MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

HEGESZTŐ MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

HEGESZTŐ mester
GÉPÉSZET
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a HEGESZTŐ mesterképesítés képzési
és kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga
időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai
gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.
A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

Megengedett hiányzás mértéke
A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
16 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés.
A hegesztőmester képzés célja, hogy





biztosítsa minden szakembernek
o a magasabb szakmai elismertséget jelentő minősítés elérésének lehetőségét,
o a tanulók képzéséhez szükséges, magas szintű szakmai és pedagógiai
ismeretek elsajátítását,
o a vállalkozás indításához, sikeres működéséhez szükséges ismeretek
elsajátítását;
a vállalkozás eleget tehessen a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
működési feltételeknek;
EN ISO 3834 szerinti feladatok ellátására felkészült jó kézügyességű és nagy
szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert biztosítson az ipari termelés részére.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma

Tananyagegység megnevezése
Hegesztési eljárások, és
berendezések
Anyagok és viselkedésük a
hegesztés során
Konstrukció és tervezés
Gyártástechnika
Hegesztett kötések készítése
különböző hegesztési
eljárásokkal
Összesen

Gyakorlati
órák száma

20

20

-

22

22

-

8

8

-

20

20

-

40

-

40

110

70

40

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Hegesztési eljárások és berendezések tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Hegesztési eljárások és berendezések
Részletesen ismerje a hegesztési eljárásokhoz
kapcsolódó, a munka elvégzéséhez szükséges
elméleti tudnivalókat. A mester tudása, tapasztalata,
elméleti ismeretei, példa és biztosíték legyen a
minőségi munkavégzésre, oktatásra, amellyel a
munkatársait segíti, tanulóit oktatja.

A tananyagegység óraszáma

20 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Jól kommunikál,
érthetően
elmagyarázza a
hegesztési
technológia
fejlődését, a főbb
hegesztési eljárásokat
a tanulóinak és
munkatársainak.
Alkalmazza a
hegesztésre

Tudás

Autonómiafelelősség
A hegesztési
feladat elvégzése
Elkötelezett a szakma
előtt feleleveníti
nyelvezetének
ismereteit, végig
ismeretére,
gondolja a
használatára, és erre
megvalósításhoz
ösztönzi tanulóit,
szükséges
munkatársait.
lehetséges
megoldásokat.
Magára nézve
A szabványok és
kötelezőnek fogadja
jogszabályok
Attitűd

Átfogó ismeretekkel
rendelkezik a
hegesztés
fejlődéstörténetéről,
csoportosításáról és a
főbb eljárások
alapelveiről
Átfogóan ismeri a
hegesztésre
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Képesség
vonatkozó nemzeti,
nemzetközi
jogszabályokat és
szabványokat.

Tudás

Autonómiafelelősség
el a hegesztésre
előírásait
vonatkozó
felelősséggel
jogszabályokat.
alkalmazza és
Törekszik ismeretei
munkatársaival,
frissítésére,
tanulóival
figyelemmel kíséri az betartatja.
szabványok,
jogszabályok
változásait.
Attitűd

vonatkozó főbb
szabványokat és
jogszabályi
előírásokat (HBSZ,
GBSZ, MSZ EN ISO
4063, stb.)

Bemutatja az
áramnemek
jellemzőit,
jelentőségüket
hegesztés
szempontjából.

Érti és el tudja
elmagyarázza a
villamosságtani
alapfogalmakat,
összefüggéseket.
Megnevezi az egyen
(DC) - és a váltakozó
áram (AC) közötti
különbségeket a
hegesztési folymatra
gyakorolt hatások
szempontjából.

Bemutatja a három
lángtípus
sajátosságait és az
ezekből adódó
alkalmazási
lehetőségeket.
Szakszerűen kezeli a
gázpalackokat.

Átfogóan ismeri a
gázhegesztés elvét, a
különböző éghető és
égést tápláló gázok
sajátosságait, gázok
kezelésére, tárolására
vonatkozó
előírásokat.

Magára nézve
kötelezően fogadja el
a hegesztés
villamosságtani
törvényszerűségeit.

Kiválasztja az adott
hegesztési feladathoz
megfelelő
keverőszárat.
Kiválasztja és
beállítja a hegesztési
paramétereket.
Felméri a lehetséges
veszélyeket és
betartja a biztonságos
munkavégzés
előírásait.

Elfogadja a
gázhegesztés
alapelveit,
elkötelezett azok
szakszerű
kivitelezése mellett.
Vállalja a GBSZ
előírásainak
betartását.
Törekszik a
hegesztési
Részletesen ismeri a
paraméterek
gázhegesztés
optimális
szerelvényeinek
kiválasztására,
működését,
beállítására.
kiválasztásuk
Elfogadja és magára
szempontjait. Ismeri a
nézve kötelezőnek
gázhegesztésre
tekinti a
vonatkozó biztonsági
gyártóműhely
előírásokat.
munkavédelmi
előírásait.

Bemutatja a
hegesztőívben lezajló
folyamatokat és a
hegfürdőre gyakorolt
hatásait.

Átfogóan ismeri a
villamos ív
keltésének
folyamatát, főbb
részeit és

Elfogadja az ívkeltés
és fenntartás
törvényszerűségeit.
Nyitott az új
információk
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A villamos
ívhegesztés
fokozott
veszélyességének
figyelembe
vételével irányítja
munkatársai és
tanuló
tevékenységét.

Másokkal
együttműködve
óvja munkatársai,
tanulói és saját
testi épségét,
egészségét.

Tudatosan végzi a
paraméterek
meghatározását,
döntéseiért
felelősséget vállal.
Önkontroll
jellemzi
munkavégzés
közben a balesetek
elkerülése
érdekében.
Együttműködő,
figyelmes és
meghallgatja
mások
véleményét.

Képesség

Bemutatja az egyenés váltakozó áramú
hegesztő
áramforrások egyes
típusait és
működésüket.
Szemlélteti az ív –
áramforrás
jelleggörbéjét.

Tudás

Attitűd

jelentőségüket.

befogadására,
alkalmazására.

Megérti a védőgázos
ívhegesztő eljárások
és, berendezései
működésnek elvét.
Átfogóan ismeri az
egyes hegesztő
áramforrás típusok
statikus és dinamikus
karakterisztikáját,
munkapontját és az
ívstabilitás
szabályozását.

Elkötelezett a
minőségi
munkavégzésre és
ezen keresztül
törekszik a legjobb
hegesztési
paraméterek
megválasztására.

Bemutatja a
hegesztőberendezés
részeit (hegesztő
pisztolyok, huzal
előtolók, tömlők,
kezelő szervek) és
azok funkcióit,
rendszeres
karbantartásukat, a
gyakori kezelési
hibákat.

