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N|Q\YEHQOpYĘLQIRUPiFLyNKHO\HVVpJpWHOROYDVVD

nem tudja garantálni azok pontosságát és teljes-

a termékcímkéket és használati utasításokat és
betartsa a jelenlegi szabályozást. Ha az olvasónak
bármilyen kétsége van bármely technológia helyes
KDV]QiODWiWLOOHWĘHQNHUHVVHIHODJ\iUWyWYDJ\NpUMH
NLHJ\KR]]ipUWĘWDQiFViW$](6$%QHPYiOODOMD
DIHOHOĘVVpJHWVHPPLO\HQVpUOpVpUWYHV]WHVpJpUW
vagy kárért, mely az ebben a könyvben tartalmazott
LQIRUPiFLyNUDYDOyWiPDV]NRGiVYDJ\KDV]QiODWPLDWW
történt.
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.|UQ\H]HWLHOOiWiV
nyersanyagokká
való átalakítás

0D[LPiOLVWiUROiVLLGĘ
Ha a könyv egyes

természeti
erőforrások
kinyerése

KHJHV]WĘDQ\DJDLQiOOHtUWDMiQORWW
termelés

WiUROiVLIHOWpWHOHNWHOMHVOQHND
PD[LPiOLVWiUROiVLLGĘpYPLQGHQ
HJ\HVLWWIHOWQWHWHWWWHUPpNUH

életciklus
vége

szállítás

(]XWiQD]LGĘXWiQDWHUPpNDODSRV
YL]VJiODWUDV]RUXOKDV]QiODWHOĘWW

használat
has

Hulladék eltávolítás
Az ESAB azon kevés nemzetközi vállalatok egyike, mely
UHQGHONH]LNDJOREiOLV,62WDQ~VtWYiQQ\DO0LQGHQ
egyes ESAB termék gyártása ugyanazt a környezeti
sztenderdet követi minden lépésében, hogy minimalizálja a
N|UQ\H]HWLKDWiVWDE|OFVĘWĘOHJpV]HQDVtULJ

Az ESAB által használt
csomagolások többsége a
természetbarát újrahasznosíthatóság
jegyében lett megtervezve. Minden
HJ\HVWHUPpNWĘOOHJ\HQD]VDODN

$](6$%KHJHV]WĘDQ\DJRNWHOMHV

HOGREKDWyWiUROyKX]DOYH]HWĘYDJ\

palettájának gyártása a szigorú ISO

más csomagolás,

PLQĘVpJEL]WRVtWiVLSURJUDPDODWW

WHUPpV]HWYpGHOPLOHJHOIRJDGKDWy

]DMOLN.|V]|QKHWĘHQD],62

módon kell megszabadulni, teljes

globális tanúsítványnak, a vállalat

mértékben betartva a szövetségi és

PDJDVPLQĘVpJĦKHJHV]WĘDQ\DJDL

KHO\LV]DEiO\R]iVRNDW$]HOĘtUW

nagy sikernek örvendnek, hegesztési

HOWiYROtWiVpUWNpUMNNHUHVVHIHOD

hiba minimalizáló képességük miatt.

helyi hulladék eltávolítással

Az olyan speciális csomagolások, mint

IRJODONR]yFpJHW7HUPpNpV

a Marathon PacTM és VacPacTM

KXOODGpNDQ\DJLQIRUPiFLyND

XJ\DQFVDND]pUWOHWWHNNLIHMOHV]WYH

%L]WRQViJL$GDWODSRNRQpUKHWĘNHOD

hogy még jobban megkönnyítsék a

www.esab.com weboldalon.

IRJ\DV]WyNV]iPiUDDNH]HOpVW
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+HJHV]WpVLYDUUDWRNPLQĘVpJH

röntgenképeken. A gázzárványok

$PHJV]LOiUGXOyYDUUDWEDQIRJMXO

jelenléte arra enged következtetni,

esett gázbuborékok porozitást

KRJ\QDJ\REEPHQQ\LVpJĦJi]HVHWW

eredményeznek. Ez a gáz

csapdába a megszilárduló varratban.

V]iUPD]KDWD]HOpJWHOHQYpGĘJi]

A hidrogén ugyancsak hozzájárul a

DONDOPD]iViEyORO\DQIHOOHWL

YDUUDWRNRQYDJ\DKĘKDWiVL|YH]HWHQ

V]HQQ\H]ĘGpVHNHVHWpQPLQWD

NHOHWNH]ĘUHSHGpVHNKH]$KLGURJpQ

nedvesség, rozsda vagy olaj, vagy

kombinálva a visszamaradó

az elégtelen deoxidánsoktól az

K~]yIHV]OWVpJJHOpVD

alapanyagban, elektródákban vagy

repedésérzékeny acélokkal

huzalokban. A porozitás egyik

hidegrepedéshez vezethet, még

NRPRO\DEEIDMWiMDDJi]]iUYiQ\

órákkal vagy napokkal a hegesztés

PHO\HWDUHQGNtYOQDJ\IHOOHWL

után is. Érzékenyebbek a hidrogén-

V]HQQ\H]ĘGpVYDJ\DQHGYHV

repedésekre a nagy szilárdságú

HOHNWUyGiYDOW|UWpQĘKHJHV]WpVRNR] DFpORNpVDPDJDVIRN~
A gázzárványok elnyújtott pórusok,

