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الکترود ایساب OK 308L‐الکترود زنگ نزن 

ایساب با کربن کم برای جوشکاری فوالدهای تیپ 

E308L-16  آن با استانداردL  ٣٠۴ و  ٣٠٨ و سری

الکترود ایساب OK 61.25‐الکترود زنگ نزن 

ایساب کربن باال برای جوش سرویس های دما باال 

در پتروشیمی ها و فوالد ٣٠٨ Hبا استاندارد 

‐OK 61.30 الکترود ایساب‐E308H-15 

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با پوشش رتیلی‐

اسیدی شروع قوس و جدایش گل جوش آسان با 

OK  الکترود ایساب‐E308L-17  استاندارد

61.35‐الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با 

چقرمگی باال در دمای ١٩۶‐ مناسب  LNGو جوش 

E308L-15  با استانداردL فوالد ٣٠٨

‐الکترود ایساب OK 61.50‐الکترود زنگ نزن 

ایساب برای جوشکاری فوالدهای پایدارنشده 

آستنیتی Cr 10Ni١٨برای دمای باال با استاندارد 

 OK 61.80 الکترود ایساب‐E308H-17 

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن پایدار شده با 

نایوبیوم , مقاوم به خوردگی برای فوالد ٣٢١ و ٣۴٧ 

OK  الکترود ایساب‐E347-17  با استاندارد

61.81‐الکترود زنگ نزن ایساب رتیلی برای جوش 

فوالد ٨‐١٨پایدار شده با  Tiو Nbدر سرویس های 

دما باال بااستاندارد E347-16‐الکترود ایساب 

OK 61.85‐الکترود زنگ نزن ایساب پایدار شده 

با نایوبیوم برای جوشکاری فوالد ٣۴٧ پایدار شده با 

 Nbیا   Tiبا استاندارد  E347-15 و  سایر 

استانداردها

کد 0026-41 الکترود جوشکاري ایساب -ساخت برزیل

 Pipeweld 6010 Plus الکترود جوشکاری ایساب

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با 

E6010  استاندارد

 Pipeweld 7010 Plus الکترود جوشکاری ایساب

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با 

E7010-P1  استاندارد

 Pipeweld 8010 Plus الکترود جوشکاری ایساب

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با 

E8010-P1  استاندارد

 OK 22.46P الکترود ایساب

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با 

E7010-G  استاندارد

 OK 22.47P الکترود ایساب

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با 

E8010-G  استاندارد

 OK 22.48P الکترود ایساب

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با 

E9010-G  استاندارد

 OK 22.85P الکترود ایساب 

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با 

E7010-A1  استاندارد

کد 0026-44 پودر و سیم حلقه زیرپودري 

کد 0026-42 الکترودپایه نیکل/مس/آلمینیوم/سخت الیه،کربنی و کم آلیاژ

الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای 

مس و برنز و الیه دهی فوالدها و تعمیرات با 

ایتاندارد  EL-CuSn-7/Cساخت سوئد

 پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای مس‐

نیکل و اتصاالت متفاوت در صنایع  offshoreبا 

استاندارد  ECuNi‐پایه مس ایساب برای 

جوشکاری آلیاژهای سیلیکونی برنز و الیه دهی با 

مقومت خوردگی با استاندارد  EL-CuSi3‐ پایه 

نیکل  برای جوشکاری آلیاژهای Ni ۵و ٩ Niو اینکونل 

E NiCrMo- با استانداردS 31254  ۶٢۵ و فوالد

3‐ پایه نیکل ایساب  برای جوشکاری آلیاژهای 

 Ni9%با چقرمگی عالی (LNG( در ١٩۶º -cبا 

OK NiCu-7 / OK  / ‐ENiCrMo-6  استاندارد

92.86‐الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری 

آلیاژ نیکل‐مس(مونل) بامقاومت عالی به خوردگی 

و ترک بااستاندارد ENiCu-7‐الکترود سخت کاری 

با فلز جوش منگنز‐کروم برای کار سختی با چقرمگی 

OK  / ‐E7-UM-200-KR  باال با استاندارد

Weartrode 60 / OK 83.65‐الکترود سخت کاری 

مقاوم به اکسیداسیون مناسب سخت کاری قطعات 

ماشین آالت تحت سایش با سنگ و زغال سنگ و 

شن و ماسه با استاندارد  E2-UM-60‐الکترود 

سخت کاری ایساب با مجموعه ای از کاربید های 

کروم‐وانادیوم و تیتانیوم در یک ماتریس 

مارتنزیتی با مقاومت باال در برابر سایش های شدید 

OK Autrod 308L  سیم حلقه زیرپودری

سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن با فرآیند 

ER 308L زیرپودری مقاوم به خوردگی با استاندارد

OK Autrod 309L  سیم حلقه زیرپودری

سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن با فرآیند 

زیرپودری مقاوم به خوردگی برای اتصاالت غیر 

ER 309L همجنس با استاندارد

OK Autrod 309Mo-L سیم حلقه زیرپودری ایساب

سیم حلقه زنگ نزن  کم کربن مولیبدن دار با فرآیند 

زیرپودری مقاوم به خوردگی مناسب اتصاالت غیر 

ER 309MoL  همجنس با استاندارد

OK Autrod 316L  سیم حلقه زیرپودری

سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن مولیبدن دار با 

فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی مناسب جوشکاری 

ER 316L دیواره کشتی با استاندارد

OK Autrod 347 سیم حلقه زیرپودری ایساب

سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن پایدار شده با 

نایوبیوم با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی با 

ER 347 استاندارد
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Nickel Electrode 141‐الکترود پایه نیکل با 

