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A  HEGESZTETT  NYOMÁSTA RTÓ  BER EN D E Z ÉS E K  
LÉTES ÍTÉSÉN E K  ÉS  FELÜGYELET ÉN E K  ÚJ  

KAPCSOLAT R E N D SZ E R E.
Dr. Rittinger János – Rittinger Engineering

Az  előadás  ismerteti  az  érvényes  jogi  szabályozás 
végrehajtásához  megjelent  nyomástartó  berendezések 
műszaki biztonsági szabályzatának működését 

- tervezés,
- a gyártás és
- az üzemeltetés
- kapcsolatrendszerében.

Rámutat a gyártó és a megrendelő, a gyártó és az üzemeltető, 
illetve az üzemeltető felelősségére.
Modellt ismertet a felelőségi körök értelmezésére.



A 2006/42/E K  GÉPD I R E K T Í V A  ÉS  A  HEGESZTÉS
Dr. Cselőtei István – Magyar Hegesztőminősítő Testület

A  közelmúltban  jelent  meg  európai  szintű  rendelkezés  a 
gépek biztonságáról. Felvetődik a kérdés, ez a gépi termékek 
széles  körére  vonatkozó  2006/42/EK  jelű  irányelv  indirekt 
módon mit jelent a hegesztés, mint technológia számára. Az 
elemzések  alapján  megállapítható:  nem  jelent  a  napi 
gyakorlattól  lényegesen eltérő tennivalókat.  Figyelembe kell 
azonban  venni  az  alkalmazott  új  anyagokat,  a  nagyobb 
folyáshatár nem jár együtt más fizikai paraméterek arányos 
növekedésével.  Fokozottak  a  felületi  simaságra  vonatkozó 
követelmények. Egyértelműen nő a hegesztéssel szemben a 
minőségi igény.

MACH IN E R Y  DIRECT I V E  2006/42/EC  AND  THE  
WELD I NG

Recently  a  European  directive  was  published  on  safety  of 
machinery.  What does such a broad policy as 2006/42/EK, 
which covers a wide range of machinery products, represent, 
even indirectly for welding as a technology? According to a 
number of  analyses,  it  represents  no major deviation from 
tasks of everyday practice. However, new materials need to be 
given special consideration. Strength does not provide for the 
proportional  improvement  of  other  physical  parameters. 
Requirements for surface smoothness have increased, as well 
as for overall welding quality.



 –  A  SZEMÉL Y Z ET  TANÚSÍTÁS  
TÁMOGATÁSA

Dr. Komócsin Mihály – Miskolci Egyetem

Az új ismeretek gyorsan gyarapodnak a hegesztés területén 
is. Egy fél emberöltővel korábban szerzett diploma, ha ehhez 
nem társul napi gyakorlat és az ismeretek megújítása, akkor a 
korábbi  tudás  már  annyira  megkopik,  hogy  a  hegesztő 
szakember  már  nem  képes  eleget  tenni  a  hegesztett 
üzemekkel  és  hegesztett  termékekkel  szembeni  mai 
követelményeknek.  Ezért  a  munkáltatók,  a  tanúsító 
szervezetek és a megrendelők jogos elvárását  kielégítve az 
IIW egy hegesztőszakember tanúsítási rendszert dolgozott ki. 

New knowledges are quickly growing on the field of welding. 
A half generation awarded diploma, if this is not connected 
with welding practice and maintaining and developing his/her 
information base is not enuoght knowledges for person with 
welding coordination responsibilities to be able to fullfil up to 
date  requirements  of  manufactoring  of  welding  products. 
Therefore  IIW elaborated  a  certification system for  welding 
coordinators to satisfies the expection of employers, of his 
customers and of auditors. 



ÚJ  HAR MON I Z ÁLT  SZAK K É P Z É S I  MODELL  K IS-  ÉS  
KÖZEP ES  VÁLLAL KOZÁSO K  RÉSZÉ R E  (HAMSTE R)

Gayer Béla – MHtE

Sokan  sokat  beszélnek,  a  hallgatók  jobb,  korszerűbb 
oktatásáról,  de  keveset  tesznek  vagy  tudnak  tenni,  mert 
részben  az  anyagi  lehetőségek  alacsonyak,  részben  az 
újdonságok  elleni  idegenkedések  miatt  szűk  marad 
mozgásterük. Eddig 33 európai országban került bevezetésre 
az  un.  harmonizált  képzési  tanmenet  (EWF  gondozásában 
hegesztők képzésére). Mégis a kis- és közepes vállalkozások 
(SMEs)  gyakran  úgy  érzik,  hogy  hiányzik  valamilyen 
megfogható  ismeretanyag  az  ismeretek  szerkezetéről, 
terjesztéséről  és  hozzáféréséről,  melyek  egy  feladatra 
specializálódtak  és  melyek  naprakész,  korszerű  technikai 
eszközökkel történő oktatással elsajátíthatók lennének.



NEW  HAR MON I Z E D  TRA IN I NG  MODEL  FOR  SMALL  
AND  MED IU M  ENTER P R I S E S  (HAMSTE R)

Many  people  talk  a  lot  on  better  and  more  up-to-date 
education of the students but little is done or is possible to 
be done: this is due partly to the limited material possibilities, 
partly  to  the  aversion  to  novelties;  therefore  the  scope  of 
action is rather confined. Until now the so called harmonized 
training  syllabus  has  been  implemented  (under  EWF 
management,  for  the  training  of  welders)  in  33  European 
countries.  Small  and  medium  enterprises  (SMEs),  however, 
often  feel  that  there  is  missing  some  comprehensible 
substance of knowledge on the structure and distribution of, 
and access to, knowledge that were specialized around one 
task and which would be attainable through an up-to-date 
training effected by using modern technical means.

