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Tartalom
•
•
•
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•

Esettanulmányok:
1 – A rozsdamentes acél használata
2 – Hegesztési eljárás hozzárendelése
3 – Hegesztett csőegység
4 – Strukturális gyártási képzés

•
•

Feladatok:
CU 1 Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
E1- Az áramerősség és a feszültség közötti kapcsolat

•

CU 2 - Hegesztő és vágási eljárások
E2 - Láng típusok
E3 - Különböző gáztípusok
E4 - TIG hegesztőpisztoly összeszerelése
E5 - Fémátviteli módok
E6 - Nyomásmérő összeszerelése
E7 - Tipikus MMA hibák
E8 - A különféle vágási folyamatok

•

CU 3 - Bevezetés a fém anyagokba
E9 - Az alapanyagok beazonosítása
E10 - Az acél fő típusainak ismerete

•

CU 4 - Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú
acélok alkalmazása
E11 - A vas-szén ötvözetek jellemzése
E12 - A repedés típusainak beazonosítása

•

CU 5 - Konstrukció és tervezés
E13 - Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz; Hegesztett szerkezetek
modeljje túlnyomórészt statikus terheléssel
E14 - A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt
E15 - Hegesztett nyomástartó berendezések tervezése

•

CU 6 - A minőséggazdálkodás általános jellemzői
E16 - Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi bevezetés a gyártás során
E17 - Maradófeszültség és deformáció
E18 - Maradófeszültség és deformáció
E19 - Tervezési felszerelések, hegesztőbefogók és szerelvények
E20 - Maradófeszültség és deformáció
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•

CU 7 - Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
E21 - Paraméterek ellenőrzése hegesztés során

•

CU 8 - A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
E22 - Szemrevételezéses vizsgálat
E23 - Folyadékbehatolásos vizsgálat
E24 - Az acél szakítóvizsgálati diagramjának elemzése

Minden esettanulmány és gyakorlat négy elemre bontható, amelyek megfelelnek:
➢ Fedlap - a kompetencia egység azonosítása és a tanulási eredmények kezelése;
➢ Tervezés - utasítások az edzőnek a gyakorlat vagy esettanulmány elvégzésére;
➢ Gyakorlat - a gyakornok által bemutatott eredmény;
➢ Megoldás - A gyakorlat várható eredménye

Kiegészítő forrásokat fejlesztettek ki a konkrét gyakorlatok végrehajtásának támogatására, és
kérésre igénybe vehetők a http://www.makeitproject.eu/contact.php projekt honlapjának
elérhetőségével.
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NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány neve: Munka rozsdamentes acéllal
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Materials, Their Weldability and Application of Structural and High Strength Steels
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X
X
X
X

*Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)
2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
CU 2

2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)
2.6 Fedett ívű hegesztés
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
4.1 Vas-szén ötvözetek
4.2 Repedési jelenségek a hegesztett kötésekben
4.3 Alapanyagok és hegesztett kötések hőkezelése
4.4 Szerkezeti (ötvözetlen) acélok
4.5 Nagy szilárdságú acélok
CU 4 4.6 A szerkezeti és magas szilárdságú acélok alkalmazása
4.7 A korrózió bemutatása
4.8 Rozsdamentes és hőálló acélok
4.9 Alumínium és aluminium ötvözetek
4.10 Eltérő anyagok kötése
5.1 Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz
CU 5 5.2 Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt statikus terheléssel
5.3 A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt
5.4 Hegesztett, nyomás alatt működő berendezések modellje
7.1 A hegesztett gyártás minőségbiztosításának bemutatása
CU 7

7.2 Minőségellenőrzés a gyártás alatt

X Használja a védőgázokra és töltőanyagokra vonatkozó szabványokat.
Ismerje fel a hegesztési paramétereknek a hegesztési varratra gyakorolt
X hatását, és legyen képes meghatározni a hegesztési paramétereket
bizonyos alkalmazásokhoz.

X

Jellemezze a legáltalánosabb hegesztési folyamatokat és égethető
anyagokat az acélok egyes típusainál.

X

Vázolja fel a hegesztési és forrasztási kötések különböző típusait az ISO
9692, CEN és namzeti standard alapján.

Ismertesse a személyzet és a berendezések leggyakoribb tényezőit,
amelyek befolyásolják a hegesztett szerkezet minőségét.
Ellenőrizze a főbb változókat egy adott WPS minősítéshez és annak
X
jóváhagyási tartományához.
X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány

X

Esettanulmány neve: Munka rozsdamentes acéllal

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

Az eddig tanult tantárgyak ismereteinek alkalmazása
Esettanulmány

3. INSTRUKCIÓK

1. A gyakorlati témák bemutatása
2. Egy rajz bemutatása a kötésekkel és instrukciókkal

4. IDŐTARTAM

6 óra

5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)
7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

4 fős csoportok

Szabványok, elméleti dokumentáció a megtanult témákról

A tanulócsoportok válaszainak elemzése & azok összehasonlítása az oktatói megoldókulccsal

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány

X

Esettanulmány neve: Munka rozsdamentes acéllal
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

A Tanulók határozzák meg a tompavarrat folyamatait, lépéseit és követelményeit egy rozsdamentes acéllemezen.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

1. A rozsdamentes acél típusainak bemutatása
2. Válasszon fogyóanyagot
3. Válasszon védőgázt
4. Válasszon vágási folyamatot
5. Határozza meg a kötéstípust
6. Határozza meg a hegesztési folyamatot
7. Készítse el a WPQR-t és a WPS-t
8. Értelmezze az Inspekciós és Teszt Tervet
9. Mutassa be a gyakorlat eredményeit
10. Összehasonlító elemzés a Tanulói és Oktatói eredmények között

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Esettanulmány neve: Munka rozsdamentes acéllal
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A megoldás egy összehasonlító elemzés keretében lesz megbeszélve – Tanulói előadás és Oktatói követelmény
Lehetséges megoldás
1. Rozsdamentes acél 316
2. Rozsdamentes acél 316 bobine huzal
3. CO2 2,5% és Ar 97,5%
4. Lézer vagy vízipisztoly
5. MAG - 135

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány neve: Hegesztési eljárás meghatározása
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

X
X
X
X

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás
*Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
1.1 Általános bevezetés a hegesztéstechnológiába
CU 1

Mutasson rá a hegesztési folyamat egyes fő típusai közötti
X legáltalánosabb különbségekre (pl: megolvadási ív, ellenállás, láng, stb.)

1.2 Elektrotechnika, áttekintés
1.3 Az ív
1.4 Áramforrások ívhegesztéshez (1)
2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)

2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
CU 2
2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)
2.6 Fedett ívű hegesztés (12)
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
4.1 Vas-szén ötvözetek
4.2 Repedési jelenségek a hegesztett kötésekben
4.3 Alapanyagok és hegesztett kötések hőkezelése
4.4 Szerkezeti (ötvözetlen) acélok
4.5 Nagy szilárdságú acélok
CU 4 4.6 A szerkezeti és magas szilárdságú acélok alkalmazása
4.7 A korrózió bemutatása
4.8 Rozsdamentes és hőálló acélok
4.9 Alumínium és aluminium ötvözetek

Ismerje fel a hegesztési paramétereknek a hegesztési varratra gyakorolt
X hatását, és legyen képes meghatározni a hegesztési paramétereket
bizonyos alkalmazásokhoz.

X

Ismerje fel az alumínium és alumínium ötvözetek alkalmazásának
példáit.

4.10 Eltérő anyagok kötése
5.1 Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz
5.2 Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt statikus terheléssel
CU 5

5.3 A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt

5.4 Hegesztett, nyomás alatt működő berendezések modellje
6.1 Residual Stresses and Distortion
6.2 Üzemi felszerelés, hegesztőbefogók és szerelvények
6.3 Egészség és Biztonság
CU 6
6.4 Mérés, ellenőrzés és feljegyzés a hegesztésben
6.5 Közgazdaságtan és termelékenység
6.6 Javítóhegesztés
7.1 A hegesztett gyártás minőségbiztosításának bemutatása
CU 7

Ismertesse a hegesztett kötések ciklikus terhelésének (kifáradásának)
jellemzőit.
X
Kivitelezni a javaslatok megvalósítását a hegesztett kötések
szövetszerkezetének fejlesztésére vonatkozóan.

X Hasznosítsa a legáltalánosabb eljárásokat a hegesztésben és
Használjon minőségellenőrzési eljárásokat és utasításokat a hegesztő
gyártásban.
X Használlja a szabványokat (pl. ISO 9000, és ISO 3834) annak érdekében,
hogy a hegesztett gyártás minősége garantálva legyen.

7.2 Minőségellenőrzés a gyártás alatt
8.1 Anyagok és hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata
8.2 Tökéletlenségek és elfogadási kritériumok
CU 8

8.3 Roncsolásmentes tesztelés

Mutassa be a hegesztési hiányosságok elfogadási szabványainak helyes
használatát.
X A hegesztett kötésekhez a vonatkozó roncsolásmentes tesztelési
módszerek egyszerű laboratóriumi alkalmazását hajtsák végre.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány

Esettanulmány neve: Hegesztési eljárás meghatározása

1. CÉL

Megismerni a hegesztési módszereket és alkalmazási területeket
Értelmezni a műszaki hegesztési terveket
Hegesztési folyamat alkalmazása egy meghatározott alkatrészre

1.- Megismerni a hegesztési módszereket és az alkalmazási területeket
- Az egyes hegesztési technikák használati területeinek elemzése
- Megismerni a mellette és ellene szóló érveket

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

2.- Értelmezni a műszaki hegesztési terveket.
- Tanulmányozni ebben a tervtípusokban használt szimbólumokat
- Tanulmányozni a hegesztendő anyagok jellegzetességeit
- Elemezni a hegesztéstípust, szükséges minőséget, vastagságot, stb
3.- Alkalmazni egy hegesztési folyamatot egy meghatározott alkatrészre
- Az előző pontok elemzése után határozza, és indokolja meg az alkalmazandó módszert.

3. INSTRUKCIÓK
4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

1. Mutassa be az alkatrészt a tanulónak.
Max. 60 perc
Max 12 fő
Az elemezendő alkatrész képe
Az anyagmeghatározás szabványai
Elérhetők: https://www.iso.org/standards.html
Fogyóeszközök katalógusai
Projektor
Számítógép
nem szükséges

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Esettanulmány neve: Hegesztési eljárás meghatározása
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

A képen egy állandó biciklialkatrész látható.
A használatból kifolyólag könnyű alumínium ötvözetből készült, amely kellő merevséget és ellenállást nyújt.
Ez egy olyan szerkezet, amely támogatja az állandó fárasztó terheléseket.
Ezen felül, esztétikai okokból, finom és minőségi hegesztés szükséges, amely a festési folyamat után lesz elkészítve.
A Tanuló értelmezze a munkafolyamatot, és a folyamathoz szükséges minőségellenőrzést.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

1. - Csoportban elemezzék a mechanikai követelményeket.
2.- Azonosítsák be, milyen anyagból készült.
3.- Ellemezzék a hegesztésre vonatkozó különböző területeket.
4.- Ismertessék a mélységhez, szélességhez, nyíláshoz, stb. szükséges technikai adatokat.
5.- Csoportban beszéljék meg a hegesztési folyamatot, amely az összes paramétert garantálja.
6.- Határozzák meg az alkalmazandó ellenőrzési módszert.

X
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Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány

X

Esettanulmány neve: Hegesztési eljárás meghatározása
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

MEGOLDÁS:
Az előző pontok elemzése után megállapítható, hogy a legmegfelelőbb folyamat a MIG hegesztés lesz.
A MIG/MAG fő előnyei a következők:
Az összes pozícióban hegeszthető.
Jó megjelenés vagy kivitelezés (megszórva).
Alacsony dózisú szennyző vagy mézgező gáz.
Élelőkészítés kélkül a hegesztési vastagság 0.7 mm és 6 mm közötti lehet.
Félautomata vagy automata folyamat.
Ipari mértékben használt robotizált folyamat mellett döntünk.
Minden paraméter, és a hegesztendő kötés helyzeti koordinátái CNC egységgel lesznek programozva.
A robotizált alkalmazásokban, egy mechanikus kar hegesztheti az egész darabot, és automatikusan szállíthatja és
befejezheti, az operátor beavatkozása nélkül, ami végül nagyszerű homogentást eredményez.
A használandó hegesztő huzal alumínium lesz, ami a hegesztendő anyagszerkezettel kompatibilis.
Argon lesz a védőgáz.
Az ellenőrző folyamat nem-roncsolásos vizsgálat lesz, pl. folyadékbehatolásos vizsgálat és radiográfia, amit az
ellenőrző hivatal határoz majd meg a választott minta mennyisége és nagysága alapján.
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Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány neve: Hegesztett csőegységek
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

X
X
X

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

X

* All competence units must be covered by the case study *Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
1.1 Általános bevezetés a hegesztéstechnológiába

Mutasson rá a hegesztési folyamat egyes fő típusai közötti
legáltalánosabb különbségekre (pl: megolvadási ív, ellenállás, láng, stb.)
X
Különböztesse meg a hegesztett kötéstípusokat.

CU 1
1.2 Elektrotechnika, áttekintés
1.3 Az ív
1.4 Áramforrások ívhegesztéshez (1)
2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)

2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
CU 2

Válassza ki a legáltalánosabb alkalmazásokat az áram, polaritás és
elektróda egyes típusaihoz.
Válassza ki a legfontosabb tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) való AWI
hegesztéshez (141) kapcsolódó alkalmazásokat és a helyes értékeket a
hegesztési paraméterekhez.
X Használja a legfontosabb tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) való AWI
hegesztéshez (141) tartozó felszereléseket és tartozékokat, és vigyázzon
rájuk.
Illustrate with examples TIG welding with solid filer material (wire/rod)
(141) applications, joint preparation and potential problems to
overcome.
Ismerje fel a hegesztési paramétereknek a hegesztési varratra gyakorolt
hatását, és legyen képes meghatározni a hegesztési paramétereket
bizonyos alkalmazásokhoz.
Használjon megfelelő szabványokat a a tömör huzalelektródás MIG
X hegesztés (131) / a tömör huzalelektródás MAG hegesztés (135)
fogyóeszközökre.
Használja és tartsa fenn a tömör huzalelektródás MIG hegesztési (131) /
a tömör huzalelektródás MAG hegesztési (135) hegesztőberendezést és
kiegészítőket.

2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)

2.6 Fedett ívű hegesztés (12)
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Cutting, Drilling and other edge preparation processes
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
3.1 Phase Diagrams and Alloys
3.1 Fázisdiagramok és ötvözetek
3.2 Manufacture and classification of steels
CU 3
3.2 Acélok gyártása és osztályozása
3.3 Behaviour of structural steels in fusion welding
3.3 A szerkezeti acélok viselkedése az ömlesztőhegesztésben
5.1 Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz

Válassza ki az alkalmazáshoz megfelelő áramtípust, polaritást és
elektródát.
Jellemezze a különféle elektródatípusok kezelésének, felügyeletének és
X
tárolásának megfelelő módszereit.
Ismertesse az elektróda bevonat hatását a csepp átvitelre és a
hegesztési fém tulajdonságaira.

X

Jellemezze az ötvözeteket és kettős diagramokat.

A hegesztési kötés jelképek gyakorlati alkalmazása az
anyagtulajdonságok szerint; pl: kémiai összetétel, vastagság, és
hegesztett kötés.
X Kiválasztani a helyes modell jelképet aszerint, hogy melyik
keményforrasztási, forrasztási és hegesztési folyamatot alkalmazza.

