
  

Hegesztőanyagok 
minőségigazolása

A vizsgálati bizonylatok tartalma



  

Varratfém és hegesztőanyag



  

Varratfém és hegesztőanyag

 A felhasználó felelőssége a 
varratfém szükséges tulajdonságainak 
biztosítása.

 A gyártó(k) felelőssége a 
hegesztőanyagok (és alapanyagok) 
előírt jellemzőinek biztosítása.



  

A minőség dokumentálása

Dokumentumok a hegesztett kötés 
minőség igazolásához:
 A kötés létrehozásához használt 

alapanyagok és hegesztőanyagok 
megfelelőségét igazoló minősítő 
dokumentumok, valamint

 a felhasznált anyagok előírt 
tulajdonságait igazoló vizsgálati 
jegyzőkönyvek (minőségi 
bizonyítványok).



  

Megfelelőség tanúsítása

 Megfelelőség tanúsítás (approbálás)
• a gyártó és 
• a termék megfelelősége

(ez együtt a megfelelőség-tanúsítás köre)
 Vizsgálati bizonyítvány: a szállított 

termék (tétel) jellemzőit ellenőrző 
vizsgálatának eredménye.



  

Megfelelőség tanúsítás (CE)

 Annak tanúsítása, hogy a termék minősége 
kielégíti a vonatkozó Európai Irányelv 
(CPD) alapvető követelményeit.
 FPC (Factory Productions Control) 

bizonylata → kijelölt tanúsító szervezete adja 
ki

 DoC (Declaration of Conformity): 
megfelelőségi nyilatkozat → a gyártó adja ki 



  

Tanúsítványok



  

CE jelölés

CE jelölési információk – amennyiben a fontos, kötelező jellemzőket lefedik a 
hegesztőanyag szabványos besorolásának paraméterei.



  

CE jelölés

CE jelölési információk – amennyiben nem minden fontos, kötelező jellemzőt 
fednek le a hegesztőanyag szabványos besorolásának paraméterei.



  

Vizsgálati bizonylat

 A szállított tétel jellemzőit a gyártó 
„vizsgálati bizonylat”-on közli.

 A vizsgálati bizonylatok típusait az MSZ EN 
10204:2005 határozza meg.

 A vizsgálati bizonylaton minden, a szállítási 
megállapodásban meghatározott 
jellemző vizsgálati eredményének 
szerepelnie kell.

 A szállító elfogadott ajánlata szállítási 
szerződésnek minősül.



  

Bizonylat típusok
A dokumentum 
típusa 

A dokumentum 
megnevezése 

A dokumentum 
tartalma 

A dokumentum 
hitelesítője 

2.1 Minőség 
megfelelőségi 
nyilatkozat 

Nyilatkozat 
megrendelésnek való 
megfelelésről 

2.2 Minőségazonossági 
bizonyítvány 

A megrendelésnek való 
megfelelés igazolása 
nem specifikus (nem a 
tételen végzett) 
vizsgálatok 
eredményeinek 
közlésével. 

A gyártó 

3.1 A gyártónak a gyártó 
részlegtől független, 
meghatalmazott 
képviselője 

3.2 

Szakértői minőségi 
bizonyítvány 
 

A megrendelésnek való 
megfelelés igazolása 
specifikus (a tételből 
vett mintán végzett) 
vizsgálatok 
eredményeinek 
közlésével. 

Mint a 3.1-nél, és a 
megrendelő által 
meghatalmazott 
képviselő vagy a 
hivatalos 
szabályzatokban 
megjelölt szakértő 

 



  

A vizsgálati 
bizonylat tartalma

A felhasználónak közölnie kell a szállítóval, 
hogy az adott alkalmazás számára a
a varratfém mely, a hegesztett kötés 
minőségét befolyásoló tulajdonsága 
legyen ellenőrizve, azaz szerepeljen a 
vizsgálati bizonylatban.



  

A vizsgálati 
bizonylat tartalma
 A kiskereskedelmi forgalomban kapható 

hegesztőanyagokat a szállító ajánlata 
szerinti vizsgálati bizonyítvánnyal hozzák 
forgalomba. 

 Ebben a szállítónak nyilatkoznia kell, hogy 
milyen típusú vizsgálati bizonylaton, 
milyen terméktulajdonságokat közöl a 
szállított anyagról.



  

A vizsgálati 
bizonylat tartalma
  A gyártók ajánlatukban általában a 

 hegesztőanyagokkal szabványos körülmények 
között hegesztett varratfém vegyi 
összetételét és (alkalmanként) mechanikai 
tulajdonságait, 
adják meg a felkínált vizsgálati bizonylatban.
vagy ha ez nem lehetséges (pl. fedett ívű 
hegesztőanyagok vagy védőgázas huzalelektródák), 

 a hegesztőanyag vegyi összetételét 



  

Hegesztési védőgázok

 Hegesztési védőgázok
  COC (Certificate of conformity)

• Minőségi bizonyítvány (névleges összetétel, 
tisztaság)

• a termék megfelelősége – az MSZ EN ISO 
14175:2008 előírásainak

  COA (Certificate of analysis)
(konkrét vizsgálati bizonyítvány, az adott palackra, 
kötegre, stb., elvégzett analízis eredményeivel)



  

A vizsgálati 
bizonylat tartalma

A hegesztőanyagok vizsgálandó 
tulajdonságait a 

szállítási megállapodásban
kell meghatározni.
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