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4.1.2 A hajótest acélszerkezetének gyártása 
 
Attól az időtől számítva, amikor a történelem előtti ember elkészítette saját vízi 
járművét, a hajó szerkezeti felépítése részben sokat változott, részben semmit. A 
hajótest vízbemerült részének alakja tulajdonképpen változatlan, azt a geometria 
diktálja, hogy a lehető legjobb jellemzőket tudja biztosítani. A víz feletti rész 
kialakítását mindig a célszerűség vezérelte, kormányevezővel való kormányzásnál 
magas farra volt szükség, az orrtőkének az evezős korszakban lehetővé kellett tennie az 
őrszem minél magasabb helyen való elhelyezkedését, az árboc megfelelő stabilitása 
pedig a gerinc megerősítését tette szükségessé. 
A hajótest szilárdságának biztosítása azonban nagyon hasonló megoldásokat kíván, 
bármilyen anyagból készüljön is az. Természetesen ebben is voltak eltérések. Ismeretes, 
hogy az ógörög és régi római hajók rendelkeztek megfelelő hossz-szilárdsággal, ebből a 
fedélzet is kivette részét. Ugyanakkor a viking hajók hossz-szilárdsága szinte a nullával 
volt egyenlő, nemcsak azért, mert nem rendelkeztek fedélzettel, és a nyitott főborda 
keresztmetszet nem volt képes biztosítani a kellő merevséget, hanem szándékosan 
készítették a hajókat olyanra, hogy azokat csak minimális hajlító-nyomaték terhelje 
hullámos tengeren, a hajók változtatták alakjukat, és felvették a hullámhegy illetve 
hullámvölgy alakját. Így rengeteg súlyt megtakarítottak, és ez tette lehetővé, hogy két 
folyó között a hajókat szárazföldi úton vigyék át, és sokkal nagyobb területre 
juthassanak el, mintha csak egyetlen folyam vízgyűjtő területét használták volna. 
Ami azonban a hajótest szerkezetét illeti, főként a XVIII. századi nagy vitorlás hajók 
kora óta, az keveset változott.  
 
4.1.2.1  Szerkezeti anyagok 
 
A hajótest anyaga a ma szokásos hajóméreteknél szinte kizárólag erre a célra 
kifejlesztett és a megfelelő intézmények szabályai szerint gyártott acél. Ez azonban a 
hajó több ezer éves történelme során nem mindig volt így. 
A fő különbséget a régebbi és a mai hajók szerkezete között a szerkezeti anyagok 
jelentik. A vitorlás korszakban, bár használták a fémeket, szinte az egész hajótest és a 
fedélzeti berendezések és felszerelések anyaga több különféle fa volt. A gőzhajók kora 
magával hozta ennek változását is, először a merevítőket készítették acélból, majd a 
vaslemez gyártás fejlődése lehetővé tette a héjlemez acélból való elkészítését, ahol 
azonban a fa héjszerkezettel szemben nem szegeket, hanem szegecseket használtak. A 
XX. század közepe óta pedig a hegesztés az az eszköz, amellyel a hajógyártás a 
leginkább él. 
 
4.1.2.1.1 Szerkezeti anyagokra vonatkozó szabályozás 
 
A nagyobb hajóépítő tevékenységet folytató országok mára mind eljutottak oda, hogy 
rendelkeznek a megfelelő intézményrendszerrel ahhoz, hogy saját hatáskörükben 
biztosítani tudják a hajóépítő acél összetételére és gyártására vonatkozó előírások 
meglétét és azok ellenőrzését. A nemzetközi vizeken nem közlekedő vízi járművek nem 
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feltétlenül épülnek valamilyen nemzetközileg elfogadott osztályozó intézet elvei szerint, 
azonban a nemzeti előírásoknak minden esetben meg kell felelniük. 
A nemzetközi vizekre is kihajózó járművek építése rendszerint valamilyen nagy 
tekintéllyel bíró osztályozó intézet felügyelete alatt történik, ehhez az szükséges, hogy a 
hajó minden tulajdonságában, a geometriától elkezdve a szerkezeti anyagokon át a 
konstrukcióig mindenben feleljen meg az adott intézet előírásainak, különben az 
intézmény a hajó elkészülte után nem adja nevét a járműhöz. A nemzeti előírások 
sokfélesége miatt azzal itt nem lehet foglalkozni, azonban a nemzetközileg elfogadott 
hajóosztályozó intézetekről a következőkben található tájékoztatás. 
 
Hajóosztályozó intézetek 
A rakomány szállítójának és a megbízónak, akik egy adott hajózási kockázatra 
biztosítást akarnak kötni, szükségük van bizonyos garanciára ahhoz, hogy az adott hajó 
szerkezetileg alkalmas a szóban-forgó út megtételére. A hajótulajdonosok és megbízók 
tájékoztatása érdekében, hogy meg tudják különböztetni a vállalható és a túlzott 
kockázatokat egymástól, jött létre az osztályozási rendszer, amely mintegy kétszáz 
évvel ezelőtt kezdett kialakulni. Ezalatt a meglehetősen hosszú időszak alatt megbízható 
szervezeteket alakítottak a hajók üzembe állítási vizsgálatára és folyamatos 
felügyeletére. A főbb tengerhajózási országok a következő osztályozó intézetek felett 
rendelkeznek: 
- Nagy-Britannia – Lloyd's Register of Shipping, 
- Franciaország – Bureau Veritas, 
- Németország – Germanischer Lloyd, 
- Norvégia –  Det Norske Veritas, 
- Olaszország –  Registro Italiano Navale, 
- Amerikai Egyesült Államok –  American Bureau of Shipping, 
- Oroszország –  Russzkij Regisztr, 
- Japán – Nippon Kaiji Kyokai. 
 
Ezek az osztályozó intézetek előírásokat és követelményeket tesznek közzé, amelyek 
elsősorban a hajó szilárdságával, a kielégítő berendezések biztosításával és a gépek 
megbízhatóságával vannak kapcsolatban. A hajók építése bármely országban történhet 
egy adott osztályozó intézet előírásainak megfelelően, ez a tevékenység nincs 
korlátozva az adott ország saját intézetére, ahol az építés történik. A hajó osztályozása 
nem kötelező, de az osztályba sorolatlan  hajó tulajdonosának bizonyítania kell a 
merülési vonal kijelöléséhez és a biztonsági tanúsítvány kibocsátásához az illetékes 
kormányzati szervek előtt, hogy a hajó rendelkezik a kívánt szerkezeti szilárdsággal. 
Részletesen csak a legrégebbi osztályozó intézet, a Lloyd's Register of Shipping 
előírásai szerepelnek a következőkben. A Lloyd's Registert, amelyet 1760-ban 
alapítottak és 1834-ben új alapokra helyeztek, 1949-ben összevonták a British 
Corporation intézettel, amely akkor az egyetlen másik brit osztályozó intézet volt. A 
Lloyd's Register előírásai vagy azzal egyenértékű szabványok alapján épített acéltestű 
hajókat a hajójegyzékben (Register Book) osztályba sorolják, és azok mindaddig abban 
a kategóriában maradnak, amíg az előírásokat képesek kielégíteni. 
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A Lloyd's Register osztályozó jelei (Classification Symbols). A Lloyd's Register of 
Shipping által osztályozott hajók mindegyike egy vagy több karakterből álló jelzést kap. 
A leggyakoribb ezek közül a 100A1 vagy a  100A1. 
A 100-as szám azt jelzi, hogy a kérdéses hajó tengeri szolgálatra alkalmas. Az A betűt 
kapja minden olyan hajó, amelynek építése során az intézet előírásait és követelményeit 
betartották, vagy vizsgálattal állapították meg róla, hogy azokat kielégíti. Az 1-es 
számot kapja minden olyan hajó, amelynek fedélzetén olyan horgonyzást vagy kikötést 
lehetővé tevő berendezés van, amely megfelel az intézet elírásainak és 
követelményeinek. Azok a hajók, amelyeket az intézet egyetértésével nem szükséges 
ellátni horgonyzó vagy kikötő eszközökkel, az 1-es szám helyett az N betűt kaphatják. 
A máltai kereszt jel olyan új hajókat jelez, amelyeket az intézet Különleges Felügyelete 
alatt építettek, azaz az építés időszaka alatt külön kinevezett felügyelő ellenőrizte az 
anyagok és a munka minőségét. 
A hajóosztályra vonatkozó karaktereket ki lehet egészíteni szükség esetén akár az 
intézet döntése alapján, akár a tulajdonos kérésére, különféle osztályozási 
megjelölésekkel. Ezek a megjelölések a következő jellemzők egyikét vagy 
kombinációját tartalmazhatják: típus, rakomány, különleges kötelezettségek, különleges 
jellemzők, tevékenységi kör korlátozás megjelölése. A típus megjelölése azt jelzi, hogy 
a hajót olyan speciális előírásoknak megfelelően építették, amelyek kizárólag az ilyen 
típusú hajókra vonatkoznak, pl. 100A1 'Bulk Carrier' (tömegáru szállító). A rakomány 
megjelölése arra utal, hogy a hajó egy vagy több speciális rakomány szállítására szolgál, 
pl. 'Sulphuric acid' (kénsav). Ez nem zárja ki, hogy más rakományokat is szállítson, 
amelyekre szintén alkalmas. A különleges kötelezettségek megjelölése arra mutat, hogy 
a hajót különleges feladatokra tervezték, amelyek eltérnek a teherhajó típus 
megjelölésétől, pl. ’research’ (kutatás). A különleges jellemzők megjelölése azt jelzi, 
hogy a hajó olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek lényegesen befolyásolják a 
konstrukciót, pl. 'movable decks' (mozgatható fedélzetek). A tevékenységi kör 
korlátozás megjelölése utal arra, hogy a hajó osztályozása azzal a feltétellel történt, 
hogy az csak egy speciális helyen vagy speciális körülmények között üzemelhet, pl. 
'Great Lakes and St. Lawrence' (amerikai nagy tavak és Szt. Lőrinc-folyó). 
A  LMC osztályozó jel jelentése az, hogy a gépi berendezés gyártása, telepítése és 
próbái során jelen volt az intézet Különleges Felügyelete, és az teljes egészében 
megfelel az intézet előírásainak és követelményeinek. Különféle egyéb megjelölések is 
alkalmazhatóak, amelyek a fő- és segédgépekre vonatkoznak. 
A hűtött rakomány szállítására szolgáló hajók, amelyeknek rakományhűtő berendezéseit 
az intézet Különleges Felügyelete alatt, valamint annak előírásaival és 
követelményeivel összhangban gyártották, telepítették és próbálták ki, a  Lloyds RMC 
megjelölést kaphatja. Az a folyékony gáz szállítására szolgáló hajó vagy tankhajó, 
amelyben a rakomány cseppfolyósító vagy hűtő berendezések jóváhagyása, telepítése és 
tesztelése az intézet előírásainak és követelményeinek értelmében történt, a  Lloyds 
RMC (LG) megjelölést kaphatja. 
Ahol kiegészítő merevítőket építenek be jégben való hajózás miatt, megfelelő 
megjelölést lehet alkalmazni. A megjelölések két csoportba sorolhatóak: az elsőbe 
tartoznak azok, ahol szezonális jég miatti járulékos merevítést alkalmaznak, azaz olyan 
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hajózási útvonalakon, amelyek csak télen vannak befagyva; a másodikba azok, ahol a 
járulékos merevítést többéves jég miatt alkalmazzák, vagyis az északi és a déli 
sarkvidéken. A tulajdonos felelőssége annak eldöntése, melyik megjelölés illik az ő 
viszonyaihoz. 
A megjelölések a következők lehetnek. 
SZEZONÁLIS JÉG 
Különleges jellemzők megjelölése: 
- Ice Class 1As  1 m vastagságú egybefüggő jégmező,  
- Ice Class 1A   0,8 m vastagságú egybefüggő jégmező, 
- Ice Class 1B    0,6 m vastagságú egybefüggő jégmező, 
- Ice Class 1C    0,4 m vastagságú egybefüggő jégmező, 
- Ice Class 1D    ugyanaz, mint az 1C, de a merevítéseket csak a hajóorrban kell 

megerősíteni, illetve a kormánynál és a kormányműnél. 
TÖBBÉVES JÉG 
A hajótípus megjelöléséhez az 'icebreaking' (jégtörés) kifejezést is hozzá kell tenni, pl. 
'ice-breaking tanker' (jégtörő tankhajó), valamint az alábbi különleges jellemző 
megjelöléseket kell alkalmazni: 
- Ice Class AC1    északi vagy déli sarkvidéki jégviszonyok, amely az 1 m vastagságú 

egybefüggő jégmezővel egyenértékű,  
- Ice Class AC1.5 északi vagy déli sarkvidéki jégviszonyok, amely az 1,5 m 

vastagságú egybefüggő jégmezővel egyenértékű,  
- Ice Class AC2    északi vagy déli sarkvidéki jégviszonyok, amely a 2 m vastagságú 

egybefüggő jégmezővel egyenértékű,  
- Ice Class AC3   északi vagy déli sarkvidéki jégviszonyok, amely a 3 m vastagságú 

egybefüggő jégmezővel egyenértékű, 
Azok a hajók, amelyeket speciálisan jégtörő tevékenységre terveznek, hajótípus 
megjelöléséhez az 'icebreaking' (jégtörés) kifejezést is megkapják, plusz azt a 
különleges jellemző megjelölést, amely a jégben való hajózás miatti járulékos 
merevítésnek megfelel. 
 
Vasszerkezet tervező programok. A legutóbbi időkben a legfontosabb osztályozó 
intézetek a hajógyárak számára olyan szoftver csomagokat fejlesztettek ki, amelyek az 
igénybevételektől függő kritériumokat tartalmaznak a merevítők, szerkezeti kialakítás 
és a hajó egyéb részleteinek kiválasztásához. Ez volt tulajdonképpen a válasz arra a 
széles körben elfogadott szemléletre, hogy az eddig forgalomban levő, félig-meddig 
tapasztalati alapokra épített, hagyományos osztályozó előírások nem feltétlenül 
elegendőek az új és nagyobb hajók esetében, amelyek felé a tendencia mutat. A 
hajógyárak számára elérhetővé tett számítógépes programok a hajó valószínű 
igénybevételét jelentő terhelések dinamikáját realisztikusabb módon közelítik meg, és 
így használatukkal a merevítések kiválasztása és a hajó vasszerkezetének kritikus 
pontjain tapasztalható hatások vizsgálata megbízhatóbb lehet. Tartalmaznak olyan 
programot is, amely a kifáradási elhasználódást (fatigue design assessment, FDA) 
számolja ki, és amelyet emiatt széles körben alkalmaznak a nagy konténerszállító hajók, 
tankhajók és tömegáru szállítók szerkezeti elemeinek tervezésénél. Az ezekkel a 
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programokkal végzett szerkezeti tervezés azt eredményezheti, hogy a hajó további 
osztályozási megjelöléseket kap. 
 