CU 5
5.2 Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt statikus terheléssel

5.3 A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt
5.4 Hegesztett, nyomás alatt működő berendezések modellje
8.1 Anyagok és hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata
8.2 Tökéletlenségek és elfogadási kritériumok
CU 8 8.3 Roncsolásmentes tesztelés

Az egyszerű fémszerkezetek és kötési geometriai formák/alakzatok,
X felületek és típusok ellenőrzése a statikus terheléshez.

A hegesztett kötésekhez a vonatkozó roncsolásmentes tesztelési
X módszerek egyszerű laboratóriumi alkalmazását hajtsák végre.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány

X

Esettanulmány neve: Hegesztett csőegységek

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

A tanulóknak meg kell érteniük a hegesztett csőkapcsolatok gyártására vonatkozó összetett
feladatot.

Tanulmányozni a műszaki rajzot, és megrajzolni a csőkapcsolat részeit,
valamint készítsen összeszerelési és hegesztési tervet a teljes csőegységre.

3. INSTRUKCIÓK

Mutassa be az esettanulmányt a tanulónak.

4. IDŐTARTAM

Max. 30 perc

5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol
alkalmazható)

Max. 10 fő

Műszaki rajz, normák, tanterem, projektor, számítógép

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Esettanulmány neve: Hegesztett csőegységek
8. ÖSSZEGZÉS (az esettanulmány részletes bemutatása)
Az ábra bemutatja, hogyan kell csővégződést csőhöz és a két peremhez hegeszteni.
Alapanyag: X6 CrNi 18 10

9. INSTRUKCIÓK (az esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)
Feladat:
A csővégződést tompavarrattal kell hegeszteni. /Nr1/
A peremeket (a = 4 mm) folytonos hegesztéssel kell hegeszteni. /Nr2 and Nr3/
a) válassza ki a megfelelő hegesztési folyamatot és adja meg a kódjaikat az EN ISO 4063 szabvány szerint
b) adja meg az alapanyag kiemelkedő kémiai összetevőit
c) tervezzen és rajzoljon a hegesztési munkadarabnak élelőkészítést és a hozzá tartozó szimbólumokat,
nyilas mutatóvonalakat, referenciavonalakat és végződéseket
d) azonosítson be legalább két NDT módszert a hegesztmény felületének egyenetlensége felderítéséhez.

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Esettanulmány neve: Hegesztett csőegységek
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

Jó válaszok :
a) 111 – 141 – 135 az EN ISO 4063 szabvány szerint
b) C= 0,06% , Cr =18% , Ni =10%
c)

d) - Vizuális tesztelés /VT/
- Behatolásos vizsgálat /PT/

X

NQF level NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF level EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány neve: Szerkezeti gyártás képzés
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X
X
X
X
X
X

*Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)

2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés
tömör huzalelektródával (135)
2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
CU 2

2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)

2.6 Fedett ívű hegesztés (12)
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
3.1 Fázisdiagramok és ötvözetek
CU 3 3.2 Acélok gyártása és osztályozása
3.3 A szerkezeti acélok viselkedése az ömlesztőhegesztésben
5.1 Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz

Válassza ki a legfontosabb tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) való AWI
hegesztéshez (141) kapcsolódó alkalmazásokat és a helyes értékeket a
hegesztési paraméterekhez.
Használja a legfontosabb tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) való AWI
hegesztéshez (141) tartozó felszereléseket és tartozékokat, és vigyázzon
rájuk.
Illusztrálja példákkal a tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) való AWI
X hegesztési (141) alkalmazásokat, kötés előkészítést és megoldani kívánt,
lehetséges problémákat.
Ellenőrizze a tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) való AWI hegesztési
(141) folyamatok implementációját illető tevékenységeket.
Alkalmazza a biztonságos kezelésre és munkavégzésre szolgáló
módszereket.

X Ellenőrizze a gázok és anyagok kiválasztására vonatkozó tevékenységeket
a porbeles elektródás MAG hegesztésre (136).
Alkalmazza a biztonságos kezelés és munkavégzés módszereit.
Használja a porbeles elektródás MAG hegesztés (136) fogyóeszközökre
vonatkozó megfelelő szabványokat.
Használja és tartsa fenn a porbeles elektródás MAG hegesztés (136)
hegesztőberendezést és kiegészítőket.
Ismertesse a hegesztési paramétereknek a hegesztési varratra gyakorolt
hatását, és tudja meghatározni a hegesztési paramétereket bizonyos
alkalmazásokhoz.
Válassza ki az adott alkalmazáshoz megfelelő áramtípust, polaritást és
elektródát.
Használja a bevont elektródás fogyóelektródás ívhegesztés (111)
fogyóeszközökre vonatkozó megfelelő szabványokat.
X
Alkalmazza a biztonságos kezelés és munkavégzés módszereit.
Ellenőrizze az elektróda-fluxus osztályozásának és átmérőjének,
áramának és anyagainak megválasztását a bevont elektródás
fogyóelektródás ívhegesztési (111) eljárás során, figyelembe véve a
hegesztett anyag típusát és a hegesztési magatartást (pozíció).

X Ismertesse a hőeloszlást a hegesztési varratokban.
A hegesztési kötés jelképek gyakorlati alkalmazása az anyagtulajdonságok
X szerint; pl: kémiai összetétel, vastagság, és hegesztett kötés.

CU 5 5.2 Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt statikus terheléssel
5.3 A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt
5.4 Hegesztett, nyomás alatt működő berendezések modellje
6.1 Maradófeszültség és vetemedés (deformáció)

6.2 Üzemi felszerelés, hegesztőbefogók és szerelvények
6.3 Egészség és Biztonság

CU 6

Ismertesse a hegesztett gyártmányok eredetét és befolyásoló tényezőit a
maradófeszültség és a deformáció tekintetében.
Ismertesse a kötések és szerkezetek leggyakoribb összehúzódását és
deformációját.
Ismertesse, hogyan befolyásolhatják a maradófeszültségek a működő
struktúra viselkedését.
Használja az eljárásokat a deformáció és feszültség minimalizálására.
Határozza meg, hogy a maradófeszültségek milyen hatással lehetnek egy
egyszerű szerkezet viselkedésére.
Válassza ki azt a típusú szerelvényt, szorítót vagy pozícionálót, melyet egy
adott hegesztett gyártáshoz kell használni.
Alkalmazza az egészségügyi és biztonsági előírásokat tekintettel a
hegesztési kockázatokra.
Válassza ki azokat a lépéseket, melyekkel a hegesztési veszélyek által
előidézett kockázatok mérsékelhetők.
Használja a biztonságos munkaeljárásokat az egészségvédelmi és
X
biztonsági előírások alkalmazásával.
Használjon védőruházatot a potenciális egészségügyi és biztonsági
problémák minimalizálása érdekében.
hegesztési és gyártási folyamatok, beleértve a technikákat a
minimalizálásukra is.
X

6.4 Mérés, ellenőrzés és feljegyzés a hegesztésben

Végezze el a hegesztési műveletek kalibrálásának, validálásának és
X ellenőrzésének követelményeit.

6.5 Közgazdaságtan és termelékenység

Hasznosítsa a legáltalánosabb eljárásokat a hegesztésben és kezelésben,
X beleértve a gépesítést és az automatizálást a termelési költségek
minimalizálása érdekében.

6.6 Javítóhegesztés
7.1 A hegesztett gyártás minőségbiztosításának bemutatása
7.2 Minőségellenőrzés a gyártás alatt
CU 7

8.1 Anyagok és hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata
8.2 Tökéletlenségek és elfogadási kritériumok
CU 8 8.3 Roncsolásmentes tesztelés

Alkalmazza az eljárások leggyakoribb követelményeit a hegesztés
javítására.
Használjon minőségellenőrzési eljárásokat és utasításokat a hegesztő
X
gyártásban.
Ellenőrizze a főbb változókat egy adott WPS minősítéshez és annak
jóváhagyási tartományához.
X Ellenőrizze a főbb változókat egy bizonyos hegesztő, hegesztés
üzemeltető minősítés és annak jóváhagyási tartománya tekintetében.
X

Ismertesse a hegesztési tökéletlenségek típusait, és hasonlítsa össze az
X elfogadási kritériumok alkalmazását.
Határozza meg a legáltalánosabb varratbeli tökéletlenségeket, összegezve
azok okait és elkerülését.
X A hegesztett kötésekhez a vonatkozó roncsolásmentes tesztelési
módszerek egyszerű laboratóriumi alkalmazását hajtsák végre.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány

X

Esettanulmány neve: Szerkezeti gyártás képzés

1. CÉL

A tanulóknak legyen teljes áttekintésük a kisebb építmények gyártásának minden fázisáról, és
képesek legyenek döntéseket hozni a gyártás időtartamának és gazdaságosságának
optimalizálása érdekében.

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

Csoportmunka egy kis szerkezet megtervezésétől a gyártásáig.

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

A tanulók a rajz alapján elkészítik a vázat. Ki kell választaniuk a legjobb hegesztési módszert az
adott WPS-ekből. A gyártás során ellenőrizni kell, hogy a hegesztő a WPS szerint jár-e el, és a
paramétereket fel kell jegyezni. Hegesztés után szemrevételezéses vizsgálatot kell tartani, és ha
szükséges, akkor a folyamat szerinti javítást el kell végezni. A tanulóknak a legjobb felületi
vizsgálati módszert (roncsolásmentes) és térfogat-ellenőrzési módszert is el kell dönteniük. A
gyártás során, ha nem-megfelelőség történik az SHE-rendszer alapján, akkor azt jelenteni kell a
HMS Riportban.
2 munkanap
2-4 fő / csoport

A vonatkozó WPS minták. Lakatfogó, stopperóra, meérőszalag, tolómérő, hőmérő, Yoke
és MPI spray, folyadékbehatolásos vizsgálathoz spray. Hegesztési ISO szabványok., és
6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és képek (keret kép 01)/filmek a különféle hegesztési munkákról. Számítógép, internet,
azok csatolása)
video kivetítő, és rajzok. (Keretszerkezet 02). Hegesztőgépek a 111, 136 és 141 hegesztési
eljárásokhoz. Lemezek és L-bar-ok, fogyóeszközök a vonatkozó WPS-ben
meghatározottak szerint. Hegesztési eljárások.
7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány

X

Esettanulmány neve: Szerkezeti gyártás képzés
8. ÖSSZEGZÉS (az esettanulmány részletes bemutatása)

A tanulók a rajz alapján elkészítik a vázat. Ki kell választaniuk a legjobb hegesztési módszert az adott WPSekből. A gyártás során ellenőrizni kell, hogy a hegesztő a WPS szerint jár-e el, és a paramétereket fel kell
jegyezni. Hegesztés után szemrevételezéses vizsgálatot kell tartani, és ha szükséges, akkor a folyamat szerinti
javítást el kell végezni. A tanulóknak a legjobb felületi vizsgálati módszert (roncsolásmentes) és térfogatellenőrzési módszert is el kell dönteniük. A gyártás során, ha nem-megfelelőség történik az SHE-rendszer
alapján, akkor azt jelenteni kell a HMS Riportban.

9. INSTRUKCIÓK (az esettanulmány elvégzéséhez szükséges lépések és eszközök)
• Válassza ki a legmegfelelőbb kötés-tervet, szem előtt tartva ezen szerkezet hegesztésével járó feszültség szintjét.
• Válassza ki a legmegfelelőbb hegesztési módszert, szem előtt tartva a leghatékonyabb gazdálkodást és
termelékenységet, és a hegesztéssel járó feszültséget.
• Alkalmazzon legalább kettőt az esettanulmányban leírt hegesztési eljárások közül.
• Válasszon ki egy hegesztési folyamatot a fenti lehetőségek alapján.
• Végezzen paraméter-ellenőrzést annak biztosítása érdekében, hogy a WPS-nek megfeleljen.
• Végezzel szemrevételezési vizsgálatot az EN ISO 6520 szabvány és ISO 5817 szabvány B szintje szerint. Jelentsen
minden észrevételt a helyes szaknyelv használatával.
• Mutassa be az alapvető elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket a hegesztési kötések kialakításában.
• Végezze el a "SHE"-t a szerkezet gyártása során.
• Válassza ki az ehhez a szerkezethez legmegfelelőbb roncsolásmentes vizsgálatokat, és indokolja meg válaszását.
• Az esettanulmányt a rajz (Keretszerkezet 02) vagy hasonló tárgy szerint kell végrehajtani.

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány

X

Esettanulmány neve: Szerkezeti gyártás képzés
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A tanuló választásától függően a megoldás minden esetben más-más lesz.Ez az esettanulmány megmutatja a tanulónak, hogy
hogyan készítsen el egy kis termelésű tárgyat az adott szabályozásoknak megfelelően, valamint megtervezni, hogy hogyan
lehet ezt a legjobb úton elérni, figyelembe véve a szabályokat és a gyakorlati lehetséges problémákat. A hegesztési eljárásokat
követni kell, a torzulások és gyakorlati megoldások értékes tapasztalatot biztosítanak a tanulóknak a tervezett és a várható
minőség biztosításában.

CU 1
1.2

Index
e1

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Az áramerősség és a feszültség közötti kapcsolat
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

*Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
1.1 Általános bevezetés a hegesztéstechnológiába
1.2 Elektrotechnika, áttekintés

X

Ismertesse az elektromos paraméterekkel kapcsolatos áram-, feszültségés elektromos ellenállást azok nemzetközi mértékegységeivel.

CU 1
1.3 Az ív
1.4 Áramforrások ívhegesztéshez (1)
Az oktatói készletben használt hegesztési folyamatok terminológiája az EN ISO 4063 szerint történik.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Az áramerősség és a feszültség közötti kapcsolat

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

Szerezzen alapismereteket a villamosenergia alapjairól és az elektromos hegesztőáramforrások
legfontosabb elektromos alkatrészeinek jellemzőiről. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó
általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz
szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Aktív tanulás
Ez a gyakorlat végrehajtható az osztályteremben vagy munkaalapú tanulási környezetben.

1. A gyakorlat témájának bemutatása
2. Videós vizualizáció (rövidfilm az elektromos hegesztési áramforrásról)
3. Vita/megbeszélés

30 perc (max.)
10 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

Számítógép, hangtechnika és videokivetítő

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Nem alkalmazható

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4

OKTATÓI CSOMAG

Gyakorlat
Esettanulmány

X

Gyakorlat neve: Az áramerősség és a feszültség közötti kapcsolat
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

A tanulóknak a videó megtekintésével meg kell ismerniük az áramerősség és a feszültség közötti kapcsolatot, és az
egyes elektronikai paraméterek definícióját, valamint azok nk-i mértékegységeit is. A tanulóknak meg kell vitatniuk az
áramerősség és feszültség közti kapcsolatot is, hogy bemutathassák az anyagot.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

1. Az áramerősség és feszültség közötti kapcsolatot bemutató videó megtekintése;
2. A videó megtekintése után vitassa meg a csoporttal a következőket:
2.1 Villamosenergia-koncepciók és az elektromos hegesztési áramforrásban használt elektromos alkatrészek jellemzői;
2.2 Az áramerősség és a feszültség közötti kapcsolat;

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Az áramerősség és a feszültség közötti kapcsolat
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A tanulóknak ismerniük kell az áramerősség és a feszültség közötti kapcsolatot, és azok nemzetközi mértékegységeit. Ha nem
tudják, annyiszor kell megnézniük a videót, amíg meg nem tanulják a fogalmakat.

CU 2
2.1
2.2
2.3
2.4.1
2.4.2
2.5
2.8

Index
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Láng típusok
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)

2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások

X

2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)

CU2

2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)
2.6 Fedett ívű hegesztés (12)
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma

2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
Az oktatói készletben használt hegesztési folyamatok terminológiája az EN ISO 4063 szerint történik.