PDUDGpNIHV]OWVpJJHOJ\iUWRWW

melyek halcsont alakot rajzolnak ki a

szerkezetek. Ezeknél az

Használat után a Marathon Pac laposra hajtogatható, a helytakarékos eltávolítás érdekében.
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alkalmazásoknál, az ESAB olyan

azt a relatív páratartalmat mutatja,

HOMiUiVRNDWpVKHJHV]WĘDQ\DJRNDW

PHO\QpOKiWUiQ\RVPHQQ\LVpJĦYt]

ajánl, melyek alacsony

FVDSyGLNNLV]iPRVNO|QE|]Ę

KLGURJpQV]LQWHWPHJIHOHOĘ

KĘPpUVpNOHWQpO 3pOGiXO±KDD

HOĘPHOHJtWpVWPXQNDKĘPpUVpNOHWHW

relatív páratartalom a hegesztési

és hegesztés utáni kezelést

területen 70%-os, az alapanyag és

IRJODOQDNPDJXNED)RQWRVWXGQL

az elektróda nem lehet, csak

KRJ\PiVV]LJQLILNiQVKLGURJpQ

PD[LPXPÛ&DOKLGHJHEEPLQWD

IRUUiVRNLVHOĘIRUGXOKDWQDNPLQWSOD OHYHJĘKĘPpUVpNOHWHKRJ\
OpJN|UEĘOYDJ\D]DQ\DJEyO

megakadályozzuk a nedvesség

származó nedvesség, ahol a

kicsapódását.

IHOGROJR]iVYDJ\DMDYtWiVHPOtWpVUH

,O\HQDNNRUIRUGXOKDWHOĘKDD

PpOWyPHQQ\LVpJĦKLGURJpQWKDJ\RWW

lemezek vagy az elektródák egy

az acélon.

KLGHJHEEPĦKHO\EĘOUDNWiUEyOYDJ\

Hidrogén származhat még az anyag,

NLQWUĘONHUOQHNIHOKDV]QiOiVUD

DKHJHV]WĘDQ\DJIHOOHWpUĘORODMEyO
pVIHVWpNEĘOVWE$]DOiEELWiEOi]DW
+DUPDWSRQWIHOWpWHOHNNRQWUDUHODWtYSiUDWDUWDORP
7OHYHJĘ7IpP *
C

O

Relatív páratartalom
%

7OHYHJĘ7IpP
C

O

Relatív páratartalom
%

0

100

12

44

1

93

13

41

2

87

14

38

3

81

15

36

4

75

16

34

5*

70*

18

30

6

66

20

26

7

61

22

23

8

57

24

21

9

53

26

18

10

50

28

16

11

48

30
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$PXQNDGDUDEYDJ\KHJHV]WĘDQ\DJpVDOHYHJĘKĘPpUVpNOHWHN|]WLNO|QEVpJ
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%HYRQW00$HOHNWUyGiN

$](6$%HOHNWUyGiNW|EEIDMWD

7iUROiVLIHOWpWHOHN

FVRPDJROiVVDOLVEHV]HUH]KHWĘN

Minden egyes bevont elektróda

IJJĘHQDWtSXVWyOpVDNDWHJyULiWyO

pU]pNHQ\DQHGYHVVpJIHOYpWHOUH$
bevonat magas nedvességtartalma

 Kartondoboz, ez a csomagolás

porozitáshoz vagy hidrogén-

nem teljesen légmentes, így

repedéshez vezethet. Ugyanakkor, a

QHGYHVVpJMXWKDWDN|UQ\H]Ę

QHGYHVVpJIHOYpWHODUiQ\DQDJ\RQ

OpJN|UEĘODGRER]EDPHO\HWD

DODFVRQ\KDPHJIHOHOĘN|UQ\H]HWL

EHYRQDWIHOYHKHW

körülmények közt történik a tárolás:

 0ĦDQ\DJNDSV]XOiNNXSDNNDOpV

 &

ragasztószalaggal, csak kis

 &

arányban jut be nedvesség,



& 

PD[5+
PD[5+
PD[5+

melyet az elektróda bevonata
IHOYHKHW

$WiUROiVLKĘPpUVpNOHW&DODNLQWL
KĘPpUVpNOHWIHOHWWYDOyWDUWiViYDO

0ĦDQ\DJNDSV]XOiNNXSDNNDOpVUD-

DODFVRQ\KĘPpUVpNOHWPHOOHWW

gasztószalaggal, csak kis arányban

DODFVRQ\SiUDWDUWDORPpUKHWĘHO

jut be nedvesség, melyet az elek-

)HOERQWiVHOĘWWDKLGHJEHQWiUROW

WUyGDEHYRQDWDIHOYHKHWV]iUtWDQLD

dobozok el kell érjék a környezeti

címkén leírt utasítások alapján.

KĘPpUVpNOHWHW0DJDVKĘPpUVpNOHWQpO

t VA VacPac vákumcsomagolás

DOHYHJĘSiUDPHQWHVtWpVpYHOpUKHWĘHO

teljes védelmet nyújt a nedvesség

alacsony páratartalom..

ellen, a csomag épsége mellett
(ha vákum van a csomagban).