Időszakos ellenőrzések (revíziók). A hajó osztályba sorolásának fenntartásához azt az 
intézet felügyelőinek rendszeres időszakonként ellenőrizniük kell. 
A következőkben vannak felsorolva azok a fő vasszerkezeti elemek, amelyeket ezeknél 
az ellenőrzéseknél meg kell vizsgálni. 
ÉVES ELLENŐRZÉSEK  
Az összes acélszerkezetű hajót kb. egy évente meg kell vizsgálni. Ezeket az éves 
ellenőrzéseket lehetőleg a hatósági éves vagy egyéb terhelési vonal ellenőrzések során 
kell megejteni. Az ellenőrzés során a felügyelőnek meg kell vizsgálnia a minimális 
szabadoldalra vonatkozó feltételekkel érintett zárószerkezetek állapotát, a szabadoldal-
jelzéseket, valamint a tartalék kormányberendezést, elsősorban a rudakat és láncokat. 
Szintén ellenőriznie kell a vízmentes ajtókat és a vízmentes válaszfalak egyéb 
kiváltásait, illetve ki kell próbálnia a szerkezeti tűzvédelmet. Meg kell állapítania a hajó 
általános állapotát, és ahol lehetőség van rá, ezeknél az éves ellenőrzéseknél a 
horgonyokat és horgonyláncokat ill. köteleket is meg kell szemlélni. A száraz tömegáru 
szállító hajóknál a legelső és leghátsó raktér ellenőrzését is el kell végezni. 
KÖZBENSŐ ELLENŐRZÉSEK  
Az építést követő második vagy harmadik éves vagy különleges ellenőrzés helyett 
közbenső ellenőrzést kell beiktatni. Az éves ellenőrzések követelményein túlmenően 
különleges figyelmet kell szentelni a raktereknek azoknál a hajóknál, amelyek építése 
óta 15 vagy több év telt el, illetve a tankhajók, vegyszerszállító hajók és 
cseppfolyósított gáz szállítására használt hajók üzemi rendszereinek. 
DOKKBAN VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK  
A hajókat szárazdokkban végzett vizsgálatnak kell alávetni 2 ½ évnél nem hosszabb 
időszakonként. A szárazdokk-ellenőrzés során különleges figyelmet kell szentelni a 
héjlemezeknek, a fartőkének és a kormánynak, a külső részleteknek és a 
héjátvezetéseknek, illetve a héjazat minden olyan alkatrészének, amely különösen 
hajlamos a korrózióra és az elektrolitikus erózióra, valamint a fenék minden hibájának. 
VÍZEN VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK  
Az intézetnek módjában áll vízen elvégeztetni dokk helyett az ötévenkénti két vizsgálat 
egyikét. A vízen végzett ellenőrzésnek azokat az információkat kell szolgáltatnia, 
amelyek a dokkban végzett ellenőrzésnél nyerhetőek. A vízen végzett vizsgálatból 
általános érvényű következtetéseket csak akkor szabad levonni, ha a hajó héjazatának 
vízbemerült része megfelelően nagy korrózióállósággal rendelkező festékkel van védve. 
KÜLÖNLEGES ELLENŐRZÉSEK  
A Lloyd's Register által osztályozott valamennyi acéltestű hajót különleges 
vizsgálatoknak kell alávetni. Ezek az ellenőrzések ötéves időszakonként válnak 
esedékessé, az első az építés vagy az osztályozás feltételeként elvégzett különleges 
ellenőrzés időpontja után öt évvel, azt követően pedig mindig az előző különleges 
ellenőrzés időpontja után öt évvel. A különleges ellenőrzésre hosszabb időszak is 
igénybe vehető, amely az építés illetve előző különleges ellenőrzés időpontja utáni 
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negyedik év letelte előtt nem kezdődhet el, de mindenképpen be kell fejezni az öt év 
lejárta előtt. 
A különleges ellenőrzésre vonatkozó előírásokat illetve az annak során felnyitandó 
tereket, valamint a megvizsgálandó anyagokat az előírások és követelmények 
részletesen tartalmazzák (1. rész 3. fejezet). A különleges ellenőrzésnek a héjazatra 
vonatkozó követelményeihez a következő négy korcsoport van kijelölve: 
1. öt év az építéstől, 
2. tíz év az építéstől, 
3. tizenöt év az építéstől, 
4. húsz év az építéstől és minden egyes további különleges ellenőrzés azt követően. 
Minden egymást követő csoportban a vizsgálat megkövetelt terjedelme nő az előzőhöz 
képest, és minden esetben több anyagot kell eltávolítani annak érdekében, hogy az 
eredeti szerkezeti anyag jellemzői elérhetőek legyenek. Nem szabad arról 
megfeledkezni, hogy bár a felügyelőnek joga van az anyag vastagságának 
megállapításához fúrást vagy egyéb elfogadott eljárást alkalmaznia, a roncsolás-mentes 
módszerek, amilyen az ultrahang, erre a célra szintén rendelkezésre állnak a korszerű 
technikában. A tankhajók, száraz tömegárú szállító, vegyszerszállító és cseppfolyósított 
gáz szállítására szolgáló hajók esetében tovább előírások vannak a különleges 
ellenőrzésre. 
Amikor olyan hajó osztályozására van szükség, amely nem az intézet felügyelőinek 
ellenőrzése alatt épült, a kész hajó merevítőit és elrendezését ábrázoló terveket 
jóváhagyásra be kell terjeszteni az intézethez. Az építéshez használt anyagok gyártására 
és anyagvizsgálatára vonatkozó okmányokat is be kell terjeszteni a berendezések 
részletes specifikációjával együtt. Ahol a tervek és egyéb előírt okmányok nem 
elérhetőek, az intézet felügyelőinek lehetővé kell tenni, hogy a kellő információt a 
hajóról beszerezzék. Az osztályozáshoz szükséges különleges vizsgálatnál az (1), (2), és 
(3) különleges ellenőrzéseknél előírt összes héjazati vizsgálati követelményt be kell 
tartani. A húsz évnél régebben épített hajóknak szintén meg kell felelniük a (4) 
különleges ellenőrzésnél előírt héjazati vizsgálati követelményeknek, az olajszállító 
tankhajóknak pedig ki kell elégíteniük azokat a további előírásokat, amelyek az 
előírásokban és követelményekben le vannak fektetve. Ennél az ellenőrzésnél a 
felügyelő megállapítja a gyártásnál elvégzett munka minőségét és ellenőrzi a 
jóváhagyásra váró merevítők és elrendezések megfelelőségét. Fontos annak szem előtt 
tartása, hogy az osztályozáshoz szükséges különleges ellenőrzés kiemelt fontosságú a 
Lloyd's Register számára abban az esetben, ha a hajó egy másik ismert osztályozó 
intézettől kerül átvételre. Annál a hajónál, amely ilyen módon osztályozásra került, a 
későbbiekben az időszakos ellenőrzéseket olyan rend szerint kell elvégezni, mint 
azoknál a hajóknál, amelyek az intézet felügyelete alatt épültek, az osztályozáshoz 
szükséges különleges ellenőrzés dátuma a hajó építési dátumával egyenértékű. 
 
Sérülések kijavítása. Amikor a járműnek javításokra van szüksége megrongálódott 
berendezés vagy sérült héj esetén, a munkát a Lloyd's Register felügyelőinek kívánságai 
szerint kell elvégezni. Annak érdekében, hogy a hajó megtarthassa osztályozását, az 
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elvégzett javításokat illetően be kell szerezni a felügyelők jóváhagyását vagy a javítás 
időpontjában vagy a lehető legkorábban azt követően. 
 
4.1.2.1.2 Acélok 
 
A hajóépítés céljára használt acélok gyártása a vasérc megolvasztásával kezdődik, 
amelyből öntöttvas öntecseket készítenek. Normál esetben a vasérc olvasztására kúpoló 
kemencéket használnak, amelyek tűzálló anyaggal bélelt nagy méretű, enyhén kúpos 
építmények. Az olvasztáshoz szükséges hő előállítására kokszot használnak, és 
mészkövet is adnak hozzá. Az utóbbi folyékonyabbá teszi az éghetetlen 
szennyeződésekből keletkező salakanyagot, amelyet így le lehet csapolni. Az égéshez 
szükséges levegőt a fenék közelében körben elhelyezett furatokon át fújják be, a 
kokszot, ércet és mészkövet pedig váltakozva adagolják be a kemence tetején. A 
megolvadt fémet a kemence fenekén levő lyukon vagy kifolyócsövön át eresztik le 
időnként, a fém homokból formált formákba vagy fémsablonokba folyik. 
Az így kapott öntecsek anyaga 92-97% vas, a többi szén, szilíciumoxid, mangán, kén és 
foszfor. Az ezt követő acélgyártás során a vasat finomítják, ami lényegében a 
szennyeződések csökkentését jelenti. 
 
Acélgyártás. Az acélokat első közelítésben vas és szén ötvözetének tekinthetjük, ahol a 
szén aránya 0,1% és 1,8% között van, az előbbi a lágyacél, az utóbbi egyes nagy 
szilárdságú acélokat jelent. Acélt négy különböző eljárással lehet gyártani, ezek: 
Siemens-Martin, Bessemer, elektromos kemencés és oxigénes eljárás. Az eljárásokat 
ezen kívül savas vagy bázikus kategóriába sorolják a keletkező salak kémhatása szerint. 
A savas eljárásokat a kis foszfor- és kéntartalmú öntecsek finomítására használják, 
amelyek szilíciumoxid tartalma magasabb, ezért savas salak képződik. A kemence 
bélésének anyaga savas, hogy megakadályozza a salakkal való kölcsönhatást. A bázikus 
eljárás az ellenkező összetételű (magas foszfor- és alacsony szilíciumtartalom) öntecsek 
feldolgozását célozza. A foszfort csak nagyobb mennyiségű mész hozzáadásával lehet 
eltávolítani, amely bázikus salakot alkot. A kemence hőálló bélésének ebben az esetben 
bázikusnak kell lennie, hogy a salakkal ne reagáljon. Az acél többsége jelenleg bázikus 
eljárással készül, ami olcsóbb, mint a kiváló érceket felhasználó savas eljárás, viszont 
az acél minősége csak akkor éri el a savas eljárásnál nyert acélét, ha a technológia 
korszerű. 
A Bessemer-konverteres eljárást a hajóépítő acélok gyártásánál nem alkalmazzák. 
NYITOTT KEMENCÉS (SIEMENS-MARTIN) ELJÁRÁS  
A nyitott kemencés eljárás nagy mennyiségű acélt tud termelni, egyetlen olvasztás 150-
300 tonna lehet. Fő alkotóeleme a kis mélységű olvasztóteknő, amely tetővel van fedve, 
alatta pedig két téglával bélelt fűtőkamra van. A végeknél nyílások vannak az 
előmelegített levegő és a tüzelőanyag (gáz vagy olaj) bejuttatására. A nyílások az 
égéstermékek eltávozását is lehetővé teszik, ezeket a levegő és a fűtőanyag 
előmelegítésre használják. A levegő és tüzelőanyag áramlási irányát húszpercenként 
megfordítják. 
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Ezen a módon öntöttvas öntecseket és acélhulladékot olvasztanak meg a kemencében, a 
szén és a szennyeződések kiégnek (oxidálódnak). Az oxidáció a vashulladékban és az 
öntecsekben jelen levő oxigénből táplálkozik. Ezt követően szenet, mangánt és más 
elemeket adnak hozzá, hogy a vasoxidokat eltávolítsák illetve a kíván vegyi összetételt 
elérjék. 
ELEKTROMOS KEMENCE  
Elektromos kemence a következő két típusú lehet: ívkemence illetve nagyfrekvenciás 
indukciós kemence. Az elsőt arra használják, hogy egy adag fémet finomítsanak vele, 
elérjék a kellő összetételt. Az utóbbi viszont főképpen olyan adagok megolvasztására 
szolgál, amelyek összetétele már a kívántnak megfelelő. Emiatt a hajógyártáshoz 
használt anyagok szempontjából főként az ívkemencének van jelentősége. Itt az 
olvasztást úgy lehet elérni, hogy a kemence tetejéről függő elektródák és a 
megolvasztásra váró adag fém között ívet húznak. A beadagolt fém az öntecseken kívül 
acélhulladékot is tartalmaz, az eljárás állandó paramétereket képes biztosítani, az 
eredmény a kívánalmaknak felel meg, és az acél összetételét megfelelően be lehet 
állítani. 
Elektromos kemencéket használnak ott is, ahol nagy szilárdságú ötvözött acélt kívánnak 
gyártani. 
OXIGÉNES ELJÁRÁS  
Ez olyan korszerű acélgyártási eljárás, ahol a bázikus bélésű konverterben helyezik el 
az öntecseket, a vashulladékot és az ötvöző elemeket. A kemencébe ezután nagy 
tisztaságú oxigénsugarat fújnak be, amely a megolvadt fém felületére irányul, hogy azt 
megtisztítsa. 
Az acélgyártásnál kapott folyékony acélt nagy öntőtégelyekbe csapolják, azokból pedig 
formákba öntik, ahol bugaként állnak rendelkezésre. A bugákból történik az acél 
további gyártása hengerlés, stb. útján. 
VEGYI ADALÉKOK ACÉLOK JAVÍTÁSÁRA  
Az acélokhoz a fent ismertetett eljárások során adagolt vegyi elemek számos célt 
szolgálnak. Használhatóak pl. arra, hogy a fémet csillapítsák (az oxidoktól 
megszabadítsák), hogy eltávolítsák a szennyeződéseket a salakban való feloldással, 
végül pedig a kívánt összetétel beállítását érjék el. 
A hozzáadott csillapító elemek mennyisége határozza meg, hogy a buga anyaga 
csillapítatlan vagy csillapított lesz. Csillapítatlan acél keletkezik, amikor csak kis 
mennyiségű csillapító adalékot adnak az olvadt fémhez. Erre csak azok az acélok 
alkalmasak, amelyek széntartalma 0,2%-nál és mangántartalma 0,6%-nál kevesebb. 
Amikor a csillapító (dezoxidáló) anyag kis mennyiségű, az acélban levő oxigén 
reakcióba lép a szénnel és a fémben levő többi gázzal, emiatt jelentős térfogatú gáz 
szabadul fel. Amíg a fém olvadt állapotban van, a gázok felfelé törnek benne. Amikor a 
bugaformában bekövetkezik a megszilárdulás, kezdetben az alsó és oldalsó részeken, 
majd a folyamat felfelé halad, a gázok már nem tudják elhagyni a fémet. A buga 
középső részében nagy mennyiségű gázzárvány marad, aminek az az eredménye, hogy a 
csillapítatlan buga közepe tele van lyukakkal. Normális esetben a buga feldolgozása 
során a lemezzé történő meleghengerlés elegendő arra, hogy ezeknek a lyukaknak a 
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szembenálló felületét egymáshoz hegessze, de vastagabb lemez gyártásához ez az anyag 
nem megfelelő. 
A csillapított acél meghatározás azt jelzi, hogy a fém bugaformába öntése kis mértékű 
gázképződés mellett történt, vagy gyakorlatilag nem volt gázképződés. Ennek oka, hogy 
kellő mennyiségű csillapítóanyagot adagoltak, általában szilíciumot vagy alumíniumot. 
Az ilyen típusú acél vegyi homogenitása igen magas fokú, a csillapított acélok általában 
jobb minőségűek a nem csillapítottaknál. Amikor a dezoxidálás folyamata csak részben 
zajlik le attól, hogy a csillapítóanyag mennyisége nem elegendő akkor beszélünk félig 
csillapított acélról. 
Mivel a bugaformában a fém megszilárdulása folyamatosan az alsó és oldalsó résztől 
halad felfelé, a szennyeződések pedig, mint pl. a szulfidok és a foszfidok, alacsonyabb 
hőmérsékleten szilárdulnak meg, mint maga a fém, ezek kiválása koncentráltan a buga 
középső és felső részén történik, ahol a fém megszilárdulása legkésőbb következik be. 
A bugán ezen a helyen anyagösszehúzódás (kontrakció) látható. A nagy szennyeződés-
koncentráció miatt a bugának ezt a részét lemezzé vagy profilokká való hengerlésnél 
gyakran nem használják fel. 
 
