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Τη σημερινή εποχή γίνεται ολοένα και πιο

επιτακτική για τον επαγγελματία η ανάγκη

να ξεχωρίσει μέσα από τον ανταγωνισμό

επενδύοντας σε ικανό ανθρώπινο

δυναμικό και αξιόπιστο εξοπλισμό,

διατηρώντας παράλληλα τα λειτουργικά

κόστη σε λογικά επίπεδα. Οι σωστές

επιλογές σε αυτούς τους δύο τομείς

μπορούν να οδηγήσουν πολύ σύντομα σε

αύξηση του μεριδίου αγοράς, μείωση

εξόδων και τελικά στην πολυπόθητη

αύξηση της κερδοφορίας.

Ειδικότερα στον τομέα του τεχνικού

εξοπλισμού, οι αποφάσεις που

λαμβάνονται για τις αγορές των

μηχανημάτων από τον υπεύθυνο αγορών

– ιδιοκτήτη πρέπει απαραιτήτως να έχουν

σαν γνώμονα τα παρακάτω:

• την όσο το δυνατόν καλύτερη

ικανοποίηση των αναγκών

• την καλύτερη δυνατή τιμή σε σχέση με

την απόδοσή τους

• την υψηλή ποιότητα κατασκευής

• την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

• την άρτια υποστήριξη από τον

κατασκευαστή – αντιπρόσωπο 

• την ευκολία στη χρήση
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Αναβαθμίστε τον Ποιοτικό σας 

Έλεγχο με ένα Φασματογράφο 

Μάζας Μετάλλων



Όλοι οι επαγγελματίες που βρίσκονται στον

τομέα του εμπορίου ή / και της

κατεργασίας κραμάτων διαφόρων

μετάλλων έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν

πολύ καλά τόσο τι είδους κράματα

αγοράζουν όσο και τις μηχανικές και

χημικές ιδιότητες των ειδών που

κατασκευάζουν. Οι ιδιότητες αυτές είναι

άμεσα συνδεδεμένες με τη σύσταση του

μετάλλου που χρησιμοποιείται σαν πρώτη

ύλη για την παραγωγή των διαφόρων

ειδών που κατασκευάζουν. Η συσκευή η

οποία δίνει την πληροφορία για το ποια

στοιχεία περιέχονται μέσα σε ένα κράμα

μετάλλου και σε τι ποσοστό το καθένα από

αυτά, είναι ο Φασματογράφος Μάζας

Μετάλλων. 

Μια απλή περιγραφή της λειτουργίας του

είναι η παρακάτω: 

στο δείγμα που θέλουμε να αναλύσουμε

γίνεται επιφανειακή καύση μέσω κάποιου

ηλεκτροδίου η οποία οδηγεί σε

ατμοποίηση ενός μικρού μέρους αυτού. Ο

ατμός που προκύπτει ιονίζεται και όταν τα

ιονισμένα πλέον στοιχεία επανέρχονται

στην κανονική τους κατάσταση, το καθένα

από αυτά εκπέμπει ακτινοβολία

συγκεκριμένου μήκους κύματος και

έντασης. Οι ακτινοβολίες αυτές οδηγούνται

μέσα στο φασματογράφο κατά τέτοιο τρόπο

ώστε να μπορούν να ανιχνευθούν από

ειδικά κυκλώματα και να αντιστοιχηθούν

βάσει του διαφορετικού μήκους κύματος

και έντασης που έχει το καθένα, στο ποιο

στοιχείο είναι και σε τι ποσοστό υπάρχει

μέσα στα αναλυόμενο δείγμα. 

Πριν από κάποια χρόνια οι συσκευές αυτές

ήταν απαγορευτικές για το μέσο

επαγγελματία και αποτελούσαν βασικά

κομμάτι του εργαστηριακού εξοπλισμού

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια

και Πολυτεχνεία) ή πολύ μεγάλων εταιριών

με μεγάλους προϋπολογισμούς και

επενδυτικά προγράμματα. Σήμερα η

εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει τις

τιμές σε λογικά επίπεδα και έχει δώσει τη

δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες

να εντάξουν το Φασματογράφο Μάζας στο

σύνολο των συσκευών που χρησιμοποιούν

στον ποιοτικό τους έλεγχο. Υπάρχουν

αρκετοί λόγοι για να προχωρήσει κάποιος

σε μια τέτοια επένδυση – αγορά – τους

οποίους και αναλύουμε 

παρακάτω.

Έλεγχος πρώτων υλών

Eισερχομένων

Τα τελευταία χρόνια είμαστε όλοι μάρτυρες

της αύξησης των εισαγωγών πρώτων

υλών που πραγματοποιεί η Κίνα. Από αυτή

την αύξηση δεν θα μπορούσε να μείνει

έξω η εισαγωγή των μετάλλων η οποία και

μεγαλώνει από χρόνο σε χρόνο με

αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αγορά να

διεκδικεί μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα

των διαθεσίμων υλών σε σχέση με

παλιότερα, ενώ παράλληλα οι

παραδοσιακά μεγάλοι εισαγωγείς (όπως η

Η.Π.Α.) συνεχίζουν να έχουν και αυτοί

μεγάλη ζήτηση. Επομένως είναι λογικό το

συμπέρασμα ότι όχι μόνο τα περισσότερα

αλλά και τα καλύτερα κράματα

διοχετεύονται προς αυτές τις αγορές που

έχουν υψηλή δυναμική, αφήνοντας τα

χαμηλότερης ποιότητας υλικά για τις

υπόλοιπες. Ειδικότερα στον Ελληνικό

χώρο, έχει παρατηρηθεί από το σύνολο

των αγοραστών ότι τον τελευταίο καιρό,

ολοένα και περισσότερο παρουσιάζεται το

φαινόμενο να αγοράζουν και να

πληρώνουν έτοιμα προϊόντα ή κράματα

υψηλής ποιότητας για να χρησιμοποιήσουν
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