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AB 1711 Elektrode 
Ekstrem korrosionsbestandig elektrode 
til rustfri 

 
Særlige egenskaber 
AB1711 er frugten af AB’s forskning i 
korrosionsbestandige elektroder til organiske og 
uorganiske syrer. Svejsemetallet er yderst 
modstandsdygtigt overfor pitting i klorholdige 
opløsninger. 
 
Elektrodens fremstillingsproces foregår med 
meget nøjagtige metoder for at få den rigtige 
balance mellem de forskellige kemiske og 
metalliske bestanddele. Herved forbedres 
korrosionsegenskaberne, styrken forøges generelt 
sammen med styrken ved høje temperaturer. 
 
Elektrodens sammensætning er meget ren. 
Urenheder som fosfor og svovl udgør mindre end 
0,014%. Svovl kan give anledning til varmerevner, 
hvor fosfor reducerer svejsemetallets duktilitet. 
AB1711 har ingen af disse problemer. 
 
Meget lavt kulstofindhold 
Det lave kulstofindhold beskytter svejsemetallet 
mod interkrystallinsk korrosion. Fænomenet opstår 
når overskydende kulstof vandrer ud i 
korngrænserne uden at have 
korrosionsbeskyttende krom med sig. 

Alsidighed. 
Elektroden særlige korrosionsegenskaber gør den 
velegnet til mejeriudstyr, destillations -apparater og 
i papirfremstilling og den kemiske industri. AB1711 
kan også bruges til påsvejsning af beskyttende lag 
på stål hvor man ønsker en middelstor hårdhed og 
en god korrosionsbestandighed. 

Gode fysiske egenskaber 
Forlængelse på 2" prøvelængde  35-45% 

Brudstyrke   621 N/mm2 (63,3 kp/mm2) 

Flydespænding 414 N/mm2 (42,2 kp/mm2) 

 
Anvendelse af AB1711 
Elektroden kræver ikke nogen særlig forberedelse, 
men større dimensioner bør afskærpes til 90° vinkel. 
Buen skal holdes så kort som muligt uden at røre 
smelten En lang bue kan oxidere 
legeringselementerne. 
 
AB1711 svejses med enten jævn- eller vekselstrøm. 
Jævnstrøm med elektrode positiv. De anbefalede 
strømstyrker må betragtes som værende en 
rettesnor. 
 
For store strømstyrker bør undgås da rustfri stål er 
dårlige ledere af både strøm og varme. Som 
tommelfingerregel bør strømstyrken ikke være større 
end at spidsen på elektrodestubben er rød når 
elektroden er brugt op. 
 
Ovenned udføres med lige strenge uden vævning. 
 
Lodret ned svejses med 10 A større strømstyrke. 
Bevæg elektroden hurtigt med en kort bue. 
 
Lodret op svejses med 10 A mindre end til ovenned. 
Buen væves med en længde på det dobbelte af 
elektrodediameteren. 

 