Acélok hőkezelése. Az acélok tulajdonságait jelentősen meg lehet változtatni a gyártást 
követő hőkezeléssel. Ezek a kezelések az acél kristályszerkezetének módosításával érik 
el a mechanikai jellemzők változását. Az alábbiakban néhány ilyen hőkezelés 
ismertetése következik. 
LÁGYÍTÁS  
Ennek lényege az acél lassú felmelegítése kb. 850°C és 950°C hőmérséklet közé, majd 
nagyon lassú visszahűtése a kemencével együtt. A lágyítás célja az anyag belsejében 
kialakuló feszültségek teljes megszűntetése az acél lágyabbá tételéhez, ami azt az 
ezután következő minden hőkezelésre alkalmasabbá teszi. 
NORMALIZÁLÁS  
Ez a kezelés a lágyítással megegyező hőfokra való hevítést jelent, a hűtés azonban 
gyorsabb, hagyják a levegőn lehűlni. A gyorsabb hűtés miatt az acél keményebb és 
szilárdabb a lágyítottnál, kristályszerkezete is finomabb. 
EDZÉS  
Az acélt az előzőekben ismertetett hőmérsékletre hevítik és azt követően vízben vagy 
olajban lehűtik. A gyors lehűlés miatt a szerkezet kemény lesz, a szakítószilárdság 
pedig magas. 
TEMPERÁLÁS  
Az edzett acélokat ismét fel lehet melegíteni olyan hőmérsékletre, amely a normál 
szobahőmérséklet és 680°C között van, azután egyes esetekben gyorsan vissza lehet 
hűteni olajban vagy vízben. Ennek a kezelésnek a célja az, hogy az eredeti edzésnél 
keletkező magas belső feszültségeket csökkentsék, és ezáltal az anyagot kevéssé 
merevvé változtassák, amely ugyanakkor megőrzi a magasabb szakítószilárdságot. 
FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS  
A belső feszültségek (pl. hegesztés miatt) csökkentése a cél, ezért az acélt olyan hőfokra 
hevítik fel, ahol az anyagban nem következik be szerkezeti változás, majd lassan 
lehűtik. 
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Profilacélok. A bugából különféle keresztmetszetű acél rudakat készítenek 
meleghengerléssel. A hajóépítésnél használatos leggyakoribbakat az 5.1 ábra mutatja.  
 

4.1.2.1.2.1 ábra 
Hajóépítésnél alkalmazott 
profilacélok 
 
Tervezésnél célszerű a 
hajóépítési profilokat a 
járatosakra korlátozni; más 
esetben a hengerműnek kis 
sorozatban kell gyártania, 
ami gazdaságtalan. 
 
Hajóépítő acélok. A 
hajóépítési célokra 
szolgáló acél általában 

lágyacél 0,15 és 0,23% közötti széntartalommal, a mangántartalom viszont aránylag 
magas. A kén és a foszfor egyaránt minimális szintű a lágyacélban (kevesebb, mint 
0,05%). Ennél magasabb tartalom esetén, főként ha együtt vannak jelen, az acél 
hegesztési jellemzői romlanak, illetve magas kéntartalomnál repedések keletkezhetnek a 
hengerlési eljárás során. 
A Lloyd's Register által osztályozott hajókhoz az acélokat elfogadott gyártónak kell 
előállítania, az ellenőrzésnek és az előírt próbáknak pedig még kiszállítás előtt kell 
megtörténniük a hengerműben. Az összes olyan anyagot, amelyre az intézet bizonylatot 
ad ki, meg van jelölve az előírásokban megkövetelt intézeti jellel és egyéb részletes 
jelzésekkel. Az intézeti jel a következő ábrán látható. 

A különböző hajóosztályozó intézetek acélra vonatkozó specifikációi 
eltérőek voltak; 1959-ben azonban a legfontosabb intézetek 
megállapodtak előírásaik egységesítésében, hogy minimálisra 
csökkenthető legyen a szükséges acélminőségek száma. Jelenleg öt 
különböző acélminőség létezik, amelyeket a kereskedelmi hajók 
építéséhez használnak. Ezeket A, B, C, D és E minőségi fokozatba 
(Grades) sorolják, az A fokozat a Lloyd's Register előírásainak megfelelő 

közönséges lágyacél, és általánosan ezt használják hajóépítéshez. A B fokozat az A-nál 
jobb minőségű lágyacélt jelent, és akkor írják elő, ha a kritikusabb helyeken vastagabb 
lemezekre van szükség. A C, D és E fokozatokat egyre növekedő nyírópróba szilárdság 
jellemzi, a C fokozat az American Bureau of Shipping osztályozó intézet 
követelményeinek fele meg. A Lloyd's Register intézet követelményei az A, B, D és E 
acélokra a Lloyd's Rules for the Manufacture, Testing and Certification of Materials (a 
Lloyd’s előírásai az anyagok gyártására, tesztelésére és bizonylataira vonatkozóan) 3. 
fejezetében találhatóak. 
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Nagyobb szakítószilárdságú acélok. A lágyacélnál nagyobb szilárdságú acélokat a nagy 
tankhajók, konténer- és tömegáru szállító hajók erősen igénybevett részeihez 
használják. A nagyobb szakítószilárdságú acélok alkalmazása lehetővé teszi a fedélzet 
és a fenéklemezek vastagságának illetve a merevítők méretének csökkentését, ha a nagy 
hajók középső hengeres szakaszához használják őket; ugyanakkor azonban nagyobb 
alakváltozásokat eredményez. A nagyobb szakítószilárdságú acélok hajó 
vasszerkezethez való felhasználása esetén azok hegeszthetősége fontos szempont, 
ezeknél az acéloknál azonban a kifáradás hamarabb következik be, amit figyelembe kell 
venni. További szempont, hogy a lemezek és merevítők kisebb vastagsága mellett a 
korrózió hatása alaposabb ellenőrzést kíván. 
A hajótest építéséhez felhasznált nagyobb szakítószilárdságú acélok gyártása és 
minőségi ellenőrzése a Lloyd's Register követelményeinek megfelelően történik. A 
nagyszilárdságú acélok gyártására, vegyi összetételére, hőkezelésére és mechanikai 
tulajdonságaira vonatkozó teljes specifikációt a Lloyd's Rules for the Manufacture, 
Testing and Certification of Materials (a Lloyd’s előírásai az anyagok gyártására, 
tesztelésére és bizonylataira vonatkozóan) 3. fejezete tartalmazza. A nagyobb 
szakítószilárdságú acélok három változatban állnak rendelkezésre, azaz 32, 36 és 40 
kg/mm2, ami a hengerműből kiszállított állapotot jelenti normalizálva. Van lehetőség az 
anyagnak hat szilárdsági fokozatú változatban való beszerzésére, 42, 46, 50, 55, 62 és 
69 kg/mm2 szakítószilárdsággal, ebben az esetben a szállítási állapot edzett vagy 
temperált. Mindegyik szilárdsági fokozatot négy alcsoportra osztják, AH, DH, EH és 
FH, amely a kívánt nyírópróba ütőmunka értékeire vonatkozik. 
 
Acélöntvények. Acélöntvény készítésénél a korábban ismertetett három eljárással 
gyártott acélt olvadt állapotban az összeállított öntőformába öntik, és abban hagyják 
megszilárdulni. A formából kivett munkadarabot hőkezelésnek kell alávetni, pl. 
lágyításnak, normalizálásnak vagy temperálásnak, hogy csökkenthető legyen a 
ridegsége. Acélöntvényből a fartőkét, a kormánytőkét, a tengelykilépések kereteit és a 
hasonló szerkezeti elemeket készítik. 
 
Kovácsolt acél. A kovácsolás olyan megmunkálási eljárás, amikor egy acél 
munkadarabot olyan hőfokra hevítenek, amelyen az már többé-kevésbé alakítható, majd 
kézi vagy gépi kalapácsokkal a megfelelő helyre ütéseket mérnek, hogy a kívánt alakot 
felvegye (képlékeny alakítás). A kovácsoláshoz csillapított acélra van szükség, amelyet 
a már említett három eljárással gyártanak nyersvasból, az acél bugákat megolvasztásuk 
után hűtőformába öntik. A tetejéről és az aljáról jelentős mennyiséget eltávolítanak 
ahhoz, hogy a kész kovácsdarabokban már ne maradjon semmilyen káros szennyeződés 
azután a tömör bugát fokozatosan és homogén módon felhevítve megmunkálják. Ahol 
lehetséges, a megmunkálásnál az anyag szálirányát úgy választják meg, hogy az 
igénybevételnek a lehető legjobban ellenálljon. Szükség van utólagos hőkezelésre, 
elsősorban lágyításra illetve normalizálásra vagy temperálásra, ezzel lehet a 
megmunkálás és a nem homogén lehűlés hatásait eltűntetni. 
 
4.1.2.1.3 Ötvözött alumínium 
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A hajóépítésben az ötvözött alumínium alkalmazásának a lágyacéllal szemben három fő 
előnye van. Először is az alumínium könnyebb, mint a lágyacél (sűrűségük 2,72 illetve 
7,84 tonna/m3), aminek segítségével alumíniumszerkezet esetén akár 60% 
súlymegtakarítás van az acéllal szemben. Kereskedelmi hajóknál ez a fő tényező a 
másik kettő mellett, amely az alumínium jó korrózióállósága és nem-mágnesezhető 
jellege. Az utóbbi tulajdonság hadihajóknál és a mágneses iránytűnél kerül előtérbe, 
kereskedelmi hajóknál azonban nem lényeges. A jó korróziós tulajdonságok 
kihasználhatóak, de szükség van jó karbantartásra és a csatlakozó acélszerkezetek 
elszigetelésére. Az ötvözött alumínium fő hátránya a magasabb beszerzési ár (ami az 
acéléhoz képest súlyra vonatkoztatva akár 8-10-szeres is lehet). A beszerzési ár 
különbségét ki kell egyenlítenie a jármű nagyobb áru- illetve személyszállító 
kapacitásának ugyanolyan merülésnél, ami a kisebb üres súlyból ered. 
Az ötvözött alumíniumnak a hajótest szerkezetében való alkalmazása nagyon nehezen 
közelíthető meg gazdaságossági oldalról, és eddig még csak kisebb hajóknál tettek ilyen 
kísérleteket. Jelentős ugyanakkor azoknak a hajóknak a száma, amelyeket ötvözött 
alumíniumból készült felépítménnyel építettek, és az üres hajó vízkiszorításának 
csökkenésén kívül ezeknél az az előny is jelentkezik, hogy a keresztirányú stabilitás 
javul. Mivel a felépítmény súlypontja a teljes hajó rendszersúlypontja felett van, a 
felépítmény súlyának csökkenése lefelé viszi a rendszer súlypontját az 
összehasonlítható acél felépítményhez képest. Ha a jármű stabilitásában vannak kritikus 
szituációk, ez a javulás a kezdeti metacentrikus magasság növelését teszi lehetővé. Ha 
viszont a jármű kielégítő kezdeti stabilitással bír, csökkenteni lehet a tervezőasztalon a 
szélességet, ami megint csak súlymegtakarítás a vasszerkezetben. Ennek közvetve az is 
a következménye, hogy a hajó ellenállása csökken, emiatt kisebb teljesítményű főgép 
elegendő, az pedig ismét súlymegtakarítást eredményez. Személyhajók esetében 
azonban a kedvezőbb stabilitást nem a szélesség csökkentésére használják fel, hanem a 
rentabilitás növelése érdekében emelik a szállítható utasok számát. 
Jelentős megtakarításra csak azoknál a hajóknál lehet számítani, ahol viszonylag nagy a 
sebesség, vagyis a teljesítmény, illetve ott, ahol kicsi a hasznos terhelés/önsúly 
viszonyszám. Ilyenek a közepes és nagysebességű személyszállító hajók, mint pl. a 
csatornaátkelő komphajók és a kisebb hasznos terhelésű luxus személyhajók. A 
teherszállító vonalhajók közül nagyon kevés olyan van, amelyet ötvözött alumínium 
felépítménnyel láttak el, ezek is olyanok, amelyeknek a merülése korlátozott a hajózóút 
mélysége miatt. Az ötvözött alumíniumot egyre inkább használják azonban a többtestű 
és egyéb nagysebességű komphajók esetében, ahol előnyös az alumínium jó 
szilárdság/súly viszonyszáma. 
 
Az alumínium gyártása. Jelenleg az alumíniumot az azt kb. 56%-ban tartalmazó ércből, 
a bauxitból állítják elő. Az érctől az alumíniumig két bonyolult és drága fázis során 
lehet eljutni. Először is tisztítani kell a bauxitot, hogy tiszta alumínium-oxidot lehessen 
nyerni; ezt azután fémes alumíniummá lehet alakítani, azaz a folyékony fémből 
öntecseket vagy bugákat öntenek, mielőtt a fém újraöntése megtörténik olyan formába, 
amelyet a későbbi megmunkálás igényel, pl. hengerlés, extrudálás, stb. 
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Az alumínium profilokat leginkább extrudálással gyártják. Ez úgy történik, hogy a 
felhevített anyagot átpréselik egy matricán, amely a kívánt formájú nyílással 
rendelkezik. Ezzel a módszerrel sokkal bonyolultabb formákat lehet kialakítani, mint 
acélból, ahol a profilokat hengerléssel gyártják. A szelvény vastagsága azonban kevésbé 
változatos, mivel minden egyes vastagsági méret más matricát igényel. A tipikus 
profilokat a 4.1.2.1.3.1 ábra mutatja.  
 

4.1.2.1.3.1 ábra Tipikus profilok ötvözött alumíniumból 
 
ALUMÍNIUM ÖTVÖZETEK 
A tiszta alumínium szakítószilárdsága nagyon alacsony, ezért 
szerkezeti anyagként nem használható; az alumíniumot olyan 
anyagokkal kell ötvözni, amelyek megnövelik a szakítószilárdságot. 
Számos alumínium ötvözetet alkalmaznak, de ezeket két csoportra 
oszthatjuk: hőkezelés nélküliek és hőkezeltek. Az utóbbiak precízen 
vezérelt hevítési és hűtési ciklusnak vannak kitéve a 
szakítószilárdság növelése érdekében. 
A hőkezelés nélküli lemez hideg alakítása előnyös, mert növeli az 
anyag szilárdságát. Egyidejűleg azonban a lemez veszít 
képlékenységéből, sőt, túlzott hidegalakításnál az anyagban 

repedések keletkezhetnek; ez tehát korlátozza a hajóépítésben alkalmazható 
hidegalakítás mértékét. A hidegen alakított ötvözeteket az alakítás után lassú 
melegítésnek és lehűtésnek teszik ki, ami lágyítja és stabilizálja az anyagot a 
képlékenység javítása érdekében. 
 

