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Forrás: Szabó István: Gépelemek, Műszaki Kiadó 2019.
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HEGESZTETT KÖTÉSEK
-

KÖTÉSEK

NEM OLDHATÓ KÖTÉSEK

HEGESZTÉS:

-

A hegesztés

OLDHATÓ KÖTÉSEK

során a munkadarabokat hővel,

nyomással vagy mindkettővel egyesítjük oly módon,
hogy a munkadarabok között nem oldható, az

szegecs-kötések

csavarkötések

hegesztett kötések

csapszegkötések

forrasztott kötések

ék- és reteszkötés

anyagok

zsugor-kötések

bordáskötés

poligonkötés

megfelelő

fémes

(kohéziós) kapcsolat jön létre.

Hegesztéssel

általában

megegyező

anyagmi-

nőségű fém alkatrészeket kötnek össze.
Alkalmazás:

ragasztott kötések

természetének

gép- és járműiparban igen gyakran

alkalmazzák a különféle hegesztési technológiákat, főleg
a könnyű és nehéz acélszerkezetek, kazánok,tartályok,

csővezetékek, különféle alváz- és karosszériaelemek,
városi és nagyvasúti sínek stb.
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HEGESZTETT KÖTÉSEK
A hegesztési varratok elhelyezése és alakja
A hegesztés folyamán megömlesztett, majd megszilárdult anyagot varratnak nevezzük. A varratok
elhelyezését és vonalvezetését az összekötendő elemek alakja határozza meg, míg a varrat alakját az

összekötendő elemek vastagságának ismeretében választhatjuk meg.

Az ábra három fázisban mutat egy két oldalról kialakított V varratot.
A közös síkban elhelyezkedő elemeket (lemezeket) általában tompavarrattal kötjük össze:
• Az a) ábra - lemezeket tompán ütköztetjük,
• a kialakított hézag mentén a lemezek anyagát is megolvasztva egy oldalról (b) ábra,
• esetleg két oldalról (c) ábra, elkészítjük a hegesztési varratot.
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HEGESZTETT KÖTÉSEK
A különböző lemezvastagságokhoz ajánlott varratalakokat a táblázat foglalja össze.
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HEGESZTETT KÖTÉSEK

Egymáson átlapolt és egymásra merőleges lemezek kötésénél különféle elhelyezésű és kialakítású
sarokvarratokat alkalmazunk. A bal oldali ábrán bemutatott kötés homlokvarrattal, míg a jobb oldali ábrán

látható oldalvarratokkal viszi át a terhelést az egyik lemezről a másikra.
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HEGESZTETT KÖTÉSEK
A sarokvarratok felületének alakja lehet domború, lapos, vagy homorú.
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HEGESZTETT KÖTÉSEK
A hegesztett kötések optimális kialakításának szempontjai
•

a hegesztési varrat mindig feszültség gyűjtő hely;

•

a varrat környezetében ébredő feszültségek nagy mértékben a varrat vonalvezetésétől, a hegesztési eljárástól és a hegesztő
gyakorlottságától függnek;

•

a hosszú, vékonyvarratokat előnyben kell részesíteni a rövid és vastag varratokkal szemben;

•

egymást keresztező varratokat, valamint kettőnél több varrat közös pontban való találkozását lehetőleg kerülni kell;

•

ha homlok- és oldalvarrat egyaránt kialakítható, akkor elsősorban oldalvarratot készítsünk, mert azonos varratméretek mellett
szilárdsága sokkal kedvezőbb;

•

szilárdsági szempontból az önmagukban záródó varratok a legjobbak, ezért hengeres szerkezetek hegesztésénél a varratok lehetőleg
önmagukban záródjanak;

•

lehetőleg olyan helyeken alakítsunk ki varratot, ahol annak igénybevétele húzás vagy nyomás(a nyírást, a csavarást és a hajlítást, ha
lehet, kerüljük);

