
Hegesztés és Roncsolás mentes anyagvizsgálat az 
acélszerkezet gyártásban 



A hegesztés áttekintése, alapfogalmak: 

Az egységes értelmezés végett a nemzetközi szervezetek megegyeztek a 
hegesztési eljárások egységes, szabványosnemzetközi kódjelzésében. 

Ezek közül a legfontosabbak: 

• 111 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés) 
• 121  Fedett ívű hegesztés huzalelektródával 

• 131 Fogyó elektródás, semleges védőgázos ívhegesztés 

• 135 Fogyó elektródás, aktív védőgázos ívhegesztés 

• 136  Fogyó elektródás aktív védőgázos hegesztés porbeles huzallal 

• 137  Fogyó elektródás semleges védőgázos hegesztés porbeles huzallal 

• 141 Wolfrám elektródás védőgázos ívhegesztés (AWI/WIG/TIG) 

• 311 Gázhegesztés (oxigén-acetilén hegesztés) 

• 15 Plazma ívhegesztés 

• 21 Ellenállás ponthegesztés 

• 78 Csaphegesztés 



• Hegesztett kötés:két vagy több mdb között létesített állandó oldhatatlan és folytonos kohéziós kapcsolat. 

• Alapanyag:az összekötendő munkadarabok anyaga 

• Varrat:az alapanyaghoz,és a meglévő hőhatásövezethez sem tartozó,a kötés kohézióját biztosító része. 

• Hegesztőanyag:a hegesztés folyamán külön adagolt,vagy előre elhelyezett a varrat tömegének és tulajdonságainak biztosítására 

szükséges anyagok 

• Ömledék vagy hegfürdő: az ömlesztő hegesztésnél kialakuló folyadékfázis tartománya. Megszilárdulásával keletkezik a varrat, ill. 

varratfém. 

• Beolvadás: az alapanyag eredeti felülete és a megszilárdult varratalapanyag határvonala közötti legnagyobb távolság a 

varratkeresztmetszeten mérve. 

• Hőhatásövezet:az alapanyagnak az a meg nem olvadt része,ahol a hegesztési,forrasztási vagy termikus vágási hő folyamat 

hatására mikro szerkezeti átalakulások játszódnak le. A hegesztett kötés kritikus,leg gyengébb része! 

• Össze olvadási határ: az ömledékzóna és a hőhatásövezet közötti határ. 

• Varratsor,hegesztési sor(gyöksor,töltősor,takarósor):a hegesztő pisztoly egyszeri elmozgatásakor megolvasztott vagy lerakott, 

majd megszilárdult anyag,amely lehet egy soros vagy több soros. A varrat soroknak a varrat hossz tengelyével párhuzamosan való 

elhelyezése a varrat sorrend. 

• Gyök: a hézagot - leélezéssel előkészített alapanyagoknál a gyök hézagot is – magába foglaló tartomány, ahová az első hegesztési 

réteg kerül. 

• Gyökvarrat: a gyök hézagba elsőként kerülő hegesztési réteg többrétegű varratok esetén. 

• Takaróvarrat (korona oldali és gyökoldali):a korona oldalt fedő utolsó réteg a takaró varrat,ill. a gyök oldalra hegesztett utolsó 

varrat sor. 

 
 

 



Több rétegű varratok készítése 





A hegesztett kötések rajzi jelölése 

A rajzon a varratot nyilas mutatóvonal mutatja, 

amelyhez folyamatos referencia vonal és szaggatott 

azonosító vonal csatlakozik. A varratot alapjelekkel 

lehet ábrázolni. Az alapjel olyan rajzjel, amely 

hasonlít a készítendő varrat alakjához. A kiegészítő 

jelek a varrat külső alakját, felületét jelképező 

rajzjelek, amelyeket általában az alapjelre kell 

helyezni, ill. azzal kombinálni. 