6.1 táblázat 

Ötvöző elemek 

Elem  5083  5086  6061  6082  

Réz  0,10 max  0,10 max  0,15-0,40  0,10 max  

Magnézium  4,0-4,9  3,5-4,5  0,8-1,2  0,6-1,2  

Szilícium  0,40 max  0,40 max  0,4-0,8  0,7-1,3  

Vas  0,40 max  0,50 max  0,70 max  0,50 max  

Mangán  0,4-1,0 0,2-0,7  0,15 max  0,4-1,0  

Cink  0,25 max  0,25 max  0,25 max  0,20 max  

Króm  0,05-0,25  0,05-0,25  0,04-0,35  0,25 max  

Titán  0,15 max  0,15 max  0,15 max  0,10 max  

Egyéb elemek 
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egyenként  0,05 max  0,05 max  0,05 max  0,05 max  

összesen  0,15 max  0,15 max  0,15 max  0,15 max  

 
Az alumínium ötvözeteknél szükség van megfelelő hőkezelésre a szakítószilárdság 
növelése érdekében. A hajóépítésre alkalmas hő-kezelt alumínium ötvözetek fő ötvöző 
eleme a magnézium és szilícium. Ezek Mg2Si vegyületet alkotnak, és a keletkező 
ötvözet korrózióállósága kiváló, illetve szakítószilárdsága jobb, mint a hőkezelés 
nélküli ötvözeteknek. 
Mivel az anyag hőkezelést kapott a nagyobb szakítószilárdság elérése érdekében, a 
későbbi hevítés, pl. hegesztés vagy melegalakítás, lokálisan ronthatja a javított 
jellemzőket. 
Az alumínium ötvözetek megjelölésére általában az Alumínium Szövetség 
megjelöléseit alkalmazzák. Az 5000 sorozatú ötvözetek hőkezelés nélküliek, 6000 
sorozatba soroltak pedig hőkezelt öntvények. A kezelések jellegére további betűk és 
számok szolgálnak. A Lloyd's Register az alábbi széles körben használt ötvözeteket 
ajánlja hajóépítéshez: 
- 5083-0  lágyított, 
- 5083-F   technológiai hőkezelés, 
- 5083-H321  alakítási edzés és stabilizálás, 
- 5086-0   lágyított, 
- 5086-F   technológiai hőkezelés, 
- 5086-H321  alakítási edzés és stabilizálás, 
- 6061-T6   oldatban végzett hőkezelés és mesterséges öregítés, 
- 6082-T6   oldatban végzett hőkezelés és mesterséges öregítés. 
 
SZEGECSELÉS  
A szegecselés használható olyan helyeken a könnyű alumíniumlemez és a merevítők 
összeerősítésére, ahol fontos a látvány, ezért el kell kerülni a hegesztésnél fellépő 
torzulásokat. 
A leggyakrabban alkalmazott szegecsanyag hajóépítési célokra az NR5 hőkezelés 
nélküli ötvözet (az R a rivet, magyarul szegecs szóra utal), amely 3-4% magnéziumot 
tartalmaz. A nem-hőkezelt ötvözetből készült szegecseket hidegen és melegen egyaránt 
lehet használni. Hideg szegecselésnél viszony kevesebb de nagyobb ütést kell 
alkalmazni, így a szegecs gyorsan a helyére kerül, ezzel elkerülhető a túlzott 
hidegalakítás, azaz nem keményedik meg annyira, hogy ne lehetne elszegecselni. Ahol 
a szegecselés hevített anyaggal történik, a hőmérsékletet precízen be kell tartani a 
metallurgiai károsodás megelőzése érdekében. A hevített szegecsek szakítószilárdsága 
elmarad a hidegen bevert szegecsekétől. 
 
Tűzvédelem. Amikor ötvözött alumínium szerkezetekről beszélünk, meg kell említeni, 
hogy azokon a hajókon, ahol alumíniumszerkezetek vannak, sokkal kritikusabb kérdés a 
tűzvédelem az alumínium ötvözetek alacsonyabb olvadáspontja miatt. A keletkező 
tűzben a kialakuló hőmérséklet elégséges lehet a szerkezet összeomlásához, hacsak 
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nincs megfelelő védelem. A vízmentes válaszfalakon személyhajók esetében a 
hőszigetelésnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy tűzvédelmi szempontból az 
alumínium válaszfalak egyenértékűek legyenek az acél válaszfalakkal. 
Ez az oka annak, hogy az alumínium felépítménnyel rendelkező teherhajóknál az aknák 
(gépakna, stb.) acélból vannak kialakítva. 
 
4.1.2.1.4 Anyagvizsgálat 
 
A fémeket vizsgálatoknak kell alávetni, hogy bizonyosak lehessünk arról, hogy 
szilárdságuk, képlékenységük és szívósságuk megfelelő arra a célra, amire használni 
akarjuk őket. 
A  különféle fémek szilárdságának összehasonlítása során állandóan hivatkozunk a 
feszültségekre és alakváltozásokra, ezért azokat vizsgálni kell. A feszültség azt a 
képességet mutatja egy anyagnál, mennyire terhelhető, ezért gyakran azt a 
feszültségértéket adják meg egy anyag esetében, ami végül is a terhelés és a felület 
aránya, amit képes elviselni. Ezt az értéket a terhelés és az igénybe vett anyagfelület 
hányadosaként kapjuk meg, pl. ha egy A cm2 keresztmetszetű rúd szakítóereje P N erő, 
akkor a rúd anyagának szakítószilárdsága P/A Pa (ld. 4.1.2.1.4.1 ábra). 

 
4.1.2.1.4.1 ábra  
Feszültség/alakváltozás viszony 
hajóépítő anyagoknál 
 
A teljes alakváltozás az a 
deformáció, amelyet egy test egy 
adott terhelés hatásra szenved. 
Az alakváltozás fajlagos 
deformáció hossz- vagy 
térfogategységre számítva, pl. ha 
az eredetileg l hosszúságú rúdra 
gyakorolt P szakítóerő olyan 
nyúlást ill. hossznövekedést hoz 

létre, amely δl értékű, akkor a szakítási nyúlás a rúd esetében a hossznövekedés per 
egységnyi hossz, azaz 
 

hossznövekedés / eredeti hossz   vagyis δl / l 
 
Bizonyítható, hogy egy bizonyos terhelés eléréséig a rúdra gyakorolt terhelés a rúdban a 
terheléssel azonos mértékű hossznövekedést okoz. Ez arra mutat, hogy a nyúlás a 
terheléssel egyenesen arányos, vagyis a feszültség és az alakváltozás is azonos arányban 
áll, mivel a rúd eredeti hossza és keresztmetszete állandó marad. A legtöbb fémnél ez az 
egyenes arányosság addig érvényes, amíg a feszültség el nem éri az úgy nevezett 
’folyáshatár’ értékét. A fém eddig a pontig rugalmasan viselkedik, a rúd eredeti hosszát 
nyeri vissza, ha a folyáshatár elérése előtt megszűnik a terhelés. 
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Ha a szakítógépbe lágyacél próbadarabot helyezünk, és mérjük a hossznövekedést a 
terhelés mértékével együtt, megrajzolhatjuk a 7.1 ábrán látható diagram kezdeti 
szakaszát, azaz a terhelést a hossznövekedés ill. a feszültséget az alakváltozás 
ellenében. Ez jól mutatja az egyenes arányosságot a folyáshatárig. 
Mivel a feszültség egyenesen arányos az alakváltozással, a feszültség az egyenes vonal 
meredekségének konstans értékével egyenlő a diagramon, tehát: 
 

feszültség/alakváltozás = állandó 
 

Ezt az állandót rugalmassági tényező (Young's Modulus) néven ismerjük, és jelölése E 
(lágyacélnál ennek értéke kb. 21.100 dN/mm2 illetve 211 kN/mm2). 
A folyáshatár egy fémnél az a feszültség, amelynél a folyáspont jelentkezik a 
diagramon, efelett a fém már nem viselkedik rugalmasan. A végső szakítófeszültség az a 
feszültségérték, amelynél a fém nem bír ki többet, ezt a szakítóterhelés és a rúd eredeti 
keresztmetszetének hányadosa adja ki. A folyáspont felett a fém képlékenyen 
viselkedik, ami azt jelenti, hogy a fém alakváltozása nagyobb, nem arányos a 
terheléssel, és eredeti alakját nem nyeri vissza a terhelés megszűntetésekor. Deformált 
marad (beáll). 
Bizonyos fémeknek nincs világosan meghatározható folyáspontjuk; pl. az alumínium 
feszültség/alakváltozás görbéje a kezdeti egyenes szakasz után fokozatosan erősebben 
kezd görbülni, de a folyást nem jelzi élesen semmi (4.1.2.1.4.1 ábra jobboldala). A 
'próbafeszültség' néven ismert jellemzőt használnak az ilyen anyagokra, ennek értéke 
úgy határozható meg, hogy az alakváltozás-tengelyen egy kezdeti értéket jelölnek meg, 
pl. 0,2%-ot, és a görbe egyenes részével ebből a pontból húzott párhuzamos metszi ki a 
próbafeszültség értékét a görbéből. 
Természetesen a hajó tervezésénél a szerkezet igénybevételét a rugalmas feszültségek 
tartományába kívánják helyezni, ezért a szerkezet méreteit megfelelő biztonsági 
tényezővel kell meghatározni. 
 
Az osztályozó intézetek anyagvizsgálati gyakorlata a hajótest anyagai esetében 
Mind a lágyacélból, mind a nagyobb szakítószilárdságú acélból készülő lemezeket és 
profilokat, amelyeket a hajóba beépítenek, olyan gyártó műveknél kell előállítani, 
amelyeket az érintett osztályozó intézet elfogad. Gyártás közben megkövetelik az anyag 
elemzését, és ennek értelmében a hengerelt anyag vizsgálatára próbákat írnak elő. Az 
osztályozó intézetek hasonló elemző és próbatevékenységet követelnek meg a kovácsolt 
és öntött acél alkatrészekre is, hogy a megfelelő minőséget tartani lehessen. 
Roncsolásos vizsgálatokat végeznek olyan mintadarabokon, amelyeket a legyártott 
sorozatból vettek az intézetnek a megfelelő előírásokban foglalt követelményeinek 
megfelelően. Ezek a vizsgálatok rendszerint a szakítópróbát és az ütőmunka tesztet 
(Charpy) jelentik. 
 
Szakítópróba. Ennek a tesztnek az alapvető elve már ismert, adott méretű próbadarabot 
tesznek ki axiális húzóerőnek, és a mért eredményeknek (folyási feszültség, a 
szakadásnál mérhető szakítószilárdság illetve a szakadásig mérhető nyúlás) ki kell 
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elégíteniük a minimális követelményeket. Az ugyanabból az anyagból vett 
próbadarabok szakítópróbájánál mérhető nyúlás összehasonlíthatósága érdekében a 
próbadarabok keresztmetszetének és hosszának azonosnak kell lennie.  
 

4.1.2.1.4.2 ábra  Charpy ütőmunka 
teszt 
 
A legfontosabb osztályozó intézetek 
ezért olyan standard próbadarabokat 
fogadtak el, amelyeknél a teljes mért 
hossz 5,65-szöröse a keresztmetszet-
terület négyzetgyökének, ami 
egyenértékű az átmérő ötszörösének 
megfelelő mért hossznak. 
 
Ütőmunka teszt. Számos formája van 
az ütőmunka teszteknek, de a 
legelfogadottabb a Charpy V és 
Charpy U bemetszésű munkadarabon 
végzett ütőmunka teszt, ezért itt azok 
ismertetése található. Az ütőmunka 
teszt célja az anyag szívósságának 
meghatározása, azaz annak a 
képességének, hogy dinamikus 
terheléseket mennyire  tud elviselni. 
A 4.1.2.1.4.2 ábrán a Charpy-teszt gép 
elve látható, valamint a standard teszt 
próbadarab a Charpy V bemetszésű 
teszthez. A próbadarab az üllőre van 
helyezve, az inga pedig felső 
helyzetéből nekilendül, a törő-él a 

bemetszéssel átellenben megüti a darabot és eltöri. Az energia mértékét, amelyet a 
próbadarab eltörése felemészt, a gép automatikusan regisztrálja. Alapvetően, 
amennyiben a súrlódást figyelembe vesszük, a töréshez szükséges energia az a 
különbség, amellyel az inga elengedés előtti potenciális energiája nagyobb annál, 
amivel a legnagyobb sebességű függőleges helyzetében elvégzett próbadarab-törés után 
rendelkezik. Az átlagos ütőmunka értéke a vizsgált próbadarabok esetén függ a 
próbadarab hőmérsékletétől is. 
 
Alumínium ötvözetek vizsgálata. Az alumínium ötvözetből készült lemezeket és 
profilokat az előírt szakítópróbának kell alávetni. Az ötvözött alumínium szegecsekhez 
alkalmazott rúdanyagon szakítópróbán kívül tömörítő próbát is kell végezni. Ez utóbbi a 
rúdanyag olyan hosszirányú összenyomását kívánja meg, amíg átmérője az eredetinek 
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1,6-szerese lesz, ennél az anyagnak nem szabad repedéseket mutatnia. A kész 
szegecsekből kiválasztott darabokat is ugyanilyen tömörítő próbának vetik alá. 
 
4.1.2.2 Gyártástechnológiai eljárások 
 
A korábbiakban már szó esett arról, hogy melyen fejlődésen ment át az acélból készült 
hajók gyártástechnikája, ebből világossá vált, hogy ma – a nagy acélszerkezetek 
gyártásával és építésével foglalkozó más iparágakhoz hasonlóan – a hajóépítő iparág is 
szinte kizárólag a hegesztést alkalmazza. 
 
