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OK 21.03
Специален електрод за рубене и пробиване

Класификация:

-

Предназначение:

OK 21.03 е предназначен за пробиване, рубене и дълбаене на улеи в черни и цветни метали. От специалното 
му покритие се отделя газ под високо налягане, който издухва разтопения метал. Поради тази причина при 
рубене с OK 21.03  не е необходима специална ръкохватка и въздух под налягане. Използва се с обикновен 
източник на ток за ръчно електродъгово заваряване. Подходящ е за работа върху всякакви видове стомана, 
чугун и цветни метали (освен чиста мед). Идеален е при поправки на пукнатини и за работа на монтажни и 
строителни обекти.

ВНИМАНИЕ: Електродът не е предназначен за заваряване!

Тип на обмазката: Специална Процедура за работа:

Заваръчен ток: ~ / = (-) При запалване на дъгата, електрода трябва да бъде 
държан перпендикулярно на изделието, след което 
трябва да бъде наклонен по посока на движението под 
ъгъл 15 - 20 °.  След като бъде наклонен, електродът се 
бута напред.
Скоростта на рубене е от 100 - 150 см/мин., в 
зависимост от дълбочината на канала. По-дълбоки 
канали могат да бъдат изрубени чрез повторно 
преминаване. Обикновено не се налага допълнителна 
обработка преди заваряване, освен в случаите на 
рубене на неръждаеми стомани, при които се получава 
тънък повърхностен слой с повишено съдържание 
на въглерод, който трябва да бъде отстранен чрез 
шлайфане.
При работа на закрито е необходима добра вентилация.

U на празен ход: мин. 70 V

Скорост на рубене: 1 - 1,5 m/min

Режими на работа:

Ø x l (mm) U (V) Ток (A) № за поръчка

2,5 x 350 43 100 - 120 210325(xxxx)*

3,2 x 350 43 130 - 180 210332(xxxx)*

4,0 x 350 48 170 - 230 210340(xxxx)*

5,0 x 450 48 230 - 300 210350(xxxx)*

6,0 x 450 48 250 - 350 210360(xxxx)*

* Последните четири цифри в номера се променят в зависимост от вида на опаковката, виж раздел И.


