
SF-879  پودر جوشکاری

    توضیحات
پـودر جوشـکاری SF-879 از نـوع آلومینـات قلیایـی آگلومـره می باشـد. در جوشـکاری بـا ایـن پـودر مقـدار کمـی 
سیلیسیم و منگنز جذب فلز جوش می گردد، بنابراین می توان در جوشکاری با این پودر از سیم جوش های 
مانند )SW-25( ،)SW-21( و )SW-41( استفاده کرد. این پودر برای جوشکاری های تک سیمـــه، چنـــد سیمـــه 

و پشـت سر هم و جوشکاری دو طرفه در یک پاس مناسب است.
پودر جوشکاری SF-879 برای جوشکاری لوله ها به روش )Roll Bending( و اسپیرال تا گرید X80 کاربرد دارد. 
با توجه به چقرمگی باالی فلز جوش در دماهای پایین و اسـتحکام کششـی مناسـب فلز جوش از آن برای 
ساخت لوله های انتقال گاز ترش استفاده می شود. گرده جوش صاف و یکنواخت بدون بریدگی در کناره ها 

جوش، جدایش آسان سرباره در دماهای باال از ویژگی های این پودر است.
این پودر را می توان با جریان +DC و AC تا 1200 آمپر بکار برد.

    استاندارد

AWS EN 760

A5.17:F7A4-EM12
A5.17:F8A4-EM12K
A5.17:F7A5-EM13K
A5.23:F9A3-EA2-A2

S A AB 1 67 AC H5

    مشخصات فنی

شرایط باز پخت 
پودر مرطوب

نوع جریان 
جوشکاری  بسته بندی 

دانه بندی
)مطابق استاندارد( 

DIN 32522

بازیسیته
)طبق فرمول 
بوینژوسکی(

دانسیته

300±50oC/h AC, DC+
پاکت سه الیه با الیه 

*محافظ پلی اتیلن 4-20 1.5 1.15 kg/dm3

* درصورت سفارش در Bigbag بسته بندی می شود.
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    ترکیب شیمیایی فلز جوش )درصد(

نام تجاری اسپارک
AWS/EN

درصد وزنی 

پودر سیم C Si Mn Mo P S

SF-879 SW-21 EM12/S2 0.05-0.07 0.3-0.35 1.45-1.5 -- <0.03 <0.03

SF-879 SW-25 EA2/S2Mo 0.05-0.06 0.35-0.45 1.45-1.6 0.45-0.5 <0.03 <0.03

SF-879 SW-27 EH14/S4 0.05-0.06 0.35-0.45 1.6-1.8 -- <0.03 <0.03

    خواص مکانیکی
انرژی ضربه
ISO-V(J) ازدیاد

طول
(%)

استحکام 
کششی
(MPa)

استحکام 
تسلیم
(MPa)

AWS/EN
نام تجاری اسپارک

-40oC-20oC-10oCپودرسیم

50-6090-100110-12027-29480-520400-450EM12/S2SW-21SF-879

45-5580-90100-11025-26530-570450-480EA2/S2MoSW-25SF-879

50-6080-9095-10525-27520-560440-470EH14/S4SW-41SF-879

    ترکیب پایه

CaF2AL2O3+MnOCaO+MgOSIO2+TIO2

15%35%25%20%

w w w. s p a r k . c o . i r