Határozza meg a három láng típusának jellemzőit, meghatározva a különböző
éghető gázok által előállított lángok fő jellemzőit

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

TRAINERS KIT
OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány

Gyakorlat neve: Láng típusok

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

Megismerni az oxigén-éghetőgáz (31) hegesztés különböző lángtípusait. Ez a gyakorlat a témához
kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális
képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Micro tanulás
Ez a gyakorlat elvégezhető az osztályteremben vagy munkaalapú tanulói környezetben.
1. A tantárgyak és témák bemutatása
1.1 A csoportnak bemutatott pedagógiai anyagok (flash kártyák)
1.1.1 Az oktatónak elő kell készítenie a flash-kártyákat a példaként adott képek felhasználásával
2. Tervezett idő - 5 perc (becsült idő) az egyes csoportoknak, a tantárgy memorizálására.
3. Csoport kiértékelése feleletválasztós teszttel.

1 óra
max. 5 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

Információcsoportok, különböző lángok képeivel.

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Teszt olyan fotókkal, amelyben a tanulók a kártyák segítsége nélkül azonosítják a különböző
lángokat.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Láng típusok
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

A flash-kártyák használatával a résztvevők képesek azonosítani és felismerni a különféle éghető gázok által előállított
lángok jellemzőit.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

A kiosztott flash-kártyák különböző éghető gázok által termelt láng típusokat mutatnak be.
Minden flash-kártya tartalmaz képet a lángról és annak éghető gázairól.
1. Elemezzék és tanulmányozzák a flash-kártyákat a csoporton belül.
2. Tervezett idő - 5 perc (becsült idő) az egyes csoportoknak, a tantárgy memorizálására.
3. Csoportonként egy feleletválasztós teszt megválaszolása.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Láng típusok
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A megoldások a flash kártyán vannak és a tanulók azonnali kiértékelést, osztályzatot kaphatnak a válaszadásos teszt után.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Különböző gáztípusok
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)
2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
CU 2
2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)
2.6 Fedett ívű hegesztés
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
Az oktatói készletben használt hegesztési folyamatok terminológiája az EN ISO 4063 szerint történik.

X

Sorolja fel az eljárásokhoz használt védőgáz egyes típusaihoz tartozó ívjellegzetességeket.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Különböző gáztípusok

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET
6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

A különböző típusú védőgázokkal történő hegesztés során kapott makrók megfigyelése. Ez a
gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy
további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális
követelményeken túl.

Probléma alapú tanulás
1. A gyakorlati tárgy és témák bemutatása
2. Hegesztés különböző típusú védőgázzal
3. Kérje meg a csoportot, hogy elemezzék és vizsgálják meg az előzőleg csoportnak adott
makrókat
3.1 Hangsúlyozza ki a tényt, miszerint az egyes makrók különböző fajta védőgázzal lettek
elkészítve
3.2 A hegesztésben használt védőgáz hatásaira vonatkozó elméleti dokumentumok elemzése és
vizsgálata
3.3 Kérje meg a csoportot, hogy azonosítsák az egyes makrókban használt gáztípusokat
4. A gyakorlat eredményeinek bemutatása
5. Az Oktatói és Tanulói eredmények összehasonlító elemzése
1 óra
4 fős csoportok
3 makró a sarokvarrat kötésből, különböző típusú védőgázokkal legyártva

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható) A csoportok válaszainak összehasonlító elemzése & a főbb megoldókulcsok kidolgozása (Oktatók)

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Különböző gáztípusok
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

Az egyes, hegesztés során használt védőgázok hegesztési jellegzetességeinek azonosítása, úgy mint a hegesztés
magassága és szélessége; több hegesztési mélység; a hegesztési fröccsenés plusz vagy mínusz vetülete; hegesztési
alaktan/morfológia típusainak elemzése.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

A különböző típusú védőgázokkal történő hegesztés során kapott makrók megfigyelésére, utasításaira és
dokumentációjára alapozva:
1. Azonosítsák mindhárom makróban használt gáz típusát
2. Ismertesse a gyakorlat következtetéseit és eredményeit

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Különböző gáztípusok
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A megoldás a Tanulói és Oktatói eredmények közötti összehasonlító elemzésben kerül megbeszélésre

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat: TIG hegesztőpisztoly összeszerelése
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)
2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
CU 2

2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)
2.6 Fedett ívű hegesztés (12)
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
z oktatói készletben használt hegesztési folyamatok terminológiája az EN ISO 4063 szerint történik.

X

Használja a legfontosabb tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) való AWI
hegesztéshez (141) tartozó felszereléseket és tartozékokat, és

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány

Gyakorlat: TIG hegesztőpisztoly összeszerelése

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

TIG (41) hegesztési berendezéssel kapcsolatos specifikus munkatapasztalat. Ez a gyakorlat a témához
kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre
lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Micro tanulás - egy TIG hegesztőpisztoly elemeinek azonosítása és a pisztoly helyes összeszerelése
Ez a gyakorlat elvégezhető az osztályteremben vagy munkaalapú tanulói környezetben.

1. A gyakorlati tantárgy bemutatása
1.1 A csoportoknak bemutatott pedagógiai tananyagok (összeszerelési útmutatók, hegesztőpisztolyok)
2. Az előzőleg a csoportnak adott instrukciók elemzése és vizsgálata
2.1 Minden összeszerelési útmutató tartalmaz egy logikai számsorrendet az összeszereléshez
2.2 Tervezett idő - 20 perc (becsült idő) az egyes csoportoknak, a pisztoly összeszereléséhez
3 Csoportos értékelés

50 perc
max. 5 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

5 összeszerelő csoport a hegesztőpisztolyok képeivel; 5 hegesztőpisztoly

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Kiértékelési módszer -minden pisztoly elem összegyűjtése & azonosítása – munkaminőség

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat: TIG hegesztőpisztoly összeszerelése
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

Az összeszerelési instrukciók használatával a tanulók beazonosíthatják a különféle pisztoly elemeket; egyedül képesek
a hegesztőpisztoly helyes összeszerelésére.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

A csoportnak előzőleg adott instrukciók elemzését és tanulmányozását követően:
1. Szerelje össze a hegesztőpisztolyt az egyes elemekhez rendelt logikai számsorozat szerint
2. Tervezett idő - 20 perc (becsült idő) az egyes csoportoknak, a pisztoly összeszereléséhez

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat: TIG hegesztőpisztoly összeszerelése
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

Az oktató segítségével a tanulók összehasonlítják a munkájukat, hogy helyesen szerelték-e össze.

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Fémátviteli módok
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

Témák (alegységek)
2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)
2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
CU 2

2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)
2.6 Fedett ívű hegesztés
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
Az oktatói készletben használt hegesztési folyamatok terminológiája az EN ISO 4063 szerint történik.

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A hegesztési paraméterek hegesztési sorra gyakorolt hatásának
X felismerése, és a tanuló képes legyen megfogalmazni a hegesztési
paramétereket bizonyos alkalmazásokhoz.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány

Gyakorlat neve: Fémátviteli módok

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

A fémátviteli módok gyakorlati bemutatása (rövidzárlatos, durvacseppes, permetes és
impulzusos), ellenőrzött átvitel és azok alkalmazásai. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó
általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz
szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Munka alapú tanulás
Az egyes fémátviteli módok műszaki magyarázata
1. A gyakorlati tananyag bemutatása
2. Acéllemez előkészítése
3. Berendezés paramétereinek szabályozása
4. A fémátviteli módok gyakorlati bemutatása (rövidzárlatos, durvacseppes, permetes,
impulzusos)
5. Az egyes fémátviteli módok műszaki magyarázata
6. Kiértékelő gyakorlatok

4. IDŐTARTAM

2 óra

5. CSOPORT MÉRET

5 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

A fémátviteli módok gyakorlati bemutatása (rövidzárlatos, durvacseppes, permetes, impulzusos)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Értékelési gyakorlatok (Az értékelés a hegesztéssel kapcsolatos átviteli mód meghatározásáról
szól)

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Fémátviteli módok
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

Az oktató gyakorlati bemutatót készít a különféle fémátviteli módokról (rövidzárlatos, durvacseppes, permetes és
impulzusos), ellenőrizve a hegesztési paramétereket.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

1. Tekintse meg a különböző fémátviteli módok bemutatását
2. Végezze el a gyakorlatokat
A tanulóknak a hegesztés gyakorlati bemutatása során kell meghatározniuk a különböző típusú átviteli módokat.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Fémátviteli módok
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A tanulók képesek azonosítani a különböző átviteli módokat a megfigyelés során szerzett ismeretek felhasználásával; a
hegesztési oktató megerősíti a válaszokat.

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Nyomásmérő összeszerelése
Kompetencia Egységek
CU 1 Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
CU 2 Hegesztő és vágási eljárások
CU 3 Bevezetés a fém anyagokba
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

X

Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás
Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)
2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
CU 2
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)
2.6 Fedett ívű hegesztés (12)
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
Az oktatói készletben használt hegesztési folyamatok terminológiája az EN ISO 4063 szerint történik.

X

Használja a porbeles elektródás MAG hegesztés (136) fogyóeszközeire
vonatkozó szabványokat.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Nyomásmérő összeszerelése

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

Alapismeretek megszerzése az FCAW (136) alapjaiból, beleértve a berendezést, alkalmazási
területeket, főbb változókat, biztonsági óvintézkedéseket és általános problémákat. Ez a
gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy
további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális
követelményeken túl.
Aktív tanulás – a csoportok megnéznek egy filmet az előzőleg megadott tantárgyról
Ez a gyakorlat elvégezhető a tanteremben vagy munka alapú tanulói környezetben.
1. A gyakorlati tantárgy bemutatása
2. Video megtekintése (kisfilm a gázpalack telepítéséről)
3. Megvitatás / megbeszélés
30 perc (maximum)
10 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

Számítógép, hangosítás és videó kivetítő
Gázpalack

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Nem alkalmazható

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Nyomásmérő összeszerelése
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

A tanulók a video megtekintésével megtanulják, hogyan kell telepíteni egy gázpalackot, és összeszerelni a
nyomásmérőt.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

1. Nézzék meg a videót a gázpalack telepítéséről
2. Vitassák meg a gázpalack felszereléséhez szükséges lépéseket és biztonsági előírásokat
3. Szereljék fel a gázpalackot

X

_e6

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Nyomásmérő összeszerelése
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A tanulók a video megtekintése által legyenek képesek gázpalackot cserélni. Ha nem képesek a feladatot helyesen teljesíteni,
megnézik a videot mégegyszer, és megismétlik a gyakorlatot.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Tipikus MMA hibák
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

Témák (alegységek)

TANULÁSI EREDMÉNYEK

2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)
2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
CU 2
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)
2.6 Fedett ívű hegesztés (12)
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok

Mutassa be a bevont elektródás fogyóelektródás ívhegesztés (111)
X alkalmazási körét, a megfelelő közös előkészületeket és a lehetséges
problémák megoldását.

Az oktatói készletben használt hegesztési folyamatok terminológiája az EN ISO 4063 szerint történik.

8.1 Anyagok és hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata
CU 8 8.2 Tökéletlenségek és elfogadási kritériumok
8.3 Roncsolásmentes tesztelés

Határozza meg a legáltalánosabb bevont elektródás fogyóelektródás
ívhegesztés (111) hegesztési tökéletlenségek jelentőségét a
X
méretükhöz, helyükhöz és alakjukhoz viszonyítva, amint azt az
elfogadási szabványok tartalmazzák.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Tipikus MMA hibák

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

Szerezzen alapismereteket az MMA-ról, beleértve a felszereléseket, alkalmazásokat, biztonsági
óvintézkedéseket és gyakori problémákat. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános
ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz szükség az
ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.
Probléma alapú tanulás
1. A gyakorlati téma bemutatása
2. A vonatkozó szabványok és acéllemez-tökéletlenségek bemutatása a tanulóknak
3. Felügyelje, segítse és motiválja a tanulót a jellemző MMA hibák és tökéletlenségek
azonosításában a lemezeken
4. Az eredmények és gyakorlat bemutatása (teljesen beazonosított hibák és tökéletlenségek)
5. Összehasonlító elemzés – Tanulói és Oktatói eredmények
1 óra
4 fős csoportok

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

Acéllemezek tökéletlenségekkel/hibákkal
Vizuális felügyelő bőröndje (nagyítóval, zseblámpával, hegesztő mérővel stb.)
EN ISO 5817 szabvány

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

A csoportos válaszok összehasonlító elemzése és a főbb kulcsok kidolgozása (Oktatók).

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Tipikus MMA hibák
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

A tanulók egy acéllemezből álló készletet kapnak, amelyben azonosítják a tipikus MMA hegesztési hibákat.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

Miután megvizsgálta a tipikus MMA (111) hibákat az acéllemezeken:
1. Határozza meg a lemezeken található hibákat és hiányosságokat az adott szabvány (EN ISO 5817) alkalmazásával;
2. Mutassa be a gyakorlat eredményeit

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Tipikus MMA hibák
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A megoldás összehasonlító elemzés során lesz megbeszélve – Tanulói és Oktatói eredmények

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: A különféle vágási folyamatok
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
2.1 Oxigén-éghetőgáz gázhegesztés (31) és kapcsolódó eljárások
2.2 Bevezetés a védőgázas ívhegesztésbe
2.3 AWI hegesztés tömör hozaganyaggal (huzal/pálca) (141)
2.4.1 MIG hegesztés tömör huzalelektródával (131)/MAG hegesztés tömör
huzalelektródával (135)
2.4.2 MAG hegesztés porbeles elektródával (136)
2.5 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (111)
2.6 Fedett ívű hegesztés (12)
CU 2
2.7.1 Egyéb hegesztési eljárások – lézer; elektronsugár; plazma
2.7.2 A 2.7.1 alatt felsoroltaktól eltérő egyéb hegesztési eljárások

X
2.8 Vágás, fúrás és egyéb élmegmunkálási folyamatok
Az oktatói készletben használt hegesztési folyamatok terminológiája az EN ISO 4063 szerint történik.

Ismertesse a mechanikai, láng, ív, plazma, elektronsugár, lézer és
vízsugaras vágás elveit.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány

Gyakorlat neve: A különféle vágási folyamatok

1. CÉL

A hegesztési gyártás során használt legelterjedtebb vágó- és élelőkészítési eljárások alapelveinek
és alkalmazási területeinek ismerete, magában foglalva a berendezést, főbb változókat,
biztonsági és általános problémákat. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek
fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen
képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

Munka alapú tanulás - az oxigénes ívvágás, oxigén-éghető gázos vágás és plazmavágás gyakorlati
bemutatása.
Ezen gyakorlat kivitelezéséhez szükség van egy hegesztőüzem.

3. INSTRUKCIÓK

1. A gyakorlati témák bemutatása
2. Acéllemez előkészítése
3. Berendezés paramétereinek szabályozása
4. Gyakorlati bemutató oxigénes ív-, oxigén-éghető gázos- és plazmavágó berendezéssel.
5. A hegesztési gyártásban használt egyes vágási folyamatok műszaki magyarázata, magában
foglalva a beredezést, főbb változókat, biztonsági óvintézkedéseket és általános problémákat.

