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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a. Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

 a számított adat vagy mutató megnevezését, 

 a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

 a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b. Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, 

ha a megoldás egyébként helyes! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ..... pont / 8 pont 

Nevezze meg a képen látható szerszámot és fő részeit! 

 
 

2. Feladat ..... pont / 24 pont 

Sorolja fel az általánosan alkalmazott mérő és ellenőrző eszközöket! 

 

Mérőeszközök: Ellenőrzőeszközök: 

- Mérőléc - Szögidomszer 

- Tapintó körző - Rádiuszmérő 

- Mérőszalag - Hézagmérő 

- Szögmérő - Élvonalzó 

- Tolómérő - Derékszög 

- Mikrométer - Huzalmérő 

 

3. Feladat ..... pont / 4 pont 

A hegesztési varratokat roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálattal ellenőrizhetik. 

Csoportosítsa az alább felsorolt varratvizsgálatokat! 

 

Roncsolásos vizsgálatok:   2 pont 

Hajlítóvizsgálat, ütővizsgálat, metallográfiai vizsgálat, keménységvizsgálat, szakítóvizsgálat, 

törésvizsgálat      

 

Roncsolásmentes vizsgálatok:  2 pont 

Szemrevételezés, radiográfiai vizsgálat, ultrahangos vizsgálat, mágneses repedésvizsgálat, 

folyadékbehatolásos (penetrációs) vizsgálat  
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4. Feladat ..... pont / 18 pont 

Hegesztési feladat elvégzésekor az elektródadobozon az alábbi jelölést olvassa: 

EN ISO 2560 E 50 2 MnMo B 4 2 H5 

Értelmezze a jelölést! 

 

EN ISO 2560: európai/nemzetközi szabvány száma 

E: elektróda (bevont elektródás ívhegesztéshez) 

50: a heganyag alsó folyáshatárának 1/10-de (500 N/mm²), szakítószilárdsága Rm= 

560...720 N/mm², min. szakadási nyúlása A5 = 18% 

2: heganyag átmeneti hőmérséklete 47 J-nál -20 °C 

MnMo: heganyag kémiai összetétele (Mn=1,4..2,0%, Mo= 0,3..0,6%) 

B: az elektróda bevonata bázikus 

4: az elektróda kihozatala ≥ 105 ≥ 125%, az alkalmazandó áram egyenáram (DC) 

2: a javasolt hegesztési helyzetek: minden kivéve függőlegesen fentről lefelé 

H5: a heganyag max. diffuzióképes hidrogén tartalma 100 g heganyagban 5 ml 

 

5. Feladat ..... pont / 9 pont 

L = 350 mm hosszú d= Ø 3,2 mm átmérőjű bevont elektródával hegesztünk. Számítsa ki, 

hogy mekkora varrattömeget tudunk egy szál elektródával lehegeszteni, ha 80%-os 

kihozatallal dolgozunk! (q= 7,8 g/cm³) 

 

Egy elektróda térfogata:  

𝑽 =
𝒅². ᴫ

𝟒
∗ 𝑳 =  

𝟑, 𝟐𝟐 ∗ ᴫ

𝟒
 ∗ 𝟑𝟓𝟎 = 𝟐𝟖𝟏𝟓 𝒎𝒎² 

 

Egy elektróda tömege:𝒎𝒆 = 𝑽 ∗ 𝒑 = 𝟐𝟖𝟏𝟓𝒄𝒎𝟑 ∗ 𝟕, 𝟖
𝒈

𝒄𝒎³ = 𝟐𝟏, 𝟗𝟔𝒈⁄  

 

A lehegesztett varrat tömege: mv = 0,8∗ 𝒎𝒆 = 𝟏𝟕, 𝟓𝟕𝒈 

 

6. Feladat 

A hegesztett alkatrész rajzán az alábbi jelöléseket találja. Írja le, hogy milyen hegesztéseket 

kell elvégeznünk. 

 
 

a) esetben: ..... pont / 7 pont 

Helyszínen kézi ívhegesztéssel (111) készített tompavarrat a mutató nyíllal ellentétes oldalon, 

6 mm-es lemezen 300 mm hosszú varrat, melyet gyökutánhegesztéssel kell hegeszteni és a 

varrat felületét a koronaoldalon síkba kell munkálni. 
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b) esetben: ..... pont / 6 pont 

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel (135) a mutató nyíl felőli oldalon készített a=5 

mm-es méretű sarokvarrat, mely körbehegesztett sarokvarrat, a hossza 400 mm. 

 

7. Feladat ..... pont / 6 pont 

Rajzolja le a hegesztési él kialakításának módját U – varrat esetén, jelölje rajta az alábbi 

adatokat betűjeleikkel: 

anyagvastagság, letörés szöge, illesztési hézag, élgyök magassága, letörés sugara, 

nyílásszélesség 

 

8. Feladat ..... pont / 12 pont 

Az ábrán az egyik ismert hegesztőeljárás jellegzetes formái láthatók. Nevezze meg az eljárás 

szabványos nevét és a berendezés részeit! 

 
A hegesztőeljárás elnevezése: Fedett ívű hegesztés huzalelektródával 

1) Hálózati csatlakozó 7) Áramátadó érintkező 

2) Hegesztő áramforrás 8) Fedőpor párna 

3) Hegesztőkábel 9) Salak 

4) Áram-visszavezető (test) kábel 10) Fedőpor-elszívás 

5) Huzaldob 11) Munkadarab 

6) Huzalelőtoló  

c 

b 

a 

s 

r 

β 
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9. Feladat ..... pont / 6 pont 

Egészítse ki a mondatokat! 

 

Munkavédelem: Azon előírások és intézkedések rendszere, melynek célja az egészséges és 

biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtése, a munkát végző személy testi 

épségének, egészségének megóvása. 

 

Baleset: Az emberi szervezetet ért, olyan egyszeri, külső hatás, amely a sérült akaratától 

függetlenül, hirtelen következik be; sérülést, mérgezést, egészségkárosodást, vagy halált 

okozhat. 

 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 


