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1. Tartalma 

A műszeres vizsgálatok, műhely- illetve helyszíni mérések munkavégzési feltételei 

- mérések műszaki feltételei, a környezet kialakítása 

- különös tekintettel a HBSZ szerinti hibavédelmi vizsgálatokra és 

- A Kemppi® Arc Validátorral és műterheléssel végzett teljesítmény mérési 

folyamatokra 

2. Hatálya 

A Corweld Plus Kft. által vizsgált hegesztő berendezések, robotok és egyéb áramforrások. 

3. Személyi feltételek 

A vizsgálatokat kioktatott, 3 hónap mérési gyakorlattal rendelkező személy végezheti. 

Feszültség alatti vizsgálatokat 2 munkatárs végzi: egyikük szakképzett, a másik kioktatott 

személy kell, hogy legyen. 

4. Mérőműszerek  

a. A hibavédelmi vizsgálatokat a Metrel GigaOhm 1 kV célműszerrel végezzük. A 

mérések megbízhatóságát az évente használati etalonnal végzett ismétlődő 

kalibrálások igazolják. 

b. A hálózati- és kapocsfeszültség értékeit UNI-T UT70A Professional digitális 

multiméterrel végezzük, melynek szintén évente történik meg a kalibrálása. 

c. Az érintésvédelmi szempontból releváns kapocsfeszültség csúcsértékek 

meghatározásához Gossen Metrawatt Secuload tesztadaptert kell alkalmazni. 

d. A Kemppi L650 Arc Validator elektronikusan kontrollált, mikroprocesszor 

vezérlésű berendezés alkalmas a nyitott kapocsfeszültség (OCV) és a terheléses 

mérés során kialakuló kvázi ívfeszültségek mérésére. A berendezés ismeri és a 

mérés kiértékelése során alkalmazza a berendezésre jellemző feszültség/áram 

jelleggörbéket.  

e. A Kemppi LV-R 400 manuális műterhelés 15….400 A közötti szekunder 

teljesítményig képes a hegesztő áramforrások MMA üzemmódban történő 

terhelésére. Ekkor a kapocsfeszültséget és a mérőkörbe iktatott 300A/60mV 

szorzójú sönt ellenálláson eső feszültséget mérve lehet a berendezésre jellemző 

értékeket meghatározni. 
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5. Mérendő berendezések előkészítése, specifikációk rögzítése 

A vizsgálat megkezdésekor meg kell győződni arról, hogy a berendezés burkolata, hálózati 

csatlakozása, kapcsolói, a nagyáramú átvezetések épek, szennyeződés nincs a felületeken és kellően 

rögzítettek. 

o amennyiben ez helytálló, a méréseket meg lehet kezdeni 

o amennyiben bármely releváns elem sérült, azt cserélni/javítani kell a mérés 

megkezdése előtt. 

 

A mérések biztonságos és kellően pontos elvégzéséhez ismerni kell a berendezés gyári 

specifikációját – és ennek megfelelően kell kialakítani az egyes mérési pontokat. A gyári 

adatok a Kemppi honlapjáról érhetőek el.  

 

A mérés megkezdése előtt mindig ellenőrizni kell, hogy a tápláló villamos hálózat 

(kapacitása, csatlakozásai, biztosítása) alkalmas a mérés ellátására. Meg kell mérni a 

környezeti hőmérsékletet és a hálózati felszültségeket. (F1-F2-F3/N vagy Gr) 

 

A berendezések mérése a normál tápfeszültségnél magasabb értékkel történik, mely 

súlyosan igénybe veheti (akár károsíthatja is) azok egyes alkatrészeit, szigeteléseit. 

Ennek kiküszöbölésére a 143/2004. (XII.22.) GKM (korábban 31/1994. (XI.10.) IKM) 

Rendelet (Hegesztés Biztonsági Szabályzat) és a Kemppi gyári szervizleírásában szereplő 

mérési összeállításokat kell alkalmazni. 

Ennek során rövidre kell zárni: 3F táplálás esetén a fázisokat, 1F esetén a fázis-nulla 

vezetőket, minden esetben a szekunder kimeneti kapcsokat. 
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6. Alkalmazás 

a. a Hibavédelmi vizsgálatok 

- elve, jogi/szabvány háttere 

o Az érintésvédelem: üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás 

esetén feszültség alá kerülő vezető részek érintéséből származó balesetek 

elkerülésére szolgáló műszaki intézkedések összessége. 

o A "hibavédelem" (fault protection) szakkifejezést a "közvetett érintés elleni 

védelem" szakkifejezés helyett (a korábbi, sok évtizedes hazai szóhasználattal 

„érintésvédelem”). 