4. IDŐTARTAM

1 óra

5. CSOPORT MÉRET

5 fő

6. ERŐFORRÁSOK
(beazonosítás és azok
csatolása)

Oxigénes ívvágó gép, plazmavágó gép, oxigén-éghető gázos vágóberendezés, acéllemezek és gáz

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol
alkalmazható)

Nem alkalmazható

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: A különféle vágási folyamatok
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

Az Oktató gyakorlati bemutatót tart 3 vágási folyamatról (oxigénes ív-, oxigén-éghetőgázos és plazma), melyek a
hegesztési gyártásban használatosak, magában foglalva a berendezést, főbb változókat, biztonsági óvintézkedéseket és
általános problémákat.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

N.A

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: A különféle vágási folyamatok
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A Tanulók be tudják azonosítani a különféle vágási folyamatokat (oxigénes ív-, oxigén-éghetőgázos, plazma), melyek a
hegesztési gyártás során használatosak, magában foglalva a berendezést, főbb változókat, biztonsági folyamatokat és általános
problémákat, a megfigyelés során megszerzett tudás felhasználásával; a hegesztési Oktató megerősíti a válaszokat.

CU 3
3.1
3.2

Index
e9
e10

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Az alapanyagok beazonosítása
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X
X

*Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
3.1 Fázisdiagramok és ötvözetek
CU 3 3.2 Acélok gyártása és osztályozása

x Válasszon ötvözet mikrostruktúrákat az adott fázisdiagramokból
x

Kategorizálja az acélok típusait, különösen a szerkezeti acélokat.
Használjon szabványokat az acélok jelölésére és a sodrott termékekre

3.3 A szerkezeti acélok viselkedése az ömlesztőhegesztésben

4.1 Vas-szén ötvözetek

4.2 Repedési jelenségek a hegesztett kötésekben
4.3 Alapanyagok és hegesztett kötések hőkezelése
CU 4 4.4 Szerkezeti (ötvözetlen) acélok
4.5 Nagy szilárdságú acélok
4.6 A szerkezeti és magas szilárdságú acélok alkalmazása
4.7 A korrózió bemutatása
4.8 Rozsdamentes és hőálló acélok
4.9 Alumínium és aluminium ötvözetek
4.10 Eltérő anyagok kötése

Olvasson egyszerű TTT és CCT diagramokat.
Hasonlítsa össze az acélkeménységet összetételük és hűlési sebességük alapján.
x
Ellenőrizze a vas dermedést és a mikroszerkezetet a vas szilárdtestben.
Ellenőrizze a vas-szén egyensúly diagramot.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány

Gyakorlat neve: Alapanyagok beazonosítása

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

Összetevők elemzése - A részek rajzainak bemutatása - Funkciójának magyarázata - A
követelményeknek megfelelően kiválasztott alapanyagok kiválasztásának indoklása. Ez a
gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy
további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális
követelményeken túl.

Csoportos megbeszélés, demonstráció és kérdéseken alapuló tanulás

1. Rajzok bemutatása és működésének magyarázata
Magyarázza el az alkatrész jellegzetességeit, funkcióit, beállításait, tűréshatárait, működési
hőmérsékletét, stb.
Szükséges erőforrások: a műszaki leírás fénymásolata, amennyiben rendelkezésre áll
3. A különböző erőfeszítések elemzése
4. Moderálja a különböző erőfeszítések megbeszélését, melyek a munkadarabra vonatkoznak
annak működése közben.
5. Moderálja a fő jellegzetességek megbeszélését, melyekkel az alapanyag vagy alapanyagcsoport
rendelkezniük kell a gyártásukhoz.
6. Mutassa be a fémek és ötvözetek fő jellegzetességeit a tanulóknak és
magyarázza el a köztük lévő különbségeket.
7. Fókuszáljon a fő szilárdító struktúrákra és a kapott fém vagy ötvözet végső tulajdonságaira
gyakorolt hatásaira.
8. Összpontosítson az egyensúlyi diagram fogalmára

4. IDŐTARTAM

1 óra

5. CSOPORT MÉRET

15 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol
alkalmazható)

Az alkatrész rajzának másolata
Alkatrész terv
Az alkatrész műszaki specifikációja
Mintadarab (amennyiben lehetséges)
Acél megnevezési táblázat fénymásolata (Acél és ötvözet szabvány; Vas-szén diagram)

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány

Gyakorlat neve: Alapanyagok beazonosítása
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

Az oktató mutassa be az alkatrész rajzait, bocsásson a tanulók rendelkezésére egy másolatot, hogy elemezhessék
Magyaráznza el a funkcióját
Elemezzük, milyen felhasználásra szánjuk.
Jellemezze azokat a fő jellegzetességeket, amelyekkel az alapanyagnak vagy az alapanyagcsoportnak rendelkezniük kell
a gyártásukhoz.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

Tekintettel az alkatrész rajzaira, amely megfelel egy kapcsolati átvitelnek, amelyet az alsó rész mutat:
1- Azonosítsa azokat a főbb jellemzőket, amelyekkel a gyártás során felhasznált anyagnak rendelkeznie kell
2- Nevezze meg az anyagot vagy anyagcsoportot, amely megfelelne a követelményeknek

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Alapanyagok beazonosítása
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

Megoldás:
A kapcsolat két hengeres darab fordítással való összekapcsolásával jön létre, amelyhez később négy hegesztett oldalsó
megerősítést adnak, nagyobb merevséget biztosítva ezzel az egésznek.
Működés közben az alkatrész állandó torziós feszültségnek van kitéve.
Szükséges tehát olyan anyag kiválasztása, amely támogatja ezt a fajta erőfeszítést: 25 Cr Mo4, 34Cr Mo4
Elektromos íves hegesztést alkalmaznak, E 70 XX típusú elektródákkal.
Ejm E7018 nagy teljesítményű alapelektróda minden helyzetben történő hegesztéshez. Törési feszültség 480 Mpa.

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Az acél fő típusainak ismerete
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X
X

*Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
3.1 Fázisdiagramok és ötvözetek

CU 3 3.2 Acélok gyártása és osztályozása

x

Kategorizálja az acélok típusait, különösen a szerkezeti acélokat.
Használjon szabványokat az acélok jelölésére és a sodrott termékekre

3.3 A szerkezeti acélok viselkedése az ömlesztőhegesztésben
4.1 Vas-szén ötvözetek
4.2 Repedési jelenségek a hegesztett kötésekben
4.3 Alapanyagok és hegesztett kötések hőkezelése
4.4 Szerkezeti (ötvözetlen) acélok

4.5 Nagy szilárdságú acélok

Használja az ISO, CEN és Nemzeti szabványok helyes alkalmazását a
töltőanyagok esetében.
x
Válassza ki a megfelelő hegesztési folyamatot és töltőanyagot az adott
alkalmazásra.
Válassza ki a megfelelő hegesztési folyamatot és töltőanyagokat az adott
alkalmazásra.
x Határozza meg a hegesztés utáni hőkezelés fő hatásait, levezetve az ilyen
kezelés feltételeit.

CU 4

4.6 A szerkezeti és magas szilárdságú acélok alkalmazása

4.7 A korrózió bemutatása
4.8 Rozsdamentes és hőálló acélok
4.9 Alumínium és aluminium ötvözetek
4.10 Eltérő anyagok kötése

Ismerje fel az anyagválasztás jelentőségét az alkalmazásra való
tekintettel.
Illusztrálja példákkal a nagyszilárdságú, és a szerkezeti acélok
x használatát, bemutatva az alkalmazási területeket.
Illusztrálja példákkal hidak, daruk, nyomástartó edények, automata
berendezések gyakorlati alkalmazását és tervezését.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Az acél fő típusainak ismerete

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

Alapismeretek szerzése az acélok alapjairól, gyártásáról, tulajdonságaikról és összetételükről,
osztályozásukról és szabványosításukról, acél félkész termékek. Ez a gyakorlat a témához
kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális
képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Csoportos megbeszélés, demonstráció és kérdéseken alapuló tanulás

1. Az alkatrészek bemutatása a tanulóknak
2. Magyarázza el a fémek és ötvözetek kinyerésénk módszereit
3. Soroljon fel példákat a vasból kinyert fő termékekre
4. Adja meg az acélokra vonatkozó általános definíciót és osztályozást
5. Mutassa be az alapanyag és normatív pontok tanúsítását és kérje meg a tanulókat, hogy
azonosítsák az alábbiakat:
5.1) Az alapanyagok csoportjuk szerinti típusai (ISO / TR15608),
5.2) Kémiai összetétel,
5.3) Mechanikai tulajdonságok,
5.4) Geometriai tulajdonságok

4. IDŐTARTAM

1 óra

5. CSOPORT MÉRET

15 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Normatíva (ISO/TR15608)
Beszerezhetők: https://www.iso.org/standards.html

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Az acél fő típusainak ismerete
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

Fémek és ötvözetek kinyerésének módszerei.
A vasból kinyert fő termékek listája.
Acélok: Általános definíció és osztályozás.
Az acélok hagyományos elnevezése.
Az acél kémiai összetétele
Az acél használati területei

9. INSTRUKCIÓK (A gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

Az oktató által bemutatott alkatrészek tekintetében, csoportosan beszéljék meg, hogy mely alapanyag lesz használva a
gyártáshoz.
Az ISO / TR 15608-os szabvány irányelveit kell használni referenciaként.
Az elemezni való alkatrészek:
1.- Az első ábra (bal felső kép) megfelel a folyadékok vezetésére szolgáló csőcsatlakozásnak.
2.- A második ábra (jobb felső kép) megfelel egy kipufogó csonknak.
3.- A harmadik ábra (alsó kép) megfelel egy lengőkarnak.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Az acél fő típusainak ismerete
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS
Megoldás:
1.- Olyan anyag, amely elegendő mechanikai ellenállással rendelkezik, és folyadékokkal támogatja a lehetséges korróziót
(például: rozsdamentes acél (ausztenites, duplex)).
2.- Olyan anyagot igényel, amely elegendő mechanikai ellenállással rendelkezik, és képes elviselni a magas hőmérsékletet
deformálódás nélkül (Például: CrMo acél, ferrites rozsdamentes acél).
3.- Olyan anyagot igényel, amely elegendő mechanikai ellenállással rendelkezik (Például: nagyszilárdságú acél,
finomszemcsés, erősen ötvözött)
Megjegyzés:
AUSZTENITES ACÉLOK
Az ausztenites acélok alkotják a rozsdamentes acélok fő csoportját; a leggyakoribb összetétel 18% Cr és 8% Ni (például, acélok
18/8, 304-es típus). A korróziónak ellenállóbb acélt 2-3% molibdén hozzáadásával kapjuk, amelyet általában "saválló acélnak"
hívnak: (316-as típus)
ÖTVÖZÖTT ACÉLOK
Az ötvözött acél 1,0% és 50% közötti tömegarányban a kémiai elemek lehetséges variációja 1,0% és 50% közötti
tömegarányban a mechanikai tulajdonságaik javítása érdekében. Az ötvözött acélok két csoportját különböztetjük meg:
alacsony ötvözetű acélok és magas ötvözetű acélok.
DUPLEX ACÉLOK
A duplex acélok és szuper duplex acélok krómmal vagy molibdénnel ötvözött vasból, továbbá ausztenites stabilizátorok, pl.
nikkel vagy nitrogén, sorozatából állnak. A stabilizátorok sorozatának fő célja az ausztenites és ferrites fázisok közötti állandó
egyensúly elérése.

CU 4
4.1
4.1/4.2

Index
e11
e12

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: A vas-szén ötvözetek jellemzése
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X
X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

Témák (alegységek)
3.1 Fázisdiagramok és ötvözetek
CU 3

TANULÁSI EREDMÉNYEK
x Válasszon ötvözet mikrostruktúrákat az adott fázisdiagramokból

3.2 Acélok gyártása és osztályozása
3.3 A szerkezeti acélok viselkedése az ömlesztőhegesztésben

4.1 Vas-szén ötvözetek

CU 4
4.2 Repedési jelenségek a hegesztett kötésekben
4.3 Alapanyagok és hegesztett kötések hőkezelése
4.4 Szerkezeti (ötvözetlen) acélok
4.5 Nagy szilárdságú acélok
4.6 A szerkezeti és magas szilárdságú acélok alkalmazása
4.7 A korrózió bemutatása
4.8 Rozsdamentes és hőálló acélok
4.9 Alumínium és aluminium ötvözetek
4.10 Eltérő anyagok kötése

Olvasson egyszerű TTT és CCT diagramokat.
Hasonlítsa össze az acélkeménységet összetételük és hűlési sebességük
x alapján.
Ellenőrizze a vas dermedést és a mikroszerkezetet a vas szilárdtestben.
Ellenőrizze a vas-szén egyensúly diagramot.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány

Gyakorlat neve: A vas-szén ötvözetek jellemzése

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

0,5%-os szénötvözet beazonosítása, a vas-szén diagram. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó
általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz
szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Csoportos megbeszélés, demonstráció és kérdéseken alapuló tanulás

1. A vas-szén diagram bemutatása a tanulóknak.
1.1 Magyarázza meg, mit mutat a diagram
1.2 Magyarázza el, hogyan épül fel
1.3 Elemezze az abszcissza tengelyt és az ordináta tengelyt
2. Kérje meg a tanulókat, hogy:
2.1 Azonosítsák a diagram jellegzetes pontjait
2.2 Jelöljék meg a keletkező megszilárdítási struktúrákat 0,5% szén százalékos arányban.

4. IDŐTARTAM

1 óra

5. CSOPORT MÉRET

15 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Oktató: vas-szén diagram digitális bemutatása
Számítógép: Kivetítő számítógépek és berendezések
Tanulóknak szétosztott vas-szén diagramok fénymásolata

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: A vas-szén ötvözetek jellemzése
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

A tanulóknak megmutatják a vas-szén diagramot, amelyen azonosítaniuk kell annak jellegzetes pontjait.
Jelöljék meg a a diagramon a keletkező megszilárdítási struktúrákat 0,5% szén százalékos arányban.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

Az oktató által mutatott vas-szén diagram alapján röviden:
2. Azonosítsa a diagram jellegzetes pontjait
2.1 Azonosítsa a szilárd anyagok és a folyékony anyagok területét
2.2 Ismertesse az acélok jellemző oldhatósági százalékát
2.3 Ismertesse a diagram kritikus pontjait, eutektikus, eutektoid, stb.
3.Jelölje meg a diagramon a keletkező megszilárdítási struktúrákat, például 0,5% szén százalékos arányban.
3.1 Jelölje meg az ennyi százalékos szén jellegzetes hőmérsékleteit.
3.2 Jelölje meg, milyen típusú acél lehet: szerkezeti, ötvözet, stb.
3.3 Magyarázza el, hogy egy 0,5%-os szén ötvözetnek milyen jellemzői lennének

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: A vas-szén ötvözetek jellemzése
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

MEGOLDÁS: Ez egy Hypo Eutectoid kerék. 1539 ° C fölötti hőmérsékleten. Folyadék-fázis fölött csak folyadék-fázis van jelen.
Ettől a ponttól kezdve az ausztenit formálódni kezd, amíg eléri a 2-es pontot, teljesen megszilárdul.
A 3-as pontnál a gamma vas megkezdi a ferritté válást, alfa vas.
Amikor a ferrit kristályok megjelennek, a maradó ausztenit szénnel telítődik, a 4-es pontig, amikor is eléri a 89%-ot, és perlit
lesz belőle.
Az ausztenit, más néven gamma-acél (γ), a vas és a szénatomok specifikus rendezésének egy formája. ...
Nem szabad elfelejteni, hogy definíció szerint az acélok a Vas-Szén diagram azon ötvözetei, amelyekben elegendő
hőmérsékleten az összes szén feloldódik az γ-vasban.
MEGJEGYZÉSEK:
L - folyadék. (Csak folyadék jelenik meg)
Aust - Austenite
Cement - Cementit
Ledeb - Ledeburita
Perl - Perlite
α - Alfa vas
γ - Gamma vas

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány
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Gyakorlat neve: A repedés típusainak beazonosítása
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X
X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

Témák (alegységek)
3.1 Fázisdiagramok és ötvözetek

TANULÁSI EREDMÉNYEK
x Válasszon ötvözet mikrostruktúrákat az adott fázisdiagramokból

3.2 Acélok gyártása és osztályozása

3.3 A szerkezeti acélok viselkedése az ömlesztőhegesztésben

Ismertesse a hőeloszlást a varratokban.
Társítsa a hegesztési védelem legáltalánosabb hatásait és a fogyóeszközök típusát a heganyag
x mikroszerkezetén egy egyrétegű és egy többrétegű hegesztéshez tulajdonságaival.
Azonosítsa a hőhatásövezet területeit, a szemcseméret okait, és mikroszerkezeti változásokat
ill.azok hatásait az egyrétegű és a többrétegű hegesztés tulajdonságaira.