4.1.2.2.1 A hajóépítésben használatos hegesztési és lángvágási eljárások 
 
A hegesztés fejlődését két olyan ágazat hajtotta előre, amelynél a szegecselés volt az 
alapvető módszer korábban, azonban annak nehézkes és kényelmetlen tulajdonságai 
miatt keresték az azzal egyenrangú alternatív megoldást, ez volt a hajóépítés és a hidak 
konstrukciója. Eredetileg a hajók szerkezetében a hegesztést arra használták, hogy a 
különféle fém-alkatrészek hibáit kijavítsák. Az I. Világháború alatt számos 
hajóépítéssel kapcsolatban álló intézmény, így néhány hajóosztályozó intézet is, mint 
pl. a Lloyd's Register, kutatásokat kezdett végezni a hegesztés területén, és néhány 
esetben építettek prototípus jellegű hegesztett szerkezeteket. A II. Világháborúig 
azonban a hajók lemezeinek és merevítőinek összeerősítéséhez a szegecselés maradt a 
fő módszer. A háború alatt és után mind a hajó-, mind a hídépítésben a hegesztés 
elterjedt és fejlődött, mára pedig a hegesztés teljesen kiszorította a szegecselést. 
Számos előnye van a hegesztésnek a hajóépítés területén a szegecselt konstrukciókkal 
szemben. Ezek nemcsak az építés, hanem a hajó üzemeltetése során is jelentkeznek. 
A hajóépítő számára a következő előnyök fedezhetők fel. 
(a) A hegesztés jól alkalmazható az előgyártás technológiájaként.  
(b) Könnyebb elérni a víz- és olajmentességet a hegesztett varratoknál.  
(c) A varratokat sokkal gyorsabban el lehet készíteni.  
(d) Nem kell nagy gyakorlatú szakembereket alkalmazni, betanított munka. 
A hajótulajdonosnál jelentkező előnyök. 
(a) A hajótest súlya kisebb, tehát a hasznos terhelés nagyobb lehet. 
(b) Kevesebb karbantartás szükséges. 
(c) A szegecselélt lemezek átlapolásával szemben a hajótest áramvonalasabb, ami 

kisebb súrlódási ellenállást jelent, azaz kisebb üzemanyag költségeket. 
A kovácshegesztéssel ellentétben, ahol a szilárd halmazállapotú fémet dolgozzák össze, 
a hajóépítési hegesztési eljárások mind az ömlesztő típusú hegesztéshez tartoznak. Az 
ömlesztő hegesztésnél megfelelő intenzitású hőforrással folyamatosan megolvasztják a 
csatlakoztatni kívánt anyagok szélét, amint a hőforrás a csatlakozási vonal mentén 
végighalad. A gáz-, ív- és ellenállás-hegesztés mindegyike rendelkezik a megfelelő 
hőforrással az anyag megolvasztásához. 
 
Gázhegesztés 
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Az első hőforrás valószínűleg egy gázláng volt, amit ömlesztő-hegesztéshez használtak, 
ahhoz pedig, hogy a megfelelő magas hőfokú lángot elérjék, számos fűtőgázt 
alkalmaztak oxigénnel együtt. A legszélesebb körben alkalmazott gáz jelenleg az 
acetilén, amely intenzív koncentrált lángot biztosít (átlagos hőmérséklet 3.000°C) 
oxigénnel elégetve. 
 

4.1.2.2.1.1 ábra Gázhegesztés 
 
Az oxigén-acetilén láng két jól elkülöníthető 
területtel rendelkezik, a belső maggal, 
amelybe az oxigént a hegesztőpisztoly 
táplálja be az égéshez, illetve a külső 
zónával, ahol az égéshez szükséges oxigén 
egy része vagy egésze a külső levegőből 
származik.  
A pisztoly által létrehozott gázkeverék 
oxigén és acetilén arányának változtatásával 
szabályozható az égés hatékonysága, és 
azzal a láng paramétereit lehet beállítani 
(4.1.2.2.1.1 ábra). Ha valamivel több az 
oxigén, mint az acetilén, ’oxidáló’ láng jön 
létre. Ilyen lángot kell használni nagy 
hővezetési tényezőjű anyagok hegesztésénél, 
amilyen a réz, ezért az olvadt fémben kevés 
a szilícium, acéloknál azonban nem, mivel 
akkor az acél széntartalma kiég. Az acetilén 
és oxigén azonos aránya esetén a láng 
’semleges’, ezt kell használni acéloknál és a 
legtöbb más fémnél. Ahol az acetilén több, 
mint az oxigén, ’karbonizáló’ láng alakul ki, 
a többlet acetilénből szénrészecskék válnak 
ki. Ezek hajlamosak az olvadt acélban 

oldódni, ami aztán üzem közben metallurgiai problémákat okoz. 
Az oxigén-acetilén láng külső zónájában a körülvevő levegőből oxigénelvonás történik, 
így ez bizonyos mértékig védi az olvadt fémfürdőt az oxidációtól. Ha nincs védelem, az 
oxigén bekerülhet az olvadt fémbe, és abban zárványokat okozhat lehűlés után. Azoknál 
a fémeknél, amelyek magas hőfokon olvadó oxidokat tartalmaznak, mint pl. 
rozsdamentes acél vagy alumínium, aktív áramlást kell létrehozni, hogy a hegesztési 
eljárás közben el lehessen távolítani az oxidokat. 
Az oxigén és acetilén egyaránt fém palackokban van tárolva, az oxigén nyomás alatt, az 
acetilén pedig acetonban oldott állapotban, mivel az nem nyomható össze. A palackok 
színkódja eltérő (piros – acetilén, fekete – oxigén), mindkét palackon nyomásszabályzó 
van üzem közben a gáz nyomásának szabályozásához. A hegesztőpisztoly hosszú vastag 
réz fúvókából, gázkeverő térből és szelepekből áll, amelyekkel az oxigén és az acetilén 
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mennyisége állítható be. Általában hegesztőpálcát használnak a varrat anyagának 
kitöltéséhez, előfordul azonban, hogy az összehegesztendő két alkatrészt pálca nélkül is 
össze lehet folyatni. A 4.1.2.2.1.1 ábra a gázhegesztési technikákat is mutatja. 
Az oxigénes acetilénhegesztés általában lassúbb, mint a többi ömlesztő-hegesztési 
eljárás, mivel a hőmérséklet alacsony a fém olvadáspontjához képest, ugyanakkor a hőt 
a lángból kell az anyagba bejuttatni. Emiatt az eljárás csak a vékonyabb lágyacél 
lemezeknél használható jól, a 7 mm-nél vékonyabb lemezeket ezzel az eljárással 3-4 
m/h sebességgel lehet hegeszteni. Hajóépítésnél az acetilénhegesztést a szellőzés és 
légkondicionálás csatornáinak összeállításánál lehet használni, illetve a kábelpályákhoz 
és a könnyebb acél bútorokhoz; emellett használják még a gázhegesztést csőszerelésnél 
és hasonló munkánál. Ezek a szakmák a gázlángot keményforrasztáshoz is alkalmazzák, 
ahol a varratok anélkül hozhatóak létre, hogy az összeerősítésre váró darabok 
anyagának olvadási hőmérsékletét el kellene érni. 
 
Elektromos ívhegesztés 
Az elektromos ívhegesztés alapelve az, hogy az elektromos erőforrás egyik pólusára 
egy fémhuzalt ill. elektródát kötnek, a másik pólusra viszont az összehegesztendő 
lemezeket kapcsolják. Ha az elektródát érintkezésbe hozzák a lemezekkel, az 
áramkörben elektromos áram kezd folyni. Az elektróda kis távolságra való eltávolítása a 
lemeztől ívet húz, amely tartósan fenntartható, ezzel nagy hőmérsékletű hőforrás jön 
létre, amely megolvasztja a lemezek szélét és az elektróda végét, amennyiben az fogyó 
típusú. 
Az elektromos áramforrások különböző félék lehetnek, egyenáramú (DC) generátorok 
vagy egyenirányítók változtatható vagy állandó feszültségkarakterisztikával éppúgy 
kaphatók a kereskedelemben, mint váltakozó áramú (AC) transzformátorok 
szabályozható feszültséggel egy vagy több hegesztő munkás részére. Hajóépítésben az 
utóbbi a legelterjedtebb. 
A 4.1.2.2.1.2 ábrán láthatóak azok a kézi, félautomata és automata elektromos 
ívhegesztő eljárások, amelyeket a hajóépítésben lehet alkalmazni. Az alábbiakban ezek 
ismertetése következik. 
 
Salak alatti eljárások. Az ívhegesztést kezdetben csupasz elektródával végezték, amit a 
normál hálózathoz kapcsoltak. Ez azonban nem adott megfelelő minőségű hegesztést, 
ezért kutatásba kezdtek, és rájöttek, hogy az elektróda mészbe való bemártása sokkal 
stabilabb ívet eredményezett. A folyamatos fejlesztések eredményeként ma már sokféle 
elektróda-bevonat ill. varratvédő salakréteg közül lehet választani. 
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4.1.2.2.1.2 ábra Elektromos ívhegesztés 
 
ELEKTRÓDÁK KÉZI ÍVHEGESZTÉSHEZ  
A központi huzal anyaga, amit általában használnak, nem csillapított lágyacél. Ez 
ideális egyrészt a dróthúzási technológiánál, másrészt a csillapításhoz szükséges 
ötvöző-anyagok, mint a szilícium és az alumínium, hajlamosak az ív stabilitását rontani, 
ezért a csillapított anyagok nem megfelelőek. Az elektródák bevonata általában ásványi 
szilikátok, oxidok, fluoridok, karbonátok, szénhidrogének és por-alakú fémötvözetek, 
valamint kötőanyag keverékéből áll. Keverés után a bevonatot ráextrudálják a 
maghuzalra, a kész elektródákat pedig csomagokban szárítják meg kemencében. 
Az elektróda bevonatának biztosítania kell az ívhez a védőgázt, a könnyű ívképzést és 
az ív stabilitását, a védő salakréteget, a jó varratformát és, ami a legfontosabb, a 
gázpajzsot, amely elfogyasztja a körülötte levő levegő oxigénjét, és ezzel védi az olvadt 
fémet a hegesztési varratban. Különféle típusú elektródák vannak a piacon, a típust 
gyakran a bevonat fajtája határozza meg. A legfontosabb típusok a rutilos 
(titándioxidos) és a bázikus (alacsony hidrogéntartalmú) elektródák. A rutilos 
elektródák nagy titántartalmú bevonatot kapnak, és általános célokra használt 
elektródák, amelyekkel könnyű dolgozni és a kapott hegesztési varrat kinézetre és 
szerkezetre egyaránt jó minőségű. A bázikus vagy alacsony hidrogéntartalmú 
elektródákat, amelyek bevonata magas mésztartalmú, olyan technológiával gyártják, 
hogy a bevonat nedvességtartalma minimális legyen a kis hidrogéntartalom biztosítása 
érdekében. A varrat anyagának mechanikai tulajdonságai, amelyet ezzel a fajta 
elektródával hegesztenek, sokkal jobbak a többi elektródával készített varrathoz képest, 
a bázikus elektródákat ajánlják általában a nagyobb szakítószilárdságú acélok 
hegesztéséhez. Ahol korlátozott a munkatér, például két szekció összehegesztésének 
utolsó függőleges varratánál, szintén alacsony hidrogéntartalmú elektródákat 
használnak. Az ilyen elektródák használatához gyakorlottabb hegesztőkre van szükség, 
mivel nehezebb kezelni. 
A kézi elektródákkal lehet hegeszteni kéz alatti helyzetben, pl. a fedélzeten kívülről, 
függőleges felületen vízszintesen vagy függőlegesen, pl. egy válaszfalon levő vízszintes 
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és függőleges varratoknál, valamint fejfeletti helyzetben, pl. a fedélzet varratait belülről 
(4.1.2.2.1.3 ábra). A hegesztéshez mindegyik helyzetben az ahhoz megfelelő elektródát 
kell kiválasztani (a gyártásnál biztosított pozícionális alkalmazhatóság), illetve a helyes 
áramerősséget, technikát és nyilvánvalóan szükség van gyakorlatra, különösen a 
függőleges és a fejfeletti helyzeteknél. 

 
4.1.2.2.1.3 ábra  Kézi 
ívhegesztés 
 
AUTOMATA HEGESZTÉS 
BEVONATOS HUZALLAL ÉS 
MAGOS HUZALLAL  
A hajógyárak széles körben 
alkalmazzák a British Oxygen 
Company által kifejlesztett 
'Fusarc' hegesztési eljárást illetve 
az annak megfelelő hasonló 
eljárásokat. Ezek a kézalatti kézi 
hegesztésnek felelnek meg 
vízszintes lágyacél 
lemeztáblákon. A 'Fusarc' 
hegesztő-berendezések a 
lemezen meghatározott 
sebességgel mozognak, a 
bevonatos huzal adagolása 
folyamatos, ami biztosítja a 
helyes ívhosszúságot és az olvadt 
varrat védelmét a felette 
elhelyezkedő salakkal. A 
bevonatot segítenek a végtelen 
huzalon megtartani a segéd 
drótspirálok (4.1.2.2.1.4 ábra). 
Az eljárás nem nagyon kényes a 
lemezek szennyezettségére, és 
nagyon kényelmes módszer a 

külső környezetben végzett hegesztéshez olyan időjárási viszonyoknál, amelyek nem 
mindig kedvezőek. A további védelmet széndioxid biztosíthatja (Fusarc/CO2 eljárás), 
amely a huzalt védő bevonattal együtt nagyobb áramerősséget tesz lehetővé, amely 
viszont a hegesztési sebességet képes növelni. A lemezek és profilok 
összehegesztéséhez a kettős bevonatú verzió is megjelent. 
Ma már gyakran használnak magos huzalt a bevonatos helyett a gépi hegesztésnél, 
amely lehetővé teszi a nagyobb áramerősséget és védőréteg kijuttatást, mindez pedig a 
minőséget javítja. A kerámia alaplemezt alkalmazó egyoldali hegesztéshez bázikus és 
rutilos magos huzalt egyaránt használnak. 
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4.1.2.2.1.4 ábra Automata 
ívhegesztés 
 
FEDŐPOROS ÍVHEGESZTÉS  
Ez olyan ívhegesztési eljárás, 
amelynél az ív egy granulált 
védőpor rétegen belül van 
működésben tartva (ld. 4.1.2.2.1.4 
ábra). A huzal fogyóelektróda, az ív 
pedig a huzal és a hegesztett lemez 
között áll fenn. Az ív környezetében 
a granulált védőpor lebomlik és 
gázokat fejleszt, így az 
tulajdonképpen az ív számára 
kiváló védőhatást nyújtó 
hőszigetelő olvadt tartóedény. 
Mindez erős hő-koncentrációt 
teremt, amitől az eljárás nagyon 
hatékony és megfelelő a nagy 
sebesség mellett keletkező nagy 
mennyiségű salakhoz. Hegesztés 
után az olvadt fémet egy réteg 
megolvadt salak védi, amelyet 
lehűlés előtt a még meg nem olvadt 
védőporral együtt lehűlés előtt 
össze lehet gyűjteni. 
Ez a kézalatti gépi hegesztés 
legelterjedtebb eljárása a hajóépítő 
iparban. A 25 mm vagy még 
nagyobb vastagságú anyagok 
hegesztéséhez fémport adhatnak 
hozzá, amely az ív energiájának 
növelése nélkül képes 30-50% 
növelést eredményezni a varrat 

térfogatában. A termelékenység növelhető fedőporos hegesztésnél több huzal vagy ív 
alkalmazásával is. 
Ahogy a hajógyárak világszerte elfogadják az egy-oldalról történő hegesztést hajóépítő 
gyártósoruknál a jobb termelékenység érdekében, a fedőporos ívhegesztést általában 
olvadó alátéttel alkalmazzák védőpor vagy üvegszál használatával az átolvadó csepp 
megfogásához. 
TŐCSAVAR-HEGESZTÉS (CSAPHEGESZTÉS)  
A tőcsavarok hegesztését árnyékolt-íves eljárásként lehet meghatározni, az ív a csavar 
(elektróda) és a lemez között jön létre, amelyhez a csavart hozzá kell hegeszteni. 
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Mindegyik tőcsavart egy rúdhegesztő pisztolyba helyezik, és mielőtt a csavart a 
lemezhez érintik, egy kerámiapántot csúsztatnak rá.  
 

