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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 teljes 

mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban részeredményeknél 

legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a feladatoknál 

megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

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 versenyből való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Karikázza be a helyes választ az alábbi kérdésekre! 

1. Feladat            ….. pont / 2 pont 

A hegesztő áramforrás statikus jelleggörbéje az összetartozó áramerősség és 

a) feszültség értékek beállítható függvénykapcsolatát mutatja. 

b) ellenállás értékek beállítható függvénykapcsolatát mutatja. 

c) feszültség értékek időbeni változását mutatja. 

2. Feladat            ….. pont / 2 pont 

A váltakozó áramú hegesztő áramforrás alkalmazható 

a) MAG-hegesztéshez. 

b) TIG-hegesztéshez. 

c) MIG-hegesztéshez. 

3. Feladat            ….. pont / 2 pont 

111-es kódszámú hegesztési eljárásnál a bevonattényező 

a) a bevonathossz és a maghuzal hossz hányadosa. 

b) a bevonatvastagság és a maghuzal hossz hányadosa. 

c) a bevont elektróda átmérőjének és a maghuzal átmérőjének hányadosa. 

4. Feladat            ….. pont / 2 pont 

A bázikus bevonatú elektródák használatakor 

a) utóhőkezelést és váltakozó áramot kell alkalmazni. 

b) kiszárítást és fordított polaritást kell alkalmazni. 

c) előmelegítést és egyenes polaritást kell alkalmazni. 

5. Feladat            ….. pont / 2 pont 

141-es kódjelű hegesztési eljárásnál mélyebb beolvadás 

a) váltakozó áram és váltakozó polaritás esetén érhető el. 

b) egyenáram egyenes polaritás esetén érhető el. 

c) egyenáram fordított polaritás esetén érhető el. 

6. Feladat            ….. pont / 2 pont 

131-es kódszámú hegesztési eljárásnál az áramerősséget 

a) a hegesztési sebesség változtatása révén lehet beállítani. 

b) az ívfeszültség változtatása révén lehet beállítani. 

c) a huzaladagolási sebesség változtatásával lehet szabályozni. 
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7. Feladat            ….. pont / 2 pont 

A fedett ívű hegesztés termelékenysége növelhető 

a) több szalagelektróda vagy két lemezelektróda leolvasztásával. 

b) szalagelektróda vagy egyidejűleg több huzalelektróda leolvasztásával. 

c) vastagbevonatos elektróda vagy egyidejűleg több huzalelektróda leolvasztásával. 

8. Feladat            ….. pont / 2 pont 

Az ellenállás-hegesztés során a kohéziós kötés létrejöhet 

a) csak erőhatás alkalmazása révén. 

b) csak hőhatás alkalmazása által. 

c) erő- és hőhatás együttes alkalmazásával. 

9. Feladat            ….. pont / 2 pont 

Dörzshegesztéskor az összekötendő felületeket egymáshoz képest 

a) hidegen alakítják. 

b) relatíve elmozdítják. 

c) megolvasztják. 

10. Feladat            ….. pont / 2 pont 

Az ipari robot több térbeli mozgásirányban, illetve mozgáspályán szabadon irányítható az 

a) újraprogramozható manipulátorral. 

b) újraépíthető manipulátorral. 

c) átszerelhető célgéppel. 
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11. Feladat          ….. pont / 11 pont 

Fejtse ki röviden, miért szükséges bizonyos termékek hegesztése esetén a hegesztőnek érvényes 

minősítéssel rendelkezni?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Feladat          ….. pont / 12 pont 

Egy munkahelyen felvételi követelmény, hogy a hegesztő rendelkezzen MSZ EN ISO 9606-1 135 P 

BW FM1 S t6 PF ss nb minősítéssel. Mit jelent ez a követelmény? Írja be a lenti négyzetekbe a 

helyes válaszokat, de csak a helyes válaszok betűjeleit írja be, a többi négyzetet hagyja 

szabadon. (Figyelem! Akár egy vagy több helyes válasz is lehetséges.)  