Átfogóan ismeri a
hegesztő áramforrás
karakterisztikáját, a
berendezések és
eszközök
kiválasztásának
szempontjait és
szakszerű
kezelésüket.

Az eljárásmódok,
eszközök
kiválasztásánál
szemelőtt tartja
gazdaságosságra és
minőségre gyakorolt
hatását, azokat
rendeltetésüknek
megfelelően
használja.

Bemutatja a
fogyóelektródás,
védőgázos tömör
huzalos (MIG/MAG)
és portöltetű huzalos
ívhegesztést és
anyagátviteli
módokat.

Magabiztosan ismeri
az anyagátviteli
módokat az ívben
(zárlatos, nagy
cseppes, permetes,
impulzusos, forgóívű)
és ezek alkalmazási
területeit.

Törekszik az
anyagátviteli módok
tudatos
alkalmazására

Bemutatja példákon
keresztül a feladatnak
megfelelő hozag-,
segédanyagok és a
hegesztési
paraméterek
megválasztását.

Átfogóan ismeri a
védőgázokat, hozagés segédanyagokat és
ezek kombinációit.

Elkötelezett a WPSben előírt
paraméterek
betartására. Szem
előtt tartja a WPQR
előírásait a
megvalósítás során.

Tanácsot ad a
megfelelő bevont
elektródatípus

Átfogóan Ismeri a
bevont elektródák
csoportosítását

Érdeklődő a
hegesztés
anyagainak,
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Autonómiafelelősség

Tudatában van a
helyes munkapont
kiválasztásának
fontosságával.

Önállóan elvégzi a
beállítási
feladatokat.
Pontosan hajtja
végre feladatait, a
megengedett
határokon belül
korrigálja a
hegesztési
paramétereket,
vagy új megoldást
javasol.
Munkavégzés
közben
folyamatosan
ellenőrzi a
szerkezeti részek
állapotát,
választásaiért
felelősséget vállal.
Felelőséget vállal
a saját ill. a
csoport
munkájáért, az
előírások
betartásának és az
előírt minőség
elérésének
tekintetében.
Önállóan hajtja
végre feladatait,
szükség esetén

Képesség
kiválasztásához.

Összehasonlítja a
különleges hegesztési
eljárások lényegét,
alkalmazási
lehetőségeit.

Szemlélteti a vágásiés él-megmunkálási
folyamatokat, a
gyakran elkövetett
hibák elkerülésének
módját.

Tudás

Attitűd

(nemzetközi- és
európai szabványok),
a különböző típusok
alkalmazási
lehetőségeit.

dokumentumainak
változásai iránt,
nyitott az új
megoldásokra.

Autonómiafelelősség
korrigálja a saját
vagy mások hibáit.

Felhasználói szinten
ismeri a
plazmaívhegesztés, a
fedettívű hegesztés, a
lézersugaras és a
villamos ellenállás
hegesztés alapelveit.

Elfogadja a speciális
hegesztési eljárások
alapelveit.

Önállóan és
pontosan elvégzi a
beállítási
feladatokat a
technológia
határain belül
korrigálja a
hegesztési
paramétereket,
szükség esetén új
megoldásokat
javasol.

Átfogóan ismeri a
lángvágás, a plazma,
a lézervágás és a
vízsugaras vágás
elvét.

Elfogadja és magára
nézve kötelezőnek
tekinti a
gyártóműhely
munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
előírásait, a vágásiés élmegmunkálási
folyamatok
alkalmazása során.

Önállóan és
pontosan elvégzi a
beállítási
feladatokat
szükség esetén
korrigálja a vágási
paramétereket.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Villamos
ívhegesztési
eljárások és
berendezései

Gázhegesztés,
lángforrasztás
technológiája és

A tematikai egység
tartalmi elemei

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

hegesztő berendezések
fajtái és felépítése,
(áramnemek, polaritás,
munkapont,
10
jelleggörbe) elektródák
fajtái és kiválasztásának
szempontjai

-

Gázhegesztés fogalma,
éghető és égést tápláló

-
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A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

Szabványok, HBSZ
ismerete, használata,
feladatlapok
kitöltése
oktatási videók
Szabványok, HBSZ,
GBSZ ismerete,

A tananyagegység
tematikai egységei

berendezései

A tematikai egység
tartalmi elemei

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

gázok fajtái,

használata,

gázpalackok felépítése,
munkahelyek
gázellátása,

feladatlapok
kitöltése
oktatási videók

gázhegesztés biztonsági
eszközei,
gázhegesztés
technológiája,
gázhegesztés hozag és
segéd anyagai
Termikus eljárások és
berendezések,
Vágási technológiák
és berendezései

lángvágás folyamata,
eljárás elve és a
felhasznált gázok fajtái

Szabványok, HBSZ
ismerete, használata,
3

-

plazmavágás,

feladatlapok
kitöltése
oktatási videók

lézersugaras vágás,
vízsugaras vágás.

Különleges
hegesztési eljárésok

Fedettívű hegesztés,
plazmaív hegesztés,
lézersugaras hegesztés,
ellenállás hegesztés.

Szabványok, HBSZ
ismerete, használata,
2

-

feladatlapok
kitöltése
oktatási videók

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

Szabványok, táblázatok használata,
feladatlapok kitöltése,
tapasztalatok szóbeli ismertertése.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

Dr Gálfi József- Dr Kovács Mihály: Ivhegesztés
Benus Ferenc -Dr Márton Tibor: Gázhegesztés és
rokon eljárások
Dr Gáti József: Hegesztési zsebkönyv
Benus Ferenc: Hegesztő mester

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Szemléltető táblák, eszközök és videók alkalmazása
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6.2.

Anyagok és viselkedésük a hegesztés során tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Anyagok és viselkedésük a hegesztés során
A mester tudja és ismerje a munkavégzése során
felhasznált anyagok tulajdonságait és a hegesztés
közbeni viselkedésüket. Értse a vas-szén
állapotábrát, szénegyenérték számítást és a
metallográfiai folyamatokat. Ezeket az ismereteket
át tudja adni a beosztottjainak és tanulóinak.

A tananyagegység óraszáma

22 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Autonómiafelelősség

Tudás

Attitűd

Képes elmagyarázni
különböző
acélgyártási
eljárásokat.

Részletesen ismeri az
acélgyártás alapelvét,
folyamatát.

Érdeklődik a
hegesztés
alapanyagai,
gyártási módszerei
iránt.

Felméri feladatát,
felelősségteljesen
dolgozik az
alapanyaggal.

Bemutatja az
acélfajtákat a
szabványos jelölésük
alapján.

Átfogóan ismeri az
acélok nemzetközi
MSZ EN 10027
szabványsorozat
szerinti
jelölésrendszerét.

Szem előtt tartja és
magára nézve
kötelezőnek
fogadja el a
szabvány előírásait.

