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Lassen van X80, 4130, 8630 volgens NACE eisen
Deze hoge sterktestalen hebben hun hoge mechanische eigenschappen verkregen door de warmtebehandeling tijdens de vervaardiging. Het
lassen van deze staalsoorten dient om deze reden zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de oorspronkelijke warmtebehandeling (lees T8/5). In
veel gevallen ondergaan deze staalsoorten na het lassen nog een warmtebehandeling en dient het lastoevoegmateriaal hiervoor geschikt te
zijn. Onlangs zijn er nieuwe lasmaterialen ontwikkeld waarbij de huidige kennis gekombineerd ismet de ervaring van de afgelopen 30 jaar.

FCAW:
Megafil 501B, deze microgelegeerde naadloos verkoperde gevulde basische draad heeft een Nikkel percentage beneden de 1% om aan de
NACE eisen te voldoen. Een vloeigrens van minimaal 500 N/mm2 na PWHT gekombineerd met tenminste 50 Joule bij -80 graden Celsius en
minder dan 3 ml/100 gr. waterstof maken dit momenteel de enige gevulde draad ter wereld in deze klasse (T 50 8)
Ceweld AA M610, deze microgelegeerde naadloos verkoperde metaal gevulde draad heeft een Nikkel percentage beneden de 1% om aan de
NACE eisen te voldoen. Een vloeigrens van minimaal 610 N/mm2 in als gelaste toestand gekombineerd met uitstekende kerfslagwaarden bij 60 graden Celsius en minder dan 3 ml/100 gr. waterstof maken dit momenteel de enige metaal gevulde draad ter wereld in deze klasse (T 62
6)
Ceweld AA R610, deze rutiel gevulde microgelegeerde naadloos verkoperde lasdraad heeft een Nikkel percentage beneden de 1% om aan de
NACE eisen te voldoen. Een vloeigrens van minimaal 620 N/mm2 in gelaste toestand gekombineerd met tenminste 80 Joule bij -40 graden
Celsius en minder dan 3 ml/100 gr. waterstof maken dit momenteel de enige rutiel gevulde draad ter wereld in deze klasse (T 62 4)
SMAW:
Ceweld 10018-D2, hier gaat het om een volledig nieuw ontwikkelde beklede elektrode voorzien van een hoog basische bekleding
met uitmuntende laseigenschappen. Het hoge percentage Mangaan gekombineerd met 0,5% Molybdeen staan garant voor zeer stabiele
mechanische waarden zelfs na langdurig gloeien. Deze elektrode is bovendien door DNV gekeurd in de klasse 4Y62 en voldoet aan de
gestelde NACE eisen.
SAW:
Ceweld S3 NiMo1, een massieve O.P. draad met 0,95% Nikkel en 0,5% Molybdeen die garant staat voor een vloeigrens van minimaal 550
N/mm2 en uistekende kerfslagwaarden bied tot -47 graden Celsius. Gekombineerd met FL 851 laag waterstof houdende flux heeft u hier een
betrouwbare kombinatie met uit muntende laseigenschappen (tevens geschikt voor narrow gab).
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