$]HOHNWUyGiNHOĘtUWWiUROiVL

Ebben az esetben nincs szükség

módjának követése mellett is

~MUDV]iUtWiVUDKDV]QiODWHOĘWW

maximum 3 évig tarthatóak meg
azok.
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ÔMUDV]iUtWiV

elektródák nem állíthatók vissza

 +DYDQQDNDYDUUDW

eredeti állapotukra újraszárítással,

hidrogéntartalmához kapcsolódó

így csupán kiselejtezésre

és/vagy röntgenvizsgálattal

alkalmasak.

szembeni elvárással (nem
szükséges a VacPac-nál)

ÔMUDV]iUtWiVLIHOWpWHOHN

kapcsolatos követelmények,

 $]~MUDV]iUtWiVLKĘPpUVpNOHWpVD]

KDV]QiODWHOĘWWD]DODFVRQ\
hidrogén bevonatú bázikus
elektródák újraszárítása
szükséges
 $UXWLOVDYDVUR]VGDPHQWHV

~MUDV]iUtWiVLLGĘDFtPNpQYDQQDN
IHOWQWHWYH
 $]~MUDV]iUtWiVLKĘPpUVpNOHWD]
HOHNWUyGiNW|PHJpEHQOpYĘ
KĘPpUVpNOHW$]~MUDV]iUtWiVLLGĘW

HOHNWUyGiNpVPLQGHQIDMWD

attól a ponttól kell mérni, amikor a

bázikus elektróda okozhat

KĘPpUVpNOHWHOpUWHD]~MUDV]iUtWiVL

pórusokat a varratba, ha nem
PHJIHOHOĘHQV]iUD]N|UOPpQ\HN

KĘPpUVpNOHWHW
 1HKDOPR]]RQIHOQpJ\UpWHJQpO

közt vannak tárolva. Az

több elektródát az újraszárító

elektródák újraszárítása

kemencében..

visszaállítja azok
használhatóságát.

 1HPDMiQORWWDEHYRQWHOHNWUyGiN
háromnál többszöri újraszárítása.

 $VDYDVpVUXWLORVEHYRQDW~

 $](6$%HOHNWUyGiNDMiQORWW

ötvözetlen acél elektródák

~MUDV]iUtWiVLIHOWpWHOHLQHN

normális esetben nem kívánnak

|VV]HJ]pVHDN|YHWNH]Ę

újraszárítást.z

táblázatban látható.

 $FHOOXOy]HOHNWUyGiN
újraszárítása tilos. A nedvesség
által komolyan károsodott
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$MiQORWW~MUDV]iUtWiVLKĘPpUVpNOHWHND]~MUDV]iUtWiVLLGĘyUDD]2.HOHNWUyGiNV]iPiUD
80°C

150°C

200°C

250°C

300°C

350°C

350°C

OK 92.78

OK 50.10**

OK 39.50

OK 33.60

OK 62.53

OK 38.48

OK 67.43

OK 61.25

OK 33.80

OK 68.82

OK 38.65

OK 67.50

OK 61.35

OK 33.81

OK 83.50

OK 38.95

OK 67.51

OK 61.35 Cryo

OK 67.13

OK 83.53

OK 48.00

OK 67.52

OK 61.50

OK 67.20

OK 84.78

OK 48.04

OK 67.53

OK 61.85

OK 68.37

OK 84.80

OK 48.05

OK 67.60

OK 63.35

OK 68.53

OK 92.82

OK 48.08

OK 67.62

OK 63.85

OK 68.55

OK 94.25

OK 48.15

OK 67.70

OK 67.15

OK 69.33

OK 48.18

OK 67.71

OK 67.45

OK 69.63

OK 48.30

OK 68.17

OK 67.55

OK 84.76

OK 48.50

OK 68.25

OK 67.75

OK 84.84

OK 48.60

OK 68.81

OK 310Mo-L

OK 92.05

OK 48.65

OK 73.08

OK 68.15

OK 92.15

OK 48.68

OK 73.15

OK 69.25

OK 92.55*

OK 53.00

OK 73.35

OK 83.27

OK 94.35

KV]iUtWiVLLGĘ KV]iUtWiVLLGĘ
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OK 53.18

OK 73.46

OK 83.28

OK 53.35

OK 73.68

OK 83.65

OK 53.68

OK 74.46

OK 84.42

OK 53.70

OK 74.70

OK 84.52

OK 55.00

OK 74.78

OK 84.58

OK 61.20

OK 75.75

OK 85.58

OK 61.30

OK 75.78

OK 85.65

OK 61.80

OK 76.16

OK 86.08

OK 61.81

OK 76.18

OK 92.18

OK 61.86

OK 76.26

OK 92.26

OK 62.73

OK 76.28

OK 92.45

OK 62.75

OK 76.35*

OK 92.58

OK 63.20

OK 76.96

OK 92.59

OK 63.30

OK 76.98

OK 92.60

OK 63.34

OK 78.16

OK 92.86

OK 63.41

OK 83.29

OK 63.80

OK 86.28

OK 64.30

OK 86.30

OK 64.63

OK 92.35

Felszerelés tároláshoz
és elektródák
újraszárításához
$3.HJ\N|QQ\ĦpVNp]UHiOOy
száraztároló elektródák számára.
Könnyen hordozható, a
WiUROyKĘPpUVpNOHWSHGLJ&N|UO

PK 1 száraz elektródatároló

van.

