
SilverPlus: 1,25 mm beégés jelzi az 
élettartam kb. felét.

SilverPlus: a beégés legyen kisebb, mint 2 
mm.
Az ezüstön ne legyen jelentősebb 
elszíneződés.

SilverPlus: a beégés eléri a 2,5 mm-t. SilverPlus: a beégés nagyobb, mint 3 mm .

Réz: 0,5 mm -  ~0,6 mm beégés jelzi az 
élettartam kb. felét.

Réz: a beégés legyen kisebb, mint ~0,9 mm. Réz: a beégés eléri a 1,5 mm-t. Réz:  a beégés nagyobb, mint 2 mm.

A csúcson a nyílás tökéletesen kerek, széle 
éles, nincs rajta karcolás, rovátka. A vágási 
minőség megfelelő.

A csúcson a nyílás kerek, szélén nincs 
bemetszés, csorbulás. A vágási minőség még 
megfelelő. Biztosítsuk az o-gyűrűk 
folyamatos kenését, és ellenőrizzük, hogy a 
hőhatás ellenére megtartották-e 
rugalmasságukat.

A csúcson a nyílás veszít kerekségéből, kezd 
oválissá válni, vagy bemetszések alakulnak ki. 
A vágási minőség együtt csökken a nyílás 
alakjának és éleinek romlásával. 

A csúcson a réz erodálódott a nyílás körül,  így 
a plazma-áram szűkítése csökken, ezáltal  a 
plazma a pajzsot roncsolja. 
Ez az állapot közelít a kiégéshez, amikor más 
kopóalkatrészek is károsodhatnak, többek 
között a fáklya is.

Belül gáz szennyeződés, hafnium kopás és 
némi fekete vagy szürke, örvény alakú 
elszíneződés látható, ez még normális. A 
nyílás belülről is kerek, karcolások vagy 
erősebb ív alakú kopásoktól mentes. A fehér 
színű anyag hafnium-oxid, amely könnyedén 
eltávolítható. 

Belül gáz szennyeződés, hafnium kopás és 
némi fekete vagy szürke, örvény alakú 
elszíneződés  látható, ez még normális. A 
nyílás belülről is kerek, karcolások vagy 
erősebb ív alakú kopásoktól mentes. A fehér 
színű anyag hafnium-oxid, amely könnyedén 
eltávolítható. 

Belül a sok szennyeződés és törmelék 
akadályozza a plazma áramlását.

Belül a rendkívül sok szennyeződés és 
törmelék akadályozza a plazma áramlását.

A belső és a külső nyílás egyaránt kerek, 
szélei élesek és a kísérő nyílások nincsenek 
eldugulva. Használjon vízbázisú 
fröccsenésgátló spray-t a pajzs felületén, 
hogy megelőzze a fröccsenés felrakódását.  

A belső és a külső nyílás egyaránt kerek, és a 
kísérő nyílások nincsenek eldugulva. 
Hasznos gyakorlat, ha ilyenkor a pajzs front 
felületét csiszolópapírral megdörzsöljük, 
hogy a rátapadt fröccsenést letisztítsuk. 

A pajzs nyílása veszít kerekségéből, kezd 
oválissá válni. A nyílás élei tompulnak, 
helyenként kicsorbul. 
A pajzs belső felületén lerakódott 
szennyeződés és törmelék akadályozza a 
plazma áramlását.

A pajzs nyílása elvesztette kerek alakját, és 
éleit, kezd oválissá válni, és/vagy erős 
bemetszések alakulnak ki élein. Ha az ív nem 
középpontos, akkor ez a fúvóka károsodását 
okozhatja. A pajzsot cserélni kell mélyebb 
bemetszések esetén. Ezek a sérülések 
utalhatnak arra, hogy a fáklya ütközött a 
lemezzel.

Megfelelő Még használható Elhasznált Cserélendő
Consumable inspection visual aid - kopóalkatrészek vizuális vizsgálata
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Electrode - elektróda
Az új elektróda élettartamának első 10%-a viszonylag hamar elkopik. Ennek
ellenére a réz testnek tisztának és fényesnek kell maradnia a teljes
élettartama során. A szürke elszíneződés a fej hűtésének hibájára utalhat.  

Már rövid használat után is teljesen normális, hogy az elektródán a
használat jelei mutatkoznak, és enyhe elszíneződés látható. Fontos, hogy az 
o-gyűrűk folyamatos kenést kapjanak, és ezáltal rugalmasságukat
megőrizzék. A magas hőmérséklet az o-gyűrűt is károsíthatja. A hafnium
betétnek mindvégig meg kell őriznie szabályos kerek alakját.

A hafnium elhasznált, de a réz még nem. A színe sötét, és/vagy fehér.
Bizonyos vágások során gyengébb vágási minőség tapasztalható, növekszik
az oldal ferdeség. 

A vágási minőség és az oldal ferdeség nem elfogadható. Amikor a beégés
túl mély, a hőmérséklet átvitel hibája miatt az elektróda olvadni kezd, és
gyújtás kimaradást okoz. Ez veszélyes lehet a többi kopóalkatrészre, a
fáklyára, és a teljes rendszerre is.
A hafnium körül erodálódik/kikopik az anyag, és így az elektróda csúcsán
egy kráter keletkezik. 