Tudatosan választja
ki az előírt
alapanyagot, szükség
estén
felelősségteljesen
egyeztet a tervezővel
a
helyettesíthetőségről.

Törekszik ismeretei
frissítésére.

Végiggondolja a
hegesztési
feladatokkal
kapcsolatos teendőit.
A megoldáshoz
használja a műszaki
táblázatokat,
előírásokat

Kíváncsi az
ötvözőelemek,
szövetszerkezetre
gyakorolt hatásaira.

A hegesztési
feladatoknál
figyelembe veszi az
ötvözőelemek,
szövetszerkezetek
hatásait és a
hegeszthetőség

Szemlélteti az ötvöző
elemek hatását és
jelentőségét.

Bemutatja a Fe-C
állapotábrát,
megnevezni a
jellemző
szövetszerkezeteket
és karbontartalmukat.

Részletesen ismeri az
ötvözés célját,
jelentőségét.
Megnevezi a fémek
különböző
ötvözettípusait,
alkalmazási
lehetőségeit. Ismeri
az ötvözőelemek
tulajdonságokra,
szövetszerkezetre
gyakorolt hatásait.
Részletesen ismeri a
Fe-C kétalkotós
állapotábrát,
azonosítja a jellemző
hőmérsékleti
értékeket és a lezajló
folyamatokat
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Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség
érdekében szükséges
kiegészítő
műveleteket
önállóan és
szakszerűen végzi

Szemlélteti lehűlési
sebesség hatását a
szövetszerkezet
kialakulásokra.

Átfogóan ismeri a
hegesztést követő
hőkezelési eljárások
fajtáit és céljait
(Normalizálás,
feszültségcsökkentő
hőkezelési eljárás).

Elfogadja a
tényszerűen közölt
információkat.
Érdeklődik a
lehűlési sebességet
befolyásoló
eszközök,
technológiák iránt.

Hegesztési előtti és
alatti ellenőrzéseket
végez. Felelősséget
vállal munkája során
a hőfolyamatok
pontos betartásáért

Alkalmazza a
hőmérséklet mérésére
és regisztrálására
alkalmas eszközöket.
A mérőeszközökről
leolvasott értékeket
dokumentálja.

Részletesen ismeri a
műszaki
dokumentációk
tartalmát a
hőkezelési
eljárásokkal
kapcsolatban.

Szem előtt tartja a
hőkezelési
utasítások
előírásait.

Kikéri mások és
vezetői véleményét.

Bemutatja a
hőbevitel, a hűlési
sebesség, a
többrétegű hegesztés
hatását a
kristályosodásra és a
létrejövő
szövetszerkezetre.

Átfogóan ismeri és
érti a hegesztett
kötésben és a hőhatás
övezetben lezajló
folyamatokat. Ismeri
a hőbevitel
jelentőségét és a
különböző
alapanyagokra
gyakorolt hatásait.

Figyelemmel kíséri
a hegesztéssel,
hőkezeléssel
kapcsolatos
műszaki
fejlesztéseket.

Végig gondolja
teendőit az önálló
döntés hozatal előtt.

Megnevezi az
ötvözetlen szerkezeti
acélok, fő-és
mikroötvözők
hatásait.

Részletesen ismeri a
fő- és mikroötvözők
hatásait a
szövetszerkezetre.
Érti a
szemcsefinomítás
elvét, a mechanikai
tulajdonságokra
gyakorolt hatásait.

Minőségorientált,
törekszik a pontos
szakszerű
alapanyag
kiválasztásra és
dokumentálásra.

Végiggondolja
teendőit, felelősséget
vállal saját,
munkatársai és
tanulói munkájáért.

Meghatározza és
alkalmazza a
gyártáshoz megfelelő
alapanyagokat.

Átfogóan ismeri a
szerkezeti acélok
felhasználhatóságát
és alkalmazási
területeit.

Magára nézve
kötelezőnek
fogadja el az
alapanyagra
vonatkozó
technológiai
előírásokat.

Önállóan
végiggondolja az
alapanyag
kiválasztás
szempontjait és
véleményeltérés
esetén helyettesítésre
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Képesség

Tudás

Attitűd

Bemutatja a nagy
szilárdságú acélok
hegesztése során
felmerülő
nehézségeket.
Bemutatja a nikkel
hatását a
szövetszerkezetre és a
hegeszthetőségre.
Bemutatja az
ötvözőelemek hatását
(Cr-Mo) meleg
szilárd acélok
hegeszthetőségére.
Megtervezi a Cr-Mo
acélok
hegeszthetőségét,
tekintettel a
megfelelő hegesztő
eljárásra és a
hozaganyagra.
Használja a
szabványok
javaslatait, előírásait.

Magabiztosan ismeri
a nagy szilárdságú
szerkezeti acélok
hegesztési
nehézségeit.
Átfogóan ismeri a
hideg szívós acélokat
és
hegeszthetőségüket.
Átfogóan ismeri a Cr
és a Mo hatását az
acélok
szövetszerkezetére és
a hegeszthetőségére.

Autonómiafelelősség
javaslatot tesz.

Szem előtt tartja a
hegesztési utasítás
előírásait.

Képes az
önellenőrzésre, és
hibák önálló
javítására.

Elfogadja a
tényszerűen közölt
információkat.

Önkontroll jellemzi
az elvégzett munka
értékelésében.

Szem előtt tartja a
tényszerűen közölt
információkat.

Végig gondolja
teendőit, önállóan
törekszik a probléma
megoldására.

Részletesen ismeri a
meleg szilárd acélok
hegeszthetőségének
szabályait és a
vonatkozó hegesztési
eljárásokat,
hozaganyagokat.

Magára nézve
kötelezőnek
fogadja el a
szabványok
előírásait.

Képes az
önellenőrzésre,
hibák önálló
javítására.

Bemutatja a
korrózióálló acélok
hegesztésének
technológiai
tulajdonságait.

Átfogóan ismeri a
korrózióálló acélok
típusait, összetételét
és hegeszthetőségét.

Szem előtt tartja a
króm és a nikkel
szövetszerkezetre,
mechanikai
tulajdonságokra és
korrózióállóságra
gyakorolt hatásait.

Felelősséget vállal a
korrózióálló acélok
speciális
tulajdonságának
megtartásáért.

Bemutatja az
alumínium és
ötvözeteinek
hegesztési
technológiáját.

Átfogóan ismeri az
alumínium ötvözetek
típusait, fizikai
tulajdonságait.
Megnevezi az
alumínium ötvözetek
hegesztése során
használatos
hegesztési
eljárásokat, felismeri
a hegesztés
végrehajtásának
nehézségeit.

Szem előtt tartja az
ötvözőelemek
hegeszthetőségre és
mechanikai
tulajdonságokra
gyakorolt hatásait.

