Electrozi înveli?i: Electrozi rutilici Arsenal 3,2x350mm (pachet 2,5Kg)

Electrozi rutilici Arsenal 3,2x350mm (pachet 2,5Kg)

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret
30,94 lei
30,94 lei
Pre? unitar f?r? TVA: 26,00 lei

Pune o întrebare despre acest produs
Produc?torPlasmaTec

Descriere
PROPRIET??I SPECIALE
Electrozii ANO-21 sunt caracteriza?i de propriet??i tehnologice ridicate, în special amorsare u?oar? primar? ?i secundar? ?i separarea u?oar? a zgurii de cordonul sudat. Metalul de adaos are o rezisten?? ridicat? la influen?e externe, chiar ?i la temperaturi sub zero grade. Electrozii pot fi de asemenea adecva?i pentru sudarea conductelor de ap?, a conductelor de gaze sub presiune mic?.
CONDI?II DE APLICARE
Factor rat? de depunere – 7,0-8,0 g/? or?. Consum de electrozi la 1 kg de metal de adaos - 1,65 kg. Electrozi "ANO-21" adecva?i pentru sudarea de îmbin?ri de col?, cap la cap ?i cu margini suprapuse. Sudarea în pozi?ie vertical descendent? executat? prin metoda de penetrare profund?, în care electrodul trebuie s? se afle în zona plan? bisectorial? ?i unghiul de deplasare poate varia între 40 – 70°. Permit sudarea cu
arc alungit pe suprafe?e curate.
CALCINARE ÎNAINTE DE SUDARE
În condi?ii normale de depozitare, calcinarea nu este necesar?. În caz de medi umed, calcinarea se efectueaz? la 120±10°? timp de 40 min..
COMPOZI?IE CHIMIC? A METALULUI DEPUS, %
Mn
0.5-0.8

Si
? 0.3

C
? 0.1

P
? 0.045

S
? 0.04

Rezisten?? la trac?iune, MPa

Limit? de curgere, MPa

Alungire, %

470-600

?380

?20

Rezisten?? la impact, J / ?m²
+20 ??
?78

Energie de aprindere absorbit?, J
0 ??
?47

PROPRIET??I MECANICE ALE METALULUI DE ADAOS

Sudarea trebuie executat? în curent continuu la orice polaritate (se recomand? polaritate invers?, "+" la electrod) sau cu curent alternativ de la transformator, cu o tensiune în circuit deschis nu mai mic? de 50 V.

Unit??i în cutie: 1

Recenzii
Exist? înc? recenzii pentru acest produs.
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