Helyes válaszokért adható 4 pont, hibás válaszokért -4 pont adható. Max. 12 pontot, minimum -12 

pontot lehet szerezni. 

a) Volfrámelektródás, semleges védőgázos technológiával kell egy 6mm vastag lemezt hegeszteni 

kétoldalról, függőleges pozícióban. 

b) Fogyóelektródás aktív védőgázos hegesztéssel kell egy 6mm falvastagságú csövet meghegeszteni 

úgy, hogy a cső tengelye vízszintes, a hegesztés lentről felfelé halad. 

c) Fogyóelektródás aktív védőgázos hegesztéssel kell egy 6mm falvastagságú lemezt meghegeszteni 

úgy, hogy a lemez függőlegesen áll és a hegesztés lentről felfelé történik. 

d) Fogyóelektródás aktív védőgázos hegesztéssel kell egy 6mm falvastagságú terméket egy oldalról 

meghegeszteni ötvözetlen huzalelektródával. 

e) Volfrámelektródás, semleges védőgázos hegesztéssel kell egy 6mm falvastagságú lemezt egy 

oldalról meghegeszteni ötvözetlen huzalelektródával. 

f) 6mm vastag lemezt kell egy oldalról (gyökre) hegeszteni úgy, hogy a lemez függőlegesen áll. 
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13. Feladat          ….. pont / 12 pont 

Egy hegesztő minősítő vizsga során találkozhat az alábbi jelölésekkel. Röviden fejtse ki, hogy 

mit jelentenek az egyes kifejezések.  

 

Jelölés Jelentése 

111  

T  

B  

RR  

D55  

141  

FW  

s  

S  

t  

ml  

t5,0  
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14. Feladat          ….. pont / 10 pont 

Milyen külső sérüléseket szerezhet, ha hegesztés közben nem fedi be védőruhával kezét és 

karjait és nem takarja védőeszköz a fejét? Nevezze meg a sérülést, és a sérülést okozó jelenség 

okát. Egy fajta sérülésnek több oka is lehet! Helyes válasz páronként 2 pont jár. 

 

Sérülés Sérülés oka 

  

  

  

  

  

 

15. Feladat          ….. pont / 16 pont 

Döntse el, hogy az alábbi megállapítások közül melyik igaz és melyik hamis. Válaszát a táblázatba 

írva adhatja meg. Egy helyes válasz 2 pontot ér. 

1. Egy sarokvarrat „a” mérete a sarokvarrat metszetén mérhető a két lemez által bezárt 45⁰-os 

egyenesen a két lemez élének eredeti metszéspontja és a varrat felszíne között. 

2. Egy nyomástartó berendezést csak 141-es eljárással szabad hegeszteni, mert csak ezzel a 

technológiával szavatolható a varrat megfelelőssége. 

3. A gyártói hegesztési utasítás egy, a vállalat hegesztőmérnöke által készített dokumentum, aminek 

célja csak a hegesztett varrat villamos paramétereinek és méreteinek közlése. 

4. Hegesztés előtt a munkadarabok összefűzésének oka csak a megfelelő villamos áram átvitelének 

biztosítása. 

5. Az S235JR acél nem minősül korrózióálló acélnak. 

6. Hegesztési áram növelésével a varrat beolvadási mélysége megnő. 

7. Bázikus bevonatú elektródákat hegesztés előtt maximum 1 órán át maximum 100⁰C hőmérsékleten 

kell szárítani. 

8. Egy nyomástartó berendezés hegesztett kötését csak a hegeszteni kívánt varratra érvényes 

minősítéssel rendelkező hegesztő hegesztheti. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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16. Feladat          ….. pont / 11 pont 

Az alábbi ábrán nevezze meg az egyes alkatrészek pontos és szabatos elnevezését. Nevezze meg, 

hogy melyik hegesztési eljárás gépi elrendezését ismeri fel. 

 

Hegesztési eljárás megnevezése: ………………………………………………………………… 

Hegesztési eljárás számkódja: …………………………………………………………………… 

 

 
Alkatrészek megnevezése: 

1: ……………………………………………………………………. 

5: ……………………………………………………………………. 

7: ……………………………………………………………………. 

9: ……………………………………………………………………. 

11: …………………………………………………………………… 

14: …………………………………………………………………… 

18: …………………………………………………………………… 

21: …………………………………………………………………… 

31: …………………………………………………………………… 
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17. Feladat            ….. pont / 8 pont 

Az alábbi ábrán a lángvágott felület minőségét meghatározó főbb eltérések kerültek 

összefoglalásra. Adja meg az alábbi táblázatban az egyes eltérések megnevezését! 

 

 

 

Jel Az eltérés megnevezése 

a)  

b)  

c)  

d)  

 