A rajzi jelölések értelmezése 



A rajzi jelölések értelmezése 







Hegesztési varrat méretmegadása 



Hegesztett varratok jelképei 

Megnevezés

Peremvarrat

Varratalak

Egyoldali tompa V-varrat

Varratjel

Egyoldali tompa 1/2 V-varrat

Egyoldali tompa U-varrat

Egyoldali tompa Y-varrat

Egyoldali tompa J(1/2 U)-varrat

Egyoldali tompa I-varrat

Egyoldali tompa 1/2 Y-varrat

Sarokvarrat

Kettõs V-varrat (X-varrat)

Kettõs 1/2 V-varrat (K-varrat)

Kettõs U-varrat 



Megnevezés

Peremvarrat

Varratalak

Egyoldali tompa V-varrat

Varratjel

Egyoldali tompa 1/2 V-varrat

Egyoldali tompa U-varrat

Egyoldali tompa Y-varrat

Egyoldali tompa J(1/2 U)-varrat

Egyoldali tompa I-varrat

Egyoldali tompa 1/2 Y-varrat

Sarokvarrat

Kettõs V-varrat (X-varrat)

Kettõs 1/2 V-varrat (K-varrat)

Kettõs U-varrat 

Hegesztett varratok jelképei 



A kiegészítő jelek alkalmazása 

Megnevezés

Sík (lemunkált varrat)

Varratalak

Homorú varratfelület

Varratjel

Megmunkált varratfelület

Törésmentes varratátmenet

Domború varratfelület

Megjegyzés

Lapos v-varrat

Homorú sarokvarrat

Síkra munkált

Érintõleges

Domború v-varrat

v-varrat

varratátmenet



Megnevezés

Körbemenõ varrat

Rajzjel

A hegesztési eljárás jelölése

Jel

A varrat a helyszínen készítve

2

Hivatkotás a szövegmezõben
A1lévõ adatokra

Hegesztett varratok kiegészítő adatai 



Hegesztési pozíciók 





A tartók toldásakor célszerű az 
öveket úgy leélezni, hogy a 
gyökfaragás kívülről könnyen 
elvégezhető legyen. Célszerű 
aszimmetrikus leélezést 
alkalmazni, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a gerinc és 
öv találkozásánál a rádiuszokat 
szélesebben kell le rézselni a 
jobb összeolvadás miatt. 

Néhány példa öv és gerinc tompaillesztésére: 
a) Gerinc kivágása nélkül 
b) Eltolt kötéssel 
c) Gerinc kivágással 
d) A húzott oldal merevítésével 
e) Hegesztett I tartó tompa  illesztése 
f) Hegesztett I tartó, a gerinc röntgen vizsgálat 

miatt kimunkálva. 



Hegesztett kötések néhány tervezési irány 
elve: 

Hengerelt idomacélok sarkainál és hidegalakított alkatrész zónák környezetében ne 
legyen hegesztési varrat. 

Takarékoskodjunk a hegesztési varrattal, lehetőleg kevés és kis gyökméretű varratot 
alkalmazzunk. Fárasztó igénybevétel esetén azonban a minimális varrathossz: 
Lmin≥10a 



Hengerlési síkra merőleges húzófeszültséget kerülni kell a teraszos repedés 
veszélye miatt 

A hegesztési varratok hozzáférhetőek legyenek a kiválasztott hegesztési 
technológiához. 



A merevítő borda nem végződhet csúcsban, mert hegesztéskor leolvad. A sarokban 
három varrat találkozik.  135-ös eljárással hegesztett szerkezeteknél a gázterelő 
mérete ~20 mm, figyelni kell arra, hogy az ennél kisebb méretű helyekre nem lehet 
beférni a hegesztő pisztollyal,  az ilyen helyek hegesztése nehezen kivitelezhető, 
általában nem lehet produkálni az elvárt minőséget 

A hegesztés után megmunkált illesztési felületeken ne legyen hegesztési varrat 



Példák helyes és helytelen csomóponti kialakításokra 

Helytelen kialakítás, IPE450 profilból 
Helyes kialakítás, lemezből 



Helytelen Kialakítás 





Helytelen varrat ábrázolások 



Néhány példa a gépgyártásból 













HEA profil toldásra előkészítve 



Hegesztett I tartó övlemezeinek toldása 





Az Összeállított I tartó hegesztés közben 







Hibakimutatás lehetőségei 
Alapelv: 

• A hiba hatására - annak környezetében megváltozik az anyag valamely fizikai 

(optikai, mágneses, villamos, stb.) jellemzője.  

• Olyan információ hordozót (pl. mechanikai rezgések, elektromágneses sugárzások) 

kell választani, amelynek változásából egyértelműen lehet következtetni a hiba 

jellemzőire. 