Önállóan, pontosan
hajtja végre
feladatait, a
technológia határain
belül korrigálja a
hegesztési
paramétereket.
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A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Acélok csoportosítása
és jelölési rendszerük

A tematikai egység
tartalmi elemei

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

Acélok fajtái,ötvöző
elemei, kísérő elemei 6
és nemzetközi jelölése

hőkezelési eljárások
menete
feszültség csökkentés,
normalizálás
acélok ötvőelemeinek
hatása a
Ötvözőelemek,
hegeszthetőségre (C,
karbonegyenérték
Mn, Cr-Mo, Cr-NiMo, Ni-Mn)
alumínium ötvöző
Alumínium és ötvözetei elemei, tulajdonságai
hegeszthetősége
és a hegeszthetőségre
gyakorolt hatásuk
Hegesztett kötések
hőkezelési eljárásainak
céljai

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

-

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
MSZ EN 10027
szabvány sorozat
MSZ EN 10020
használata

5

-

hőkezelési
diagramok,
videók

6

-

Fe-C állapotábra
makro-, mikro
csiszolatok

5

-

Szabványok,
táblázatok
videók

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

Szabványok, táblázatok használata, tapasztalatok szóbeli
ismertertése

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

Dr Gáti József: Hegesztési zsebkönyv
Benus Ferenc: Hegesztő mester
Dr Gáti József- Dr Kovács Mihály: Ivhegesztés
Benus Ferenc -Dr Márton Tibor: Gázhegesztés és rokon
eljárások

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Szemléltető táblák, eszközök és videók alkalmazása

6.3.

Konstrukció és tervezés tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Konstrukció és tervezés
A mester értse és elfogadja a tervezésből adódó
feladatokat, használja a szükséges szabványokat és
megértse elkészítendő szerkezettel szemben
támasztott követelményeket, igénybevételeket.
Ezeket az ismereteket el tudja magyarázni a
11

munkatársainak és tanulóinak.
A tananyagegység óraszáma

8 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
A feltételeknek
megfelelően
megtervezi a kötés
kialakítást (az
anyagvastagság,
hozzáférhetőség és a
hegesztési eljárás
szempontjából).
Elemzi a műszaki rajz
adatait, betartja a
szabványok előírásait
a hegesztési munka
kivitelezése
folyamán.

Bemutatja a
terhelések közötti
különbségeket és
hatásaikat a
hegesztett
szerkezetre.

Szemlélteti a
megfelelő kötés
kialakításokat.

Bemutatja a kifáradás
jelenségét. Felismeri
a bemetszések és a
hegesztési eltérések
hatásait.

Tudás

Attitűd

Átfogóan ismeri a
hegesztett kötések
kialakításának
szabályait. (MSZ
EN ISO 9692)
Részletesen ismeri a
hegesztett kötések
rajzain alkalmazott
nemzetközi
szabványok
jelöléseit az MSZ
EN ISO 2553
szerint.
Átfogóan ismeri a
statikus és a
dinamikus terhelést.
Érti az
acélszerkezetek
merevítésének
céljait, módszereit
és kivitelezésüket.
Átfogóan ismeri a
hegesztett kötések
típusait. Megnevezi
a tárgykörrel
kapcsolatos
szabványokat,
előírásokat.
Átfogóan ismeri a
terhelések fajtáit, a
kifáradás fogalmát.
Megérti a hegesztési
feszültségek
keletkezésének
okait, eloszlását a
hegesztett
szerkezetben.
12

Autonómiafelelősség

Szem előtt tartja a
kötés kialakításának
szabályait a
tervezéstől a
kivitelezésig.

Önállóan végzi
teendőit, probléma
esetén a
megrendelővel,
tervezővel
konzultál.

Kötelezően fogadja el
a szabványok
előírásait.

Felelősséget vállal
a műszaki
dokumentációkba
leírtak betartásáért
és betartatásáért a
munkatársaival és
tanulóival.

Szem előtt tartja a
kötés kialakításának
szabályait a terhelés
figyelembevételével.

Felméri feladatát, a
tőle elvárt
eredményt,
minőséget,
választásaiért
felelősséget vállal.

Magára nézve
kötelezőnek fogadja
el a szabványok
előírásait, azokat
betartja.

Önállóan, pontosan
hajtja végre
feladatait.

Szem előtt tartja a
varrat kialakításának
szabályait a terhelés
figyelembevételével.

Tudatosan végzi
feladatát, szükség
esetén a
megrendelővel és a
tervezővel
konzultációt
kezdeményez.

Bemutatja a
kifáradási határ
növelésének
módszereit.

Megnevezi a
hegesztett
kötésekben
előforduló
eltéréseket. A
hegesztett kötések
kifáradási határ
növelésének
egyszerű
lehetőségeit.

Elkötelezett a
hegesztett kötések
folytonossági
hiányainak
elkerülésére.

Pontosan, önállóan
hajtja végre
feladatait, szükség
esetén korrigálja a
megfelelő
paramétereket.

Bemutatja a
megfelelő acéltípust
egy adott
nyomástartó edény
gyártásához.

Azonosítja a
nyomástartó
edényhez,
felhasználható
acélok bizonylatait.

Szem előtt tartja a
varrat kialakításának
szabályait a
nyomástartó edények
gyártásánál.

Végiggondolja
teendőit, szükség
esetén a
megrendelővel és a
tervezővel
konzultációt
kezdeményez.

Bemutat egy adott
nyomás alatt működő
szerkezetet (edényt).

Átfogóan ismeri a
nyomástartó
edények és ipari cső
vezetékek
tervezésének
konstrukciós
megoldásait.
Elmondja a
hegesztett, nyomás
alatt működő
eszközök (edények)
gyártásának
előírásait.

Elfogadja a
tárgykörrel
kapcsolatos
szabványokat,
jogszabályokat és
előírásokat.

Felelősséget vállal
saját a csoport és
tanulói munkájáért.

A feltételeknek
megfelelően
megtervezi a
hegesztett kötések
kialakítását (az
anyagvastagság,
hozzáférhetőség és a
hegesztési eljárás
szempontjából).

Átfogóan ismeri a
hegesztett kötések
kialakításának
szabályait. (MSZ
EN ISO 9692)

Szem előtt tartja a
kötések
kialakításának
szabályait a
tervezéstől a
kivitelezésig.