HEALTH  AND  SAFETY  PROPL E M S  OF  WELD E R S  –  
ACCORD I NG  EC  SPONSORE D  ECONWEL D  PROJECT

Gremsperger Géza - MHtE

ECONWELD project having European dimension because the 
metal-mechanic   sector  represents  8  %  of  the  total  EU 
business. Welding is performed in about 190.000 European 
companies. About 5.5 million European people have welding 
related jobs. In Europe there is about 730.000 full time and 
5.5 million welding related jobs.
The project aims at:



-  developing  a  flexible,  automatically  moving  exhaust 
arm,

-  reducing the emission at the source,
-  designing  of  lightweight  fume  extracting  welding 

torch,
- measuring fume emission rates,
- ViWeld softver – for predicting the fume production of 

the main welding processes, base materials and filler 
materials, through a series of experimental campaigns 
regarding the quantity of the pollutants.

Expected outcomes of the ECONWELD project are:
solutions  to  reduce  the  amount  of  welding  fumes  at  the 
source, development of :

- new  welding  torches  with  improved  extraction 
capabilities, 

- new exhaust system,
- simple ergonomic tools for reduction of welding fumes 

and sick leave among welders. 
Finding  the  real  risks  due  to  welding  fumes  and  poor 
ergonomics, and determine the technological needs helping 
the SME-s . 
Gathering  information  to  get  insight  in  the  current 
productivity  and  health  of  the  welders  in  the  different 
countries.



AZ  M0  AUTÓÚT  ÉSZAK I  DUNA- HÍDJÁNA K  
K IV IT EL EZ ÉS E  

HEGESZTÉS  A  GYÁRTÁS  ÉS  SZERELÉS  SORÁN
Érsek László, Léber László, Pataki Pál – Ganz Acélszerkezet 

Zrt.

A Budapestet elkerülő M0 autóút egyik jelentős részét, annak 
mintegy lezárását  jelenti  a Budapest és Szentendre határán 
épülő  műtárgy.  Enyhítve  ezzel  a  főváros  közlekedését  érő 
nyomást, főleg a csúcsforgalmi időszakokban.
A híd-projekt valójában öt hídból áll: a két folyami híd a Nagy 
Duna-ág, illetve a szentendrei Duna-ág felett; a fel-, illetve 
lehajtási funkciókat ellátó ún. ártéri hidak (2 db), valamint a 
Szentendrei  sziget  déli  részén  átívelő  középső  szakasz.  A 
folyami  hidak  felszerkezete  acél,  a  többi  rész  feszített 
vasbetonból készül. Teljes hossza 1862 m lesz, így ebben a 
vonatkozásban rekorder lesz Magyarországon.
Cégünk  feladata  a  Nagy  Duna-ág  feletti  híd  acél 
felszerkezetének gyártása és szerelése.
Írásunk célja a híd kivitelezése során felmerült hegesztéssel 
kapcsolatos kérdések bemutatása.



BUILD I NG  OF  THE  NORTH  DANUBE- BR I D G E  AT  SEM I-
MOTOR W A Y  M0

WELD I NG  DUR ING  THE  MANUFACTUR I NG  AND  
ERECT ION

The  new  Danube  bridge  is  a  very  important  detail  of  the 
semi-motorway  M0  bypass  the  capital  of  Hungary  on  the 
border of Budapest and Szentendre.
The project consists of 5 bridge in fact. Task the GANZ Steel 
Structures Co. Ltd. are the manufacturing and erection of the 
steel bridge over the main branch of the Danube. 
The lecture introduce to thise process, with special regard to 
the field of welding.

AUTÓDA RU K  ALVÁZA K  GYÁRTÁSA  
NAGYSZ ILÁ R D S ÁGÚ  ACÉLOK BÓL
Érsek László – Ganz Acélszerkezet Zrt.

A technikai fejlődés egyre nagyobb teljesítményű – és ezzel 
együtt  minél  kisebb  súlyú  –  berendezéseket  igényel  a 
gazdaság minden területén. Fokozottan igaz ez a járművekre, 
legyen szó a szárazföldön,  a vízen vagy levegőben (űrben) 
közlekedőkről.  Előadásunk  a  mobil  daruk  (autódaruk) 
alvázainak,  illetve  az  azokhoz  szervesen  kapcsolódó 
kitámasztó  házak  és  lábak  gyártásánál  alkalmazott 
alapanyagokat,  hegesztőanyagokat,  hegesztési 
technológiákat  mutatja  be;  emellett  a  gyártás 
feltételrendszerét  (alkalmassági  igazolások,  hegesztési 



eljárásvizsgálatok,  hegesztőminősítések,  vizsgálatok)  is 
tárgyalja.
Az  itt  alkalmazott  acélok  víznemesítésű,  gyengén  ötvözött 
nagyszilárdságú  (960  MPa  minimális  folyáshatárú)  acélok. 
Feldolgozásuk  –  nem  csak  a  hegesztés  –  fokozott 
„odafigyelést”  kíván  a  folyamat  minden  résztvevőjétől.  Az 
előadás  a  hegesztés  során  előforduló  néhány  gyakorlati 
kérdésre  szeretné  ráirányítani  a  figyelmet  és  segíteni  az 
érdeklődő szakembereknek.

