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БДС EN ISO 14343-A:
AWS A5.9:

G 18 8 Mn
ER307 (mod.) BÖHLER A 7 CN-IG

Плътен неръждаем тел за специални приложения

Предназначение
Високо легиран тел за МИГ заваряване от типа G 18 8 Mn / ER307, с много широко приложение. Металът на 
шева е с изключително висока пластичност, относително удължение и устойчивост срещу спукване.  Не се 
окрехкостява дори при работни температури от –110 °C до над +500 °C. Устойчив срещу окалинообразуване 
до +850 °C. Когато работната температура превишава +650 °C е необходима консултация с производителя. 
Шевовете могат да се термообработват без проблеми. Материалът се самонаклепва и уякчава при работа 
и издържа на натоварвания от кавитация и термичен шок. Пластичността е добра, дори след значително 
смесване с метала на трудни за заваряване детайли. 
Телът осигурява много добро умокряне на заваряваните материали и подаване от телоподаващите механизми.

Типичен химически състав на метала на заваръчния шев (%)

C Si Mn Cr Ni

0,08 0,9 7,0 19,2 9,0

Механични характеристики на метала на заваръчния шев

Състояние Rm (N/mm2) Rp0,2 (N/mm2) A (L
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KV (J) / °C

- 110 + 20

U 640 (≥ 500) 430 (≥ 350) 36 (≥ 25) ≥ 32 110

U: без термообработка след заваряване - защитна газова смес Аргон +  макс. 2,5% CO
2
;

Подготовка и работни режими

Тип на обмазката: Ø x l (mm)

Заваръчен ток: = (+) 0.8

Защитен газ: Аргон +  макс. 2,5% CO
2

1.0

1.2

1.6

Температурата на подгряване и между заваръчните слоеве се определя според основния материал.

Основни материали

При производство и ремонт на съединения между разнородни стомани, трудни за заваряване стомани, 
14% манганови стомани, 13 – 17% хромови и топлоустойчиви стомани, високо въглеродни закаляеми 
стомани, както и за буферен слой преди наваряване на твърди или корозионно устойчиви слоеве, 
например на ж.п. стрелки и кръстовини, легла на клапани, редукторни и предавателни колела и подложени 
на кавитация компоненти от хидро турбини.

Одобрения и сертификати

TÜV (00024.), DB (43.014.07), DNV, GL, CE