4.1 Vas-szén ötvözetek

Olvasson egyszerű TTT és CCT diagramokat.
Hasonlítsa össze az acélkeménységet összetételük és hűlési sebességük alapján.
x
Ellenőrizze a vas dermedést és a mikroszerkezetet a vas szilárdtestben.
Ellenőrizze a vas-szén egyensúly diagramot.

CU 3

Válasszon alternatív megoldásokat és megfelelő óvintézkedéseket a repedés elkerülése
érdekében.
Válasszon egyszerű alternatívákat, melyek csökkentik vagy kiküszöbölik a hidegrepedés,
x melegrepedés, újramelegedési repedés és lamellás szakadás előfordulását a hegesztési
gyártásban.
Határozza meg az egyes repedési típusokat érintő fő faktorokat.
Válassza ki a repedés elkerülésére vonatkozó fő eszközöket.

CU 4

4.2 Repedési jelenségek a hegesztett kötésekben
4.3 Alapanyagok és hegesztett kötések hőkezelése
4.4 Szerkezeti (ötvözetlen) acélok
4.5 Nagy szilárdságú acélok
4.6 A szerkezeti és magas szilárdságú acélok alkalmazása
4.7 A korrózió bemutatása
4.8 Rozsdamentes és hőálló acélok
4.9 Alumínium és aluminium ötvözetek
4.10 Eltérő anyagok kötése
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Gyakorlat neve: A repedés típusainak beazonosítása

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

Magyarázza el az okokat, amelyek repedéshez vezethetnek. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó
általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz
szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Csoportos megbeszélés és probléma alapú tanulás

1. Ossza munkacsoportokra az osztályt
2. Biztosítson mintákat (fotók) hiányosságokkal
3. Kérje meg a tanulókat, hogy elemezzék a mintákat és azonosítsák a tökéletlenségeket és az
okozó tényezőket
4. Moderálja a beszélgetést a rendelkezésre bocsátott példák alapján
5. Az eredmények bemutatása a különböző munkacsoportok között

4. IDŐTARTAM

1 óra

5. CSOPORT MÉRET

15 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Különböző mintadarabok
Példa fényképek
A vas-szén diagram másolatai

Részvétel a csoportmegbeszéléseken.
A megszerzett ismeretek bemutatása.
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Gyakorlat neve: A repedés típusainak beazonosítása
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

Különböző fotók benyújtása a tanulmányhoz
Az oktatóknak be kell mutatniuk a különböző tökéletlenségeket a mintákban és el kell magyarázniuk az egyes eseteknél
előforduló okokat, amelyek miatt létrejöttek a tökéletlenségek.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)

1. Tanulmányozzák az oktató által bemutatott különféle mintafotókat.
1.1 Magyarázza el a legálalánosabb repedési jelegeket a hegesztett kötésekben
1.2 Mutassa be a főbb repedési jelenségeket a hegesztett kötésekben:
A) Hidegrepedés
B) Melegrepedés
C) Túlhevítés
D) Lamellás törés
2. Azonosítsa be a tanulók által bemutatott különféle hibákat
2.2 A minták megfigyelése és összehasonlítása a többiekkel
2.2 Csoportos megbeszélés
3. Magyarázza el az okokat, amelyek a hibákhoz vezettek, a bemutatott mintáknál.
3.1 Elemezze csoportosan az okokat
3.2 Azok minimalizálása érdekében tett tevékenységek.
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MEGOLDÁS/ÉRVELÉS

A. -A hideg repedés egy olyan repedés, amely a hegesztési fémben oldódó hidrogén eredményeként keletkezik, majd a
hőhatásövezetbe (HAZ) terjed. A hideg repedések többnyire a hegesztési anyag megszilárdulása után alakulnak ki, de
előfordulhatnak előbb is. A hidegrepedés 600 ˙°F alatti hőmérsékleten történik. Komoly hegesztési hibának számít, mert
kiemelkedő hatása van a szerkezet épségére.
A hidegrepedés még hidrogénes repedésként is ismert, vagy késleltetett repedésként, vagy varratágyi repedésként.

B .-A melegrepedés, vagy más néven dermedési repedés, valamennyi fémmel előfordulhat, és a hegesztés ömleszett
övezetében történik.
Az ilyen típusú repedések valószínűségének csökkentése érdekében kerülni kell a felesleges anyagszorítást, és megfelelő
töltőanyagot kell használni.
Más okok közé tartozik a túl nagy hegesztőáram, a gyenge kötéskialakítás, amely nem diffundálja a hőt, a szennyeződések
(például a kén és a foszfor), az előmelegítés, a túl gyors sebesség és a hosszú ívek.
A melegrepedés még úgy is ismert, mint melegtörékenység, hot fissuring, dermedési repedés és liquation cracking

B .-A melegrepedés, vagy más néven dermedési repedés, valamennyi fémmel előfordulhat, és a hegesztés ömleszett
övezetében történik.
Az ilyen típusú repedések valószínűségének csökkentése érdekében kerülni kell a felesleges anyagszorítást, és megfelelő
töltőanyagot kell használni.
Más okok közé tartozik a túl nagy hegesztőáram, a gyenge kötéskialakítás, amely nem diffundálja a hőt, a szennyeződések
(például a kén és a foszfor), az előmelegítés, a túl gyors sebesség és a hosszú ívek.
A melegrepedés még úgy is ismert, mint melegtörékenység, hot fissuring, dermedési repedés és liquation cracking

C.-Túlhevülés. A túlhevülés a hegesztési folyamatokból származik, hibákat okoz az egymáshoz illesztendő darabokban.
A hegesztés nem lesz szép, az illesztendő elemek eldeformálódnak.
Ez a túlmelegedés elkerülhető lenne a paraméterek megfelelő szabályozásával és a csatlakoztatandó alkatrészek
homogén melegítésével.

A lamellás szakadás olyan hegesztési hiba, amely a lemezek felületére merőleges zsugorodási erők következtében hegesztett
acéllemezek esetén fordul elő. A lamellás szakadást elsősorban a kénes zárványok okozzák. Más okok közé tartozik az
ötvözetben feleslegben lévő hidrogén. Ezt a hibát enyhíthetjük úgy, hogy a kéntartalmat az acélötvözetben 0,005% alatt
tartjuk.
Ritkaföldfém elemek, cirkónium vagy kalcium hozzáadása az ötvözethez, hogy szabályozzák a kén-zárványok konfigurációját a
fémrácsban, szintén csökkentheti a problémát.

CU 5
5.1/ 5.2
5.1
5.2

Index
_e1
_e2
_e3
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Gyakorlat neve: Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz; Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt statikus terheléssel
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
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Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

*Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)

Használja a hegesztett illesztések szimbólumait az anyag tulajdonságaitól
függően, pl. kémiai összetétel, vastagság és hegesztési kötés.
Válassza ki a megfelelő tervezési szimbólumot a használt
keményforrasztási, forrasztási és hegesztési folyamatnak megfelelően.

5.1 Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz

X

CU 5

Ellenőrizze az egyszerű fémszerkezeteket és a kötés geometriai alakját,
felületét és típusát a statikus terheléshez.
Statikus terhelés esetén a standardek és előírások használata.

5.2 Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt statikus terheléssel
X
5.3 A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt
5.4 Hegesztett, nyomás alatt működő berendezések modellje
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Gyakorlat neve: Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz; Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt statikus
terheléssel

1. CÉL

2. OKTATÁSI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORTMÉRET
6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KÜLSŐ FELTÉTELEK

8. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

A tanulóknak legyen átfogó ismeretük az adott anyaggal, falvastagsággal, hozzáférhetőséggel,
betöltéssel, hegesztési eljárással, hegesztési pozícióval, hegesztési szimbólumokkal,
rendelkezésre álló berendezésekkel, tűrésekkel és az ízületek azonosításával és a hegesztett
fémszerkezetek vonatkozó részletével kapcsolatban. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó
általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz
szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Expozíció és kérdéseken alapuló tanulás

1. A hegesztett kötések típusainak bemutatása, ISO 9692 és ISO 2553 szerint,
és a munkadarabok bemutatása.
2. Magyarázza el és mutassa be a hegesztett szerkezetek különböző típusait.
3. Az Oktató mutassa be a Tanulóknak azokat a tényezőket, amelyeket élelőkészítéskor
figyelembe kell venni.
4. Az Oktató mutassa be a Tanulóknak a gyártás során alkalmazott élelőkészítés formáit.
5. Az Oktató magyarázza el és illusztrálja a hegesztett kötések szimbolikus megjelenítését és
gyakorlati alkalmazását.
6. Az Oktató magyarázza el és mutassa be a különbséget a statikus és a kifáradási terhelések
esetében előforduló hegesztett kötések előkészítésében.
7. Mutasson néhány alkalmazási példát és vitassa meg a tanulókkal.

4-5 óra
max. 20 fő
Oktatóknak: számítógép, kivetítő és okostábla
Tanulóknak: számítógép, internet és okostelefon

Biztonságos munkakörnyezet (világítás, menekülési útvonalak, hőmérséklet, zaj
szempontból)
A szükséges pedagógiai eszközökkel felszerelt tanterem, úgy mint számítógép, kivetítő,
tablet, okostábla, papír, toll, stb

X
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Gyakorlat neve: Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz; Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt
statikus terheléssel
8. ÖSSZEGZÉS (A gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)

A hegesztett szerkezetek gyártásához felhasznált kötés és él előkészítése, valamint a hegesztett ízületek szimbolikus
ábrázolásának gyakorlati alkalmazása.
A statikus-dinamikus terhelési feltételek és hegesztett ízületek fejlesztésének összehasonlítása.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanumány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)
1. Kapcsolják össze a különböző kötéstípusokat az adott képekkel.
A varrat, a hőhatásövezet (HAZ) és a fel nem hevített alapanyag részei a hegesztett kötésnek:
a) Tompakötés
b) Sarokkötés
c) Átlapolt kötés
d) Perem kötés
e) Ferde kötés
f) Tompakötés keményforrasztáshoz
3. Azonosítsák be, hogyan kell készíteni az egyes kötéseket (az egyes fotóknál magyarázzák el, hogy az adott kötést hogyan
kell kivitelezni).
Tompa kötés
Dupla kötés
Sarok kötés
T-kötés
4. Azonosítsák a különböző típusú megjelöléseket és szimbólumokat.
a) Jellemezze az instrukciót a nyilas mutatóvonalon.
b) Jellemezze a nyilas mutatóvonal végénél lévő információt.
c) Jellemezze a szimbólumos bemutatót.
d) Mutassa be a hegesztett kötések szimbólumos bemutatásának gyakorlati alkalmazását.
5. Illusztrációval magyarázza el a statikus terhelés fogalmát:

6. Azonosítsák, hogy mely szerkezeteket használjuk statikus, melyeket dinamikus terheléshez.
a) azonos magasságú anyagok esetén

b) különböző magasságú anyagok esetén
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terheléssel
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS
9.1 Hegesztett kötés:
Az összekötendő elemek egymáshoz viszonyított helyzete alapján különböztetjük meg a hegesztett kötéstípusokat. Ezek az
elnevezések a kapcsolódó elemek relatív helyzetének alapján születtek, így ezek az elnevezések általában már meg is határozzák a
kapcsolat formáját.
A varrat része a kötésnek.
A fönt említett hegesztett kötések képekkel illusztrálva
(a tanulók kössék össze a képeket a kötéstípusokkal):
Tompakötés
Sarokkötés - Külső kötés
Sarokkötés - Belső kötés
Sarokkötés - T kötés
Sarokkötés - Kettős T kötés
Sarokkötés - Háromelemű kötés
Párhuzamos kötés - Peremkötés
Párhuzamos kötés - Peremkötés II
Párhuzamos kötés - Átlapolt kötés
Ferde kötés I.
Ferde kötés II.
Tompakötés keményforrasztáshoz
9.2 Tényezők, melyeket élelőkészítésnél figyelembe kell venni:
Élelőkészítés
Élelőkészítéshez szükséges
Élelőkészítés adatai:
Adatok
Tompakötés - U leélezett tompakötés

9.3 Hegesztéshez való élek előkészítése:
Hegesztés előtt az egyik legfontosabb tennivaló az élelőkészítés.
A fúziós felület vagy élfelület a munkadarab megfelelően kialakított területe, ahova a hegesztési helyet kijelölik, és a
tervezett hegesztést oda kell helyezni.
Tényezők, melyek befolyásolják az előkészítés kiválasztását:
Tompavarrathoz alkalmas hegesztések - Dupla
Sarokvarrathoz alkalmas hegesztések
T kötéshez alkalmas hegesztések
9.4 Hegesztési szimbólumok:
A hegesztett kötéseket a műszaki életben jelképes ábrázolással jelölik.
A varratot egyszerű jelekkel vagy összetett jelekkel ábrázolják.
Az egyszerű és az összetett jelek kiegészíthetők még járulékos jelekkel és kiegészítő utasításokkal, melyek a varrat felületének
tervezett alakjára mutatnak.
a) Nyilas mutatóvonal
Kiegészítő szimbólumok - Nyílvégződés opcionális
b) Nyílvégződés
Alkalmazási példák - Bemutatási módszerek
c) Szimbólumok
Alapvető hegesztési szimbólumok I gyökű & Egyoldali V
Alapvető hegesztési szimbólumok Egyoldali Ferde Horony & Egyoldali U
Alapvető hegesztési szimbólumok Egyoldali J & Hegfürdő megtámasztás
Alapvető hegesztési szimbólumok Sarok & Lyuk/Horony
Alapvető hegesztési szimbólumok Hegpont & Vonal
Alapvető hegesztési szimbólumok Él & Felrakó
Kiegészítő szimbólumok Lapos & Konvex & Konkáv
Kiegészítő szimbólumok Kevert átmenet & Állandó hegfürdő megtámasztás & Eltávolítható hegfürdő megtámasztás
Kiegészítő szimbólumok Periférikus
Kiegészítő szimbólumok Helyszíni
d) Példák a szimbólumok műszaki alkalmazására:
Alkalmazási példák - Hegesztés a Nyilas oldalon 1
Alkalmazási példák - Hegesztés a Másik oldalon 1
Alkalmazási példák - Hegesztés a Másik oldalon 2
Alkalmazási példák - Hegesztés a Nyilas oldalon 2
Alkalmazási példák - Hegesztés Mindkét oldalon 1
Alkalmazási példák - Szimmetrikus hegesztés mindkét oldalon
Alkalmazási példák - A Nyíl a Leélezésre és J Kötésre mutat 1
Alkalmazási példák - A Nyíl a Leélezésre és J Kötésre mutat 2
Hegesztések méretezése - Tompavarrat
Hegesztések méretezése - Sarok 1
Hegesztések méretezése - Sarok 2
Hegesztések méretezése - Egyenetlen sarok
Hegesztések méretezése - Eltolt Egyenetlen sarok
Hegesztések méretezése - Hegpont
Hegesztések méretezése - Vonal
9.5 A statikus terhelés grafikonja
Statikus terhelés: Statikusnak tekinthetők azok az igénybevételek, amelyek időben állandó értékűek, vagy a vizsgált folyamat
szempontjából elhanyagolható mértékű változások jellemzik.
A terhelés nagysága és iránya időben változatlan.