- Az áramütéses balesetek nagy része úgy következik be, hogy a balesetes a 

villamos szerkezet olyan részét (úgynevezett „test”-ét) érinti meg, amely 

üzemszerűen feszültségmentes, de hiba (testzárlat) következtében feszültség alá 

kerül. Ezt a nemzetközi szabványok „közvetett érintés”-nek, s az ezek 

megakadályozására tett intézkedéseket „közvetett érintés elleni védelem”-nek 

nevezik. 

o Az MSZ EN 61557-4:2007 vonatkozó előírásai szerint a védővezetők 

folytonosságvizsgálatát erre alkalmas célműszerrel kell elvégezni. A szabvány 

a mérés elvégzéséhez ±200 mA-es mérőáram érték ≤ 300 mΩ ellenállást enged 

meg. 

 

o 10/2016. (IV. 5.) NGM Rendelet (korábban 14/2004. (IV.19.) FM R.) 

(biztonsági követelmények) 

▪ 4. § (1)A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak 

biztonsága függhet a szerelés körülményeitől – a szerelést követően és 

az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint ha a munkaeszközön 

az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési 

munkát - a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és 

körülményeiről a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében 

meggyőződik. 

 

o 143/2004. (XII.22.) GKM Rendelet (HBSZ) 

▪ 8. §. Ellenőrzés, vizsgálat 

▪ 8.1. A hegesztő berendezés és a biztonsági szerelvények biztonságos 

működését időszakonként ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban 

rögzíteni kell. Ennek gyakorisága - ha a gyártó ettől eltérően nem 

rendelkezik, egyenirányítós berendezések esetén: 1 év. 
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o MSZ EN 60974-4:2017  

▪ Ívhegesztő berendezések. 4. rész: Időszakos ellenőrzés és vizsgálat (IEC 

60974-4:2016) 

o Fenti jogszabályoknak megfelelő „Vizsgálati jegyzőkönyv” minta a Leírás 1. sz. 

melléklete 

 

o MSZ HD 60364-6:2007 szabvány  

▪ villamos berendezések első ellenőrzésére és időszakos felülvizsgálatára 

vonatkozó követelmények  

 

b. az üresjárati feszültség szintjei  

Üresjárati állapotban a bekapcsolt hegesztő áramforrás (MMA mód) pólusai között az 

üresjárati feszültség (OCV) mérhető. Ennek értéke típustól függően változik, 

jellemzően 45-95 VDC között van. (ívgyújtás szempontjából a nagyobb feszültség 

kedvezőbb)  

Életvédelmi szempontból azonban ez már kockázatot jelent zárt, szűk (vezető felületű 

helyeken, párás/nedves környezetben) pl. tartályokban szerelő aknákban – ezért ott ezt 

a feszültséget 50 VDC alá kell csökkenteni. (VRD funkció)  

 

c. a teljesítmény vizsgálatok 

Validálás: A kimeneti jellemzők beállítását érvényesítő művelet. (MSZ EN 50504:2009. 

C4.) A vizsgálatok célja, hogy ismert és kontrollált körülmények között objektív 

méréseken keresztül képet kapjuk a berendezés valós teljesítő képességéről, az adott 

üzemmód (MIG/MAG, TIG, MMA) és az előírt feszültség/áram jelleggörbék 

figyelembe vételével. 

A mérés során tisztában kell lenni az üzemmódhoz tartozó feszültség-áram párok 

képletben rögzített értékeivel, a várható mérési értékekkel – a berendezés adott 

üzemmódban várható képességeivel, kimeneti teljesítmény tartományával.  

A mérés megkezdése előtt a különböző additív paramétereket (dinamika, ívfeszültség 

korrekció, nagyfeszültségű ívgyújtás, AC/DC, vagy MIX mód) ki kell kapcsolni (0-ra 

kell állítani) és olyan jelleggörbét (anyagot, huzal átmérőt) kell beállítani, amellyel a 

berendezés képes a maximális teljesítmény leadására. A teljesítményt a mérés 

megkezdése előtt a minimumra kell szabályozni (5-10 A) 

MMA módban a mérés azonnal indul, míg MIG/TIG módban a munkakábel 

kapcsolójával kell azt indítani. 

Fel kell rá készülni, hogy a terhelés hatására a berendezés a hűtéseket indítani fogja, így 

a zárt folyadékhűtő kört ki kell alakítani. 

A méréseket a berendezés kapacitás tartományához igazítva (alsó-felső határérték + 

legalább még 3 egyenletesen elosztott) mérési pont kell, hogy alkossa. A méréseket minden 
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esetben monoton növekvő, majd a felső határérték elérése után monoton csökkenő 

lépésekben kell végrehajtani. 

A vizsgált berendezést és a mérőrendszert is a mérés megkezdése előtt legalább 5 perccel 

már be kell kapcsolni. 

A Kemppi Arc Validátor eszköz zárt egységet képez. Kommunikál a hegesztő 

berendezéssel. Felismeri, felügyeli és beállítja a megfelelő üzemmódokat, értékeket. 

Rögzíti a berendezés és a környezet paramétereit, a mérési adatokat. Az előzetesen betáplált 

görbék alapján már a mérés során értékeli az eredményeket. Nem megfelelő mértérték 

esetén riasztást ad. A mérés befejezésekor az összes paramétert menti olyan speciális 

formátumban, hogy abban módosításokat utólag alkalmazni nem lehet.  