استاندارد  E Ni-1ساخت امریکا

Monel Electrode 190‐الکترود پایه نیکل با 

استاندارد  E NiCu-7ساخت امریکا

Monel Electrode 187‐الکترود پایه مس با 

استاندارد  E CuNiساخت امریکا

INCO-WELD A Electrode‐الکترود پایه نیکل 

با استاندارد  E NiCrFe-2ساخت امریکا

Inconel Electrode 182‐الکترود پایه نیکل با 

استاندارد  E NiCrFe-3ساخت امریکا

Inconel Electrode 112‐الکترود پایه نیکل با 

استاندارد  E NiCrMo-3ساخت امریکا

INCO-WELD C-276 Electrode ‐الکترود 

پایه نیکل با استاندارد  E NiCrMo-4ساخت امریکا

Inconel Electrode 122‐الکترود پایه نیکل با 

استاندارد  E NiCrMo-10ساخت امریکا

INCO-WELD 686 Electrode‐الکترود پایه 

نیکل با استاندارد  E NiCrMo-14ساخت امریکا

Inconel Electrode 117

E NiCrCoMo-1  الکترود پایه نیکل با استاندارد

ساخت امریکا

Inconel Filler 82

فیلر پایه نیکل با استاندارد  ER NiCr-3ساخت 

امریکا

Inconel Filler 625‐فیلر پایه نیکل با استاندارد 

 ER NiCrMo-3ساخت امریکا

INCO-WELD C-276 Filler‐فیلر پایه نیکل با 

استاندارد  ER NiCrMo-4ساخت امریکا

Inconel Filler 622‐فیلر پایه نیکل با استاندارد 

 ER NiCrMo-10ساخت امریکا

INCO-WELD 686 Filler‐فیلر پایه نیکل با 

استاندارد  ER NiCrMo-14ساخت امریکا

Inconel Filler 617‐فیلر پایه نیکل با استاندارد 

 ER NiCrCoMo-1ساخت امریکا

Incoloy Filler 65‐فیلر پایه نیکل با استاندارد 

 ER NiFeCr-1ساخت امریکا

فیلر پایه نیکل با استاندارد  ER NiFeCr-2ساخت 

امریکا

Nimonic Filler 263‐فیلر پایه نیکل با مولیبدن , 

تیتانیوم و کبالت ساخت امریکا 

LINCONL PIPELINER 8P

الکترود سلولزی لینکولن برای جوشکاری خط لوله با 

استاندارد  E8010-P1ساخت امریکا

LINCOLN L61‐فیلر زیرپودری کربن ‐ منگنز 

لینکولن با استاندارد  EM12Kساخت کشور 

فرانسه

LINCOLNWELD Flux 860‐پودر برای فرآیند 

زیرپودری با استاندارد  S A AB 1ساخت امریکا

کد 0026-45 انواع فیلر و سیم حلقه ایساب

فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی 

ER 317L حفره ای با استاندارد

OK Tigrod 347 فیلر ایساب

فیلر زنگ نزن ایساب پایدارشده با Nbمقاوم به 

ER 347 خوردگی در دما باال بااستاندارد

OK Tigrod 385 فیلر ایساب

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فوالد ٩٠۴ Lبا 

ER 385 استاندارد

 OK Tigrod 410 NiMo فیلر ایساب 

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فوالد 

W 13 4  با استانداردE420NiMo 

OK Tigrod 2209 فیلر ایساب

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری  Duplexبا 

ER 2209  استاندارد

OK Tigrod 2509 فیلر ایساب

‐فیلر پایه مس ایساب آلومینیوم دار مناسب برای 

جوشکاری آلیاژ آلومینیوم ‐ برنز با استحکام کششی 

ER CuAl-A1 باال  با استاندارد

‐فیلر پایه مس ایساب نیکل دار برای جوشکاری 

آلیاژهای ٩٠‐١٠ و ٨٠‐٢٠ و ٧٠‐٣٠ مقاوم به 

OK  فیلر ایساب‐ER CuNi خوردگی با استاندارد

Tigrod 19.82

فیلر پایه نیکل ایساب کروم ‐ مولیبدن دار مقاوم 

به خوردگی و حرارت برای جوشکاری فوالد پر آلیاژ با 

ER NiCrMo-3 استاندارد

OK Tigrod 19.85 فیلر ایساب‐

فیلر پایه نیکل ایساب کروم دار ‐ نایوبیوم دار 

مقاوم به خوردگی و حرارت برای جوشکاری فوالد پر 

ER NiCr-3 با استانداردNi ٪آلیاژ ٩

فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای 

 AA5083و مشابه با منگنز باال با استحکام کششی 

R 5183  باال با استاندارد

OK Tigrod 5356 فیلر جوشکاری ایساب

فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای سری  

XXX ۵مقاوم به ترک ناشی از خوردگی تنشی با 

R 5356 استاندارد

OK Autrod 4043 سیم حلقه ایساب

سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری و بریز 

کردن آلیاژهای آلومینیوم ‐

سیم حلقه زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با 

ER 308Lsi  استاندارد

OK Autrod 309Lsi سیم حلقه ایساب

سیم حلقه زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با 

ER 309Lsi  استاندارد

OK Autrod 309MoL سیم حلقه ایساب

سیم حلقه زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به 

ER 309MoL  خوردگی با استاندارد

OK Autrod 316Lsi سیم حلقه ایساب

سیم حلقه زنگ نزن ایساب  Cr-Ni-Moمقاوم به 

ER 316Lsi خوردگی با استاندارد
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