Od ponad wieku wnosimy znaczący wkład w rozwój hutnictwa
metali białych oraz osiągnęliśmy pozycję lidera na rynku
światowym
Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia sklepów z
powłokami Th. Goldschmidt AG w Essen (Niemcy) i Hoyt
Darchem w Londynie [Wielka Brytania] stanowią podstawę dla
nowych projektów badawczo-rozwojowych.
Stopy ECKA®, TEGO® i HOYT® są produkowane w
nowoczesnym zakładzie produkcyjnym ECKA Granules
Germany w Velden w Niemczech.
Czyste metale pierwotne, rezygnacja z materiałów
pochodzących z recyklingu oraz system zarządzania jakością
zgodny z międzynarodowymi standardami zapewniają stały i
wysoki poziom jakości.

Stopy ECKA®, TEGO® i HOYT®
spełniają wymagania wszystkich zastosowań. Wszystkie stopy
dostępne są we wlewkach do odlewania odśrodkowego lub
statycznego lub w pałeczkach do lutowania. Stopy na bazie
cyny nie zawierają ołowiu, co zapewnia najlepsze właściwości
techniczne.

Stopy standardowe
ISO - ASTM - DIN - BS - UNI - AFNOR - JIS itp.
Firma ECKA produkuje wszystkie stopy standardowe, jak
również stopy według specyfikacji klienta.

Stopy metali białych

Skład chemiczny

Właściwości materiału
Twardość
HB 10/250/180, DIN ISO 4384 część 2

Próba rozciągania
0,2% wytrzymałości
Wytrzymałość na rozciąganie
Naprężenie rozciągające
Moduł Younga
Badanie na ściskanie (20° -100° C)
0,2% Wytrzymałość na ściskanie
2% Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie
Odkształcenie ściskające
Wytrzymałość wiązania (DIN ISO 4386 część 2)

Stal C10, grubość metalu łożyskowego 6 mm
Dynamiczne badanie zmęczeniowe
Badania wytrzymałości zmęczeniowej metodą
obrotowego zginania
Badanie metodą uderzenia zginającego

Właściwości fizyczne
Gęstość
dolna temperatura topnienia
górna temperatura topnienia
Temperatura odlewu

Cynowanie
TEGO® ROPTIN i TEGO® Lötwasser
Środek aktywujący do panewek łożysk przed
cynowaniem o nadzwyczajnych właściwościach
zwilżających i krótkim czasie reakcji.
TEGO® Reinzinnflux
Równomierne ocynowanie na panewce łożyska jest
niezbędne do uzyskania dobrego połączenia.
TEGO® Reinzinnflux optymalizuje proces trawienia,
zwilżania i cynowania.

Napawanie laserowe z
ECKA® Lacomet®
ECKA® Lacomet® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym i opisuje nową grupę produktów
opracowaną dla tego zastosowania, Napawanie
laserowe metali. Metoda napawania laserowego,
wykorzystująca zoptymalizowane do tego
zastosowania materiały łożyskowe oraz oferuje
szereg korzyści:
• Lepsze łączenie
• Rafinacja kryształów
• Lepsze właściwości materiału Oszczędność
materiału
• Wysoki stopień automatyzacji Poprawa jakości
łożysk