Mind a mérés, mind a kiértékelés olyan valid, zárt rendszert alkot – amely kizárja a mérési 

eredmények utólagos megváltoztatásának bármilyen lehetőségét. Ezért az így kapott mérési 

jegyzőkönyv is minden további igazolás nélkül befogadható a minőségirányítási 

rendszerekbe. 

Az előtoló egységek vizsgálata a huzal előtolás egységnyi idő alatti hossz mérésének elvén 

alapszik. A beállítások és mérési pontok a teljesítmény méréshez hasonlóan alakítandók ki 

(sec/m, min/m). 

Az Arc Validator ennek automatikus mérésére is alkalmas. Itt ügyelni kell arra, hogy a 

mérés során használt huzal magnetizálható legyen – és, hogy a megmért hosszúságú huzal 

a mérőrendszer oldalán távozik – annak folyamatos kihajtását, elhelyezését biztosítani kell. 

 

7. A mérések lefolytatása – a hegesztő berendezések kezelése 

A mérési metódusok megkövetelik, hogy a mérést végző tisztában legyen az adott 

hegesztő berendezés alapvető működési elvével, csatlakozóinak elhelyezkedésével, 

bekapcsolásával, működtetésével, szabályozásával. 

A várható értékekkel (érintésvédelem, mérőműszerek mérési tartományának beállítása), 

kapcsolási rendszerekkel, elrendezésekkel. 

 

8. A mérési eredmények kezelése, dokumentáció 

a. Automatikus (valid) rendszerek, kézi mérés, adatrögzítés 

- A mérések során minden esetben rögzíteni kell: 

- a mérés helyét, időpontját, a környezet paramétereit, 

- a mérést végző személyt és a vizsgált berendezés adatait 

- az esetleges eltéréseket, anomáliákat és a mérés során gyűjtött minden adatot 

b. Dokumentálás, minősítés, érvényesség, nem megfelelőség 

A helyszínen csak a nem megfelelőséget (érintésvédelmi- műszaki- vagy teljesítmény 

probléma) kell jelezni. Érintésvédelmi szempontból kifogásolható gép gyártóterületen 
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nem maradhat, azt „Használni, bekapcsolni tilos” felirattal kell ellátni és gondoskodni 

kell az elszállításáról. 

A megfelelőséget igazoló dátum-matricát és a később kiállítandó jegyzőkönyv számát 

is tartalmazó címkét a mérést követően kell elhelyezni a berendezésen 

A teljes dokumentációt (mérési jegyzőkönyveket, minősítéseket) később elektronikus 

úton, vagy papír alapon lehet eljuttatni az ügyfélhez.  

Nem megfelelőnek minősített eszközöket a javítás, beállítás (kalibrálás, 

szoftverfrissítés) után az Ügyfél kérésére ismételten meg kell vizsgálni. 

c. A mérések részleteit: összeállítását, az alkalmazott képleteket, kapcsolási rajzokat, a 

mérést igazoló címkék formátumát az egyes témaspecifikus SZME-ok tartalmazák. 

 

9. Biztonsági és munkavédelmi szabályok 

A berendezések mindegyike kisfeszültségű hálózatról (230 VAC/1F, 410 VAC/3F) üzemel, 

feszültég alá helyezni csak védőföldeléssel ellátott csatlakozáson keresztül szabad. A 

berendezésnek érvényes érintésvédelmi felülvizsgálattal kell rendelkeznie, illetve azt a 

teljesítmény mérések előtt el kell végezni. 

A hibavédelmi mérések elvégzése és kielégítő eredmények rögzítése után a készülék 

biztonságosan üzemeltethetőnek tekintendő.  

Tudomással kell azonban lenni arra, hogy a berendezések bizonyos üzemmódokban az 

ívgyújtáskor nagyfrekvenciás – középfeszültségű jelet adhatnak a munkakábelekre, mely 

bár az emberi életet közvetlenül nem veszélyezteti – kellemetlen, fájdalmas lehet és az 

áramütött személy önkéntelen szabaduló mozdulatával további sérüléseket okozhat 

önmagának, vagy a környezetében lévőknek. Ezért a nagyfrekvenciás ívgyújtást a mérések 

előtt ki kell kapcsolni, illetve (pl. előtolási sebesség mérésekor) az előtoló egységet le kell 

választani a nagyáramú szekunder körről. 

25 kg-nál nehezebb készülékek megemelését és szállítását 2 személy végezheti. 

Szállítás közben rázkódástól, ütődéstől védeni kell azokat. Poros vagy kondenzálódó 

vízpárás környezetben a mérések nem végezhetők el. 
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1. sz. melléklet  

HBSZ szerinti hibavédelmi vizsgálat – jegyzőkönyv - minta 
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2. sz. melléklet  

Kemppi® ArcValidator L650 áramforrás vizsgálati jegyzőkönyv - minta 
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3. sz. melléklet  

Kemppi® ArcValidator L650 előtoló vizsgálati jegyzőkönyv - minta 
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