A PK5 egy kombinált szárító és
V]iUD]WiUROyUHQGV]HUDOHJW|EEIDMWD
HOHNWUyGDWtSXVKR]$V]iUtWiVLLGĘ
maximális hatékonyság mellett 1-7
yUDD]HOHNWUyGDWtSXViWyOIJJĘHQ
$KĘPpUVpNOHWWHUPRV]WDWLNXVDQ
NRQWUROOiOWpV&N|]WL
tartományra terjed ki. Az elektródák

PK 5 elektródaszárító

a PK5-ben csomagolás nélkül
tárolandóak.

$]6.HJ\QpJ\NLYHKHWĘSROFFDO
UHQGHONH]ĘV]iUD]WiUROyV]HNUpQ\
elektródák számára. Az elektródák
csomagolás nélkül tárolandóak. A
V]HNUpQ\HOYDQOiWYDKĘPpUĘYHO

6.V]iUtWyV]HNUpQ\

termosztáttal és kontroll-lámpával.
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%HYRQDWHOV]LQH]ĞGpVH
Ha a tárolás során az elektródák
színe megváltozik, mutassa meg
ĘNHW(6$%NpSYLVHOĘMpQHNYDJ\
VHOHMWH]]HOHĘNHW

6pUOWEHYRQDW
$]RQIL]LNDLODJVpUOWHOHNWUyGiN
PK 410 szárító szekrény

melyek bevonatának egy része
KLiQ\]LNQHPIRJQDNPHJIHOHOĘHQ

$3.HJ\HOHNWUyGiNV]iUtWiViUD
és száraztárolására kialakított
robusztus szekrény. A szárítási
KĘPpUVpNOHW&pV&N|]|WW
állítható. A száraztárolási
KĘPpUVpNOHW&N|UOYDQ$
3.IHOYDQV]HUHOYHNRQWUROO
OiPSiYDOHOHNWURPRVKĘPpUĘYHOpV
HOHNWURPRVWHUPRV]WiWWDO$3.
ugyancsak rendelkezik egy hét
QDSRVLGĘ]tWyYHO$]LGĘ]tWĘOHKHWĘYp
teszi az automatikus váltást
szárításról száraztárolásra a
NLYiODV]WRWWKĘPpUVpNOHWHNHQpV
LGĘNEHQ
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WHOMHVtWHQLtJ\OHVHOHMWH]HQGĘHN

%HYRQW00$HOHNWUyGiN
9DF3DFFVRPDJROiVEDQ
1LQFVVH~MUDV]iUtWiVVHWiUROy osztályzott) szépen lassan a
V]HNUpQ\VHWHJH]

OHYHJĘEĘO~MUDIHOV]tYMiND

A VacPac-os MMA elektródák

nedvességet. A biztonságos kitettségi

IHOKDV]QiOKDWyDNHJ\HQHVHQD

LGĘH]HNUHDWtSXV~HOHNWUyGiNUDD

csomagolásból, anélkül, hogy újra

9DF3DFIHOQ\LWiViWN|YHWĘHQyUD 

NpQHĘNHWV]iUtWDQLYDJ\

KDDIyOLDDKHO\pQPDUDG

átmenetileg tárolókemencékben
pVWHJH]HNEHQNHOOHQĘNHWWDUWDQL

* Érvényes a sztenderd AWS teszt

+DDYiNXPIHQQPDUDGD

IHOWpWHOHNUH&pVRV

IHOERQWiVQiOJDUDQWiOWDNDIULVVpV

relatív páratartalom mellett.

száraz elektródák.
$9DF3DFNH]HOpVH
$]DODFVRQ\QHGYHVVpJIHOV]tYy

$YiNXPIyOLDYpGHOPHpUGHNpEHQQH

HOHNWUyGiN /0$+YDJ\+QHN

használjon kést vagy más éles
WiUJ\DWDNOVĘFVRPDJROiV
kinyitására. Tartsa az elektródákat a
csomagon belül és ne vegyen ki
egyszerre egynél több elektródát.
Azokat az alacsony nedvesség
IHOV]tYyWtSXV~HOHNWUyGiNDW /0$ 
melyek nyitott VacPac-ban több mint
yUiLJYROWDNNLV]ROJiOWDWYDD
OpJN|UQHN &pVRVUHODWtY
páratartalom mellett) el kell dobni
vagy újra kell szárítani.

$9DF3DFW|EENO|QE|]ĘFVRPDJPpUHWEHQLVHOpUKHWĘKRJ\
LOOHV]NHGMHQDV]HUHOĘNHJ\pQL00$HOHNWUyGDIRJ\DV]WiViKR]
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Terület a VacPac

Teljes termékleírás

kinyitási idejének
lejegyzéséhez

1DJ\EDQOHHJ\V]HUĦVtWHWWWiUROiVpV
NH]HOKHWĘVpJDQDJ\REEPHJWDNDUtWiVRNpUGHNpEHQ
Without VacPac

With VacPac

Központi tároló

Központi tároló
max. 50°C

Szárítás

Tegez

Hegesztés

12

Megmaradt
elektródák

Műhely tároló

Műhely tároló
max. 50°C

Hegesztés

$PĦDQ\DJGRER]pV

$PĦDQ\DJGRER]

DOXPLQLXPIyOLD

megvédi az elektródákat.