4.1.2.2.1.5 ábra Tőcsavar-hegesztés 
 
A pisztoly működtető billentyűjének 
lenyomásakor a csavar eltávolodik a 
lemeztől, az ív pedig létrejön, 
megolvasztja a csavar végét és a lemez 
felületét. Az ív ezután automatikusan 
megszűnik az áram kikapcsolásával, a 
csavar pedig belenyomódik a megolvadt 
fémbe, és a kötés kész. 
A csavarhegesztő pisztoly mellett a 
berendezéshez tartozik az áram be- és 
kikapcsolását szabályozó egység is. 
Mindegyik csavar végén granulált 
védőpor van, amely az ív húzásának ideje 
alatt védőgázt bocsát ki. A kerámiapánt, 
amely a hegesztés helyét veszi körül, a 
levegő hozzáférését akadályozza meg a 
hegesztési zónához; emellett koncentrálja 
az ív hőjét, és a megolvadt fémet  
hegesztés helyén tartja (ld. 4.1.2.2.1.5 
ábra). 
A csaphegesztést a hajóépítés gyakran 
használja, általában a fedélzetre ill. 
válaszfalakra kerülő burkolat vagy 
szigetelés rögzítéséhez szolgáló 
tőcsavarok felhegesztésére, stb. A 
különféle tőcsavarok mellett előfordulnak 
kampós, gyűrűs és hasonló csapok is. 
 
Védőgázas hegesztési eljárások. A 

csupasz huzallal való hegesztés, ahol gáz védi az olvadt varratot, az 1960-as években 
alakult ki, és viszonylag gyorsan vált belőle a hajógyárakban a könnyebb 
acélszerkezetek, illetve az alumínium ötvözetek hegesztésének módszere. A védőgázas 
eljárások többsége automata vagy félautomata eljárás. 
WOLFRAM INERT-GÁZ (TUNGSTEN INERT GAS, TIG) HEGESZTÉS  
A TIG hegesztési eljárásnál az ívet a vízzel hűtött nem-fogyó wolfram elektróda és a 
lemez között kell létrehozni (4.1.2.2.1.6 ábra). Inert gázból védőatmoszférát hoznak 
létre a hegesztés helye körül, és töltőpálca szolgáltatja az anyagtöbbletet a hegesztési 
varrathoz. Az ív gyújtása nagyfrekvenciás kisüléssel történik a résen át, mivel az nem 
ajánlatos, hogy a wolfram elektróda érintkezzen a lemezzel. Az esetek többségében az 
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acél és alumínium hegesztéséhez használt gáz argon. Ezzel az eljárással csak 6 mm-nél 
vékonyabb lemezeket szoktak hegeszteni, abból is inkább alumíniumot, a kézi 
hegesztéshez nagyon gyakorlott hegesztő szükséges.  

 
4.1.2.2.1.6 ábra MIG hegesztés 
 
Az eljárást emlegetik TAGS 
hegesztésként is (tungsten arc 
gas-shielded welding, wolfram 
védőgázas ívhegesztés). 
 
FÉM INERT-GÁZ (METAL 
INERT GAS, MIG) 
HEGESZTÉS  
Ez a módszer valójában a TIG 
hegesztés kiterjesztése, de az 
elektróda ebben az esetben fogyó 
fémhuzal. 
Az eljárás alapjában annak felel 
meg, amit a 4.1.2.2.1.6 ábra 
mutat, a huzal-előtoló motor 
táplálja az ívhez a hegesztőpálcát 
a vezetőgörgők között, a 
hegesztő szerszámhoz tartozó 
érintkező hüvelyen keresztül. Az 
ív védelmére inert gázt táplálnak 
a szerszámba, az elektromos 
érintkezést az érintkező hüvely 
és a munkadarab között hozzák 
létre. A hegesztést szinte mindig 

egyenáramú (DC) áramforrással végzik, az elektróda a pozitív sarok a folyamatos 
fémadagolás érdekében, az alumínium hegesztésénél ez az oxidfilm eltávolításában is 
segít az ívkatód hatás alapján. Bár az eljárás teljesen automatizálható, az ábrán látható 
félautomata eljárások, ahol kézi hegesztőpisztolyt alkalmaznak, gyakrabban 
előfordulnak, és a hajóépítésnél jobban használhatóak is. 
Kezdetben szinte csak alumíniumnál használták az MIG hegesztést, a védőgáz argon 
volt. Az eljárást leginkább az alumínium fedélzeti házak és a különleges szállítóhajókon 
a cseppfolyósított metán gáztartályok gyártásánál alkalmazták. Általában nagyobb 
átmérőjű huzal és nagyobb áramerősség jellemezte ezt a munkát, a fémet a hegesztési 
varrathoz szórással vitték az ívbe, azaz fémszemcséket juttattak be az íven át nagy 
sebességgel. A kisebb áramerősségeknél meglehetősen nehézkes a fém bejuttatása az 
ívbe, a lemez maga csak kis mértékben olvad meg, ez eléggé komplikálttá teszi a 
vékony alumíniumlemezek hegesztését az MIG argon eljárással. Ezt a problémát 
bizonyos mértékig kiküszöbölte a ’lüktető ív’ eljárás bevezetése. Ennél kis 
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áramerősséget használnak nagy amplitúdójú áramingadozással, amely elválasztja a 
fémet az elektródától, és felgyorsítja annak mozgását az íven keresztül, ami jó 
behatolást eredményez. 
Az eljárás lágyacélhoz való alkalmazásának kezdeti időszakában argont használtak 
védőgázként; mivel azonban ez a gáz eléggé drága, emellett csak a kézalatti helyzetben 
lehet vele jó eredményt elérni, alternatívát kellett találni. A kutatást a CO2 védőgázként 
történő alkalmazására koncentrálták, ma már széles körben használatos az MIG/CO2 
eljárás lágyacél hegesztésére. Vastagabb lemezeknél a nagyobb áramerősség-értékek jó 
fémáramlást biztosítanak az elektródáról az íven keresztül, a behatolás elegendő 
mélységű. A huzal mérete meghaladhatja az 1,6 mm-t, az áramerősség pedig 350 A 
feletti a jó minőség eléréséhez. A nagy áramerősségű munka legnagyobb részét 
automata gépek végzik, de vannak félautomata munkához való hegesztőszerszámok, 
amelyeket jó gyakorlattal bíró hegesztők használni tudnak. Az eljárást csak kézalatti 
munkához lehet alkalmazni. 
A vékonyabb lemezeknél, ahol alacsonyabb áramerősségeket alkalmaznak, a fém 
eljuttatása a hegesztés helyére más módon történik az MIG/CO2 eljárásnál. Ezt a 
hegesztési formát mártogatós (vagy rövidzárlatos) eljárásnak nevezik. A fém bejuttatási 
módja a varratba a következő sorrendet követeli meg (ld. 4.1.2.2.1.6 ábra): 
1. ívet kell húzni, 
2. a huzalt az ívbe kell táplálni, amíg a lemezzel érintkezésbe kerül, 
3. az érintkezési ellenállás felmelegíti a huzal lemezzel érintkező részét, 
4. leválasztás, a huzal felhevített része olvadt fémként leválik, 
5. az ív ismételt gyújtása. 
Ahhoz, hogy az áramerősség hirtelen megnövekedését és a huzalvég lerobbanását meg 
lehessen előzni, amikor a huzal a lemezzel rövidzárlatot képez, változtatható ellenállást 
kell beiktatni az elektromos áramkörbe. Amikor az eljárást vékonyabb lemeznél 
alkalmazzák kisebb áramerősségekkel, a huzalátmérő kisebb, 0,8 mm ill. 1,2 mm. Az 
eljárás vékonyabb lágyacél lemezek hegesztésére minden helyzetben alkalmas. A 
hajóépítés területén félautomata eljárásként használják, főleg fedélzeti házak és más 
könnyebb acélszerkezetek hegesztésénél. 
A lüktető íves MIG/argon eljárás, amelyet a különböző helyzetű vékony alumínium 
lemez hegesztéséhez fejlesztettek ki, a vékony acéllemez különböző helyzetben végzett 
hegesztéséhez is használható, viszont drágábbnak bizonyul többnyire. 
Az MIG félautomata eljárások ugyanakkor jelentősen növelhetik a termelékenységet és 
csökkenthetik a költségeket. 
Az ilyen hegesztési eljárásokat gyűjtőnéven MAGS hegesztésnek nevezik, vagyis 
védőgázas fém ívhegesztésnek (metal arc gas-shielded welding). 
 
Egyéb hegesztési eljárások 
Vannak olyan hegesztési eljárások is, amelyeket nem lehet szigorúan sem gáz-, sem 
ívhegesztésnek nevezni, ezeket külön kell tárgyalni. 
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4.1.2.2.1.7 ábra Elektro-
gázhegesztés és elektro-salakos 
hegesztés 
 
Elektro-salakos hegesztés. Az 
elektro-salakos hegesztési 
eljárást vastagabb acéllemezek 
függőleges hegesztésénél 
alkalmazzák. Állítások szerint 
gazdaságos lehet vékonyabb 
lemezeknél is lefelé egészen 13 
mm-ig, de ezt az eljárást főként a 
jóval vastagabb lemezeknél 
használják. Nehéz öntött acél 
profilokat akár 450 mm 
vastagságig lehet vele 
hegeszteni. 
A hegesztési folyamat 
elindításához ívet kell húzni, 
maga a hegesztés azonban a 
védőporon keresztül vezető 
ellenállási pálya hevítő hatására 
megy végbe, amint a hegesztés 
megkezdődik, a kezdeti ívre 
nincs szükség. A 4.1.2.2.1.7 ábra 
az elektro-salakos eljárás alapjait 
mutatja; az áramot a hegesztés 
helyére a huzal vezeti, a vízzel 
hűtött réz saruk pedig az olvadt 
fémet tartják meg. Az eljárást 

gépesíteni lehet, a mozgás a lemezen felfelé történik, a védőport a hegesztés helyére a 
kezelő kézzel táplálja be. A lemezek éle nem igényel leélezést, a varrat anyaga 
jelentősen elvékonyodik tapasztalatok szerint. Szükség van a hegesztés megszakításánál 
és újraindításánál 'ráfutó' és 'lefutó’ lemezekre, az a jó, ha a hegesztés folyamatosan 
végezhető. Ha mégis meg kell szakítani, elkerülhetetlen, hogy nagyobb salakzárvány 
legyen a varratban, emiatt az eredeti fémet ki kell vágni és újból elindítani. Ha nagyon 
jó finom szemcseszerkezetű paramétereket kell biztosítani a hegesztésnél (az elektro-
salakos hegesztésnél a szemcseszerkezet meglehetősen durva) mindenképpen végezni 
kell lokális normalizáló kezelést. 
 
Elektro-gázhegesztés. A hajóépítők számára meglehetősen érdekes dolog egy további 
fejlesztés, az elektro-gázhegesztés. Ez lényegében olyan ívhegesztő eljárás, amely 
kombinálja a védőgázas és az elektro-salakos hegesztés jellemzőit. Az elektro-salakos 
eljárásból ismert vízhűtésű rézsarukat alkalmaznak, a hegesztés anyagpótlását azonban 
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csupasz huzal helyett védőpor-magos huzal biztosítja. Az olvasztást ívvel történik, 
amely a hegesztési varrat megolvadt fémanyagának felülete és a huzal között jön létre, a 
védőgázként használt CO2 vagy CO2 és argon keveréke pedig külön fúvókákon vagy 
lyukakon érkezik, amelyek központosan vannak elhelyezve közvetlenül a rézsaruk 
felett. A rendszer gépesítve van, alapja egy automata függőlegesen felfelé hegesztő gép, 
amelyet áramforrás táplál és zártkörös hűtéssel rendelkezik illetve szintjelzővel, amely 
automatikusan szabályozza a függőleges előtolást. 
Az eljárás legkedvezőbb tartománya a 13 és 50 mm közötti leélezett vagy leélezetlen 
lemezek hegesztése, ezért a hajóépítés területén a függőleges varratokat készítik vele a 
műhelyben vagy a sólyán való szekció-összeállításnál. Erre a célra a legmegfelelőbb az 
egy- vagy kétoldali leélezésű varrat elektro-gázhegesztéssel történő készítése, mivel az 
lehetővé teszi a hegesztés kézi befejezését, ha nehézség merül fel. A kézi befejezésnél 
azonban a leélezetlen varrat szinte lehetetlen feladatot jelentene. 
 
Termithegesztés. A termithegesztés az egyik legrégibb hegesztési eljárás. Felfedezése 
H. Goldschmidt nevéhez fűződik, aki már 1899-ben vasúti sínek összehegesztésére 
alkalmazta.  
Ez az eljárás nagyon jól alkalmazható vastag acélprofilok összehegesztésére, pl. a 
fartőke egységeinél. Gyakran használják ilyen jellegű öntött vagy kovácsolt alkatrészek 
javításánál is. Az eljárás olyan ömlesztő hegesztés, ahol az olvasztáshoz szükséges hőt 
egy porkeverék égése adja, amelynek elemeiként alumínium és vasoxidot használnak. 
Az összehegesztésre váró végeket előzetesen homok- vagy grafitformába foglalják, a 
keveréket pedig egy hőálló bélésű öntőüstbe helyezik. A keverék meggyújtása 
leginkább bárium-peroxid tartalmú gyúlékony por segítségével történik. 
Az üstben ezt követően lezajló reakció során az oxigén kiválik a vasoxidból és az 
alumíniummal hoz létre alumíniumoxidot vagy salakot, illetve túlhevített termitacélt. 
Ezt az acélt beöntik a formába, ahol az előmelegíti illetve megolvasztja és összeerősíti 
az összekötésre váró széleket. A lehűlés során folyamatos kapcsolat jön létre és a formát 
eltávolítják. 
 
Súrlódóhegesztés. A súrlódó-hegesztés viszonylag új eljárás anyagok összeerősítésére, 
amelyet a hajóiparban alkalmaztak, de terjedőben van más területen is. 
A súrlódó-hegesztés szilárdállapotú kötés, amely előnyös lehet az ömlesztő-
hegesztéssel szemben adott esetben. Tompavarratok készítésénél az eljárás nem-fogyó 
forgó szerszámot alkalmaz, amelynek profilos tüskéje be van szorítva két lemez 
tompavarratába, és végig van vezetve a varrat mentén. A két lemez széle meglágyul, és 
az anyagot a forgó tüske magával sodorja, aminek eredményeként szilárd kötés 
keletkezik a két lemez között (ld. 4.1.2.2.1.8 ábra).  
A meglágyult anyagnak a varratban való megtartására a szerszám hátsó része szolgál, a 
szerszám válla nyomás alatt tartja az anyagot a felső felületen. Mindkét lemezt és a 
szerszám hátsó részét is jól le kell fogatni, mert jelentős erők lépnek fel. A forgó 
szerszám ferde szögbe állításával eltérő vastagságú lemezeket is lehet így tompán 
hegeszteni. 
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4.1.2.2.1.8 Súrlódó-hegesztés 
 
Az eljárást jelenleg ötvözött 
alumíniumlemezek egymáshoz ill. ilyen 
lemezek alumínium profilokhoz és 
öntvényekhez való hegesztésére 
használják. Eltérő alumínium ötvözetek is 
összeköthetők ezzel az eljárással. Az 
acélok súrlódó-hegesztésénél használható 
forgó szerszám anyagát illetően még 
kutatás folyik. 
Tipikus felhasználási területe a súrlódó-
hegesztésnek a gyors hajók alumínium 
fedélzetpaneljeinek gyártása extrudált 
profilokból, valamint személyhajók 
önmerevített alumínium 
kabinválaszfalainak összeállítása. 
 