USE  OF  HIGH  STRENGTH  STEELS  AT  
MANUFACTUR I NG  OF  CHASSIS  FOR  MOB I L  CRANES  

High  strength  steels  find  a  variety  of  applications  in 
structures, where they offer weight savings.
High  strength  quenched  and  tempered  steels  are  used  in 
mobil  crane  structures  allow  light  weight  design  and 
operating costs as well.
GANZ Steel Structures Co. Ltd. is a supplier of chassis to a 
well-known mobil crane-manufacturer.
The lecture outlines the use of these steels in mobil crane 
structures, with special regard to the field of welding.



OLAJIPA R I  KOM B I N Á L T  ALAPANYAG / T E R M É K  
HŐCSER ÉLŐ  GYÁRTÁSA

Farkas László, Göncz Csaba – DKG-EAST Zrt.
Dr. Rittinger János – Rittinger Engineering 

A  kombinált  olajipari  hőcserélő  tervezését  és  gyártását  a 
megrendelő az ASME Code VIII Div. 1 előírásai szerint kérte, 
amelyet  34  oldalon  és  4  mellékletben  felsorolt,  jogos 
követelményekkel  egészített  ki.  A  DKG-EAST évtizedek óta 
gyárt  nyomástartó  berendezéseket  különböző  előírások 
szerint, és 1991 óta rendelkezik az ASME Code VIII szerinti 
gyártáshoz  szükséges  National  Board  bélyegzőhasználati 
engedélyével.  A  kiegészítő  követelmények  a  megrendelő 
üzemeltetési  tapasztalatain,  az  elvárt  élettartamon  és  az 
üzemeltetés  során  végzett  ellenőrzési  (ISI)  gyakorlatán 
alapulva  születtek  meg.  A  követelmények  értelmezése  és 
betartása  jelentős  feladat  elé  állította  a  gyártót,  amelyet 
sikeresen oldott meg. Elsősorban a vizsgálatokra vonatkozó 
többlet  követelmények  költsége  nagy,  illetve  számos 
vizsgálatot  az  alapanyag  és  hegesztőanyag  gyártók  nem 
vállalnak.  A  hazai  anyagvizsgálati  lehetőségek  egyre 
korlátozottabbak, ezért több esetben külföldi anyagvizsgáló 
laboratórium igénybevételére van szükség.
Az  előadásban  a  többlet  követelmények  miértjéről  és 
betartásáról számolunk be.



SZENNYEZŐ  ELEM E K  ÉS  A  HID ROG ÉN  KÁROSODÁS  
KAPCSOLATA  HEGESZTETT  OLAJIPA R I  

BER EN D E Z ÉS E K N É L
Perlaki Edit – Vegyterv IS Zrt.

Előadásomban a  hegesztő szakmérnöki  diplomamunkámból 
[5]  mutatok  be  példát  a  hidrogén  hegesztett  kötésre 
gyakorolt  hatásával  és  a  károsodás  morfológiájával 
kapcsolatban. 
A  diplomamunkám két  részből  tevődik össze.  Vizsgálom a 
szerkezetek  gyártása  során  az  acél  által  felvett  hidrogén 
hatását.  Ebben  a  részben  különös  figyelmet  fordítottam  a 
hegesztéskor  a  varratba  kerülő  diffúzióképes  hidrogén 
szerepére,  a  hegesztett  kötésben  keletkező  hideg  repedés 
szempontjából.
A  második  részben  az  üzemeltetéskor  az  atomos  állapotú 
hidrogén keletkezését és abszorbeálódását követem nyomon, 
elemzem  a  hegesztett  kötés  degradációjára  gyakorolt 
hatását,  bemutatom  a  károsodás  morfológiáját.  Ebben  a 
részben rendszerezem a korróziós vizsgálati módszereket és 
értékelem a hidrogén hatására vonatkozókat.
Előadásomban  az  utóbbi  részből,  a  hidrogén  károsodás 
morfológiájából mutatok be példát.
A  diplomamunkámat  a  BAYLOGI-ban  készítettem,  ahol  a 
hidrogén  károsodásával  kapcsolatban  egy  jelentős  K+F 
program  előkészítése  folyik  és  külső  konzulensem 
segítségével ebbe betekintést nyerhettem.



PLAZ MAV ÁGÁS  GÁZELLÁTÁS I  KÉR D É S E I
Fehérvári Gábor, Gyura László – Linde Gáz Magyarország Zrt.

A  plazmavágás  technológiáját  már  az  1950-es  évektől 
alkalmazzák  fémek  vágására.  Napjainkban  az  ipar  egy 
szigorúbb  minőségi  követelményeket  támaszt  a  fémek 
vágásával  szemben,  ennek  ellenére  a  modern  plazmavágó 
gépek tartották a lépést más, korszerű vágási technikákkal. 
Sőt,  vastagabb  lemezek  esetén  közel  lézer  minőséggel 
vághatunk,  annál  lényegesen  olcsóbban.  Vastag  lemezek 
esetén  szemben  az  oxigénes  lángvágással  –  ahol  az 
alkalmazhatóság erősen függ a kémiai összetételtől – olyan 
anyagoknál is alkalmazható, mint az erősen ötvözött acélok, 
alumínium,  réz,  vagy  akár  plattírozott  fémlemez.  A 
plazmagázok döntő szerepet  játszanak a  minőségben és  a 
vágás  gazdaságosságban,  ezért  jelen  cikkünkben  kiemelt 
figyelmet  fordítunk  a  plazmagázok  minőségének  és 
mennyiségének megfelelő kiválasztására és beállítására.