Önállóan végzi
teendőit,szükség
esetén használja a
műszaki
táblázatokat

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

Bemutató táblák,
képek, videók
szabványok MSZ
EN ISO 9692
Bemutató táblák,
képek, videók
szabványok MSZ
EN ISO 2553

Hegesztett kötések
tervezése,
élkialakítása

hegesztett kötések
típusai,élkialakítás mechanikus és
termikus módszerei eszközei

2

-

Hegesztett kötések
jelképes ábrázolása

hegesztett kötések rajzi jelölése

1

-

Hegesztési eltérések. A
szövetszerkezet javításának
lehetőségei (AVI megmunkálás,
kalapálás, feszültség mentesítés)

3

-

képek, videók,
MSZ EN ISO 5817
MSZ EN ISO 6520

statikus és dinamikus terhelés

2

-

Képek videók, eset
tanulmányok

Bemetszések,
szövetszerkezet
javításának
lehetőségei
Hegesztett
szerkezetek
viselkedése terhelés
alatt

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.4.

Szabványok, táblázatok használata, tapasztalatok
szóbeli ismertertése
Dr Gáti József: Hegesztési zsebkönyv
Benus Ferenc: Hegesztő mester
Dr Gáti József- Dr Kovács Mihály: Ivhegesztés
2/18 ITM rendelet
Szemléltető táblák, eszközök és videók alkalmazása

Gyártástechnika tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Gyártástervezés
A mester tudása és tapasztalata alapján képes legyen
a hegesztett szerkeztek gyártása folyamán a feladat
végrehajtásának irányítására. A szükséges eszközök,
technológiák kiválasztására, biztosítására,
ellenőrzésére. Feladata a gyártás folyamán az
minőségbiztosítási előírások betartása, betartatása és
a biztonságos munkavégzés körülményeinek
biztosítása a beosztottjai, tanulói és saját részére.
20 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
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Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Tanácsot ad a
hegesztéstechnológia
kidolgozásának
menetére.

Részletesen ismeri és
érti a hegesztett
szerkezetek gyártására
vonatkozó
minőségbiztosítás,
minőség-ellenőrzés
jelentőségét. Érti a
hegesztés technológia
eljárás készítésének
lépéseit.

Szem előtt tartja a
gyártásra vonatkozó
minőségbiztosítási
alapelveket.

Önállóan
végiggondolja
teendőit, képes az
önellenőrzésre és a
hibák javítására.

Bemutatja azokat a
személyi- és tárgyi
feltételeket, amelyek
hatással vannak a
hegesztés
minőségbiztosítására.

Részletesen ismeri a
hegesztett szerkezetek
minőségbiztosításában
résztvevő hegesztő
személyzettel szemben
támasztott
követelményeket és
felelősségeket (MSZ
EN ISO 14731, MSZ
EN ISO 9712, MSZ
EN ISO 3834).

Elfogadja a
hegesztéstechnológia
készítésének
szabályait, törekszik
azok betartására.

Felelősséget vállal
a saját, a csoport
és tanulói
munkájáért és
annak
minőségéért.

Alkalmazza a
hegesztő üzem
auditálására
vonatkozó
szabványokat( MSZ
EN ISO 3834szabványsorozat).

Átfogóan ismeri a
vonatkozó
szabványokat (az MSZ
EN ISO 3834
szabványsorozat).

Kötelezően fogadja
el a szabványok
előírásait, azokat
betartja.

Irányítja és
összehangolja a
munkatársak és a
tanulók munkáját.

Szem előtt tartja a
gyártásra vonatkozó
minőségbiztosítási
alapelveket.
Elfogadja a
szabványok, WPS
hegesztésre
vonatkozó
követelményeit.

Végig gondolja
teendőit, és
felelősséggel,
önállóan végzi
munkáját.

Törekszik a
szabályok betartása
mellett, a legjobb
megoldások
alkalmazására.

Felelősséget vállal
saját, a csoport és
a tanulói
munkájáért.

Az adott hegesztési
feladathoz elkészíti a
hegesztési utasítást
(WPS).

A hegesztett
szerkezetek
gyártásának
tervezése során
alkalmazza a
hegesztés

Átfogóan ismeri a
hegesztési utasítások
formai és tartalmi
követelményeit,
valamint a
dokumentálás módját.
Alkalmazza az MSZ
EN ISO 15609
szabványsorozat
formai követelményeit
hegesztési utasítás
(WPS) elkészítésénél.
Részletesen ismeri a
hegesztés technológia
jóváhagyásának
lépéseit és
követelményrendszerét
(pWPS, WPQR),
15

Képesség

Tudás

technológiai
előírások szabályait.

(MSZ EN ISO 15609
szabványsorozat és
MSZ EN ISO 15614
szabványsorozat).
Átfogóan ismeri a
hegesztők
minősítésére
vonatkozó
szabványokat:
Hegesztők minősítése
(MSZ EN ISO 9606
sorozat), Hegesztő
gépkezelők minősítése
(MSZ EN ISO 14732)
Érti a hőbevitel, a
zsugorodási
feszültségek és a
deformációk közötti
kapcsolatot.
Azonosítja a
feszültségek,
alakváltozások
kialakulásának okait.
Részletesen ismeri a
gyártáshoz használt
eszközöket,
segédeszközöket és
alkalmazásuk előnyeit.
Ismeri a HBSZ
előírásait hegesztő
munkahely
kialakítására
vonatkozóan.

Tanácsot ad egy
adott feladat
elvégzéséhez, az ott
munkát végző
hegesztők
minősítésére.

Alkalmazza a
hőbevitel által
okozott deformációk
csökkentésének
módszereit.

Használja a
különböző tájolókat,
rögzítőket és
pozicionálókat.
Alkalmazza a
biztonsági
előírásokat,
eszközöket,
berendezéseket.
Alkalmazza az
alapanyagok
hegesztés előtti
előmelegítésére és
utóhőkezelésére
szolgáló eszközöket
és berendezéseket.
Hegesztett
szerkezetek gyártása
során betartja
egészségvédelemmel
és a
biztonságtechnikával

Attitűd

Autonómiafelelősség

Szem előtt tartja
szabványok
előírásait és azokat
betartja.

Pontosan hajtja
végre feladatait.

Nyitott az előírások
betartása mellett a
legjobb megoldások
alkalmazására.

Önállóan,
pontosan hajtja
végre feladatait,
szükség esetén
korrigál.

Szem előtt tartja a
gyártás során
felhasználható
segédeszközök
alkalmazásának
előnyeit, hátrányait.
Elfogadja a
biztonsági előírások
követelményeit,
azokat betartja.

Felelőséget vállal
önmaga,
munkatársai és
tanulói
biztonságáért.
Védőeszközök
használatát
ellenőrzi.

Átfogóan ismeri az
alapanyagok hegesztés
előtti előmelegítésére
és utóhőkezelésére
szolgáló eszközöket és
berendezéseket.

Szem előtt tartja az
előmelegítés és a
hőkezelés szabályait
és előírásait.

Betartja és
betartatja a
munka- és
tűzvédelmi
előírásokat.

