A hegesztés különálló fém alkatrészek oldhatatlan, atomjaikat felhasználó kohéziós kötéssel való összeerősítése, mely a
szerkezeti elemek anyagának megolvasztásával vagy azokhoz hasonló kémiai összetételű töltőanyag (hozanyag) beolvasztásával történik. A kohéziós kapcsolat kétféleképp jöhet létre: a kötés helyén lévő anyagokat -a hozanyaggal együtt- közös
fémfürdővé olvasztják (pl. láng- és ívhegesztés), vagy más erőhatással létesítenek az elemek közötti molekuláris kapcsolatot (pl. sajtoló hideghegesztés). A hegesztéshez szükséges koncentrált hőhatást biztosító energia lehet gáz elégetéséből származó termikus (lánghegesztés), elektromos (ívhegesztés: elektródként használt fémpálca és a munkadarab összeérintésével húzott, azokat megolvasztó ívfény), sugárzásos (lézerhegesztés) vagy mechanikai forrású (dörzshegesztés). A
pálcákon lévő bevonat (vas-mangánoxid, rutil, cellulózos stb.) stabilizálja az ívet és akadályozza az ömledék oxidációját. A
védőgázas ívhegesztéskor a védőgáz (argon, hélium, szén-dioxid stb.) célja az oxigén és a nitrogén kiszorítása, a hőhatásövezet keskenységének biztosítása.
Hegesztéskor használatos egyéni védőeszközök
Légzésvédők (EN141, EN143, EN149, EN138)
- egészségügyi határértékeken belül használatos aktívszenes részecskeszűrő maszkok (FFP2, FFP3) és betétes félálarcok
(P2, P3) a hegesztett alkatrészek és a hozaganyag elpárolgott fémoxidjaiból álló hegesztési füstök ellen
- veszélyes anyagnak megfelelő szűrőbetétekkel (A,B,E,K,P2,P3) rendelkező félálarcok vagy frisslevegős pajzsok az esetlegesen felszabaduló ingerlő, mérgező gázok ellen (klór, kén-dioxid, foszfor, szén-dioxid)
Szemvédők (EN175)
- infravörös- és ibolyántúli káros sugárzások és az ezekkel járó, veszélyt jelentő hőhatás elleni fényszűrőüvegek, melyek
fokozatát a hegesztési eljárás, a használt anyagok és az energiaforrás intenzitása határozza meg (pl. az ibolyántúli sugárzás
erőssége a hegesztőáram erősségének négyzetével arányos 50A áramerősség fölött)
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Hegesztő védőruházat (EN ISO 11611:2008)
- az alapanyag és a varratok feleljenek meg az alábbi védelmi követelményeknek (1-es osztály):
- lángállóság: korlátozott lángterjedés felületi- és élgyújtással vizsgálva (A1+A2 /10s)
- 20 kW/m2 hőáramsűrűségű sugárzó hővel szembeni ellenállás (RHTI = 24°C hőmérsékletemelkedés /7s)
- megolvadt fém kismértékű fröccsenésével szembeni ellenállás (min. 15 db 0,5 g-os acélcsepp /1min.)
- megfelelő mechanikai tulajdonságok: anyag-szakítóerő (>400 N), varrat-szakítóerő (>225 N), tépőerő (>20 N)
- megfelelő elektosztatikai tulajdonságok (elektromos ellenállás <105 Ω)
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HEGESZTŐKÖTÉNY

56600-605

• közvetlen lánghatás ellen 10 sec.-ig véd • egybeszabott marha hasítékbőr • nyakpánt és csatos derékpánt • 100°C kontakt
hő ellen max. 60 sec.-ig biztosít védelmet • 1,4 mm vastag,
mindig kiváló minőségű natúr bőr • többrészes kivitelben is
• 3 méret: 56600: 60 x 90 cm • 56602: 70 x 110 cm • 56605:
90 x 120 cm hegesztő • 57560: fej- és nyakvédő hegesztő
kámzsa marha hasítékbőrből
EU szabvány: EN ISO 11611:2008

BŐR HEGESZTŐRUHA

57455-467

• egybeszabott, 1,4 mm vastag marha hasítékbőr • véd hőhatás, szikrák, fémolvadékok, valamint 10 sec.-ig közvetlen lánghatás ellen • munkaruhára is felvehető, tépőzáras és patentos
záródás • kabát (57455, 57456, 57457, 57458): színbőr álló
gallér, fedett zseb, hónaljbetét • deréknadrág (57465, 57466,
57467): derékrészen bőr övbújtatók, egyenes szabás • méret:
L, XL, XXL (kabát XXXL-ben is)
EU szabvány: EN ISO 11611:2008

56600
57455-467
7498-99

PAMUT HEGESZTŐRUHA

749844-962

• 310 gr/m -es, lángmentesített, 100% pamut alapanyag • hő és láng ellen védő szövet, melynél az utánlángolás és utánizzás maximum 2
sec., illetve az anyag felületén nem keletkezik lyuk vagy olvadt hulladék • korlátozott lángterjedés közvetlen lánghatás (10 sec. felületi- és
élgyújtás) esetén • konvektív és sugárzó hőhatás (20 kW/m2) elleni védelem • megolvadt fémcseppek (1400°C) fröccsenésével szembeni
ellenállás • biztonsági varratok kettős lánc-, plusz 3 fonalas szegőöltéssel • hőálló teflon gombok, oldalukon rögzített zsebfedők, melyek megakadályozzák a szikrák és forró fémcseppek bejutását • kabát: egyenes szabás, hosszított derék, rejtett gombolás, rugalmas
mandzsetta, négy rávarrt, biztonsági zseb • mellesnadrág: állítható, gumibetétes vállpánt, magasított oldal, gumírozott hátrész, három
biztonsági zseb • deréknadrág: egyenes vonal, rejtett gombolás, erősített övtartók, két zsebfedős, biztonsági svédzseb • színe: királykék • méret: 44-től 62-ig • rendelésre sötétkék vagy zöld szín, illetve egyéni méretlehetőség
EU szabvány: EN340, EN531 (AB1C1E3), EN ISO 11611:2008
2
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