Plasma cutting has been applied to cut of metals since 1950s. 
Nowdays continuously increased requirements are required to 
cutting,  nevertheless  up-to-date  plasma  machines  are 
comparable  with  other  new cutting processes.  Moreover  in 
case of thicker plates we can cut with nearly laser quality for 
significantly  less  cost.  On  the  other  hand  contrary  to 
applicability  of  oxy-fuel  cutting,  where  the  application 
strongly depends on chemical  composition, the plasma can 
be used for cutting of different material, such as high alloyed 



steels,  aluminium  alloys,  copper  or  cladded  plates.  The 
plasma gases plays an important  role in obtainable quality 
and economy of cutting, for these purposes in this paper we 
specially  attend  to  choosing  and  setting  of  appropriate 
quality and quantity of plasma gases.

HEGESZTETT  VASÚTI  JÁR MŰSZE R K E Z E T E K  
TERVEZÉSE  AZ  EN  15085  SZABVÁNYSO ROZAT  

ALAPJÁN  
Borhy István – TÜV Rheinland Intercert Kft.

Az  Európai  Parlament  és  Tanács  2004.  április  29-i 
2004/50/EK  irányelvével  módosított  2001.  március  19-i 
2001/16/EK irányelve szerint a transz-európai hagyományos 
vasúti  rendszerek  kölcsönös  átjárhatóságot  lehetővé  tevő 
rendszerelemeinek  meg  kell  felelniük  egy  vagy  -  szükség 
esetén  –  több,  a  kölcsönös  átjárhatóságot  lehetővé  tevő 
műszaki  előírásban  (Technical  Specification:  TSI)  rögzített 
követelményeknek.  Ezen  műszaki  előírások  a 
járműszerkezetek  hegesztett  kötéseinek  tervezésére, 
kivitelezésére és ellenőrzésére, valamint a hegesztést végző 
szervezetekkel  szemben  támasztott  követelmények 
tekintetében a nemzeti szabályzásokban foglaltakat tekintik 
irányadónak.  Az  Európai  Szabványosítási  Testület  (CEN) 
illetékes bizottsága (CEN/TC 256 WG 31) által kidolgozott EN 
15085  szabványsorozat  a  vasúti  járművek  és  jármű 
részegységek  hegesztésére  vonatkozó  egységes 
követelményeket  rögzíti.  A  szabványsorozatot  a  CEN  a 



2001/16/EK  irányelvet  támogató  harmonizált  szabványként 
jelent meg 2007 októberében. 
Előadásom első részében a szabványsorozat felépítésének és 
érvényességi  körének  bemutatását  követően  a  varratok 
osztályba  sorolási  elveit  kívánom  ismertetni.  Az  osztályba 
sorolás a gyártóval szemben támasztott üzem-alkalmassági 
követelmények, valamint a konkrét termék átvételének és a 
megfelelőség (konformitás) igazolásának alapja. Be kívánom 
mutatni, hogy a szerkezetre ható terhelések (feszültségek) és 
a  járműszerkezet  biztonsági  besorolása  alapján  hogyan 
kerülnek meghatározásra a varratminőségi osztályok, melyek 
egyúttal a vizsgálati követelményeket is meghatározzák. 
Előadásom  második  részében  az  EN  15085-3  szabvány 
alapján  ismertetni  kívánom  a  tervezési  követelményeket, 
valamint utalni kívánok a – hazai szakemberek által is ismert 
–  DIN  6700  szabványsorozat  követelményeitől  való 
eltérésekre. Fel kívánom hívni a figyelmet a „hegesztéshelyes” 
konstrukció kialakításának fontosságára. A gyakorlatból vett 
példákon  keresztül  be  kívánom  mutatni  a  tervezési  és  a 
gyártási  rajz  közötti  különbségeket,  valamint  a  tervezési 
dokumentumok formai és tartalmi követelményeit. 
Előadásom  végén  ismertetni  kívánom  a  hegesztett 
járműszerkezeteket  tervező  szervezetekkel  és 
szakemberekkel  kapcsolatos  személyi,  tárgyi  és  jártassági 
követelményeket  és  fel  kívánom  hívni  a  figyelmet  a 
szabványsorozat  hazai  bevezetéséhez  szükséges 
intézkedésekre,  különös  tekintettel  a  hegesztett 
járműszerkezetek  tervezését  végző  szakemberek 
továbbképzésének fontosságára. 



PLANN ING  OF  WELD E D  RAIL W A Y  VEH ICLE  
STRUCTURES  ON  THE  BAS IS  OF  STANDA R D  SER IES  

EN  15085
Pursuant to Directive 2001/16/EC by the European Parliament 
dated  as  of  March  19  2001  modified  by  Council  Directive 
2004/50/EC dated as of April 29 2004, the system elements 
of traditional trans-European railway systems allowing mutual 
compatibility shall be compliant with the requirements of one 
or  more  –  as  required  –  technical  specifications  (Technical 
Specifications: TSI) that make such compatibility possible. As 
concerning  the  requirements  posed  against  planning, 
manufacturing and control, as well as organizations involved 
in  welding  activities,  these  technical  specifications  are 
governed by the relevant national regulations. Standard Series 
EN  15085  worked  out  by  the  competent  working  group 
(CEN/TC  256  WG  31)  of  the  European  Committee  for 
Standardization  (CEN)  sets  forth  the  uniform  requirements 
pertaining  to  the  welding  of  railway  vehicles  and  vehicle 
parts.  The  said  Standard  Series  was  published  by  CEN  in 
October  2007  as  a  harmonized  standard  to  support  the 
purposes of Directive 2001/16/EC.
In the first part of my presentation, following the description 
of the structure and scope of validity of this standard series I 
intend  to  explain  the  classification  principles  of  welding 
seams.  Such  classification  is  deemed  as  a  basis  of  the 
operating  suitability  requirements  posed  against  the 
manufacturer, as well as the take-over of any actual product 
and  conformity  thereof.  I  would  like  to  demonstrate  how 