Részletesen ismeri a
hegesztési munka
veszélyforrásait és a
biztonságos
munkavégzés
követelményeit. Ismeri

Elfogadja a
biztonsági előírások
követelményeit,
azok betartását
ellenőrzi. Nagy
hangsúlyt helyez

Önállóan,
pontosan,
felelősséggel
hajtja végre
feladatait.
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Képesség
kapcsolatos
szabályzatokat a
kockázatokkal
összefüggésben.
Betartja a
környezetvédelmi
előírásokat.

Tudás

Attitűd

a hegesztés
környezetkárosító
hatásait és a
környezetvédelem
vonatkozó szabályait.

Autonómiafelelősség

környezetvédelemi
előírásokra.

Felelőséget vállal
önmaga,
munkatársai és
tanulói
biztonságáért. A
védőberendezések,
a
védőfelszerelések
rendeltetésszerűen
használatát
ellenőrzi.
Másokkal
együttműködve
óvja saját és
mások testi
épségét,
egészségét. Új
megoldási
javaslatokkal
igyekszik fokozni
a biztonságot.

Meghatározza azokat
a lépéseket,
amelyekkel a
hegesztési veszélyek
által előidézett
kockázatok
mérsékelhetők.

Érti a hegesztéssel
kapcsolatos
kockázatok
megítélésére szolgáló
méréseket.

Elkötelezett a
veszélyforrások
elhárítására,
kockázatok
minimalizálása
mellett.

Elemzi a sugárzás,
füst, zaj okozta
ártalmakat.

Átfogóan ismeri a
hegesztés
veszélyforrásait és a
vonatkozó előírásokat.

Szem előtt tartja a
hegesztés biztonsági
szabályzat előírásait.

Bemutatja és
alkalmazza a
hegesztési
paraméterek mérési
és szabályozási
eljárásait.

Magabiztosan ismeri a
hegesztéshez
kapcsolódó mérések
jelentőségét,
módszereit, eszközeit.

Elfogadja a mérés
jelentőségét a
minőségi munka
értékelésében. Szem
előtt tartva a
hegesztés helyes
paramétereit,
törekszik a
legalkalmasabb
mérőeszközök
kiválasztására.

Képes az
önellenőrzésre és a
hibák önálló
javítására.

Szemlélteti a
hegesztési eltérések
kimutatására
alkalmas eljárásokat.

Átfogóan ismeri a
hegesztett kötések
eltéréseit (MSZ EN
ISO 6520 szabvány
szerinti jelölési
rendszer). Ismeri az
elfogadhatósági
feltételeket ( MSZ EN

Szem előtt tartja a
vonatkozó
szabványok
előírásait.

Önállóan hajtja
végre feladatait.
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Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

ISO 5817 és az MSZ
EN ISO 10042).
Végrehajtja a
roncsolásmentes
anyagvizsgálatot és
jegyzőkönyvben
rögzíti az
eredményeket.

Részletesen ismeri a
hegesztett kötések,
roncsolásmentes
anyagvizsgálati
módszereit és
alkalmazásuk
szabályait.

Elemzi a hegesztők
munkaidejének
optimális
kihasználását.

Átfogóan ismeri a
hegesztett szerkezetek
gyártásának költség
tényezőit. Érti a
munkaidő
kihasználásának
jelentőségét.

Árajánlatot,
költségvetést készít
egy adott hegesztési
munka elvégzéséhez.

Adott
javítóhegesztéshez
kiválasztja a
megfelelő hegesztési
eljárást. Elkészíti a
tervdokumentációt a
feladat elvégzéséhez.

Alkalmazza a
fokozottan veszélyes
körülmények között
történő hegesztés
előírásait.

Azonosítja a
költségelemeket,
költségelemzést végez.
Felismeri a hegesztési
költségek
csökkentésének
lehetőségeit.
Részletesen ismeri a
javítóhegesztés célját,
különbségeit a
kötőhegesztéshez
képest. Ismeri a
javítóhegesztés
dokumentumait
(Hegesztési utasítás,
javítási terv).

Ismeri a
javítóhegesztés
roncsolásmentes
vizsgálatait, sajátos
megelőző
intézkedéseit.
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Szem előtt tartja a
szabványok
előírásait, törekszik a
hegesztési eltérések
feltárására.
Elkötelezett a
dokumentumok
pontos vezetése
mellett.
Szem előtt tartja a
gyártásra vonatkozó
költségtakarékossági
irányelveket.
Kötelezően fogadja
el a gazdasági
elemzések
összefüggéseit.

Önállóan,
pontosan hajtja
végre feladatát.

Felméri a
feladatot, a
választásaiért
felelősséget vállal.

Törekszik az
erőforrások legjobb
kihasználására.

Önállóan és
tudatosan végzi
feladatát.

Szem előtt tartja a
javítóhegesztés
fontosságát,
problémáit mind a
gyártási, mind a
szervíz
helyzetekben.

Felelősséget vállal
saját munkájáért.

Törekszik a
leghatékonyabb
vizsgálati módszer
kiválasztására.
Magára nézve
kötelezően fogadja
el a különleges
munkavégzésre
vonatkozó
előírásokat.

Önállóan hajtja
végre feladatait,
szükség esetén
korrigál.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei
Minőségbiztosítás,
minőség ellenőzés
célja

A tematikai egység tartalmi
elemei

A hegesztett szerkezetek
minőségbiztosításának bemutatása

Hegesztést
koordináló és
felügyelőszemélyzet, Feladatok és felelősség, a
hegesztők
hegesztő minősítés célja és a
minősítése,
hegesztéstechnológia minősítése
hegesztési eljárások
minősítése
Roncsolásos és roncsolás mentes
vizsgálatok:
- vizuális (VT)
- folyadék behatolásos (PT)
- mágnesezhető poros (MT)
Hegesztett kötések
- ultrahang (UT)
minőség
- radiográfiai (RT)
ellenőrzésére
- szakító
vonatkozó
- hajlító
vizsgálatok
- ütő
- fárasztó
- keménység
- makró-mikró
- törő
Munkavédelmi, egészségügyi
Egészség, biztonság
előírások és környzetvédelmi
és környezetvédelem
előírások
Automatizálás, gépesítés,
Hegesztési költségek
munkaszervezés,
csökkentésére
költségtudatosság (berendezés,
irányuló
munka- és fogyóeszközök, gázok,
intézkedések
energia, stb.)
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

4

-

MSZ EN ISO 3834
szabvány sorozat

-

Szabványok (MSZ
EN ISO 14731,
MSZ EN ISO 9712,
MSZ EN ISO 9606,
MSZ EN ISO
15610-1561115612-1561315614)

2

Gyakorlati
bemutató,
folyadékbehatolásos
felszerelés,
különböző
teszteredmények
mintái, különféle
hegesztési hibák
képei-filmjei és
szabványok

4

-

Törvényi előírások,
jogszabályok,
szabványok

2

-

Videó

3

5

Szabványok, táblázatok használata, tapasztalatok
szóbeli ismertertése
Dr Kadocsa György: Vállalkozások szervezés
Dr Gáti József: Hegesztési zsebkönyv
Benus Ferenc: Hegesztő mester
19

Szabványsorozatok, törvényi előírások, jogszabályok
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.5.

