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Házi ponthegesztő berendezés tervezése és gyártása 

 

Napjainkban igen széleskörű alkalmazásnak örvend a ponthegesztés technológiája. 

Ponthegesztett kötésekkel sokszor találkozhatunk hétköznapi életünk során: a 

kenyérpirítóban, a számítógép vagy a telefon akkumulátorában, de autóipari 

karosszériaelemekben is. Tekintettel a technológia elterjedtségére jogosan merülhet fel az 

igény a hobbi barkácsműhelyben egy kis teljesítményű, egyszerű ponthegesztési műveletek 

elvégzésére alkalmas ponthegesztő berendezés iránt. Az alapötletet egy gyakorlati 

problémára keresett megoldás hívta életre. Egy barkácsfúrógép meghibásodott 

akkumulátorát szerettem volna megjavítani, ugyanis egy új akkumulátor beszerzésének 

költsége sokszor azonos nagyságrendbe esik egy új gép árával. Az akkumulátort alkotó cellákat 

ponthegesztett nikkel lemezek segítségével kötik össze, így merült fel egy saját tervezésű és 

gyártású hobbi ponthegesztő megépítésének ötlete, amely segítségével képes lennék ezeket az 

eszközöket megjavítani.  

A munka az irodalomkutatással kezdődött és a megépítendő berendezés 

követelményrendszerének felállításával folytatódott. A számítógéppel segített tervezést a 

gyártási dokumentáció elkészítése és maga a gyártás követte. A hegesztéshez szükséges 

megfelelő áramerősséget egy meghibásodott mikrohullámú sütő transzformátora szolgáltatja, 

amely némi átalakítással tökéletesen megfelelt a céljaimhoz. Az áramerősség és a hegesztési 

idő beállítását egy saját tervezésű, félvezető elemeket tartalmazó vezérlőegység teszi lehetővé. 

A készülék burkolata korábban egy hűtőgép borításaként funkcionált, a felhasznált alkatrészek 



zöme szintén újrahasznosított elemei a gépnek. Alkalmazásukkal tovább csökkentettem a 

berendezés megépítésének költéségét. 

A termékfejlesztés fontos mozzanata volt az elkészített berendezés tesztelése, ami a 

hegesztett lemez próbatestek nyíró-szakító vizsgálata által a pontvarratok minőségének 

kvalitatív értékelését jelentette. Ez alapján kijelenthető, hogy az általam tervezett pothegesztő 

alkalmas 0,2 mm vastag acéllemezek átlapolt kötésére, amely a hobbi igényeket teljesen 

kielégíti. A tesztelés következő állomása a gyakorlatban is felmerülő feladatok megoldása volt, 

amely során sikeres kötéseket hoztam létre NiCd és Li-ion akkumulátorcellák nikkel szalaggal 

való összekötése esetén is. 

Munkámmal elsősorban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy számos lehetőség 

van a háztartásokban keletkező, sokszor veszélyes elektronikai hulladékok újrahasznosítására, 

azok szakszerű összegyűjtése és ártalmatlanítása során. Bár az újrahasznosított elemeknek 

köszönhetően a gép megépítési költsége minimális, fontos hangsúlyozni, hogy kereskedelmi 

célra történő gyártás során további költségek merülhetnek fel. Kiemelendő ugyanakkor a 

konstrukcióban megnyilvánuló mérnöki szemlélet, amely a fentarthatóságot igyekszik korszerű 

módon biztosítani. 

 