9.6 Az előkészítések közti különbségek
a) azonos magasságú anyagok esetében

b) különböző magasságú anyagok esetében

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

x

Esettanulmány

Gyakorlat neve: A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

*Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
5.1 Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz
5.2 Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt statikus terheléssel
CU 5
5.3 A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt
5.4 Hegesztett, nyomás alatt működő berendezések modellje

X

Mutassa be a hegesztett szerkezetek ciklikus terhelésének jelenségét.
Végezze el a hegesztett ízületek fáradékonyságának javítására vonatkozó
ajánlások végrehajtását.

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány

Gyakorlat neve: A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt

1. CÉL

2. OKTATÁSI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORTMÉRET
6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

A tanulóknak legyen átfogó munkaismeretük a fáradásról és a bemetszések hatásáról, és azok elkerüléséről. Ez
a gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy
speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Expozíció, megbeszélés és demonstráció

1. Bemutató a tanteremben, magyarázat, nyílt megbeszélés a kötésterhelésről, tipikus terhelési példák
kivetítése a hegesztett kötésterheléshez
2. A különböző hegeszett kötések és azok terheléseinek előnyeinek és hátrányainak megbeszélése, és a
feszültség és deformáció (zsugorodás), valamint hegesztési tökéletlenségek vizsgálata, és hogy a
bemetszéseknek milyen hatásai vannak, hegesztési hiányosságok, valamint nemzetközi és nemzeti szabványok
és a hegesztési fáradási tulajdonságok javításának módszerei (TIG munkálás, köszörülés, kalapálás,
feszültségmentesítés).
3. Magyarázza el, hogy időben a terhelés ciklikusan milyen módon változhat, melyek a ciklikus terhelés okozói.
4. Mondjon példákat a hegesztett kötések szövetszerkezetének javítására.
5. Az elkészült sarokvarraton mutassa be a gyakorlathoz a fáradást csökkentő intézkedést videón és képekkel.

4-5 óra
Max. 15 fő
Oktatóknak: számítógép, projektor és okostábla és minta tesztpélányok;
Tanulóknak: számítógép, internet és okostelefon

7. KÜLSŐ FELTÉTELEK

A szakképző biztosítson tantermet és műhelyeket, melyek megfelelnek a biztonsági szabályoknak, ahol
bemutatható a fáradtság okozta hiba elkerülésének javítási folyamata.

8. KIÉRTÉKELÉS (ahol
alkalmazható)

Nem alkalmazható – mert a műhelyekben nincs tesztelő berendezés, amivel a feszültséget
lehetne mérni

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat vagy esettanulmány részletes bemutatása)
Ciklikus terhelés
Hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés során. Gyakorlati javaslatok a hegesztett kötések szövetszerkezetének javítására. A fáradás és
bemetszések hatása és elkerülése. A hegesztett kötések fáradásának javítására vonatkozó javaslatok. A TIG dressing bemutatása.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány lefolytatásához szükséges lépések és feladatok)
A videók vagy képek/ábrák megtekintése után a tanulók az elkészült sarokvarraton mutassák be, hogy hogyan lehet fáradásnak kitett
szerkezetnél javítani a fáradási teljesítményt.
1) Az alsó kép segítségével azonosítsa be a kifáradási határt csökkentő domború sarokvarratot
2) Válassza ki a megfelelő kifáradási határt javító eljárást (TIG dressing);
3) Mutassa be videó és képek segítségével a TIG dressing gyakorlati alkalmazását a sarokvarrat alsó élén
4) Mutassa be videó és kép segítségével a kifáradási határt javító TIG dressing gyakorlati alkalmazását a sarokvarrat felső élén

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt
MEGOLDÁS /ÉRVELÉS

1. A terhelés időben véletlenszerűen vagy harmonikusan változik.
A változás befolyásolhatja mind a terhelésváltozás mértékét (pl. Vibrációs amplitúdó), mind annak frekvenciáját (pl. Rezgési frekvencia).
A dinamikus terhelésű hegesztett szerkezetek élettartama függ a hegesztett kötések és szerkezeti elemek fáradási szilárdságától. A terhelés
ingadozása megismételhető (ingadozás) vagy ütközés (nagy sebesség). A terhelési módtól függően különbséget teszünk a pulzáló és a lengő
feszültségek között.
A fáradási szilárdság fáradási vizsgálatokkal határozható meg.
A fáradást jelentősen befolyásolja a felület minősége, a varrás kialakítása, a kötéshatások jelenléte, hirtelen keresztmetszeti változások, a
hegesztett ízületek jellege stb.
2. Folyamatok a fáradási határ fejlesztéséhez
-TIG dressing
-sorja eltávolítása
-kalapálás
-feszültségcsökkentés
9.3.a A kifáradási határt csökkentő domború sarokvarrat
A kifáradási határt csökkentő domború sarokvarrat
9.3.b A kifáradási határt javító TIG dressing; a sarokvarrat alsó éle (video)
A kifáradási határt javító TIG dressing; a sarokvarrat alsó éle - video
9.3.c A kifáradási határt javító TIG dressing; a sarokvarrat alsó éle (kép)
A kifáradási határt javító TIG dressing; a sarokvarrat alsó éle (kép)
9.3.d A kifáradási határt javító TIG dressing; a sarokvarrat felső éle (video)
A kifáradási határt javító TIG dressing; a sarokvarrat felső éle - video
9.3.e A kifáradási határt javító TIG dressing komplett sarokvarratról (kép)
A kifáradási határt javító TIG dressing komplett sarokvarratról (kép)

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

x

Esettanulmány

Gyakorlat neve: Hegesztett nyomástartó berendezések tervezése
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

*Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
5.1 Kötéstervezés hegesztéshez és keményforrasztáshoz
5.2 Hegesztett szerkezetek modeljje túlnyomórészt statikus terheléssel
5.3 A hegesztett szerkezetek viselkedése ciklikus terhelés alatt

CU 5
5.4 Hegesztett, nyomás alatt működő berendezések modellje

X

Mutassa be a hegesztési folyamat helyes használatát a nyomástartó
berendezés rajza alapján.
Mutassa be a csővezetékek helyes használatát az alapanyag és a
hőmérséklet függvényében.
Hasonlítsa össze a különböző hegesztési adatok előnyeit és hátrányait a
nyomástartó berendezések területén/gyártásánál.
Válassza ki a hegesztett kötésekre vonatkozó jogi szabályokat és
hegesztési eljárást.

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány

Gyakorlat neve: Hegesztett nyomástartó berendezések tervezése

1. CÉL

2. OKTATÁSI MÓDSZER(EK)

A tanulóknak legyen átfogó gyakorlati ismeretük a szerkezeti elemek modelljének és
összetételének speciális követelményeiről, ezen az alkalmazási területen, tekintettel a varratokra.
Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy
további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális
követelményeken túl.

Expozíció, megbeszélés, demonstráció

3. INSTRUKCIÓK

1. Rajzok és valódi alkaltrészek bemutatása, mint pl peremek, fúvókák, héjak, stb. a tanteremben;
2. Magyarázza el mi történik a kötés terheléssel a nyomástartó berendezés működése közben,
amennyiben van rá mód a VET intézményben.
3. Moderálja a megbeszélést a tanulókkal a kötés terhelésről a nyomástartó berendezés
működése közben, amennyiben van rá mód a VET intézményben.
4. Mutasson képeket a gyártás néhány fázisáról és a magasabb és alacsonyabb hőmérséklet
hatásairól.

4. IDŐTARTAM

4 óra

5. CSOPORTMÉRET
6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KÜLSŐ FELTÉTELEK

8. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

max. 20 fő
Oktatóknak: számítógép, okostábla
és nyomástartó berendezések részeinek mintái;
Tanulóknak: számítógép, internet és okostelefon
VET biztosítson tantermet és műhelyt, melyek a biztonsági szabályoknak megfelelnek,
ahol bemutathatók a nyomástartó berendezések különböző részei és meg lehet beszélni a
hegesztési feladatokat.

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

OKTATÓI CSOMAG

Gyakorlat
Esettanulmány

Gyakorlat neve: Hegesztett nyomástartó berendezések tervezése
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat/esettanulmány részletes bemutatása)
A hegesztett nyomástartó berendezések és felszerelések modelljei
9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat/esettanulmány levezetéséhez szükséges lépések és feladatok)

9.1 Jellemezze a nyomástartó edényeket az oktató közreműködésével.
9.2 Mutassa be ábra segítségével a nyomástartó edény szerkezeti egységeit az oktató
közreműködésével.
9.3 Mutasson be és magyarázzon el tipikus csőelágazásos kötéseket az oktató
közreműködésével
a)A tanuló mutasson be ráültetett csőelágazást
b)A tanuló mutasson be átmenő csőelágazást
c) A tanuló mutasson be beültetett csőelágazást

X

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Hegesztett nyomástartó berendezések tervezése
MEGOLDÁS/ÉRVELÉS
9.1 A nyomástartó edény olyan zárt, vagy zárható berendezés, mely nincs égéstermékek, vegyi termékek vagy villamos
energia közvetlen fűtőhatásának kitéve. Benne 0,5 bar túlnyomásnál nagyobb nyomás van, ill. keletkezhet, a közvetlenül
kapcsolódó (be- és kilépő) peremes vagy hegesztett csőkötésekig terjed.
A nyomástartó edények esetében sokféle összetett igénybevétellel kell számolni:
- üzemi nyomás több száz Mpa értékig
- rendkívül mérgező, maró, forrázó, tűz- és robbanásveszélyes töltetet is tartalmazhat.
Térfogatuk néhány litertől több ezer m3-ig terjedhet.

Biztonsági szabályzatok, szabványok és műszaki irányelvek szabályozzák a következőket:
>a nyomástartó edények gyártását, átalakítását, javítását, üzemeltetését és az azzal összefüggő biztonsági követelményeket
>a szükséges engedélyek megszerzésének módját ill. megadásának feltételeit
>a vizsgálatok előfeltételeit és módját
> és a hatósági ellenőrzés tartalmát, időszakát és módját
9.2
NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉS

9.3 CSŐELÁGAZÁSOS KÖTÉSEK TÍPUSAI:
a) Ráültetett csőelágazás
Ráültetett csőelágazás
b) Átmenő csőelágazás
Átmenő csőelágazás
c) Beültetett csőelágazás
Beültetett csőelágazás

CU 6
6.3
6.1/6.3
6.1
6.2/6.3/6.5
6.1/6.3/6.5/6.6

Index
e16
e17
e18
e19
e20

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4

OKTATÓI CSOMAG

Gyakorlat
Esettanulmány

X

Gyakorlat neve: Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi bevezetés a gyártás során
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
X CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

Témák (alegységek)

TANULÁSI EREDMÉNYEK

6.1 Maradófeszültség és vetemedés (deformáció)
6.2 Üzemi felszerelés, hegesztőbefogók és szerelvények

CU 6

6.3 Egészség és Biztonság

6.4 Mérés, ellenőrzés és feljegyzés a hegesztésben
6.5 Közgazdaságtan és termelékenység
6.6 Javítóhegesztés

Elemezze az egyes kockázati tényezők kialakulását, és válassza ki azokat
a lépéseket, amelyekkel ezek enyhíthetők a hegesztési gyártási
környezetben.
Alkalmazza az egészségügyi és biztonsági előírásokat tekintettel a
X hegesztési kockázatokra.
Válassza ki azokat a lépéseket, melyekkel a hegesztési veszélyek által
előidézett kockázatok mérsékelhetők.
Használja a biztonságos munkaeljárásokat az egészségvédelmi és
biztonsági előírások alkalmazásával.

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi bevezetés a gyártás során

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

Vállalja a felelősséget a saját és mások biztonságáért és a környezetért. A TEST WPS 001-003 vagy
hasonló és helyi szabályozás alapján tervezze és hajtsa végre a HSE ellenőrzést. Ismerkedjen meg
az egészségvédelmi és biztonsági keretirányelv (89/391 EGK irányelv) tartalmával. Legyen képes a
hegesztésben releváns munkahelyi biztonsági elemzés (JSA) elvégzésére.
Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy
további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális
követelményeken túl.

Probléma alapú tanulás
Ha egy vállalat WPS-alapú hegesztést végez, ez a gyakorlat munka-alapú tanulói környezetben
elvégezhető.

3. INSTRUKCIÓK

1. Ossza fel az osztályt munkacsoportokra
2. Kérje meg a tanulókat, hogy végezzenek egészségügyi és biztonsági elemzéseket/vizsgálatokat
a TEST WPS 001-003 vagy hasonló és helyi szabályozás alapján
2.1 Biztosítsa a HSE/EBK ellenőrző listát
2.2 Moderálja és irányítsa az eredmények jelentését (eltérések és veszélyek)

4. IDŐTARTAM

3 óra

5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

2-4 tanuló/csoport

A vonatkozó WPS minta. ISO szabványok. A különféle hegesztési munkakörnyezetről képek /
filmek. PC / internet / video kivetítő. Helyi HSE/EBK eljárások. Egészségügyi és biztonsági
keretirányelv (89/391 irányelv)
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi bevezetés a gyártás során
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat részletes bemutatása)

Azonosítsák a gyártás során felmerülő személyes belső és külső környezeti kockázatokat a HSE ellenőrzés során és
jelentsék az esetleges eltéréseket a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A hegesztési füst és a porelszívás
elengedhetetlen. Az oktató bemutatja a vonatkozó alkalmazandó szabályokat.
https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/european-directives

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat elvégzéséhez szükséges lépések és feladatok)

Minden csoport végezze el a következő elemzést:
1: Határozzák meg az alkalmazandó szabályok és a tényleges gyártás közötti megfelelést.
2: Végezzenek HSE ellenőrzést.
3: Jelentsék a HSE eltéréseket és veszélyeket.

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi bevezetés a gyártás során
MEGOLDÁS/INDOKLÁS

A tartalomnak gyakorlatiasnak és relevánsnak kell lennie a diákok gyakorlatához és saját tapasztalatukhoz. Az
"esettanulmány" módszer segít a tanulóknak saját tapasztalataik alapján új tudást kifejleszteni. A megbízást az Egészségügyi
és Biztonsági Keretirányelv (89/391 EGK irányelv) és a nemzeti és a helyi HSE szabályzat szerint végezték el és dokumentálták.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

OKTATÓI CSOMAG

Gyakorlat
Esettanulmány

X

Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
X CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

Témák (alegységek)

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Használja az eljárásokat a deformáció és feszültség minimalizálására.
X Határozza meg, hogy a maradófeszültségek milyen hatással lehetnek egy
egyszerű szerkezet viselkedésére.
6.1 Maradófeszültség és vetemedés (deformáció)
6.2 Üzemi felszerelés, hegesztőbefogók és szerelvények

CU 6

6.3 Egészség és Biztonság

6.4 Mérés, ellenőrzés és feljegyzés a hegesztésben
6.5 Közgazdaságtan és termelékenység
6.6 Javítóhegesztés

Elemezze az egyes kockázati tényezők kialakulását, és válassza ki azokat a
lépéseket, amelyekkel ezek enyhíthetők a hegesztési gyártási
környezetben.
Alkalmazza az egészségügyi és biztonsági előírásokat tekintettel a
X hegesztési kockázatokra.
Válassza ki azokat a lépéseket, melyekkel a hegesztési veszélyek által
előidézett kockázatok mérsékelhetők.
Használja a biztonságos munkaeljárásokat az egészségvédelmi és
biztonsági előírások alkalmazásával.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció

1. CÉL

A tanulóknak meg kell érteniük a hegesztés után előforduló feszültségek hatásait. A tanulóknak
meg kell ismerniük a különféle mechanizmusokat, melyekkel megelőzhető a deformáció, vagy
kijavítható a deformálódott hegesztmény. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános
ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz szükség az
ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

Szimuláció és megbeszélés
Megfelelő web-alapú bevezetővel ez a gyakorlat elvégezhető munka-alapú tanulói környezetben.