Követelmény a vizsgálati eljárással szemben 
• Gyorsaság, megbízhatóság,  

• Egyszerűség (helyszíni elvégezhetőség),  

• Ne legyen környezet szennyező (biztonságtechnika),  

• Minimális felület előkészítés,  

• Dokumentálhatóság. 



A vizsgálati módszer kiválasztása 

Szempontok: 

• a vizsgált darab anyaga, mérete,geometriai viszonyai, 

• a feltételezhető hiba helye, mérete,  

• a kimutatás pontossága, 

• a dokumentálhatóság. 

Alapszabály: 

 

Univerzális hibakereső vizsgálati eljárás nincs ! 

 
A továbbiakban a vizsgáló eljárásokat mutatjuk be (az egyszerűtől a bonyolultabb felé  

haladva). 



MSZ EN ISO 6520-

1:2008 

MSZ EN ISO 13919-

1:2000 

(elektron és lézersugaras 

hegesztés) 

MSZ EN ISO 5817:2014 

acél, nikkel és titán és 

ötvözeteinek hegesztése 

MSZ EN ISO 10042:2006 

alumínium és ötvözeteinek 

ívhegesztése 

 

MSZ EN ISO 17635 

(MSZ EN 12062:2004) 

VT PT MT UT RT ET 

MSZ EN 

ISO 17637 

MSZ EN 

ISO 3452-

1-x 

MSZ EN 

ISO 17638 

MSZ EN 

ISO 17640 

MSZ EN 

ISO 17636 

x 

MSZ EN 

ISO 

17643x 

MSZ EN 

ISO 

5817:201

4 

MSZ EN 

10042:20

06 

MSZ EN 

ISO 

13919-

1:2000 

MSZ EN 

ISO 23277 

MSZ EN 

ISO 23278 

MSZ EN 

ISO 11666 

MSZ EN ISO 

10675-1x 

10675-2x 

MSZ EN 

ISO 23279 

Termékszabványok: EN1090 acélszerkezetek,MSZ EN 13480-5:2002 csővezetékek, MSZ EN 13445-5:2002  nyomástartó 

berendezések,MSZ EN 12952 kazánok, AD 2000, CODAP 2000, PD 5500  

 

 

Hibafajták 
 

Az eltérések valós 

mérete 

 

Kapcsolat a méret és az 

indikációk elfogadási szintje 

között 

 

Vizsgálati módszer 

 

Viszgálati technológia 

 

Követelmények 

FÉMEK HEGESZTETT KÖTÉSEINEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA 

 



Szemrevételezés = Vizuális vizsgálat (VT) 

Mérési elv: látható fényben a hibák érzékelése. 

Alkalmazhatóság: csak felületre kijutó hibák (repedések, porozitások, felületi hibák,  

felszakadások, beszívódások stb.) kimutatására alkalmas. 

Előnyök/hátrányok: gyors, egyszerű, olcsó, szakértelmet nem igényel de szubjektív,  

nehezen dokumentálható. 

 

A vizuális vizsgálat kiterjesztése 

• Az emberi szem érzékelő képességének javítása nagyítókkal, megvilágító eszközökkel 

• Belső felületek (tartályok, csövek, palackok) hibáihoz műszerezett vizuális vizsgálatok 

• Használt műszerek: boroszkópok, endoszkópok, fiberszkópok, videoszkópok (lásd 

még a gyógyászati alkalmazásokat is) 

• Merev és hajlékony kivitelek, összeépített megvilágító és megfigyelőegységek, 

optikai kábelek. 



Folyadék behatolásos (penetrációs) eljárások (PT) 

Mérési elv: a kis felületi feszültségű (kapillár -aktív) folyadék behatol a felületre nyitott  

repedésbe, majd kiszivárog onnan és kirajzolja a hiba alakját (a hiba mélysége és szélessége nem 

mérhető) 

Alkalmazhatóság: csak felületre kijutó hibák, repedések kimutatására 

Kivitelezés:felület tisztítás, jelzőfolyadék felvitel, felesleg eltávolítás, előhívó anyag felvitel,  

hibakimutatás. 

Előnyök: 

•egyszerű,  

•anyagminőség nem korlátoz, 

•olcsó. 

Alkalmazási korlátok: 

•porózus felületnél nehezen alkalmazható, 

•igényes felület tisztítás szükséges, 

•utótisztítás elengedhetetlen. 

