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Hegesztőkészlet alumínium bevonatú PE lemezekhez

Hajlítás után az alumínium bevonatú PE
lemezeket a Rion műanyaghegesztő készülékkel
és LDPE hegesztőhuzallal összehegesztjük.

Hajlítás előtt az alumínium bevonatú
PE lemezeket egy speciális maróval
meg kell munkálni.

Rion
Cikkszám: 6600010

Körfúvóka
Cikkszám: 5100303
Gyorshegesztő fúvóka
3 mm / 4 mm
Cikkszám: 5106989 / 5106990

Speciális marófej
3 mm / 4 mm
Cikkszám: 5279805 / 5279806

Gyorshegesztő fúvóka „A” profil
Cikkszám: 5106992

LDPE Hegesztőhuzal
3mm / 4 mm
Cikkszám: 5200437 / 5200438

Rézkefe
Cikkszám: 5201300

Kétélű kaparó
Cikkszám: 5201470
Negyedholdkés
Cikkszám: 5106969

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
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Alumínium bevonatú PE lemezek forrólevegős hegesztése
A forrólevegős hegesztés a hőre lágyuló
műanyagoknál szokásos kötési eljárás,
amely az alumínium bevonatú PE lemezek
összehegesztésénél is alkalmazható.
Az elektromos forrólevegős
hegesztőkészülékkel az LDPE
munkadarabot és az LDPE hegesztőhuzalt
felmelegítjük és összehegesztjük. A jó
hegesztési minőséget döntően befojásolja:
- a jól előkészített hegesztési fuga
- a hegesztőhuzal minősége
- a forrólevegő tisztasága
- a megfelelő hőmérséklet
- a nyomóerő
- a hegesztési sebesség
1)
Hegesztőhuzal
Meleglevegő
Hegesztő készülék

Húzófúvóka
Erő

A hegesztési fuga előkészítése
A tompahegesztésnél az alumínium
bevonatú PE lemezek éleit ferdén le kell
vágni (2. kép).
Az alumíniummal bevont PE lemezekbe,
melyeket hajlítás után kell
összehegeszteni, először speciális
maróval nútot kell marni (3-4. kép). Mivel
a műanyag a levegő hatására
meglehetősen hamar oxidálódik, a
hegesztési munkát a marástól számított
24 órán belül el kell végezni.
Hegesztőhuzal
A következő minőség felhasználása
javasolt:
fekete színű, 3-4 mm átmérőjű lágy
polietilén
Közvetlenül a hegesztés előtt ajánlott a
huzalon keletkezett külső oxidréteget
kaparóval eltávolítani. A hegesztőhuzal
elülső végét vágjuk le kb. 45° szögben.

A hegesztési maradvány
eltávolítása
A hegesztési maradványt a
hegesztési varrat kihűlése után kés
vagy húzópenge segítségével
távolíthatjuk el.
A minőségi hegesztés ismertetői
A jó hegesztés optikai ismertetőjele a
dupla hegesztési ömleny, mely a
fellágyult munkadarabból és
hegesztőhuzalból képződik, és a
hegesztési varrat két oldalán
keletkezik.
Jó a hegesztés minősége, ha egy 50
mm hosszú próbahegesztést 180°ban meghajlítunk, és láthatóvá válik,
hogy a munkadarab és a
hegesztőhuzal összehegedt.
3.)
Illesztések formamarással

Forrólevegő

Hegesztési irány
Hegesztési ömleny
Hegesztési varrat

2)

A forrólevegőnek tisztának, különösen
víz- és olajmentesnek kell lennie.
A műanyaghegesztő készüléknek
fokozatmentesen beállíthatónak kell
lenni és a biztonsági előírásoknak meg
kell felelnie.
Hőmérséklet
A forrólevegős hegesztéshez a
következő hegesztési hőmérséklet
szükséges:
Alumíniummal bevont PE lemeznél 265
± 5 C°. A hőmérsékletnek
fokozatmentesen szabályozhatónak kell
lenni, melyet 5 mm-rel a
fúvókakimenettől kell mérni.

illesztve
Hegesztés gyorshegesztő fúvókával
(1. kép)
A gyorshegesztő fúvókával történő
hegesztés a munkadarab és a
hegesztőhuzal egyenletes felmelegedését
biztosítja, és ezáltal jobb hegesztési
minőséget eredményez. A hegesztőhuzalt
(A) kézzel toljuk a (B) fúvókaszárba. A
fúvókával kifejtett egyenletes nyomás
segítségével a hegesztőhuzalt a
hegesztési fugába nyomjuk.

4)

Ø = 12 mm, d = 3-4 mm-hez
18 mm, d = 6-8 mm-hez

Nyomóerő
A fúvókára (gyorshegesztő fúvóka)
kifejtett erő kb. 3 kp legyen.
Próbahegesztésnél ajánlatos egy mérleg
használata.
Hegesztési sebesség
Gyorshegesztő fúvóka használatakor a
hegesztési sebesség 50-80 cm/perc
legyen.

Lapvastagság: 3 mm
Maró (cikkszám: 5279805)
Lapvastagság: 4 mm
Maró (cikkszám: 5279806)
Lapvastagság: 6 és 8 mm
Maró (kívánságra)
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