HONO|QtWKHWĘKXOODGpN

$NO|QE|]Ę(6$%

elhelyezéshez és

elektródákra meghatáro-

újrahasznosításhoz. A

]RWWLGĘLQWHUYDOOXPRQEHOO

PĦDQ\DJGRER]pJHWpVQpO

W|UWpQĘYLVV]D]iUiV

csak szén-dioxidot és vizet

PHOOHWWD]RNNpVĘEE~MUD

termel.

IHOKDV]QiOKDWyDN

0,*0$*6$:KX]DORN
7,*SiOFiNpVV]DODJRN

A tömör MIG/MAG huzalok, TIG

KX]DOWIHOPHOHJHGQLOHJDOiEED

pálcák és SAW huzalok száraz

N|UQ\H]HWLKĘPpUVpNOHWLJ

körülmények közt, eredeti, zárt,

Más hidrogén tartalmú anygok, mint

sérülés mentes csomagolásban

az olaj, a zsír és a korrózió illetve a

WiURODQGyDN.HUOHQGĘDYt]]HOYDJ\ QHGYHVVpJPHJN|WĘDQ\DJRN
nedvességgel való érintkezés. Ez

XJ\DQFVDNNHUOHQGĘHNDKX]DORN

PHJYDOyVXOKDWHVĘIRUPiMiEDQYDJ\

IHOV]tQpQ$WHNHUFVHOWKX]DOPĦDQ\DJ

DQHGYHVVpJKLGHJKX]DORQW|UWpQĘ

zsákban kerül kiszállításra, így a

NLFVDSyGiViEDQ+RJ\PHJHOĘ]]HD

részben használt tekercset tároláshoz

kicsapódást, tartsa a huzalt az

iWNHOOKHO\H]QLHJ\PĦDQ\DJ]ViNED

eredeti csomagolásban és ha

DIHOOHWLV]HQQ\H]ĘGpVPHJHOĘ]pVH

V]NVpJHVIHOERQWiVHOĘWWKDJ\MDD

pUGHNpEHQ$KX]DOWD]D]WN|UOYHYĘ
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KĘPpUVpNOHWLpVSiUDWDUWDOPLIHOWpWHOHN dobról és hajtsa össze teljesen
mellett kell tárolni, valamint, a koszos

lapossá, hogy könnyen és

N|UQ\H]HWLVNHUOHQGĘKDQHP

helytakarékosan tárolhassa az

valamilyen pormentes csomagolásban |VV]HJ\ĦMWpVLJ
YDJ\IHOV]HUHOpVEHQYDQ$FVRPDJEyO
való eltávolítás után óvni kell a TIG

A minden huzalra vonatkozó ajánlott

(GTAW) hegesztéshez használt

WiUROiVLN|UOPpQ\HNPLQLPXP&

KX]DORNDWDNRV]WyOpVOHYHJĘEĘO

RVKĘPpUVpNOHWpVPD[LPXPRV

V]iUPD]yV]HQQ\H]ĘGpVHNWĘO$7,*

relatív páratartalom.

KX]DORNFVRPDJROiVDHJ\PĦDQ\DJ
YLVV]D]iUKDWyIHGĘYHOHOOiWRWWV]LOiUG

$OXPLQLXPKX]DORN

V]iOV]HUNH]HWĦFVĘEĘOpSOIHO$FVĘ

$OpJN|ULN|UOPpQ\HNEHIRO\iVROMiND

bevonata biztosítja a kiváló

KHJHV]WpVPLQĘVpJpW$QHGYHVVpJ

nedvesség elleni védelmet. A

+2 HJ\HOVĘGOHJHVIRUUiVDD

FVRPDJROiVH]HQIHOOUHQGNtYOVWDELO

KLGURJpQQHN$]tYKĘPpUVpNOHWHNHQD

pVIHOKDV]QiOyEDUiW

víz lebomlik, hidrogén atomokat
V]DEDGtWYDIHOPHO\HNDYDUUDW

A MIG/MAG hegesztéshez kialakított

porozitásához vezethetnek. Az

Marathon Pac tárolódob úgy lett

aluminium, mely sorozatosan ki van

megtervezve, hogy könnyen és

téve a vízzel való érintkezésnek,

KDWpNRQ\DQNH]HOKHWĘOHJ\HQ

végül egy hidroxid (AlOH) bevonatot

YDODPLQWPHJN|QQ\tWVHDYpJVĘ

IRJNpSH]QL

újrahasznosítást. A minden dobon

14

belül megtalálható VCI papír és a

A páralecsapódás két problémát is

PLQGHQUDNODSRWN|UOYHYĘYpGĘIyOLD

okozhat hegesztés közben, az

YpGLDKX]DOWDQHGYHVVpJWĘO

HOHNWUyGiQpVDYDUUDWIpPEHQLV

szállítás és tárolás közben. Ha már

egyaránt.