3. INSTRUKCIÓK

1. Kérje meg a tanulókat, hogy hegesszenek és jegyezzék fel a paramétereket (időtartam,
hegesztési seebsség, hőbevitel), különféle anyagokat felhasználva (szénacél és rozsdamentes
acél)
2. Figyelje és irányítsa a tanulókat hegesztés közben egészségügyi és biztonsági vonatkozásban
3. Kérje meg a tanulókat, hogy készítsenek vázlatot és mérjék a hegesztés utáni deformációt
4. Moderálja a beszélgetést a hegesztés utáni feszültség hatásairól és a mechanizmusokról,
amelyek megakadályozzák azokat.

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

2 óra
Egyéni gyakorlat

Megfelelő hegesztő felszerelés, a hegesztést legalább 150mm-es hosszúságban kell elvégezni.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat részletes bemutatása)

A tartalom legyen gyakorlatias, és vonatkozzon a tanulók gyakorlatára és a saját tapasztalatukra. A gyakorlat segítse a
tanulókat abban, hogy saját tapasztalataik alapján újfajta tudáshoz jussanak hozzá.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat elvégzéséhez szükséges lépések és feladatok)

1. Hegesszen egy 10mm< lemezt X-kötéssel és jegyezze fel a következő paramétereket: I, U, időtartam, hegesztési
seebsség, hőbevitel lengetés.
2. A gyakorlatot különféle minőségű anyagokon kell elvégezni, mint szénacél és rozsdamentes acél.
3. Készítsenek vázlatot és mérjék a hegesztés utáni deformációt.
4. Figyelje a sorrendet amellyel a hegesztési sor hegesztve lett és hogy az X-kötés melyik oldalát hegeszti hogy
csökkentse a torzulást. Ha a kötés egyik oldalát hegeszti, a lemezek nagy mértékben deformálódni fognak.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció
MEGOLDÁS/INDOKLÁS

A feladat a WPS szerint legyen elvégezve és dokumentálva. A tanulóknak egy réteget kell hegeszteniük minden oldalról, majd
váltsanak oldalt. Ha elsőre nem sikerül a tanulóknak helyesen végrehajtani a feladatot, kapjanak segítséget, hogy másodjára
sikerüljön a helyes kivitelezés.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4

OKTATÓI CSOMAG

Gyakorlat
Esettanulmány

X

Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
X CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

Témák (alegységek)

6.1 Maradófeszültség és vetemedés (deformáció)
CU 6
6.2 Üzemi felszerelés, hegesztőbefogók és szerelvények
6.3 Egészség és Biztonság
6.4 Mérés, ellenőrzés és feljegyzés a hegesztésben
6.5 Közgazdaságtan és termelékenység
6.6 Javítóhegesztés

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Használja az eljárásokat a deformáció és feszültség minimalizálására.
X Határozza meg, hogy a maradófeszültségek milyen hatással lehetnek egy
egyszerű szerkezet viselkedésére.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció

1. CÉL

A tanulóknak meg kell érteniük a hegesztés után előforduló feszültségek hatásait. A tanulóknak
meg kell ismerniük a különféle mechanizmusokat, melyekkel megelőzhető a deformáció, vagy
kijavítható a deformálódott hegesztmény. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános
ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz szükség az
ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

Szimuláció és megbeszélés
Megfelelő web-alapú bevezetővel ez a gyakorlat elvégezhető munka-alapú tanulói környezetben.

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

1. Kérje meg a tanulókat, hogy készítsenek el egy sarokvarratot és jegyezzék fel a paramétereket
(időtartam, hegesztési seebsség, hőbevitel), különféle anyagokat felhasználva (szénacél és
rozsdamentes acél)
2. Adjon a tanulóknak egy vázlatot amit követhetnek hő alkalmazásakor
3. Kérje meg a tanulókat, hogy figyeljék meg és írják le miként alkalmazzák a hőt
4. Kérje meg a tanulókat, hogy mérjék meg a hegesztés utáni deformációt
4. Moderálja a beszélgetést a szükséges hő hatásáról és mennyiségéről

2 óra
Egyéni gyakorlat

Megfelelő hegesztő felszerelés, a hegesztést legalább 150mm-es hosszúságban kell elvégezni.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat részletes bemutatása)

A tartalom legyen gyakorlatias, és vonatkozzon a tanulók gyakorlatára és a saját tapasztalatukra. A gyakorlat segítse a
tanulókat abban, hogy saját tapasztalataik alapján újfajta tudáshoz jussanak hozzá. A tanulóknak követniük kell a
vázlatot a hő alkalmazásához.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat elvégzéséhez szükséges lépések és feladatok)

Hegesszen sarokvarratot és jegyezze fel a következő paramétereket: időtartam, hegesztési sebesség, hőbevitel
lengetés. A gyakorlatot különféle minőségű anyagokon kell elvégezni, mint szénacél és rozsdamentes acél.
Próbálják meg a hőt úgy alkalmazni, ahogy a vázlat mutatja, és figyeljék, mi történik.
Jellemezzék, hogyan alkalmazták a hőt és mérjék meg a hegesztés utáni deformációt.
A gyakorlat elvégzéséhez a kulcs a megfelelő mennyiségű hő alkalmazása.
Az oktató tapasztalata szintén felhasználható iránymutatásként, ebben az esetben.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció
MEGOLDÁS/INDOKLÁS

A feladatot a WPS szerint kell elvégezni és dokumentálni. A megoldás a tanuló választásain alapul, esetenként más és más.
Például a lenti kép alapján a hőn múlik:

Meg kell mérni a deformációt a hő alkalmazása előtt és után.
Ha a hegesztést a 141-es TIG-eljárással vastag lemezen hajtják végre, a deformáció kisebb mértékű lesz.
Ahhoz, hogy ennél a feladatnál jó eredményt kapjunk, kisebb vastagság és PF pozíció javasolt félautomata hegesztési
eljárással (131, 135, 138 és 136)
Több hegesztési sort kell tesztelni és különböző hőeljárásokat alkalmazni.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Tervezési felszerelések, hegesztőbefogók és szerelvények
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
X CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
6.1 Maradófeszültség és vetemedés (deformáció)
X
6.2 Üzemi felszerelés, hegesztőbefogók és szerelvények

CU 6 6.3 Egészség és Biztonság

Válassza ki azt a típusú szerelvényt, szorítót vagy pozícionálót, melyet
egy adott hegesztett gyártáshoz kell használni.

Elemezze az egyes kockázati tényezők kialakulását, és válassza ki azokat
a lépéseket, amelyekkel ezek enyhíthetők a hegesztési gyártási
környezetben.
Alkalmazza az egészségügyi és biztonsági előírásokat tekintettel a
hegesztési kockázatokra.
X
Válassza ki azokat a lépéseket, melyekkel a hegesztési veszélyek által
előidézett kockázatok mérsékelhetők.
Használja a biztonságos munkaeljárásokat az egészségvédelmi és
biztonsági előírások alkalmazásával.

6.4 Mérés, ellenőrzés és feljegyzés a hegesztésben
6.5 Közgazdaságtan és termelékenység
6.6 Javítóhegesztés

X Azonosítsa a hegesztett gyártási költségeket magábafoglaló elemeket.

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Tervezési felszerelések, hegesztőbefogók és szerelvények

1. CÉL

Tervezzen és használjon befogókat és szerelvényeket hegesztéshez a szabványoknak megfelelő
minőségben. Vegyen részt a tervezésben és kivitelezésben a biztonságos és hatékony hegesztés
érdekében. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza.
Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez
meghatározott minimális követelményeken túl.

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

Megfelelő web-alapú bevezetővel ez a gyakorlat elvégezhető munka-alapú tanulói környezetben.

3. INSTRUKCIÓK

1. Kérje meg a tanulókat, hogy mutassanak be egy vagy két gyakorlati pédát a gyártási hegesztési
tapasztalataikból, hegesztőbefogókat és szerelvényeket használva.
2. Kérje meg a tanulókat, hogy hegesszenek 2 hátlemezen (backplates) az egyik WPS (001-003)
alapján amit kaptak.
3. Kérje meg a tanulókat, hogy mérjék meg a lemezeket hegesztés előtt és után is.
4. Moderálja a beszélgetést más megoldásokról/új ötletekről a minőségi, egészségügyi és
biztonsági kérdések javítása érdekében.

4. IDŐTARTAM

3 óra

5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

2-4 fő / csoport

Megfelelő hegesztőberendezés; a hegesztést legalább 150mm-es hosszúságban kell elvégezni.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Tervezési felszerelések, hegesztőbefogók és szerelvények
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat részletes bemutatása)

A gyakorlat segíti a tanulókat abban, hogy saját tapasztalataik alapján újfajta tudáshoz jussanak hozzá és hogy
megértsék a hegesztés során bekövetkező torzulásokat és hogy hogyan tudják elkerülni azokat. A gyakorlat két részből
áll: hegesztés és megbeszélés. Először, a tanulóknak egy vagy két gyakorlati példát kell bemutatniuk a gyártási
hegesztési tapasztalataikból, amikor hegesztőbefogókat és szerelvényeket használnak. A gyakorlati részt követően egy
megbeszélésre kerül sor, hogy vannak-e más megoldások/ötletek.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat elvégzéséhez szükséges lépések és feladatok)

1. Hegesszenek 2 hátlemezt (backplates), hogy megakadályozzák a torzulást, a rendelkezésre bocsátott WPS-k egyikével
(001,002 vagy 003) összhangban.
2. Mindkét hátlemezt (backplates) meg kell mérni előtte és utána is, hogy látható legyen az eredmény;
3. A továbbiakban a tanulók, hogy új ötleteket kapjanak, vitassanak meg más megoldásokat is és osszák meg
tapasztalataikat a csoport többi tagjával. A következő témákat kell érinteni: "Milyen negatív oldala lesz az ilyen típusú
megoldásoknak?"; "Mi fog történni az NDT hatókörével ezt a megoldást alkalmazva?"; "Mit lehet tenni az egészségügyi
és biztonsági kérdések javításáért?".

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Tervezési felszerelések, hegesztőbefogók és szerelvények
MEGOLDÁS/INDOKLÁS

A feladatot a WPS szerint kell elvégezni és dokumentálni. A megoldás a tanuló választásain alapul, esetenként más és más. A 2
hátlapra (backplates) történő hegesztéshez, hogy megakadályozzák a deformálódást, a tanulóknak 2 lemezt kell V-kötéssel
hegeszteniük; az egyiket le kell zárni egy klipszel, a másikat pedig megerősítések nélkül kell hegeszteni megelőzve a
torzulásokat; Mindkét lemezt le kell mérni előtte és utána is, hogy látahtóvá váljon az eredmény; A lemezeket a WPS-k
egyikével (001,002 vagy 003) összhangban kell hegeszteni.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
X CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)

6.1 Maradófeszültség és vetemedés (deformáció)

Használja az eljárásokat a deformáció és feszültség minimalizálására.
X Határozza meg, hogy a maradófeszültségek milyen hatással lehetnek egy
egyszerű szerkezet viselkedésére.

6.2 Üzemi felszerelés, hegesztőbefogók és szerelvények
CU 6

6.3 Egészség és Biztonság

X

Használja a biztonságos munkaeljárásokat az egészségvédelmi és
biztonsági előírások alkalmazásával.

6.4 Mérés, ellenőrzés és feljegyzés a hegesztésben
6.5 Közgazdaságtan és termelékenység

X Azonosítsa a hegesztett gyártási költségeket magábafoglaló elemeket.

6.6 Javítóhegesztés

X

Alkalmazza az eljárások leggyakoribb követelményeit a hegesztés
javítására.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

A tanulóknak meg kell érteniük a hegesztés után előforduló feszültségek hatásait. A tanulóknak
meg kell ismerniük a különféle mechanizmusokat, melyekkel megelőzhető a deformáció, vagy
kijavítható a deformálódott hegesztmény. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános
ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz szükség az
ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Szimuláció és megbeszélés
Megfelelő web-alapú bevezetővel ez a gyakorlat elvégezhető munka-alapú tanulói környezetben.

1. Kérje meg a tanulókat, hogy végezzenek hegesztést és jegyezzék fel a paramétereket: (pl.
időtartam, sebesség, hőbevitel), különféle anyagokat felhasználva (szénacél és rozsdamentes
acél)
2. Kísérje figyelemmel a tanulók egészségét és biztonságát a gyakorlat során
3. Kérje meg a tanulókat, hogy készítsenek vázlatot és mérjék a hegesztés utáni deformációt
4. Kérje meg a tanulókat, hogy használjanak különböző kötés-szögeket és jellemezzék, hogy
hogyan befolyásolják a ráfordított időt és gyártási költségeket
5. Kérje meg a tanulókat, hogy a hegesztés kezdeti falvastagság 50%-át vájják/véssék ki, és
végezzen javítást.

8 óra
Egyéni esettanulmány

Megfelelő hegesztő felszerelés, a hegesztést legalább 150mm-es hosszúságban kell elvégezni.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány

Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat részletes bemutatása)

A tartalom legyen gyakorlatias, és vonatkozzon a tanulók gyakorlatára és a saját tapasztalatukra. A gyakorlat segítse a
tanulókat abban, hogy saját tapasztalataik alapján újfajta tudáshoz jussanak hozzá.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat elvégzéséhez szükséges lépések és feladatok)

1. Hegesszen V-kötést 10mm< és jegyezze fel a következő paramétereket: I, U, időtartam, hegesztési sebesség,
hőbevitel lengetés.
2. A gyakorlatot különféle minőségű anyagokon kell elvégezni, mint szénacél és rozsdamentes acél.
3. A tanulók készítsenek vázlatot és mérjék a hegesztés utáni deformációt.
4. Használjon különböző kötés-szögeket, és jellemezze, hogy hogyan befolyásolják a ráfordított időt és gyártási
költségeket
5. A hegesztés kezdeti falvastagság 50%-át vájják/véssék ki és végezzenek javítást.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Maradófeszültség és deformáció
MEGOLDÁS/INDOKLÁS

A feladatot a WPS szerint kell elvégezni és dokumentálni. A megoldás a tanuló választásain alapul, esetenként más és más. A
hallgatóknak különös figyelmet kell fordítaniuk a javítást követő torzulásokra. A torzulást le kell mérni az első hegesztést és a
javítást követően. Figyelembe kell venni továbbá, hogy vannak-e olyan lehetőségek, amelyek megakadályozzák vagy
csökkentik a torzulásokat, mivel a hegesztés különböző oldalakon történő hegesztéssel nem lehetséges. Fontos, hogy ez a
hegesztés egyoldalas varratként történjen.

CU 7
7.1/7.2/6.4/8.2

Index
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NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat: Paraméterek ellenőrzése hegesztés során
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
X CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X
X
X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)
6.1 Maradófeszültség és vetemedés (deformáció)
6.2 Üzemi felszerelés, hegesztőbefogók és szerelvények
6.3 Egészség és Biztonság
CU 6

X

Végezze el a hegesztési műveletek kalibrálásának, validálásának és
ellenőrzésének követelményeit.