seam  quality  classes  are  established  with  respect  to  the 
loading  on  the  structures  (stresses)  and  the  safety 
classification  of  the  entire  vehicle  structure,  which  at  the 
same time determines the associated supervision criteria. 
In the second part of my presentation, I wish to explain the 
planning requirements on the basis of Standard EN 15085-3, 
and would like to make references to the deviations from the 
requirements of Standard Series DIN 6700 that are known to 
Hungarian experts. I want to highlight the importance of the 
implementation of  “welding-correct”  constructions.  Practical 
examples can demonstrate differences between the planning 
and  manufacturing  drawings,  as  well  as  the  formal  and 
substantial requirements of planning documents.
Finally, towards the end of my presentation I would like to 
detail the personnel, material and professional requirements 
posed against organizations and experts that are involved in 
the  planning  of  welded  vehicle  structures,  and  call  the 
attention  to  the  measures  required  for  the  domestic 
introduction of  the standard series,  with special  respect  to 
the significance of the retraining of professionals being active 
in the planning of welded vehicle structures.



ESAB  TER M É K E K  A  HATÉ KONYSÁG  SZOLGÁLATÁ BAN
Kristóf Csaba – ESAB Kft.

A  több  mint  100  éve  alapított,  mára  globális  vállalatként 
működő ESAB AB úgy kíván korunk kihívásainak megfelelni, 
hogy  partnerei  számára  az  ő  versenyképességüket  fokozó 
megoldásokat  kínál.  Ennek  legfontosabb  eszköze  a 
hatékonyság.
Az előadás példákon keresztül mutatja be, miként szolgálja e 
célt  a  hegesztőanyagok,  hegesztőgépek  és  automatikus 
vágórendszerek fejlesztése.

ESAB  PRODUCTS  OFFER ING  EFFECTIV ITY
ESAB,  founded  more  than  100  years  ago,  today  a  global 
company  is  going  to  take  the  contemporary  market’s 
challange offering solutions, which can make partners more 
competive. Effectivity is the most important tool for it.
The lession is showing through examples how development 
of consumables, welding machines and cutting systems are 
supporting it.



ÜBERNA H M E  DER  ISO- NORM EN  ALS  EU-NOR M E N  - 
WAS  BR INGT  DIE  GLOBAL IS I E R U NG  DER  

SCHWE I E E ZUSATZE?
Dr. Beate Rickes - BÖHLER Schweisstechnik Deutschland 

GmbH.

Im  nachfolgenden  Beitrag  wird  ein  Überblick  über  die 
Entwicklung der Einteilungsnormen von Schweißzusätzen von 
den nationalen über die europäischen zu den internationalen 
Normen gegeben. Der Aufbau der Normen unterscheidet sich 
in Abhängigkeit der Werkstoffgruppen und Schweißprozesse. 
So sind internationale Normen aufbauend auf dem „generic 
system“  und  nach  dem  „Kohabitationsprinzip“  entstanden. 
Aufbau,  Systematik  und  Inhalt  der  europäischen  Normen 
wurden übernommen. Durch das „generic system“ ergab sich 
eine  Änderung  in  der  Symbolik.  Die  Gegenüberstellung  EN 
499  und  ISO  2560  verdeutlicht  die  Umsetzung  einer 
Kohabitationsnorm.  Mögliche  zukünftige  Entwicklungen 
werden aufgezeigt.



HEGESZTŐRO BOTO K  BEVEZETÉSÉN E K  
TAPASZTALATA I  MAGYA RO RSZÁGON

Dr. Farkas Attila, Barabás Péter – REHM Hegesztéstechnika 
Kft.

A  robottechnika  hatékony  bevezetése  a  hegesztésben 
nagymértékben  elősegítheti  az  ezen  a  területen  működő 
cégek versenyképességét.  Összeállításunkban  olyan  magyar 
cégek  robotalkalmazási  tapasztalatait  foglaljuk  össze,  ahol 
már  több  éve  alkalmaznak  eredményesen  robotokat  a 
hegesztésben. 

INTRODUCT ION  EXPE R I E NC ES  OF  WELD I NG  ROBOTS  
IN  HUNGARY

Effective  introduction  of  robot  technology  in  welding  can 
highly  contribute  to  increase  competitive  production.  We 
summarize the experiences of welding robot technology of 
companies that have been applying robots in welding since 
many years. We hope that we can encourage companies that 
only  are  considering  starting  robot  technology  in  they 
production.



AUSZTEN ITES  ACÉLOK  HEGESZTÉSE  CYROGÉN  
FELHASZNÁLÁSÁVAL

Kokas Zita – Böhler Kereskedelmi Kft.

Jellemzően a gázok eltérő fizikai  tulajdonságokat  mutatnak 
felhasználásuk  során,  viszont  jellemző,  hogy  cseppfolyós 
állapotban térfogatuk 1/625-e a gáz halmazállapotnak, ezért 
szállításuk ezen állapotukban lényegesen gazdaságosabb.
A gázok tárolása általában folyékony formában történik, ami 
kis  nyomás  és  alacsony  hőmérsékleti  viszonyok  közt 
valósítható meg.
A folyékony gázok tárolása és csővezetéken történő szállítása 
speciális  mechanikai  tulajdonságú  alapanyagból  illetve 
hegesztőanyagból készült berendezéseket igényel.
A  leggyakrabban  304/304L  vagy  316/316L  típusú 
ausztenites acélt használnak a tárolási és szállítási feladatok 
megoldására. Az alapanyagnak a vonatkozó szabvány szerinti 
előírásoknak  kell  megfelelnie  (AWS  vagy  EN).  A 
hegesztőanyagainkkal szemben szintén elvárás a vonatkozó 
szabványi követelményeknek, de esetenként speciális egyedi 
felhasználói igényeknek való megfelelés is.
Kriogén  technológia  alkalmazása  esetén  a  legfontosabb 
jellemző a szívósság, amelynek mérőszáma az ütőmunka és 
az expanzió. Mindkét értéket erősen befolyásolja a hegesztési 
eljárás, valamint a hegesztőanyag ferrit tartalma.
További  vizsgálatok  utalnak  a  hegesztési  eljárások  (GTAW, 
SMAW és FCAW) okozta különbségekre.