UHVHJ\V]HUĦHQWiYROtWVDHOD]

 3RUR]LWiVPHO\HWDIpPIHOV]tQpQ

HPHOĘNDSFVRNDWDQ\ROFV]|JOHWĦ

MHOHQOpYĘOHERPORWWKLGUR[LGEyO

$O2+ V]iUPD]yYt]EĘOOHERPORWW UR]VGDPHQWHVDFpONHIpYHO$](6$%
hidrogén okoz.
 $IpPIHOV]tQpQMHOHQOpYĘR[LG
$O2+ IRJViJEDHVLNDYDUUDWEDQ

erre enyhén lúgos megoldásokat
ajánl, valamint kereskedelmi
zsírtalanítókat, melyek nem
JHQHUiOQDNPpUJH]ĘJi]RNDW

(J\DOXPLQLXPKHJHV]WĘPĦKHO\EHQ

hegesztés közben. A varratéleket

LJHQIRQWRVDOHYHJĘpVDIpP

illékony petróleum alapú oldatba

KĘPpUVpNOHWpQHNIRO\DPDWRV

mártott ruhadarabbal kell áttörölni.

szintentartása, különösen akkor, ha

0LQGHQIHOOHWHWKDJ\QLNHOODODSRVDQ

DUHODWtYSiUDWDUWDORPPDJDV,GĘW

megszáradni tisztítás után.

kell hagyni arra, hogy az elektródák
pVDKHJHV]WHQGĘDODSDQ\DJ

6]DODJRN

KĘPpUVpNOHWHDPĦKHO\N|UQ\H]HWL

$KHJHV]WĘNIHODGDWDPLQGLJWLV]WiQ

KĘPpUVpNOHWpKH]LJD]RGMRQ

és védve tartani a szalagokat,

Kerüljük az elektródának a

amennyire csak lehetséges. Ez

KHJHV]WpVLWpUEHQW|UWpQĘ

PDJiEDIRJODOMDDPLQGHQUDNWiURQ

IHOERQWiViWPLQLPXPyUiLJKD

OpYĘDQ\DJUDNLWHUMHGĘyYDWRVpV

D]WHJ\KLGHJHEEWiUROyKHO\VpJEĘO

PHJIHOHOĘWiUROiVWpVNH]HOpVWtJ\

hoztuk a helyszínre. A

YpYHHOHMpWDV]DODJIHOV]tQpW

KHJHV]WĘIpPHWKHJHV]WpVHOĘWWOH

EHV]HQQ\H]ĘSRUQDNpVPiV

NHOOWLV]WtWDQLpVNHIpOQLHJ\WLV]WD

RUJDQLNXV|VV]HWHYĘNQHN
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3RUW|OWpVHVKX]DORN

A portöltéses huzalok a saját

KX]DORNQHPLJD]iQIRJpNRQ\DND

IHOERQWDWODQpVVpUOpVPHQWHV

J\RUVQHGYHVVpJIHOYpWHOUHXJ\DQLVD

eredeti csomagolásukban

PDJ|VV]HWHYĘLYpGHWWHNDOpJN|UWĘO

WiURODQGyDN(]HQIHOWpWHOHNQHP

nem úgy mint a köpeny. A szigorú

teljesülése komolyan csökkentheti a

PLQĘVpJEL]WRVtWiVLIRO\DPDWRN

KHJHV]WĘDQ\DJRNpOHWWDUWDPiW

biztosítják minden ESAB probeles
huzal alacsony nedvességtartalmát a

0LQLPDOL]iOMXNDUDNWiUR]iVLLGĘWpV

gyártósorról való lekerülés pillanatától.

KHO\HWWHQ|YHOMNDNpV]OHWIRUJiVW$
nem és gyengén ötvözött portöltéses

A nedvességszint alacsonyan
tartása érdekében a portöltéses
KX]DORNDWPHJIHOHOĘN|UOPpQ\HN
közt kell tárolni. A rossz tárolási
körülmények hátrányosan érinthetik
a teljesítméyüket és
WiUROKDWyViJXNDW$QHPPHJIHOHOĘ
WiUROiVIHOOHWLUR]VGiVRGiVKR]YDJ\
DKX]DORO\PpUWpNĦ
V]HQQ\H]ĘGpVpKH]YH]HWKHWPHO\
D]HOĘWROKDWyViJRWpVDGLIIXQGiOy
hidrogén szintet hátrányosan
EHIRO\iVROMD

A korrózióálló acélból készült
portöltéses huzalok érzékenyebbek a
QHGYHVVpJIHOYpWHOUH(EEĘONLIRO\yODJ
a tekercsek csomagolása vákumozott
DOXPLQLXPIyOLiV]ViNRNEDW|UWpQLN$
tárolási ajánlások megegyeznek a
nem és gyengén ötvözött portöltéses
16

huzalokéval.. A korrózióálló acél

QHGYHVVpJIRUPiMiEDQ$NLFVDSyGiV

SRUW|OWpVHVKX]DORNH[WUDILJ\HOPHW

PHJHOĘ]pVHpUGHNpEHQHOOHQĘUL]]N

követelnek, annak érdekében hogy a

a relatív páratartalmat illetve

PXQNDIi]LVYpJH]WpYHODPHJIHOHOĘ

KĘPpUVpNOHWHWILJ\HOHPEHYpYH

raktározási körülményekbe helyezzék

KRJ\DKĘPpUVpNOHWQHPHVKHW

ĘNHWYLVV]D

KDUPDWSRQWDOi D]ROGDORQOpYĘ
táblázat szerint). Más hidrogént

.HUOMNDKX]DORNKHJHV]WĘJpSHNHQ tartalmazó anyagok, mint az olaj,
való hagyását vagy hosszan tartó