7.1 A hegesztett gyártás minőségbiztosításának bemutatása

X

Használjon minőségellenőrzési eljárásokat és utasításokat a hegesztő
gyártásban.

7.2 Minőségellenőrzés a gyártás alatt

X

Ismertesse a WPS és a hegesztő minősítés célját, és mutassa be a
hegesztett konstrukció minőségének legáltalánosabb előnyeit.

6.4 Mérés, ellenőrzés és feljegyzés a hegesztésben
6.5 Közgazdaságtan és termelékenység
6.6 Javítóhegesztés

CU 7

8.1 Anyagok és hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata

CU 8 8.2 Tökéletlenségek és elfogadási kritériumok

8.3 Roncsolásmentes tesztelés

Ismertesse a hegesztési tökéletlenségek típusait, és hasonlítsa össze az
elfogadási kritériumok alkalmazását.
X Határozza meg a legáltalánosabb hegesztési tökéletlenségek
jelentőségét a méretükhöz, helyükhöz és alakjukhoz viszonyítva, amint
azt az elfogadási szabványok tartalmazzák.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat: Paraméterek ellenőrzése hegesztés során

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

A hallgatóknak meg kell érteniük, és képesnek kell lenniük a hegesztés minőség-ellenőrzésének
WPS szerinti elvégzésére. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését
célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez
meghatározott minimális követelményeken túl.

Probléma alapú tanulás
Ez a gyakorlat elvégezhető az osztályban, de a későbbiekben szükség lesz web-alapú beveztésre
is.

1. Ossza fel az osztályt munkacsoportokra
2. Biztosítson mintákat a tanulók számára, hogy ellenőrizzék a minőséget a TEST WPS 001, TEST
WPS 002 és TEST WPS 003 vagy hasonló használatával.

4 óra
2-4 fő / csoport

A vonatkozó WPS minták. Lakatfogó, stopper óra, mérőszalag, tolómérő, hőmérsékletmérő, ISO
6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
szabványok a hegesztéshez. Különböző hegesztési munkakörnyezetű képek / filmek. Számítógép,
azok csatolása)
internet, videó-kivetítő.

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat: Paraméterek ellenőrzése hegesztés során
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat részletes bemutatása)

A hallgatóknak ellenõrzést kell végezniük annak ellenõrzésére, hogy az anyagok megfelelnek-e a pWPS 002-nek. A
hallgatóknak be kell jelenteniük a nem-megfelelõségeket a WPS felé.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat elvégzéséhez szükséges lépések és feladatok)

Minden csoport végezze el a következő elemzést:
1. A hegesztés és a WPS közötti megfelelőség megállapítása.
2. Végezze el a hegesztés paraméterének ellenőrzését és hasonlítsa össze a megfelelő WPS-sel.
3. Elemezze az eredményeket és jellemezze a korrekciókat.
Hajtsanak végre egy paraméterellenőrzést egy adott WPS irányába, hogy igazolják, hogy az aktuális munka megfelel a
WPS-nek:
• A tesztdarab minden dimenziójának ellenőrzése (kötés-szög, gyöknyílás, root nose, falvastagság, átmérő).
• Ellenőrizze a paramétereket, hogy a gyártmány megegyezik-e a WPS-sel; előmelegítés, közbenső hőmérséklet, amper,
Volt, hőbevitel.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat: Paraméterek ellenőrzése hegesztés során
MEGOLDÁS/INDOKLÁS

A hallgatóknak el kell végezniük egy önértékelést, és jelenteniük kell az ellenőrzés során felfedezett nemmegfelelőségeket/eltéréseket. Ez esetenként majd eltérő lesz.

X

CU 8
8.2/8.3
8.3
8.1

Index
e22
e23
e24

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő

EQF szint: 4

OKTATÓI CSOMAG

Gyakorlat
Esettanulmány

X

Gyakorlat neve: Szemrevételezéses vizsgálat
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
X CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

Témák (alegységek)

TANULÁSI EREDMÉNYEK

8.1 Anyagok és hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata

8.2 Tökéletlenségek és elfogadási kritériumok

Ismertesse a hegesztési tökéletlenségek típusait, és hasonlítsa össze az
elfogadási kritériumok alkalmazását.
X Határozza meg a legáltalánosabb hegesztési tökéletlenségek
jelentőségét a méretükhöz, helyükhöz és alakjukhoz viszonyítva, amint
azt az elfogadási szabványok tartalmazzák.

8.3 Roncsolásmentes tesztelés

Határozza meg a legáltalánosabb varratbeli tökéletlenségeket,
összegezve azok okait és elkerülését.
X
Sorolja fel a roncsolásmentes tesztelés értelmezésének legelterjedtebb
elveit.

CU 8

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Szemrevételezéses vizsgálat

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

4. IDŐTARTAM
5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Ez a gyakorlat segíti a tanulókat tudásuk fejlesztésében a hegesztett kötésekre vonatkozó
tökéletlenségekről és elfogadási kritériumokról. Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános
ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy további vagy speciális képzésre lesz szükség az
ezen képesítéshez meghatározott minimális követelményeken túl.

Expozíció és probléma-alapú tanulás

1. Ismertesse a tanulókkal az ISO 6520 és ISO 5817 szabványokat
2. Ossza fel az osztályt csoportokra
3. Kérje meg a tanulókat, hogy végezzék el a varratok vizuális vizsgálatát a TEST WPS 001, TEST
WPS 002 és TEST WPS 003 vagy hasonló alapján.

4 óra
2-4 fő / csoport

A vonatkozó WPS minták. ISO szabványok. Képek/filmek a különböző hegesztési hibákról.
Számítógép, internet, video kivetítő. Riportsablon. Zseblámpa és ellenőrző tükör, Vizuális
ellenőrzési gyakorlat.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Szemrevételezéses vizsgálat
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat részletes bemutatása)

Végezzenek el egy megfelelőségi vizsgálatot WPS szerint, és használni a megfelelő berendezést és szabványokat ehhez a
munkához.
• A tanulók ismerjék a hegesztmények szemrevételezéses vizsgálatához szükséges szabványokat.
• A tanulók képesek legyenek az ISO 6520 szabvány szerinti különféle hegesztési hibák beazonosítására.
• A tanulók legyenek képesek a hegesztmények szemrevételezéses vizsgálatának elvégzésére is a megadott
követelmények szerint.
• Jelentse/riportálja a tökéletlenségeket/eltéréseket az ISO 5817 szabvány elfogadási kritériumai szerint.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat elvégzéséhez szükséges lépések és feladatok)

Miután az oktató bemutatja az ISO 6520 és az ISO 5817 szabványokat, a tanulók kezdjék el a TEST WPS 001, TEST WPS
002 és TEST WPS 003 vagy hasonló és a szemrevételezéses vizsgálati gyakorlatot.
1. Végezzék el a fent említett WPS-ekben előzetesen előállított varratok vizuális ellenőrzését
2. Jelentsék a vonatkozó előírásoktól való eltéréseket.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Szemrevételezéses vizsgálat
MEGOLDÁS/INDOKLÁS

A gyakorlatot a WPS szerint kell végrehajtani és dokumentálni. Ha az oktató akarja, össze lehet vonni az 1-es gyakorlattal.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4

OKTATÓI CSOMAG

Gyakorlat
Esettanulmány

X

Gyakorlat neve: Folyadékbehatolásos vizsgálat
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
X CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

Témák (alegységek)

TANULÁSI EREDMÉNYEK

8.1 Anyagok és hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata

8.2 Tökéletlenségek és elfogadási kritériumok

Határozza meg a legáltalánosabb hegesztési tökéletlenségek
X jelentőségét a méretükhöz, helyükhöz és alakjukhoz viszonyítva, amint
azt az elfogadási szabványok tartalmazzák.

8.3 Roncsolásmentes tesztelés

Sorolja fel a roncsolásmentes tesztelési módszerek legelterjedtebb
előnyeit és hátrányait a hegesztett gyártmányokra.
X
Idézze fel, mely roncsolásmentes tesztelési módszer alkalmas leginkább
az egyes tökéletlenségek kimutatására.

CU 8

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Folyadékbehatolásos vizsgálat

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

A tanulóknak meg kell ismerniük a különféle roncsolásmentes módszereket, és ismerniük kell az
alkalmazásukat és korlátozásaikat.
A hallgatóknak ismerniük kell a roncsolásmentes vizsgálatokat elvégző személyzet oktatási és
tanúsítási szabályait.
Ez a gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy
további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális
követelményeken túl.

Expozíció és probléma-alapó tanulás

3. INSTRUKCIÓK

1. Magyarázza el a folyadékbehatolásos roncsolásmentes módszert és hasonlítsa össze az MPI-vel
(mágneses részecske vizsgálat)
2. Mutasson be/használjon hibás próbadarabokat (javasolt rozsdamentes acél)
3. Biztosítson folyadékbehatolásos (penetrációs) szóróflakont
4. Kérje meg a tanulót, hogy alkalmazza a szórót a felhasználói információ alapján
5. Kérje meg a tanulót, hogy elemezze a próbadarabokat a folyadékbehatolásos (penetrációs)
szóró alkalmazása előtt és után is
6. Moderálja a megbeszélést az eredményekről (javasolt összehasonlítás a szabványokkal)

4. IDŐTARTAM

4 óra

5. CSOPORT MÉRET

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

2 fő / csoport

Vonatkozó WPS minták. ISO szabványok. Képek/filmek a különféle hegesztési
munkakörnyezetekről. Számítógép, internet, videó kivetítő. Penetrációs folyadék, tisztító- és
előhívószer.

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

X

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Folyadékbehatolásos vizsgálat
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat részletes bemutatása)

A tartalomnak gyakorlatiasnak és relevánsnak kell lennie a tanulók gyakorlatához és saját tapasztalatukhoz. A gyakorlat
segíti a tanulókat abban, hogy saját tapasztalataik alapján új tudást fejlesszenek ki.

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat elvégzéséhez szükséges lépések és feladatok)

Az oktató NDT (roncsolásmentes) módszerről való magyarázatát követően:
1. Készítsék elő a próbadarabot vizsgálatra (távolítsa el a fröccsenést és tisztítsa meg a felületet)
2. Alkalmazzon penetrációs szert és hagyja rajta 15 percig
3. Vigye fel a tisztítót egy rongyra és takarítsa le az ellenálló penetrációs szert
4. Alkalmazzon előhívó folyadékot és hagyja rajta 10 percig (közben szükséges a megfigyelés)
5. Értékelje a penetrációs vizsgálat eredményét az ISO 6520 és ISO 5817 B szintjének megfelelően

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Folyadékbehatolásos vizsgálat
MEGOLDÁS/INDOKLÁS

A feladatot a különféle roncsolásmentes módszerek és azok korlátozásai alapján kell elvégezni és dokumentálni.

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat
Esettanulmány

OKTATÓI CSOMAG

X

Gyakorlat neve: Az acél szakítóvizsgálati diagramjának elemzése
Kompetencia Egységek
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CU 6
CU 7
CU 8

Bevezetés a hegesztéstechnikába és az ív áramforrás
Hegesztő és vágási eljárások
Bevezetés a fém anyagokba
Anyagok, azok hegeszthetősége, valamint a szerkezeti és nagyszilárdásgú acélok alkalmazása
Konstrukció és tervezés
A minőséggazdálkodás általános jellemzői
Hegesztett kötések minőségbiztosítása/minőségellenőrzése
A hegesztett kötések minőségellenőrzésére vonatkozó vizsgálatok
Gyakorlati oktatás

X

Valamennyi kompetencia egységet le kell fednie az esettanulmánynak

TANULÁSI EREDMÉNYEK

Témák (alegységek)

8.1 Anyagok és hegesztett kötések roncsolásos vizsgálata
CU 8
8.2 Tökéletlenségek és elfogadási kritériumok
8.3 Roncsolásmentes tesztelés

x

Hasonlítsa össze a roncsolásos vizsgálatot, kihangsúlyozva a generált
adatok általános célkitűzéseit és korlátozásait.

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Az acél szakítóvizsgálati diagramjának elemzése

1. CÉL

2. OKTATÓI MÓDSZER(EK)

3. INSTRUKCIÓK

A szakítószilárdság-vizsgálati diagramon azonosítsa az acél mechanikai tulajdonságait. Ez a
gyakorlat a témához kapcsolódó általános ismeretek fejlesztését célozza. Lehetséges, hogy
további vagy speciális képzésre lesz szükség az ezen képesítéshez meghatározott minimális
követelményeken túl.

Expozíció, csoportos megbeszélés és kérdéseken alapuló tanulás

1. Magyarázza el és indokolja a roncsolásos vizsgálat használatát, jellemzőit és alkalmazási
területeit
2. Sorolja fel a roncsolásos vizsgálat fő típusait
2.1 A teszteléshez használt gépek és berendezések
2.2 Érzékelők jellemzői
3. Mutasson be egy tanulmány mintát
3.1 Kérje meg a tanulókat, hogy végezzék el a minta szemrevételezéses elemzését
4. Mutassa be a feszültség-diagramot
4.1 A diagramban bemutatott paraméterek
4.2 Jellemzők
5. A diagram alapján kérje meg a tanulókat, hogy azonosítsák be az anyagtípust (törékeny,
hajlékony) és magyarázzák el a jellemzőit

4. IDŐTARTAM

1 óra

5. CSOPORT MÉRET

15 fő

6. ERŐFORRÁSOK (beazonosítás és
azok csatolása)

Különböző teszteredmények mintái - Szakítóvizsgálati diagram

7. KIÉRTÉKELÉS (ahol alkalmazható)

Csoportos megbeszéléseken való részvétel.
A megszerzett ismeretek bemutatása

X

NQF szint:

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
EQF szint: 4
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG
Esettanulmány
Gyakorlat neve: Az acél szakítóvizsgálati diagramjának elemzése
8. ÖSSZEGZÉS (a gyakorlat részletes bemutatása)

Indokolja a roncsolásos vizsgálat használatát
Sorolja fel a roncsolásos vizsgálat fő típusait
Mutasson be egy tanulmány mintát
Magyarázza el, hogy a bemutatott példán hogyan alkalmazták a vizsgálatot

9. INSTRUKCIÓK (a gyakorlat elvégzéséhez szükséges lépések és feladatok)

Tekintettel a különböző anyagok vizsgálati mintáira elvégzett két húzóvizsgálat eredményére, a fönti grafikonokat
kapjuk.
Minden egyes mintadarabot rendeljen hozzá a diagramhoz, és röviden ismertesse annak jellemzőit.

X

NQF szint:
EQF szint: 4

Képesítés: Európai Kiemelt Hegesztő
Gyakorlat

OKTATÓI CSOMAG

X

Esettanulmány
Gyakorlat neve: Az acél szakítóvizsgálati diagramjának elemzése
MEGOLDÁS/INDOKLÁS

Megoldás:
Az első mintadarab (balra fönt) egy kissé hajlékony anyag, valószínűleg kismértékben ötvözött acél. Csekély mértékű képlékeny
deformációval rendelkezik, bizonyos fokú feszességgel. Grafikon 1
A második minta (jobbra fönt) egy sokkal hajlékonyabb anyagnak, valószínűleg egy alumíniumötvözetnek felel meg. Grafikon 2
Minden grafikonnál sorolják fel/számmal jelölje a folyási feszültséget, a feszültséghatárt, a Rugalmassági modult, (Young
modul), nyúlást...
Megjegyzés:
A kohászatban a képlékeny, hajlékony fém alatt azt értjük, hogy nagy deformációk mennek végbe rajta, mielőtt eltörnének
(alakíthatóak), ellentétben a törékeny fémmel, ami eltörik erős deformálás nélkül is.

