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2. ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(BACKING TAPE)

Στις περιπτώσεις που δεν

υπάρχει πρόσβαση ή δεν

είναι δυνατή, στο πίσω τμήμα

της φρέζας και για να

αποφευχθούν ατέλειες στο

πρώτο πάσο της ρίζας, που

είναι και το σημαντικότερο,

όπως «κρέμασμα» ή «ατελής

διείσδυση» γίνεται χρήση

βοηθημάτων όπως ceramic

tiles, μόνιμα ή προσωρινά

backing bars, αναλώσιμα

ενθέματα, backing tapes κλπ.

Στην περίπτωση του purging,

οι φρέζες (άκρα σωλήνων –

pipes joints) θα πρέπει να

σφραγίζονται με τρόπο που

να διασφαλίζει την μόνωση

του χώρου ώστε να μην

διαφεύγει αδρανές αέριο και

να μην εισέρχεται

ατμοσφαιρικός αέρας. Θα

πρέπει να αποφεύγονται οι

κοινές ταινίες του εμπορίου

διότι περιέχουν αλογόνα και

ειδικά chlorine, τα οποία

όπως το υδρογόνο και

οξυγόνο απορροφώνται από

τα αντιδρώντα μέταλλα στις

υψηλές θερμοκρασίες με

αυξημένη πιθανότητα

Η αναγκαιότητα 

του PURGING
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ψαθυροποίησης

(embrittlement) στην

επιφάνεια της συγκόλλησης. 

Η HUNTINGDON FUSION

TECHNIQUES Ltd. διαθέτει

ειδική μη μεταλλική ταινία

που δεν περιέχει συστατικά

αλογόνου και είναι αντοχής

στις υψηλές θερμοκρασίες

συγκόλλησης. Προσφέρεται

σε δυο τύπους για 80 Amp

και 160 Amp. Και οι δυο

αποτελούνται από

αυτοκόλλητο φύλλο

αλουμινίου πλάτους 75 mm

που στην μέση έχει ειδική

επίστρωση από glass fiber

πλάτους 25 mm. Το πάχος

της επίστρωσης αυτής

εξασφαλίζει την μη αλλοίωση

της μεταλλουργίας της

συγκόλλησης μέχρι 160

Amp. Η θερμοκρασιακή του

σταθερότητα ( μέχρι 800° C),

διασφαλίζει την αποφυγή

επιμόλυνσης και υποστηρίζει

την ομαλή διείσδυση του

λουτρού στο μέταλλο βάσης

ενώ παράλληλα βοηθά στην

ομαλή γεωμετρία της ρίζας.  

Με την χρήση της

επιτυγχάνεται 

1. Επιτάχυνση διαδικασιών

λόγω ευκολίας χρήσης

2. Διασφάλιση μόνωσης για

purging

3. Οικονομία καθαρισμών 

4. Οικονομία αδρανούς

αερίου

5. Αποφυγή ελαττωμάτων

στην ρίζα της συγκόλλησης

6. Διευκόλυνση γεωμετρίας

συγκόλλησης 

7. Αποφυγή τροχισμάτων 

Είναι προφανές ότι

επιτυγχάνεται αύξηση

παραγωγικότητας, μείωση

χρόνων και τελική μείωση

κόστους εργασιών.

Τα τεχνικά της χαρακτηριστικά

την καθιστούν ιδανική λύση

για όλους τους τύπους και

θέσεις συγκολλήσεων (πχ

μετωπικές, οριζόντιες,

κάθετες, ανοξείδωτα, αγωγοί,

ελάσματα κλπ) ενώ

συγχρόνως αποτελεί

οικονομική επιλογή.  

3. ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αφού γίνει απομάκρυνση της

ατμόσφαιρας με το αδρανές

αέριο, από τον θάλαμο

εργασίας που έχει

δημιουργηθεί με την χρήση

του κατάλληλου purging

system και σχετικού backing

tape, είναι σημαντικό να

γνωρίζουμε το επίπεδο της

συγκέντρωσης του Ο2 στον

χώρο αυτό. Όταν φθάσει

στην προδιαγεγραμμένη από

το WPS τιμή μπορεί να

ξεκινήσει η συγκόλληση. 

Για τον σκοπό αυτό είναι

απαραίτητη η χρήση

ανάλογης συσκευής που θα

συμβουλεύεται ο χειριστής

και θα ελέγχει ο επιθεωρητής

συγκολλήσεων, για να

ξεκινήσει η συγκόλληση. Η

παρακολούθηση πρέπει να

γίνεται και κατά τη διάρκεια

αυτής. Μόνο έτσι α) μπορούν

να αποφευχθούν τα

σφάλματα που γίνονται από

την κατ' εκτίμηση κρίση του

χειριστή στο κρίσιμο αυτό

σημείο της διεργασίας και β)

δεν γίνεται σπατάλη στο

αδρανές αέριο. Η ένδειξη

του οργάνου καταδεικνύει το

υπολειπόμενο οξυγόνο που

είναι το άθροισμα πολλών

μικρών ποσοτήτων που
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