zsír és korrózió vagy egyéb

FVRPDJROiVRQNtYOW|UWpQĘ

QHGYHVVpJHWIHOV]tYQLNpSHV

tárolását, különösen egy egész

DQ\DJRNXJ\DQFVDNNHUOHQGĘHND

pMV]DNiQiWPLYHODOHYHJĘEĘO

KX]DOIHOV]tQpQ

kicsapódó nedvesség könnyen
vezethet gyors rongálódáshoz. A

0HJURQJiOyGRWWWHUPpN

huzalokat mindig eredeti

Azon portöltéses huzalok, melyek

FVRPDJROiVXNEDQIHOJ\HOW

rozsdásak, súlyosan szennyezettek

raktárban tároljuk.

nedvességgel vagy hosszabb ideig
voltak kiszolgáltatva a légkörnek,

Ha egy huzal a berendezésen lett

nem állíthatóak vissza eredeti

KDJ\YDHJ\KRVV]DELGĘWDUWDPUD

iOODSRWXNEDtJ\PHJNHOOYiOQLWĘON

PHJIHOHOĘPHJROGiVOHJDOiEEHJ\
UpWHJKX]DONLIXWWDWiVDKRJ\

$](6$%NHUiPLDKHJHV]WĘIpP

eltávolítsuk az esetleges súlyosabb

támaszainak nincs hátrányos

IHOV]tQLR[LGiFLyWYDJ\

EHIRO\iVXNDKHJHV]WĘIpP

V]HQQ\H]ĘGpVW

összetételére és mechanikai

Minden portöltéses huzal esetében

tulajdonságaira. Ezek száraz és a

kerülni kell a vízzel vagy

nedvességmegkötésre érzéketlen

QHGYHVVpJJHOW|UWpQĘN|]YHWOHQ

KHJHV]WĘDQ\DJRNQHPEHIRO\iVROMiN

pULQWNH]pVW(]PHJWHVWHVOKHWHVĘ

D]DODFVRQ\QHGYHVVpJIHOV]tYy

vagy egy hideg huzalra kicsapódott

elektródák ezirányú tulajdonságait.
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6$:pVV]DODJHOHWUyGD
IHGĞSRURN
$](6$%IHGĘSRUDLDJORPHUiOWDNpV

PyGRQYpGLDIHGĘSRUWD

olvasztottak egyaránt, a biztosítható

QHGYHVVpJIHOYpWHOWĘOPLQGDGGLJ

legszárazabb körülmények közt

amíg az bontatlan és

kerülnek gyártásra. A maximális
QHGYHVVpJWDUWDOPDWD](6$%EHOVĘ

$QQDNpUGHNpEHQKRJ\
DIRJ\DV]WyNDIHGĘSRUW
HOĘ]HWHV~MUDV]iUtWiV
nélkül használhassák, az
ESAB a BigBag zsákokat
HJ\DOXPLQLXPEpOpVVHO
V]HUHOWHIHOPHO\PHJEt]
KDWyDQYpGLDIHGĘSRUW
DQHGYHVVpJWĘOPpJD
legkíméletlenebb éghaj
laton is, mint például az
HJ\HQOtWĘWpUVpJpEHQ
A teljes BigBag zsák,
beleértve az aluminium
bélést is, teljes mér
WpNEHQ~MUDKDV]QRVtW
KDWy (1 $]~M
QHGYHVVpJWĘOYpGHWW
%LJ%DJ]ViNRNHJ\QDJ\
RQMyONLDODNtWRWWNL|POĘ
Q\tOiVVDOUHQGHONH]QHN
PHO\HNEH]iUKDWyDND
IHGĘSRUDGDJROiVLGHMpUH

sérülésmentes.
 $OHJDOiEEyUiLJYpGHOHPQpONO

HOĘtUiVDLV]DEiO\R]]iN6]iOOtWiVHOĘWW

KDJ\RWWIHGĘSRUWDUWiO\WDUWDOPiW

PLQGHQUDNODSRW]VXJRUIyOLiV

szárító szekrénybe kell helyezni,

csomagolással látnak el. Erre az

YDJ\HJ\&RV

HOĘYLJ\i]DWRVViJLLQWp]NHGpVUHD]pUW

PHOHJtWKHWĘIHGĘSRUWDUWiO\ED

van szükség, hogy biztosítsa a minél

 $Q\LWRWW]ViNRNEyOPHJPDUDGW

tovább tartó gyártási szintnek

IHGĘSRUW&UDNHOO

PHJIHOHOĘQHGYHVVpJWDUWDOPDW$

melegíteni.

IHGĘSRUWVRKDQHPV]DEDGNLWHQQL
nedves körülményeknek, mint például

ÔMUDKDV]QRVtWiV

HVĘYDJ\Ky

 $]~MUDKDV]QRVtWyUHQGV]HUEHQ
KDV]QiOWVĦUtWHWWOHYHJĘEĘOD

7iUROiV
 $IHOERQWDWODQIHGĘSRURV]ViNRN
WiUROiViKR]DN|YHWNH]Ę

nedvesség és az olaj eltávolítása
szükséges..
 ÒMIHGĘSRUKR]]iDGiViQiOD]HJ\

N|UOPpQ\HNHWNHOOIHQQWDUWDQL

UpV]~MIHGĘSRUKiURPUpV]

+ĘP&5HODWtY

~MUDKDV]QRVtWRWWIHGĘSRUDUiQ\W

SiUDWDUWDORPDOHKHWĘ
legalacsonyabb – 60%-nál nem
magasabb.

kell követni.
 $]LGHJHQDQ\DJRNDWPLQWDUHYH
és a salak, egy arra alkalmas
rendszerrel el kell távolítani, mint

 $]DOXPLQLXPEpOHOW%LJ%DJ

páldául a szitálás.