•

a varratvégek teherviselő képessége mindig kisebb, mint a varrat egyéb helyein az anyag szövetszerkezete és a feszültségeloszlás
bizonytalansága miatt. Ezért az önmagukba nem visszatérő, egyenes varratok szilárdsági méretezésénél a hasznos
varrathosszúságot a tényleges varrathossz méretének a varratvastagság kétszeresével való csökkentésével határozhatjuk meg.
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HEGESZTETT KÖTÉSEK
A fontosabb magyar nemzeti szabványok:

Irányelvek acélok ívhegesztéssel készített kötéseinek
csoportosítására a megengedhető eltérések alapján
címmel az MSZ EN 25817:1993,

Fémek ömlesztő hegesztéssel készített kötéseiben lévő
eltérések besorolása címmel az MSZ EN 26520:1994,
Acélok hegesztett kötései. A 2. sz. ellenőrző test
hegesztett kötések ultrahangos vizsgálatához (ISO
7963:1985) címmel az MSZ EN 27963:1995.
Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata.
Hegesztett kötések vizsgálata és minősítése címmel az §
MSZ 13833-4:1982 és az ezt módosító § MSZ 138334:1982/1M:1985.

Forrás: http://www.vszc.hu/wp-content/uploads/2018/02/Hegesztés_az_oktatásban.pdf
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HEGESZTÉSI VARRATOK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
A hegesztett kötésben ébredő feszültségeket csak közelítően tudjuk meghatározni.
Hegesztett kötések szilárdsági méretezésénél feltételezzük, hogy a varrat anyagának
szilárdsági jellemzői az alapanyag hasonló jellemzőiből számíthatók.
Az adott hegesztési varratra megengedett feszültséget egy, az alkalmazott hegesztési technológiától
és az igénybevétel jellegétől függő értékű varratgyengítési tényezővel (α) vesszük figyelembe.
A különböző hegesztési technológiákhoz és varrat-igénybevételekhez tartozó varratgyengítési
tényezőket táblázatban foglaltuk össze.

Szilárdsági méretezéshez a
húzás, nyomás és nyírás
esetében figyelembe vehető
varratkeresztmetszet a varrat
hosszának és vastagságának
ismeretében határozható
meg.
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HEGESZTÉSI VARRATOK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
PÉLDA:
Az ábra szerinti átlapolt hegesztett
szerkezet oldalvarratainak szilárdsági
méretezése. Lapos sarokvarratait
vastag bevonatú elektródával, kézi
ívhegesztéssel
készítjük.
Adatok
az alaplemez vastagsága s= 8 mm;
a hevederek vastagsága s1=6 mm;
a lemezek anyagára megengedett nyírófeszültség 𝝉meg = 100 MPa;
a lemezeket terhelő húzóerő F= 50 kN.
Feladatok
1. Határozzuk meg, milyen igénybevételük van a készítendő sarokvarratoknak!
2. Határozzuk meg a szükséges varrathosszúságot!
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HEGESZTÉSI VARRATOK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE

1. Határozzuk meg, milyen igénybevételük van a készítendő sarokvarratoknak!

Megoldás: Az adott terhelés mellett az oldalvarratoknak nyíró igénybevételük van.
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HEGESZTÉSI VARRATOK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
2. Határozzuk meg a szükséges varrathosszúságot!
A varrat hosszt a nyírás alapegyenletéből számítjuk.

α = 0,6
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HEGESZTÉSI VARRATOK SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE
A kötést 4 db lapos sarokvarrattal hozzuk létre, ezért a szükséges keresztmetszet

Adatok
az alaplemez vastagsága s= 8 mm;
a hevederek vastagsága s1=6 mm;
a lemezek anyagára megengedett nyírófeszültség 𝝉meg = 100 MPa;
a lemezeket terhelő húzóerő F= 50 kN.

Az önmagukba nem visszatérő hegesztési varratok hosszúságát a varratvégek bizonytalansága miatt a
lemezvastagság kétszeresével megnöveljük.

HEGESZTÉS
VÉGE...