Szemléltető táblák, eszközök és videók alkalmazása

Hegesztett kötések készítése különböző hegesztési eljárásokkal
tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Hegesztés gyakorlati feladatok
A mester bizonyítsa, hogy a szükséges elméleti
tudáson felül a hegesztési feladatokat gyakorlatban
is magas szinten el tudja végezni és ezt a tanulóinak
be tudja mutatni.

A tananyagegység óraszáma

40 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Előkészíti és
összeállítja az
alapanyagot
hegesztéshez a
deformációk
elkerülésének
figyelembevételével.

Tudás

Attitűd

Felidézi a 111
hegesztési eljárás
elméletét. Tudja
milyen típusú
deformációkra
számíthat és milyen
módszerekkel
minimalizálja ezeket.

Autonómiafelelősség

Szem előtt tartja a
hegesztési utasítás
tartalmát.
Elkötelezett a
vetemedések
minimalizálása
mellett.

Végiggondolja
teendőit, önállóan
végrehajtja
feladatát.

Előkészíti a hegesztési
feladatot a hegesztési
utasításban foglaltak
szerint tompavarrat PF
pozícióban (1
anyagcsop) 111
hegesztési eljárás
esetén. Kiválasztja a
hegesztéshez
szükséges megfelelő
hozaganyagokat a
hegesztési utasítás
alapján.

Megérti a hegesztési
utasítás felépítését 111
hegesztési eljárás
esetén.

Magára nézve
kötelezőnek tekinti
a hegesztési
utasítás előírásait.

Tudatosan elvégzi
a hegesztési
feladatot,
felelősséget vállal
önmaga
munkájáért és
biztonságáért.

Beállítja a hegesztő
berendezésen az 111
hegesztési eljárás
feladatához szükséges
paramétereket.

Részletesen ismeri a
hegesztő berendezés
felépítését és
működési elvét,
beállítását 111
hegesztési eljárás
esetén.

Törekszik a
hegesztési
paraméterek
optimális
beállítására.
Igyekszik az
áramforrás
hatékony

Önállóan végzi
feladatát, szükség
esetén korrigálja a
hegesztési
paramétereket.
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kihasználására.
Előkészíti és
összeállítja az
alapanyagot
hegesztéshez a
deformációk
elkerülésének
figyelembevételével.
Előkészíti a hegesztési
feladatot a hegesztési
utasításban foglaltak
szerint tompavarrat
H-L045 pozícióban (8
anyagcsoport) 141
hegesztési eljárás
esetén. Kiválasztja a
hegesztéshez
szükséges megfelelő
hozaganyagokat.
Előkészíti a hegesztési
feladatot a hegesztési
utasításban foglaltak
szerint tompavarrat PF
pozícióban (22
anyagcsoport) 141
hegesztési eljárás
esetén. Kiválasztja a
hegesztéshez
szükséges megfelelő
hozaganyagokat.
Előkészíti a hegesztési
feladatot a hegesztési
utasításban foglaltak
szerint tompavarrat PH
pozícióban (1
anyagcsoport) 141
hegesztési eljárás
esetén. Kiválasztja a
hegesztéshez
szükséges megfelelő
hozaganyagokat.
Beállítja a hegesztő
áramforrást és
elvégezni a hegesztési
feladatot 141
hegesztési eljárással az
előírtak szerinti
minőségben.

Felidézi a 141
hegesztési eljárás
elméleti ismereteit.
Tudja milyen típusú
deformációkra
számíthat és milyen
módszerekkel
minimalizálhatja
ezeket.

Szem előtt tartja a
hegesztési utasítás
előírásait
Elkötelezett a
vetemedések
minimalizálása
mellett

Végiggondolja
teendőit, önállóan
végrehajtja
feladatát.

Magára nézve
kötelezőnek tekinti
a hegesztési
utasítás előírásait.

Tudatosan elvégzi
a hegesztési
feladatot,
felelősséget vállal
önmaga
biztonságáért.

Megérti a hegesztési
utasítás felépítését 141
hegesztési eljárás
esetén.

Magára nézve
kötelezőnek tekinti
a hegesztési
utasítás előírásait.

Tudatosan elvégzi
a hegesztési
feladatot,
felelősséget vállal
önmaga
biztonságáért.

Megérti a hegesztési
utasítás felépítését 141
hegesztési eljárás
esetén.

Magára nézve
kötelezőnek tekinti
a hegesztési
utasítás előírásait.

Tudatosan elvégzi
a hegesztési
feladatot,
felelősséget vállal
önmaga
biztonságáért.

Részletesen ismeri a
hegesztő berendezés
felépítését és
működési elvét,
beállítását a 141
hegesztési eljárás
vonatkozásában.

Törekszik a
hegesztési
paraméterek
optimális
beállítására.
Igyekszik az
áramforrás

Önállóan végzi
feladatát, szükség
esetén korrigálja a
hegesztési
paramétereket.

Megérti a hegesztési
utasítás felépítését 141
hegesztési eljárás
esetén.
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hatékony
kihasználására.
Előkészíti és
összeállítja az
alapanyagot
hegesztéshez a
deformációk
elkerülésének
figyelembevételével.

Felidézi a 131
hegesztési eljárás
elméleti ismereteit.
Tudja milyen típusú
deformációkra
számíthat és milyen
módszerekkel
csökkenteheti ezeket.

Szem előtt tartja a
hegesztési utasítás
tartalmát.
Elkötelezett a
vetemedések
minimalizálása
mellett

Végiggondolja
teendőit, önállóan
végrehajtja
feladatát

Megérti a hegesztési
utasítás felépítését 131
hegesztési eljárás
esetén.

Magára nézve
kötelezőnek tekinti
a hegesztési
utasítás előírásait

Tudatosan elvégzi
a hegesztési
feladatot,
felelősséget vállal
önmaga
biztonságáért.

Beállítja a hegesztő
áramforrást és
elvégezni a 131
hegesztési eljárással a
feladatot az előírtak
szerinti minőségben.

Ismeri a hegesztő
berendezés felépítését
és működési elvét,
beállítását a 131
hegesztési eljárás
vonatkozásában

Törekszik a
hegesztési
paraméterek
optimális
beállítására.
Igyekszik az
áramforrás
hatékony
kihasználására.

Önállóan végzi
feladatát, szükség
esetén korrigálja a
hegesztési
paramétereket.