A  BIZTONSÁG,  MUNKA-  ÉS  KÖRNY EZ ETV É D E L E M  
KÖVETEL M É N Y E I N E K  BETARTÁSA  ÉS  BETARTATÁSA  

ROBOTOS  HEGESZTŐCELLA  TERVEZÉSÉN É L  ÉS  
MEGVALÓS ÍTÁSÁNÁL

Dr. Dulin László – DLT Hegesztéstechnikai Kft.

Az előadás vonatkozó szabványok, rendeletek és fényképek, 
felhasználásával három fontos területen 

- a robotos hegesztő cellák létesítésének környezet- és 
munkavédelmi 

- megoldásainak témakörében,
- az  elszívó-  és  szűrőberendezések  kiválasztásának 

szempontjai témakörben,
- a  hegesztő  munkahelyek  munkaegészségügyi 

értékelése témakörben
ad  a  tervezők,  az  üzemeltetők  és  a  munkaadók  részére 
összefoglaló tájékoztatást, értékelést.

HEGESZTÉS I  FÜST-  ÉS  KÁROSANYAG- KÉPZŐDÉS  
CSÖKK ENT ÉS E  CÉLSZE RŰEN  MEGVÁLASZTOTT  

HEGESZTÉS I  PARA M É T E R E K K E L  ÉS  
HEGESZTŐANYAGO K K A L  

Dr. Szabó Péter, Takács Zoltán – Air Liquide Hungary
Ipari Gáztermelő Kft.

Az ívhegesztés számos környezetre  káros hatásnak forrása 
(UV-sugárzás,  zaj,  füst,  fröcskölés  stb.…),  melyek  miatt 
elengedhetetlen  az  egyedi,  valamint  a  kollektív 
védőfelszerelések  alkalmazása  a  hegesztőszemélyzet, 



valamint a hegesztés környezetében dolgozók egészségének 
védelme érdekében. 
E  védőeszközök  mellett  a  védelem  hatásfoka  azonban 
javítható  a  káros  hatások,  mint  a  füst  valamint  fröcskölés 
keletkező mennyiségének csökkentésével. 
Jelen prezentációnkban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 
hogyan  lehetséges  a  képződő  káros  anyag  mennyiségének 
csökkentése  MIG/MAG  hegesztés  esetén,  a  hegesztési 
védőgáz,  valamint  a  hegesztési  paraméterek  helyes 
megválasztásával, és ezt a hatást hogyan lehet tovább javítani 
az új fejlesztésű portöltetű huzalok alkalmazásával. 
Továbbá milyen hozaganyagok alkalmazásával kerülhető el a 
nagy  mennyiségű  füstképződés  bevonatos  elektródával 
történő  hegesztés  esetén  és  gátolható  meg  a  korrózióálló 
acélok  hegesztésénél  jellemző  Cr6+  [króm(VI)]  számottevő 
képződése.

Arc welding is a source of many harmful effects (UV radiation, 
noise, fume, spatter,  etc….),  what force to apply individual 
and collective protection equipment in order to preserve the 
health of the operators or members of the working personnel 
in the vicinity. But the efficiency of protection - besides using 
these  equipments  -  can  be  improved  by  reducing  of  the 
amount of the harmful effects such as fume and spatter.
In this presentation we would like to show how to decrease 
the amount of harmful effect in case of MIG/MAG by choosing 
the sufficient shielding gas and properly adjusted parameters, 
and how to improve this effect by using new developed flux 
cored wires.



Further  on,  what  kind  of  welding  consumables  have  to  be 
applied in order to avoid having a very high amount of fume 
in case of MMA and CrVI chromium in case of stainless steel 
MMA welding.

A VOLFRÁ M E L E K T R Ó D A  JELENTŐSÉGE  A  
PLAZ MA Í V H E G ESZTÉS B E N

Dr. Dobránszky János – MTA-BME Fémtechnológiai 
Kutatócsoport

Eichhardt Antal Géza, Nagy Hinst Adrián, Székely Richárd 
– BME Gépészmérnöki Kar

Ausztenites  acél  vékony  lemezekből  hengerített 
hengerpalástok  hosszvarratainak  és  körvarratainak 
hegesztése  impulzusívű  plazmasugaras  hegesztéssel 
történhet  hegesztőanyag  adagolásával  vagy  a  nélkül.  A 
technológiai  jellemzőket  értékeljük  a  varrathibák 
képződésének  szemszögéből,  különös  tekintettel  a 
volfrámelektródára.

IMPO R TANCE  OF  THE  TUNGSTEN  ELECTRO D E  AT  
PLAS MA  ARC  WELD I NG

Welding of the longitudinal and circular seams of thin-walled 
stainless  steel  cylindrical  housings  by  pulsed,  non-
transferred plasma arc welding can be done with adding filler 
wire  or  without  them.  Our  paper  presents  evaluation  of 
technological aspects from the point of view of the formation 
of weld defects, mainly the role of the tungsten electrode.