Vágási eljárások 
A legutóbbi időkig a hajógyárakban az acél lemezeket és profilokat az acetilén 
lángvágási technika alkalmazásával vágták méretre, a plazmavágó gépek bevezetése 
azonban azok széles elterjedéséhez vezetett a hajóépítés területén. 
 
Lángvágás gázzal. A gázzal végzett lángvágás alapelve az a vegyi illetve hőhatás, 
amely kizárólag a vas és annak ötvözetei esetében lép fel. A vas vagy annak bármilyen 
ötvözete felhevítéskor úgy reagál, hogy egy adott hőmérséklet elérésekor a vas gyors 
oxidációja következik be tiszta oxigén atmoszférában. 
A hajóépítésben acéllemezek és profilok vágásához használt eljárás ismertetése az 
alábbiakban következik. A fém egy kis felületét előmelegítik a kívánt hőfokra, és 
koncentrált oxigénsugarat fújnak erre a területre. A vas egy keskeny sávon oxidálódik, a 
megolvadt oxidot és fémet pedig az oxigénáram kinetikai energiája kisodorja. A vágás 
két széle párhuzamos, és egymástól csak kis rés választja el őket. A vágási eljárás során 
az előmelegítő láng ég, hogy felhevítse a vágási felületet, mivel a vágási fronton a 
reakcióban keletkező hő nem elegendő a folyamathoz, azonkívül főként a vágás alsó 
részén jön létre. A kis mennyiségben jelen levő ötvöző elemek a salakban oldódnak ki, 
ezeket a vágási anyag magával sodorja. Ha azonban az acél erősen ötvözött, pl. 
krómmal, az ötvöző elemek fékezhetik, sőt, meg is akadályozhatják a vágást. Ennek 
oka, hogy vagy csökkentik a salak folyósságát vagy védő oxidfilmet képeznek a 
felületen, amely a vas további oxidációját megakadályozza. Ezt az akadályt úgy lehet 
áthidalni, hogy vasban gazdag port juttatnak a vágási helyre, ezt az eljárást ’por-
vágásnak' nevezik. Amikor rozsdamentes acélt kell vágni, amelynek a krómtartalma 
magas, ezt az eljárást használják. 
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4.1.2.2.1.9 ábra Fém-vágási eljárások I. 
 

Általánosságban az előmelegítő lánghoz 
acetilént és oxigént használnak, de más 
gázok is alkalmasak: pl. PB gáz vagy 
hidrogén, ezeket főleg víz alatt végzett 
munkáknál találjuk, mivel nyomás alatt is 
használhatóak. A gázpisztoly kivételével 
a berendezés hasonló a gázhegesztő 
berendezéshez. A pisztolyon vannak 
szelepek, amelyekkel az előmelegítő 
lánghoz szükséges acetilén és oxigén 
mennyisége állítható be, a különálló 
szelep pedig az oxigénsugár 
szabályozására szolgál (ld. 4.1.2.2.1.9 
ábra). 
Az oxigén-acetilén vágóeljárás a 
hajógyárakban szinte teljesen 
automatikus. A kisebb feladatoknál a kézi 
gázpisztolyt használják, főként a szekciók 
összeállításánál. 
 
Plazma-vágás. A plazma alatt itt ionizált 
gáz értendő, amely vezeti az 

elektromosságot. Az elektródát az egyenáramú áramforrás negatív sarkára kötik, az ívet 
pedig védőgáz veszi körül, amelyet olyan fúvóka táplál, amelynek furata kisebb az ív 
természetes átmérőjénél. Emiatt összehúzódott ív keletkezik, ezért annak hőfoka sokkal 
magasabb, mint a nyitott ívé. Az ív az elektróda és a munkadarab között akkor jön létre, 
amikor az ionizált vezetőképes gáz érintkezésbe kerül a munkadarabbal. A gázt 
elsősorban az elektróda és a fúvóka közti kiegészítő elektromos kisülés ionizálja. A 
lemezeket a nagy hőmérsékletű koncentrált ív vágja el, amely az anyagot lokálisan 
megolvasztja (4.1.2.2.1.10 ábra). 
A plazma-íves eljárás alkalmas minden elektromosan vezetőképes anyag vágására. A 
kereskedelemben olyan vágóberendezéseket lehet vásárolni, amelyek 20 és 1.000 A 
közötti vágóárammal 0,6 és 150 mm közötti vastagságú lemezekhez valók. A 
plazmagáz lehet sűrített levegő, nitrogén, oxigén vagy argon-hidrogén enyhén vagy 
erősen ötvözött acélokhoz és alumínium ötvözetekhez. A költségesebb argon-hidrogén 
keverék a nagyobb vastagságú profilok vágásánál használatos. Víz-befecskendezéses 
plazma-ív vágó rendszer is létezik, ezt 75 mm anyagvastagságig használják nitrogén 
hordozógázzal. A vágási sebesség nagyobb lehet, és a víz illetve a pisztoly körül 
kialakított égéstermék-elvezető rendszer használata miatt a környezetszennyezés 
kisebb. 
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4.1.2.2.1.10 ábra Fém-vágási eljárások II. 
 
A vágó vízasztalokat gyakran használják 
plazmavágásnál. A vízben való vágás 
megszűnteti a port és a szemcsés 
szennyeződéseket, csökkenti a plazma 
zaját és az ultraibolya sugárzást. A 
környezetkímélő szempontokon kívül 
előnye az is, hogy kisebb a deformáció. 
 
Kifúvatás, leélezés. Mind a gáz- mind az 
ívhegesztési eljárásokat módosítani lehet 
úgy, hogy a hegesztéshez a lemezek élét 
elő lehessen készíteni ott, ahol a 
precizitás nagyon lényeges szempont. A 
kifúvatás különösen hasznos a 
hajóépítésben a hegesztési varratok 
hátoldalának kitisztításánál, hogy a 
csupasz fémet szabaddá tegyék, mielőtt a 
hátoldali hegesztést végrehajtják. 
Alternatíva erre az eljárásra a mechanikus 

kivésés, amely lassú és fárasztó. Általában az 'ív-levegő' kifúvatást alkalmazzák. Az 
elektróda cső-alakú, amely az áramot vezeti és megfelelő intenzitású ívet tart fenn a 
munkadarab hőn tartásához ill. izzításához. Miközben az ív működik, az elektróda 
furatából oxigénsugarat fújnak, amely meggyújtja az izzó elektródafémet és a 
munkadarab éghető elemeit. Ugyanakkor a többlet oxigén kinetikai energiája eltávolítja 
az égéstermékeket és létrehozza a vágást. A lemezhez képest adott szögben tartott 
elektróda kifúvatja a felesleges anyagot (4.1.2.2.1.9 ábra). 
A kifúvatáshoz egy lángvágó pisztolyt lehet különleges fúvókával ellátni, amelyet 
szögben tartva a lemezhez képest a kifúvatás elvégezhető. 
 
Lézer-vágás. Profilokat lehet vágni és gyalulni nagy sebességgel koncentrált lézersugár 
segítségével, ennek az eljárásnak a hajóépítésben különösen robotokkal való gyártás 
esetén van jelentősége. A lézersugáron belül a fény kizárólag egy adott 
hullámhosszúságú hullámokból áll, ezek haladási iránya egyetlen egyenes, és 
koherensek, azaz mindegyik hullám azonos fázisban van. Az ilyen sugarat koncentrálni 
lehet, hogy nagy energiájú legyen. Hegesztéshez és vágáshoz a sugarat egy CO2 
lézerben hozzák létre. Ez egy csőből áll, amely tele van CO2, nitrogén és hélium 
keverékével, amelyet nagyfeszültségű kisülés fluoreszkálásra késztet. A cső infravörös 
sugárzást bocsát ki, amelynek hullámhossza kb. 1,6 μm és képes akár 20 kW 
teljesítményt átadni. 
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4.1.2.2.2.1 ábra Tipikus lágyacél 
szakítódiagram alap- és varratanyagra 
 
A lézer-vágás lyukasztásra épül, ahol a 
sugár a teljes vastagságon áthatol, az 
olvadt fémet pedig egy gázsugár 
segítségével fújják ki a furatból. A CO2 
lézer sugarával koncentrikusan 
elhelyezett fúvóka biztosítja, hogy a 
gázsugár a lézersugárral koaxiálisan a 
munkapontra irányuljon. A gázsugár lehet 
inert gáz, nitrogén vagy acél esetében 
oxigén. Oxigénnél exoterm reakció 
játszódik le az acéllal, ami szintén hőt 
fejleszt, mint oxigén-acetilén vágásnál. A 
termikus lyukasztás miatt a vágás 
keskeny egyenes oldalú, szemben a többi 

eljárással, amelyek a vegyi reakcióra épülnek. 
 
Vízsugár vágás. Ezt a vágási eljárást ott lehet alkalmazni, ahol a termikus vágásra nincs 
lehetőség, a mechanikus vágás pedig drága és lassú az előzetes és utólagos munkák 
miatt. Ennél az eljárásnál az alkalmazott szerszám egy koncentrált vízsugár, amely lehet 
csiszolóanyag nélküli vagy azt is tartalmazhat, a sugarat 2 ½ hangsebességgel lövik ki 
egy fúvókából, nyomása pedig több-ezer bar. 
 
4.1.2.2.2 A hegesztés gyakorlata és hegesztés-vizsgálat 
 
A hegesztett kötéseket magukban foglaló próbadarabok szakítópróbája azt igazolja, 
hogy a legjobb minőségű hegesztett kötés, amely két lemez között létrehozható, a 
tompavarrat. A tompavarratnál a két összehegesztett lemez ugyanabban a síkban 
helyezkedik el, valamennyi hegesztett szerkezetnél kívánatos, hogy ahol csak lehet, 
tompavarratokat alkalmazzanak. 
 
A hegesztés gyakorlata 
Amikor tompavarratot készítünk kézi ívhegesztéssel, ahol a lemezvastagság 5-6 mm 
felett van, szükség van több hegesztési lépésre, mert egy lépésben nem lehet elegendő 
olvadt anyagot a varratba vinni, hogy az megteljen. Az automata hegesztési eljárásoknál 
alkalmazható nagyobb áramerősségekkel vastagabb lemezeket is lehet egy lépésben 
hegeszteni, de nagyobb vastagságoknál továbbra is szükség van a többlépéses 
hegesztésre. 
Lágyacélnál a varrat anyaga a legtöbb esetben nagyobb szilárdságú a lemez anyagánál 
(ld. 4.1.2.2.2.1 ábra). A feszültség növelésekor a folyás általában egy tompavarrat 
mellett jelentkezik a lemezben, ahol a lemez anyagának folyáshatárát lokálisan eléri a 
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feszültség. Mivel a jó tompavarrat szilárdsága terhelés alatt legalább egyenértékű a 
lágyacél lemezével, a varratot nem tekintik szerkezetileg gyenge pontnak. 
Az átlapolt kötéseket, ahol sarokvarratok szolgálnak a lemezek összekötésére, lehetőleg 
el kell kerülni a hegesztett szerkezetek szilárdsági (teherhordó) elemeinél. A 
sarokvarratban nyírófeszültség ébred, amikor a lemezeket egymástól eltávolító terhelés 
lép fel, a varrat szilárdsága sokkal kisebb, mint amilyen ugyanannál a lemezanyagnál 
egy tompavarraté. A sarokvarratok elkerülhetetlenek ott, ahol szöget bezáró profilokat 
vagy lemezeket kell egymáshoz hegeszteni, de ott általában másként jelentkezik a 
probléma, mivel a terhelés jellege más. A sarokvarrat kifáradási tulajdonságai is sokkal  
rosszabbak a tompavarraténál. 

 
4.1.2.2.2.2 ábra Varrattípusok 
 
A hajóiparban, ha nem használnak 
állandó hátlapot vagy nem az egyoldali 
hegesztési technikát (ld. védőporos 
ívhegesztés) alkalmazzák a gyártás során, 
nem hagyható ki a hátoldal 
végighegesztése a varrat teljes 
átégéséhez. Ezt a varrat másik oldalán 
végzik el, miután a salakot, stb. 
eltávolították mechanikus véséssel vagy 
kifúvatással. Az állandó hátlap ott 
célszerű, ahol arra van szükség, hogy a 
szekciók összehegesztését egy oldalról el 
lehessen végezni a sólyatéren. Jó példa 
erre egy U szelvényből készült fedélzeti 
gerenda, a felső öv adja a hátlapot a 
fedélzeti panelhez, amikor a gép felülről 
elkészíti a tompavarratot. 
Szakaszos varratokat (heftelés) 

használnak az egész szerkezetben, ezek tartják a helyükön a lemezeket és profilokat 
beállítás után, amíg a folyamatos tompa vagy sarokvarrat elkészül. Ezek tulajdonképpen 
rövid varratszakaszok, amelyeket felül is lehet hegeszteni, vagy a kritikusabb helyeken 
ki lehet fúvatni a végleges varrat elkészítése során. 
A sarokvarratok vagy folyamatosak vagy szakaszosak, ez a hegesztendő szerkezeti 
elem fontosságától függ. A szakaszos sarokvarratok vagy váltakozó egyoldali, vagy 
kétoldali varratok (ld. 4.1.2.2.2.3 ábra), magát a szerkezeti elemet a varratok között 
könnyíteni lehet, ami virtuálisan folyamatossá teszi a varratot. 
Vastagabb lemezeknél a tompavarrattal hegesztendő lemezek szélét le kell élezni, hogy 
a varrat teljes mélységben átolvadhasson. Ezt a műveletet a lemez élének méretre 
vágása vagy igazítása során lehet elvégezni, amelyet precízen kell beállítani. A legtöbb 
leélezést gáz-vágópisztollyal végzik, azonban ezeket három nem szabályos elosztású 
furattal látják el, hogy a leélezéshez szükséges szögbe beállíthatóak legyenek.  
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Alternatív megoldás a mechanikus leélezés gyaluló vagy maró szerszámmal. A 
szerszámgéppel végzett mechanikus leélezést ajánlatos választani ott, ahol vastag 
lemeznél nagyon jó minőségű varratra van szükség, főként nagyobb szakítószilárdságú 
acél esetén. Ennek egyedüli oka, hogy a mechanikus leélezés jobb felületet biztosít. 
 