Felhasznált eszközök: előhívók, tisztítók, kontraszt anyagok. 







Mágneses repedés vizsgálat (MT) 

Mérési elv: a hibák az anyagban létrehozott mágneses tér erővonalait eltérítik, az így  

kialakuló szórt fluxust a felületre felvitt ferromágneses por sűrűsödése jelzi. 

Alkalmazhatóság: csak ferromágneses anyagok felületi vagy felület közeli hibáihoz 

Előnyök / hátrányok: egyszerűség, nagy érzékenység (0,001 mm széles hiba kimutatás),  

de korlátozott az anyagminőség és lemágnesezést igényel a vizsgálat után. 

A mágneses repedés vizsgálat végrehajtása: 

• A darab felfogása 

•A mágnesező készülék bekapcsolása 

•A mágnesporos szuszpenzió egyenletes felszórása 

•Várakozás (kb. 5 másodperc) 

•Minősítés ( fekete mágnespor-szuszpenzió esetén szabad szemmel fluoreszcens 

mágnespor szuszpenzió esetén UV sugárzással) 

•Mágnesezhető, ferromágneses darabok és hegesztési varratok vizsgálatára. 









Örvényáramú vizsgálat 

Mérési elv:örvényáramok mágneses tere és az örvényáramot keltő primer mágneses  

tér kölcsönhatása a hibák következtében megváltozik. 

Alkalmazhatóság: csak villamosan vezető anyagoknál a felületi és felület közeli hibák  

kimutatására, valamint az anyagjellemzők változásának érzékelésére 

Kivitelezés:gyűrűtekercses és tapintó tekercses megoldások. 

A vizsgálat előnyei: 

• érintkezés mentes mérés, 

• nincs előkészítés és utólagos tisztítás, 

• jól automatizálható, 

• tömeges mérésre alkalmas. 

A vizsgálat korlátai: 

• csak a felület közeli tartományokra jó, 

• jelképzés sok paraméter függvénye, 

• kiértékelés szakembert kíván (hibátlan etalon is kell) 





Ultrahangos vizsgálat 

• Mérési elv: a vizsgált anyagban terjedő nyomáshullámok útjába kerülő hibák  

megváltoztatják a hullámterjedés viszonyait 

• Alkalmazhatóság: síkszerű (kétdimenziós) hibák repedések, rétegződések  

kimutatására előnyös, térfogati hibák kimutatása nehezebb. 



Ultrahang jellemzői:  

• frekvenciája (16 kHz - 100 MHz), 

• előállítása (piezoelektromos gerjesztéssel vagy magnetostrikciós 

gerjesztéssel), 

• terjedése és reflexiója 

• sebessége 









Radiológiai vizsgálatok (RT) 

Mérési elv:az alkalmazott röntgen vagy gamma (neutron)sugárzás intenzitása a vizsgált tárgyon  

áthaladva az átsugárzott vastagságtól függően változik 

Alkalmazhatóság:térfogati (háromdimenziós) anyaghibák (üregek, zárványok) kimutatása  

egyszerűbb, síkszerű hibák (pl. repedés) kimutatásanehezebb. Ha biztosak akarunk lenni, hogy  

nincs síkszerű hiba, akkor ultrahang vizsgálatot isalkalmazni kell. 

A vizsgálat nyújtotta előnyök: 

• 3D hibák pontos felderítése,  

• dokumentálhatóság, 

• felületi előkészítés nem szükséges. 

A vizsgálat korlátai: 

• fokozott biztonságtechnika, 

• komoly berendezés háttér, 

• lassúság, 

• 2D hibákra kevésbé alkalmas, 

• korlátozott anyagvastagság. 









Az izotópos vizsgálat előnyei és korlátai 

• Előnyök: 

• kisebb helyszükséglet, könnyebb hordozhatóság, 

• nagyobb az átsugárzó-képessége (acéloknál kb. 300 mm), 

• nem igényel energiaforrást, 

• ún. panoráma felvételek készítésére alkalmas (pl. egy cső teljes körvarratáról a cső 

középpontjába helyezett izotóppal). 

• Korlátok: 

• nagyobb a külső illetve belső életlenség, 

• hosszabb expozíciós idő, 

• rosszabb hibafelismerhetőség, 

• változó a sugárzás intenzitása (felezési idő), 

• folytonos sugárzás (nem kikapcsolható). 







Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