430 TÍPUSÚ  FERR I T ES  KOR RÓZ IÓÁLLÓ  ACÉL  ATIG  
HEGESZTÉSE

Sándor Tamás – ESAB Kft.
Dr. Dobránszky János – MTA BME Fémtechnológiai 

Kutatócsoport

Jelen  dolgozat  8  mm  vastagságú,  X6Cr17  típusú,  ferrites 
korrózióálló acélok TIG és ATIG hegesztésének lehetőségeit 
illetve  a  kötések  tulajdonságait  vizsgálja  egy  oldalról  egy 
sorral és két oldalról két sorral elkészített varratok esetén. Az 
elkészített  varratok  értékelése  csiszolatokon,  EBSD-  és 
mikrokeménység mérések segítségével történt.

ATIG  WELD I NG  OF  430  TYPE  FERR I T IC  STAINLESS  
STEEL

This paper is examining the possibilities and the properties of 
8 mm thick 430 type ferritic stainless steel’s welded joints 
were made by TIG and ATIG processes with one side–one pass 
and two sides–two passes technics. The joints were evaluated 
by  cross  section  micrographs,  EBSD  and  microhardness 
measurements.



CSÚCSTECHNOLÓG IÁT  KÉPV I S E LŐ  VIRTUÁL IS  
HEGESZTÉS I  KÖRNY EZ ET  MAGYA RO RSZÁG I  

BEVEZETÉSE  ÉS  ALKAL M A Z ÁSA  A  
HEGESZTŐK É P Z É S B E N

Ifj. Benus Ferenc –Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési 
Kft

A Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. támogatást 
nyert  a  Nemzeti  Kutatási  és  Technológiai  Hivatal  által 
hirdetett Baross Gábor Innovációs Program kutatás-fejlesztési 
projektjében.  A  projekt  keretében  megvalósult  a 
„Csúcstechnológiát  képviselő  virtuális  hegesztési  környezet 
magyarországi  bevezetésére  és  alkalmazása  a 
hegesztőképzésbe”.

THE  INTRODUCT ION  AND  APPL ICAT ION  OF  HIGH  
TECHNOLOGY  REP R E S E NT I NG  VIRTUAL  WELD I NG  

ENVI RON M E N T  TO  HUNGAR I AN  WELD I NG  TRA IN ING
Mátrai  Hegesztéstechnikai  és  Szakképzési  Kft.  won 
subsidization in the research and development project of the 
Baross Gábor Innovational Program, which was announced by 
the National Office for Research and Technology of Hungary. 
Under this project an investment was realized in the field of 
the introducing high technology, virtual welding environment, 
to Hungarian welding training. 



ÚJ  HEGESZTÉSTECHN I K A I  OKTATÓ  ÉS  
VIZSGAKÖZ PONT  A  

MESSE R  HUNGAROGÁZNÁL
Halász Gábor – Messer Hungarogáz Kft.

Ez év áprilisában nyitja meg kapuit a Messer Hungarogáz új 
hegesztéstechnikai  oktató,  felkészítő  és  vizsgaközpontja, 
mely  a  gyakorlati  hegesztőképzésen  túl  a  minősített 
hegesztési  és  forrasztási  technológiák  kidolgozására 
specializálódik.

A  NEW  TRA IN ING  AND  TESTING  CENTER  FOR  
WELD I NG  TECHNOLOG I ES  IS  BE ING  OPENED  AT  

MESSE R  HUNGAROGÁZ
A new training and testing center for welding technologies is 
about to open its doors for welding trainees and experts in 
April  2008.  Besides  training  the  center  specialises  in 
developing certified soldering and welding technologies

EGÁZ- DÉGÁZ  MŰANYAGV IZSGÓ  LABORATÓ R IU M
Tari Gellért – ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.

Szegeden 1973-tól beszélhetünk a polietilén anyagú csövek 
alkalmazásár a gázhálózat építésben. Az első időkben építés 
technológia fejlesztés a jellemző. 
Néhány éven belül az első vizsgálatokra is sor kerül: termikus 
öregítés hatása a polietilénre.



A technológiai fejlesztésről a hangsúly folyamatosan átkerül 
az alapanyag és a csővizsgálatokra. Az 1980-as évek nagy 
hálózatépítési  programjaihoz  a  legkülönbözőbb  minőségű 
alapanyagok  és  csövek  kerültek  az  országba.  Az  első 
feladatok között volt az összeépíthetőség kutatása. 
Néhány  éven  keresztül  elsősorban  saját  célra,  majd  külső 
megrendelők részére is egyre több vizsgálatot végeztünk.
1996,  társaságunk  privatizációjának  éve.  A  kísérleti, 
fejlesztési  műhelyből  ekkorra kialakult  a polietilén jellemző 
szabványos  vizsgálataira  képes  műanyagvizsgáló 
laboratórium, melyet még ebben az évben akkreditáltattunk a 
NAT által az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint. A vizsgálati kör is 
bővült  más alapanyagokra a polietilén mellett  (polipropilén, 
PVC).
 A  tulajdonos  Gaz  de  France  értékelte  eddigi  munkánkat, 
vizsgálati  eredmények  cseréjére  került  sor,  közös 
vizsgálatokban  dolgoztunk  együtt,  majd  egy  jelentős 
eszközbővítésben is segítettek.
2006-ban  újabb  jelentős  lépés,  DAR  akkreditálás  az 
országhatáron túli elfogadáshoz.
Az  alapanyag  és  a  csővizsgálatok  mellett  kezdettől  fogva 
fontos  helyen  szerepelt  a  hegesztett  kötések  vizsgálata. 
Bekapcsolódtunk  a  PE  hegesztők  minősítési  rendszerének 
kialakításába,  minősítő  bázist  hoztunk  létre  és  a  legtöbb 
magyarországi  bázis  részére  végezzük  a  minősítéseken 
készített  hegesztett  kötések  vizsgálatát.  Kezdetben  ezt  a 
tevékenységet a 15/1998 sz. IKIM közlemény előírásai szerint 
végeztük,  de ma már az MSZ EN 13067 szabvány előírásai 
szerint is.