 
 
4.1.2.2.2.3 ábra A lemez-élek előkészítése 

 
Gyakran kell eltérő vastagságú lemezeket tompavarrattal összehegeszteni a hajó 
vasszerkezetének különböző helyein, pl. ott, ahol egyes szakaszokon vastagabb lemezre 
van szükség, ezt betéttel oldják meg, ami jobb a lemez kettőzésénél. A vastagabb lemezt 
le kell vékonyítani a vele csatlakozó vékonyabb lemez vastagságára, mielőtt a két 
lemez-él leélezése megtörténne. A hegesztett egységek összeszerelésének 
megkönnyítésére találták ki az úgy nevezett ’tojástartó’ konstrukciót. A kettősfenék 
belsejében elhelyezett hossztartók gerince és a keretborda oldalsó szakasza össze van 
fésülve, hogy egymásba illeszkedjenek már hegesztés előtt. 
 
Hegesztési sorrendek 
A hegesztési eljárás során a lemezbe bevitt hő miatt a fém kitágul, lehűlésnél pedig 
összehúzódik. A lehűlés során a varrat összehúzódása a lemezre is hatással van. Emiatt 
a szerkezet is alakváltozást szenved, ahol a lemez fékező hatása nem engedi a varratot 
teljesen összehúzódni. Ennek a fékező hatásnak az eredményeképpen szinte lehetetlen 
előre megmondani, hogyan fog a hegesztett szerkezet valójában deformálódni. Az 
azonban már ismeretes, hogy a tompavarratokban keletkező összehúzódás elsősorban a 
varrat hossza mentén lép fel, keresztirányban sokkal kisebb arányú. Ha annak 
érdekében, hogy a deformációt megakadályozzuk, ellenintézkedéseket teszünk (pl. 
lefogatjuk), a szerkezetben nagy feszültségek maradnak, ezeket pedig el kell kerülni. 
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4.1.2.2.2.4 ábra Ellenirányú és 
váltakozó hegesztés 
 
A deformáció elkerülése 
érdekében alkalmazzák gyakran 
az ’ellenirányú’ és a ’váltakozó’ 
hegesztési módszereket, az egyes 
lépések hosszát az a varratanyag 
mennyiség határozza meg, 
amelyet egy elektróda képes 
szolgáltatni, ha a varrat 
keresztmetszetét megnézzük (ld. 
4.1.2.2.2.4 ábra). 
A deformáció csökkentését és a 
szerkezetben maradó 
feszültségek mértékét tekintve 
lényeges szempont, hogy a teljes 
építés során mindig a 
legmegfelelőbb hegesztési 
sorrendet alkalmazzuk. Ez 
nemcsak a műhelyben végzett 
szekciógyártásra vonatkozik, 
hanem a szekciók sólyatéri 
összehegesztésére és a már vízen 
levő hajó további szerkezetekkel 

való kiegészítésére is. 
A hajó építése során legfontosabb hegesztéseknél előre meg kell határozni a 
lemezterven a hossz- és keresztirányú tompavarratok sorrendjét (ld. 4.1.2.2.2.5 ábra). A 
T alakú varrat-találkozásoknál szükséges, hogy a keresztvarratot folyamatosan 
végighegesszék, majd kivéssék a két végét, és a hosszvarratot csak a megfelelő 
előkészítés után készítsék el. Amennyiben először hegesztenék meg a hosszirányú 
varratot, az a lemezsorban hosszirányban nagy feszültségeket hozna létre, ezért a 
keresztvarrat elkészülte után megrepedhetne az anyag. A héjszekciók hegesztése során 
az általános gyakorlat az, hogy a középső keresztvarratokkal kezdik a munkát, és utána 
hegesztik meg a szomszédosakat ill. a csatlakozó hosszvarratokat, tehát mind hossz-, 
mind keresztirányban belülről kifelé haladnak. A hajószerkezeti szekciók különféle 
merevítőket tartalmaznak, amelyek a lemezhez vannak hegesztve, ezeket általában azt 
követően hegesztik rá a lemezre, amikor annak a varratai már elkészültek. Ezeket a 
merevítő szelvényeket akkor sem hegesztik a lemezhez sem kereszt- sem hosszirányban 
a lemez varratainál, amíg azok el nem készültek, ha esetleg valami okból korábban kell 
őket a helyükre hegeszteni. 
A szekciók egymással való összehegesztésénél is azok az elvek érvényesek, mint a 
szekciók készítésekor. A hegesztett hajóknál az alacsonyabban levő hosszvarratokat 
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csak akkor szabad elkészíteni, ha már a felsők, főleg a mestersor és a koszorúsor 
hosszvarratait meghegesztették. Ha ezt a hegesztési sorrendet betartják a hajó 
oldallemezénél, a hajótest felső része összehúzódást szenved, azaz a hajó két vége 
felemelkedik az építő blokkokról. A korszerű hajóépítési elvek szerint megválasztott 
helyes hegesztési sorrend betartása esetén ez a gond nem merül fel. 
 

 
 

4.1.2.2.2.5 ábra Hegesztési sorrend 
 
A hajók javításánál is fontos a helyes hegesztési sorrend, különösen, ha a viszonylag 
rideggé vált szerkezetbe új szerkezeti elemeket illesztenek be. A munka menete itt is a 
kereszt- és hosszvarratok sémáját követi. Ha új héjlemezt kell beiktatni egy régi 
helyére, a kereszt- és hosszvarratokat a nyíláson túl ki kell vésni 300-375 mm 
hosszúságban; ugyanazt kell tenni a merevítőkkel is a lemezcsere helyén. Csak ezt 
követően hegesztő meg az összes keresztvarrat a kivésett helyen is, majd a 
hosszvarratok, végül a merevítők a már elkészült lemezvarratokon keresztül, ezek közül 
először a hossz- és legvégül a keresztbordák kerülnek sorra (4.1.2.2.2.5 ábra). 
 
A hegesztések vizsgálata 
Gazdaságossági okokból a hajóépítésben a hegesztési vizsgálatok nagy részét a 
gyakorlott felügyelőknek kell elvégezniük. Helyszíni ellenőrzést kell végezni a 
kereskedelmi hajók építésénél a fontosabb varratokon adott szakaszonként, ehhez 
általában röntgenberendezéseket használnak. A hajók hegesztésénél használt anyagokat 
átfogó vizsgálatnak vetik alá az osztályozó intézetek, pl. a Lloyd's Register jóváhagyása 
előtt. Az intézetek megkövetelik, hogy olyan hegesztők legyenek alkalmazva, akik 
bizonyos időnként hegesztői vizsgát tesznek, hogy bizonyítható legyen a szaktudásuk 
színvonala. 
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Hegesztési hibák. A tompa- és sarokhegesztéseknél különféle hibák fordulnak elő.  
 

 
 

4.1.2.2.2.6 ábra Hegesztési hibák 
 
Ezeket számos tényező okozhatja, pl. rossz tervezői munka, helytelen hegesztési eljárás, 
nem megfelelő anyagok használata és szakértelem hiánya. A 4.1.2.2.2.6 ábrán különféle 
hibák láthatóak. Annak elbírálása, hogy egy hiba mennyire komoly, a hegesztést 
vizsgáló minőségi ellenőr és a felügyelő feladata, ahol pedig a varrat elfogadhatatlanul 
gyenge minőségű, azt ki kell vésni és újra meghegeszteni. 
 
RONCSOLÁS-MENTES VIZSGÁLAT 
Nyilvánvaló okokból szükség van bizonyos fajta roncsolás-mentes vizsgálati 
módszerekre ahhoz, hogy a hajón elkészített varratok minőségét meg lehessen 
határozni. A következő felsorolás ezek közül a legfontosabbakat tartalmazza: 
- szemrevételezés,  
- varratfestés,  
- mágneses részecskevizsgálat,  
- röntgen,  
- ultrahang. 
Ebből az öt módszerből a varratfestés és a mágneses részecskevizsgálat alig fordul elő a 
hajóépítésben, mindössze a fartőke és hasonló öntvények felületi repedéseihez 
alkalmazzák. A többi három azonban gyakori, így azokkal részletesen kell foglalkozni. 
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A mágneses részecskevizsgálat úgy történik, hogy az öntvényt mágnesessé teszik és 
mágneses részecskéket tartalmazó oldatot permeteznek a felületre (pl. vasrészecskék 
parafinban). Mivel a mágneses részecskék oda koncentrálódnak, ahol a mágneses 
mezőben változás van, bármilyen anyaghiba, pl. felületi repedés felismerhető. A 
varratfestés hasonlóan mutat ki egy felszíni hibát, amikor a festéket lemosták, a 
repedésekben viszont ott marad. A felszíni repedés annál jobban felismerhető, mert a 
beszivárgó festék, amit használnak, gyakran lumineszkál, és ultraibolya sugarak 
hatására láthatóvá válik. 
A szemrevételezés a hegesztési varratok esetében is rutin eljárás, ahol a felszíni hibákat 
a gyakorlott ellenőr vagy felügyelő felismeri. Helytelen alakú cseppek, túlzott 
fröcskölés, alámetszés, rossz vég- vagy kezdeti pontok, helytelen beállítás és felszíni 
repedések, ezek azok a hibák, amelyek ezzel a módszerrel kiszűrhetőek. Természetesen 
a felszín alatti hibákat nem lehet így észlelni, viszont a szemrevételezés költsége kisebb 
a többi vizsgálaténál, és nagyon hatékony lehet ott, ahol a vizsgálatokat rendszeresen 
elvégzik a hegesztés előtt, alatt és után. 
A röntgenvizsgálat elve az, hogy sugárforrást helyeznek el az anyag egyik oldalán és 
észlelik az áthaladó sugarakat a másikon. Minden akadály a sugárzás útjában az érzékelt 
jeleket módosítja. A sugarak a fényérzékeny lemezen képet hoznak létre, amit a 
hegesztési varrat minőségének elbírálására lehet használni. A negatív képen az 
anyaghibák sötétebb pontokként jelennek meg. 
Ezeket a röntgenvizsgálatokat röntgensugár mellett gammasugarakkal is végzik. A 
röntgen berendezéshez nagyfeszültségű áramforrás (50-400 kV) tartozik, amelyet 
feszültség létrehozására használnak fel a katód és a cél-anód között egy üveg 
vákuumcsőben. Az energiának csak kis hányada alakul át röntgensugarakká, ezért a 
veszteség-hőt el kell vezetni acéltól. A céltól a röntgensugarakat az üvegcsőből a 
hegesztési felületre irányítják (ld. 4.1.2.2.2.7 ábra). 
 

4.1.2.2.2.7 ábra Hegesztési 
varratok röntgen-vizsgálata 
 
Ahol gammasugaras készüléket 
használnak, ott a sugárzást 
radioaktív hasadásból nyerik, a 
sugárzás szintje az idő 
függvényében csökkenő jellegű. 
A kibocsátott sugárzást 
elektromágneses úton három 
összetevőre lehet bontani, alfa-, 
béta- és gammasugarakra, a 
gammasugár a röntgensugárhoz 
hasonló, és a három közül a 
legfontosabb, mivel mindenen 
áthatol; ez viszont azt is jelenti, 
hogy komoly sugárzás elleni 
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védelemre van szükség. Mivel természetes radioaktív sugárforrásokat nem 
alkalmazhatnak, mesterségesekkel kell dolgozni, vagyis izotópokkal. 

 
4.1.2.2.2.8 ábra Hegesztési varratok  ultrahangos 
vizsgálata 
 
Az így nyert röntgen- vagy gammakép 
értelmezéséhez nagy gyakorlatra van szükség, 
valamint a hegesztési eljárás alapos ismeretére. A 
felvételek általában egy ’képi minőségjelző’ etalont is 
tartalmaznak, amely a technikával kiderített 
minimális vastagságváltozást mutatja. Ez az etalon a 
fém vastagságához számokat rendel, mindegyik 
vastagsági fokozat ki van jelezve, így a minimális 
szükséges vastagság is látható, és a felvétel 
érzékenysége is figyelembe van véve. Az etalont a 
felvétel készítése előtt a hegesztési varrat mellé 
teszik. 
Ultrahang technika is egyre inkább előfordul a 
hegesztési varratok hibáinak kiderítésében, az 
eljárásnak a sugárzással végzettel szemben számos 
előnye van, különösen az, hogy nem veszélyes az 
egészségre. Az eljárás különösen a mikro-repedések 
kiderítésében jól használható, amelyeket a 

röntgenfelvételek nem mutatnak ki, leginkább, ha a sugárforrásra merőlegesek. 
Az ultrahangos vizsgálat elve az, hogy a nagy energiájú ultrahang visszaverődik 
minden felületről, amellyel találkozik. A lemezen áthatoló ultrahang-hullámok a fém 
külső felületéről és minden belső hiba felületéről visszaverődnek. Mivel a fém-levegő 
határnál teljes visszaverődés történik, ezért ahhoz, hogy az ultrahang belépjen a fémbe, 
a hangforrás és a fém közé folyadéknak kell kerülnie. A visszaverődés rajzolata 
katódsugárcsövön figyelhető meg, amelynek kalibrálásához egy szabványos referencia-
tömböt használnak. A gyakorlott vizsgáló képes a katódsugárcső kijelzőjén felismerni a 
hibákat, bizonyos mértékig még a hibák típusa is meghatározható. Az ultrahangos 
eljárások a hegesztési hibák vizsgálatán kívül alkalmasak a szerkezeti elemek 
vastagságának meghatározására is. 
 
OSZTÁLYOZÓ INTÉZETI HEGESZTÉS-VIZSGÁLATOK 
Az osztályozó intézetek számos roncsolásos vizsgálatot írnak elő, amelyek célja a 
munka kezdetén az elektródák és hegesztőpálcák jóváhagyása. Ezeket a teszteket azért 
végzik el, hogy megbizonyosodjanak arról, a használni kívánt elektróda és 
hegesztőhuzal együttese valóban megfelel-e hajóépítési célokra abban a kategóriában, 
ahova azokat a gyártó besorolta. 
A teszteket elvégzik a szokásos elektródákra, mély beégésű elektródákra, huzal-
védőgáz és huzal-védőpor kombinációkra, fogyó-elektródákra elektro-salakos és 
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elektro-védőgázas hegesztéshez, valamint fogyóelektródákra egyoldalú hegesztéshez és 
ideiglenes hátlaphoz. A tesztek fajtái: szakítópróba, hajlító-próba és ütőmunka teszt, 
amelyeket mind tiszta varratanyaggal mind hegesztett lemez próbadarabokkal 
elvégeznek. Egyéb tesztek között van a varrat anyagának összetétele ill. a repedési 
hajlam vizsgálata. 
Az összes olyan gyártóművet, ahol elektródákat, hegesztőhuzalokat védőporos és 
védőgázas eljáráshoz, fogyóelektródákat elektro-salakos és elektro-védőgázas 
hegesztéshez, illetve fogyóelektródákat egyoldalú hegesztéshez és ideiglenes hátlaphoz 
gyártanak, és amelyek a gyártás megkezdése előtt az intézet jóváhagyását elnyerték, 
évente kell felülvizsgálatnak alávetni. 
 