Előkészíti és
összeállítja az
alapanyagot a
hegesztéshez. Az
összeállításnál
figyelembe veszi a
deformációk okozta
méret eltéréseket.
Előkészíti a hegesztési
feladatot a hegesztési
utasításban foglaltak
szerint tompavarrat PE
pozícióban (1
anyagcsoport) 135
hegesztési eljárással
Kiválasztja a
hegesztéshez

Felidézi a 135
hegesztési eljárás
elméleti ismereteit.
Tudja milyen típusú
deformációkra
számíthat és milyen
módszerekkel
csökkentheti ezeket.

Szem előtt tartja a
hegesztési utasítás
tartalmát.
Elkötelezett a
vetemedések
minimalizálása
mellett.

Végiggondolja
teendőit, önállóan
végrehajtja
feladatát,

Megérti a hegesztési
utasítás felépítését 135
hegesztési eljárás
esetén.

Magára nézve
kötelezőnek tekinti
a hegesztési
utasítás előírásait.

Tudatosan elvégzi
a hegesztési
feladatot,
felelősséget vállal
önmaga
biztonságáért.

Előkészíti a hegesztési
feladatot a hegesztési
utasításban foglaltak
szerint tompavarrat PF
(22 anyagcsoport)
pozícióban 131
hegesztési eljárás
esetén. Kiválasztja a
hegesztéshez
szükséges megfelelő
hozaganyagokat a
hegesztési utasítás
alapján
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szükséges megfelelő
hozaganyagokat.
Előkészíti a hegesztési
feladatot a hegesztési
utasításban foglaltak
szerint tompavarrat PB
pozícióban (1
anyagcsoport) 135
hegesztési eljárással
Kiválasztja a
hegesztéshez
szükséges megfelelő
hozaganyagokat.

Megérti a hegesztési
utasítás felépítését 135
hegesztési eljárás
esetén.

Magára nézve
kötelezőnek tekinti
a hegesztési
utasítás előírásait.

Tudatosan elvégzi
a hegesztési
feladatot,
felelősséget vállal
önmaga
biztonságáért.

Beállítja a hegesztő
áramforrást és
elvégezni a hegesztési
feladatot 135
hegesztési eljárás
esetén az előírtak
szerinti minőségben.

Átfogóan ismeri a
hegesztő berendezés
felépítését és
működési elvét,
beállítását a 135
hegesztési eljárás
vonatkozásában.

Törekszik a
hegesztési
paraméterek
optimális
beállítására.
Igyekszik az
áramforrás
hatékony
kihasználására.

Önállóan végzi
feladatát, szükség
esetén korrigálja a
hegesztési
paramétereket.

Előkészíti és
összeállítja az
alapanyagot
hegesztéshez. Az
összeállításnál
figyelembe veszi
deformációk okozta
méret eltéréseket.

Felidézi a 311
hegesztési eljárás
elméleti ismereteit.
Tudja milyen típusú
deformációkra számít
és milyen
módszerekkel
csökkentheti ezeket.
Átfogóan ismeri a
hegesztő berendezés
szerelvényeit és
működési elvét,
beállítását 311
hegesztési eljárás
esetén.

Szem előtt tartja a
hegesztési utasítás
tartalmát.
Elkötelezett a
vetemedések
minimalizálása
mellett.

Végiggondolja
teendőit, önállóan
végrehajtja
feladatát.

Szem előtt tartja a
hegesztési utasítás
tartalmát.
Elkötelezett a
vetemedések
minimalizálása
mellett.

Végiggondolja
teendőit, önállóan
végrehajtja
feladatát.

Magára nézve
kötelezőnek tekinti
a hegesztési
utasítás előírásait.

Tudatosan elvégzi
a hegesztési
feladatot,
felelősséget vállal
önmaga
biztonságáért.

Összeállítja a hegesztő
felszerelést, beállítja a
megfelelő lángtípust.
Elvégzi a hegesztési
feladatot a hegesztési
utasításban foglaltak
szerint tompavarrat HL045 pozícióban (1
anyagcsoport) 311
hegesztési eljárással.

Megérti a hegesztési
utasítás felépítését 311
hegesztési eljárás
esetén.
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A
tananyagegység
tematikai
egységei
Bevont elektródás
ívhegesztés (111)

Fogyóelektródás
ívhegesztés (135)

Argon védőgázas
ívhegesztés (141)

Lánghegesztés
(311)

A tematikai egység tartalmi
elemei

Hegesztési utasítás
értelmezése, alapanyag
kiválasztás, előkészítés, a
hegesztés paramétereinek
beállítása, a feladat
elvégzése, varrat tisztítás,
ellenőrzés
Hegesztési utasítás
értelmezése, alapanyag
kiválasztás, előkészítés, a
hegesztés paramétereinek
beállítása, a feladat
elvégzése, varrat tisztítás,
ellenőrzés
Hegesztési utasítás
értelmezése, alapanyag
kiválasztás, előkészítés, a
hegesztés paramétereinek
beállítása, a feladat
elvégzése, varrat tisztítás,
ellenőrzés
Hegesztési utasítás
értelmezése, alapanyag
kiválasztás, előkészítés, a
hegesztés paramétereinek
beállítása, a feladat
elvégzése, varrat tisztítás,
ellenőrzés

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

-

10

Varratelemzés,
munkafogások
bemutatása,
tapasztalat átadás

-

10

Varratelemzés,
munkafogások
bemutatása
tapasztalat átadás

-

10

Varratelemzés,
munkafogások
bemutatása
tapasztalat átadás

-

10

Varratelemzés,
munkafogások
bemutatása
tapasztalat átadás

Tapasztalatok szóbeli és gyakorlati ismertetése,
varratelemzés, ellenőrzés ,roncslásos és
roncsolásmentes vizsgálatok
Dr Gálfi József- Dr Kovács Mihály: Ivhegesztés
Benus Ferenc -Dr Márton Tibor: Gázhegesztés és rokon
eljárások
Dr Gáti József: Hegesztési zsebkönyv
Benus Ferenc: Hegesztő mester
Szemléltető táblák, eszközök és videók alkalmazása
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7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei

Tananyagegység megnevezése

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
Az alább felsorolt végzettségek valamelyikével
rendelkezzen az oktató:

Hegesztési eljárások, és
berendezések
Anyagok és viselkedésük a
hegesztés során
Konstrukció és tervezés
Gyártástechnika

 Hegesztő mérnök
 Hegesztő technológus
 Hegesztő műszaki
szakember

Hegesztett kötések készítése
különböző hegesztési eljárásokkal

 Hegesztő gyakorlati
oktató II.
 Hegesztő mester

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.
8.2.

8.3.

A mesterképzés helyszínei: elméleti oktatóterem, első sorban a Kamara által tanúsított
képzőhely tanműhely, gyakorlóhely
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a HEGESZTŐ mesterképesítés képzési és kimeneti
követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek:

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos HEGESZTŐ mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk
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