Egyre  több  megbízást  kapunk  az  üzemelő  hálózaton 
előforduló  meghibásodások  elemzésére,  a  hiba  okának 
meghatározására. Társaságon belül ezekkel a vizsgálatokkal 
fontos  információkhoz  jutunk  gázhálózatunk  várható 
élettartamára.  Jól  behatárolhatók  a  gyorsabban  öregedő, 
gyengébb minőségű alapanyagból  készült  csövekkel  épített 
szakaszok. 
A hegesztett kötéseknél követhetők az előírt  technológiától 
eltérő megoldások meghibásodást okozó hatásai.  Veszélyes 
helyzetet  tud  teremteni  a  gyenge  anyagminőség  és  a 
technológiai fegyelemsértés találkozása.
Nyitottak vagyunk szakmai kapcsolatokra, információ cserére. 
Szívesen  tanulunk  másoktól,  de  örülünk  annak  is,  ha  mi 
adhatunk tovább ismereteket.

ÉGÁZ- DÉGÁZ  PLAST IC  ANALYSE  LABORATO R Y
In  Szeged  the  application  of  PE  pipes  in  gas-network 
constructions  began  in  1973.  In  the  beginning  the 
constructing methods were developed.
After  a  short  time we did  the  first  analyses:  the  effect  of 
maraging on PE materials. 
After the technology developing, we focused on material and 
pipe testing.
For the great  network building program of the 80’  several 
different  quality  materials  and  pipes  were  brought  to 
Hungary. The first task was the inspection of compatibility.
For a few years we did analyses only for our own use, later for 
more and more external procurers. 



1996: the year of our company’s privatisation. By this time 
from  the  experimental  and  development  workshop,  the 
laboratory evolved to be capable of performing standardized 
tests  of  PE  parameters.  This  laboratory  was  accredited  by 
NAT, according to the MSZ EN ISO/IEC 17025. The range of 
analysed materials became larger (polypropylene, PVC). 
The owner who is Gaz de France has paid attention to our 
activities, we compared the results of tests, worked together 
in analyses, and we received help to improve our equipment. 
2006: DAR accreditation for the acceptance of our laboratory 
in abroad. 
Besides of the analyses of materials, and pipes, the inspection 
of  welded  joints  played  a  very  important  role  in  our  work 
from the beginning.
We  took  part  in  the  establishing  of  the  PE  welding 
qualification system, we established a qualifier base, and we 
perform qualification tests on welded joints for all the major 
bases in Hungary. 
In the beginning we performed these tests, according to the 
IKIM communiqué  number  15/1998,  but  now we do  them 
according to the MSZ EN 13067 standard.
We  receive  more  and  more  assignments  to  analyse  the 
malfunctions, and causes of these occuring malfunctions. 
In our company we win a lot of information with these tests, 
about the lifetime of our gas network.
We  can  define  those  sections  of  the  network,  where  the 
process of aging is faster and the pipes are made out of poor 
quality materials.



We can define the effect of those producing methods, which 
differ  from the  specified  technology  and  cause  failures  in 
welded  joints.  The  insubordination  of  standard  technology 
and the poor quality material together can cause dangerous 
situations. 
We are open to exchanging professional information. We are 
happy to learn and pass our knowledge to the others.

HEGESZTETT  POL IET I L É N  CSŐVEZETÉ K E K  
GAZDASÁGOS  ALKAL M A ZÁSA  

KÖZMŰ R E N D SZ E R E K B E N
Dr. Gáti József – Budapesti Műszaki Főiskola

Méhes Attila – FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.

Egyre  nagyobb  nyomás  nehezedik  a  gáz-,  és 
vízszolgáltatókra,  a  közművek  kivitelezőire,  hogy 
beruházásaik  során  a  polimer  csövek  és  kapcsolatok 
alkalmazásával  növeljék  a  rendszerek  élettartamát,  s 
racionalizálják,  illetve  csökkentsék  a  hálózatok  telepítési 
költségeit.  Az  előadás  a  polietilén  közműrendszerek 
gazdaságos kialakításaira, új alkalmazási lehetőségeire mutat 
be  példákat.  Az  előadók  rámutatnak  arra,  hogy  mindig  a 
költségek tudatában kell az alkalmazásról döntés hozni, nem 
kompromisszumok  nélkül  a  termékek  és  a  szolgáltatás 
minőségének rovására. 



ECONOM IC  USAGE  OF  WELD E D  POLYETHY L EN E  
PIPE L I N E S  IN  PUBL IC  UTIL IT I E S

There is a great pressure on gas and water supply companies 
and contractors of public utilities to raise the lifespan of the 
systems by using polymer pipes and conjuctions during the 
investments,  and  to  rationalize,  or  rather  reduce  the 
expenses  of  network  setting.  Presentation  demonstrates 
some examples of  economic setup and new application of 
polyethylene  public  utilities.  Authors  stress  out,  that  one 
always  must  decide  on  an  application  according  to  the 
expenses, not atomically against the quality of products and 
services.