]ViNRNEDQV]iOOtWRWWIHGĘSRU
NtPpOHWOHQHEELGĘMiUiVL

ÔMUDV]iUtWiV

körülmények közt is tárolható,

 +DDIHQWLHNV]HULQWNH]HOLNpV

mivel a csomagolás megbízható
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WiUROMiND](6$%IHGĘSRUD]RQQDO

használható.
 ,JpQ\HVHEEIHOKDV]QiOiVQiOD]
DONDOPD]DQGyKHJHV]WĘDQ\DJ

2OYDV]WRWWIHGĘSRU&
yUDKRVV]DQ
 $]~MUDV]iUtWiVWRO\DQHV]N|]]HONHOO

VSHFLILNiFLyLQDNNLN|WpVHV]HULQW

YpJH]QLPHO\YDJ\~J\IRUJDWMDD

DMiQORWWOHKHWDIHGĘSRU

IHGĘSRUWKRJ\DQHGYHVVpJ

újraszárítása.

könnyen elpárologhasson, vagy egy

 (]HQW~OPHQĘHQKDDIHGĘSRU

olyan kemencében, ahol az

valamilyen módon nedvességet

alacsony magasságú polcokon a

YHWWIHOD]~MUDV]iUtWiV

IHGĘSRUPDJDVViJDQHPKDODGMD

visszaállíthatja eredeti
nedvességtartalmát.
 $]~MUDV]iUtWiVDN|YHWNH]ĘNpSS
YpJ]HQGĘ$JORPHUiOWIHGĘSRU

meg az 5 cm-t.
 $QHPN|]YHWOHQOD]~MUDV]iUtWiV
XWiQIHOKDV]QiOWIHGĘSRUW
&RQNHOOWiUROQL

&yUDKRVV]DQ

JK 50 Porszárító

-6)HGĘSRUWiUROyVLOy

- ÒMUDV]iUtWMDDIHGĘSRUWPD[LPiOLV

 $IHGĘSRUWWLV]WiQpVV]iUD]RQ

&RVyUiV]HPHOpVVHO
 (]WN|YHWĘHQD]HOĘUHEHiOOtWRWW
pUWpNUHFV|NNHQWLDKĘPpUVpNOHWHW
PD[& pVD]RQWiUROMDD
IHGĘSRUW
 .DSDFLWiVO

tartja
 pV&N|]|WWiOOtWKDWy
KĘPpUVpNOHW
 .DSDFLWiVO
 7iSIHV]OWVpJ9Ii]LV~
WHOMHVtWPpQ\N:

 7iSIHV]OWVpJ9Ii]LV~WHO
MHVtWPpQ\N:
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9LOiJHOVĞDKHJHV]WpVpV
YiJiVWHFKQROyJLiNEDQpV
UHQGV]HUHNEHQ
$](6$%SLDFYH]HWĘDKHJHV]WpVpV

munkaegészség – munkabiztonság irányítási

vágástechnológia területén. Több mint száz éves

rendszereivel,mellyeket világszerte minden

IRO\DPDWRVWHUPpNpVHOMiUiVIHMOHV]WpVD]DODSMD gyártóüzemében alkalmaz.
DQQDNKRJ\DWHFKQROyJLDLIHMOĘGpVNLKtYiVDLQDN
PHJWXGMXQNIHOHOQLPLQGHQWHUOHWHQ

$](6$%QiODPLQĘVpJHJ\RO\DQ
IRO\DPDWRVUHQGV]HUWMHOHQWDPHO\

0LQĘVpJLpVN|UQ\H]HWYpGHOPL

világszerte a gyártási eljárások és

V]DEYiQ\RN

berendezések lelke. Nemzetközi gyártás,

$PLQĘVpJN|UQ\H]HWYpGHOHPpVEL]WRQViJD]RND lokális jelenlét, és önálló viszonteladók
NXOFVIRQWRVViJ~WHUOHWHNDPHO\HNUHIyNXV]iOXQN

nemzetközi hálózata juttatja el az ESAB

Az ESAB egyike azon kevés nemzetközi

PLQĘVpJHWpVSiUDWODQWDSDV]WDODWRWD]

YiOODODWQDNDPHO\NLpUGHPHOWHQD],62pV

anyagok, eljárások terén minden

2*6$6PLQĘVtWpVHNHWN|UQ\H]HWYpGHOPLpV IHOKDV]QiOyQDNEiUKROLVOHJ\HQ
(6$%eUWpNHVtWpVLpVhJ\IpOV]ROJiODWL,URGiNYLOiJV]HUWH

(6$%.IW
%XGDSHVW7HUp]NUW
7HOHIRQ
)D[
(PDLOLQIR#HVDEKX
ZZZHVDEKX
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