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1. Tartalma 

Az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerint – esetünkben - a villamos berendezés átfogó 

ellenőrzését, a beépített termékek megfelelőségének vizsgálatát jelenti. 

Az érintésvédelmi felülvizsgálat a kapcsolódó előírások teljesülésének ellenőrzése, mely 

két fő részből áll:  

- alapvédelem: az üzemszerűen feszültség alatt álló részek érintésének megakadályozása 

- hibavédelem: az üzemszerűen nem, de hiba esetén feszültség alá kerülő, kézzel érinthető 

részek érintéséből adódó veszély kiküszöbölése. 

A vizsgálatunk tárgya jellemzően (jelen SZME-ben kizárólag) hibavédelmi vizsgálat. 

 

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet (a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről) 

19. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés (a továbbiakban: villamos 

berendezés) közvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés 

megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői ellenőrzés, illetve 

szabványossági felülvizsgálat keretében kell gondoskodni. 

 

Villamos berendezések első ellenőrzése 

- A készülékeket az összeszerelés során látjuk el a hálózati energia ellátásukat biztosító 

kábelekkel, csatlakozókkal. Ezek megfelelőségét vizsgálni kell. 

- A hegesztő berendezések jellegükből fakadóan egyben biztonsági elválasztó 

transzformátorok is (MSZ EN 60742) ezért meg kell felelnie ezen előírásoknak is. 

 

Villamos berendezések időszakos ellenőrzése 

- Az  időszakos  érintésvédelmi  felülvizsgálat  alkalmával  a 

környezeti  hatások,  érintésvédelmi  berendezésekre  káros  korai  öregedést  lehet  kis

zűrni,  és javaslatot  tenni  ezeknek  a  korai  meghibásodásoknak az  elkerülésére. Ide 

kell sorolnunk a szakszerűtlenül végzett műszeres felülvizsgálatokat, melyek a 

berendezés védelmi rendszerében és a kimeneti szekunder kapcsok földfüggetlen 

állapotában káros hatásokat idézhetnek elő. 

 

A vizsgálat (minősítő irat) érvényesség feltételei: 

- Tárgyi villamos berendezés rendeltetésszerű használata. 

- Tárgyi villamos berendezés időszakos karbantartása és a tárgyi villamos-berendezésre 

vonatkozó jogszabályokban előírt felülvizsgálatok és ellenőrzések elvégzése. 

- Tárgyi villamos berendezésen villamos szakképzettséget igénylő beavatkozást, 

változtatást, felújítást, karbantartást és egyéb tevékenységet csak villamosan 
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szakképzett és arra felhatalmazott személy végezhet a hatályos jogszabályok 

előírásainak és a vonatkozó szabványok követelményeinek betartásával. 

- Tárgyi villamos berendezésen történt bármilyen szakszerű változtatás után az érintett 

szakaszon és a változtatás által érintésvédelmi szempontból érintett, már meglévő 

szakaszon az MSZ HD 60364-6:2007 által előírt felülvizsgálatokat el kell végezni. 

- 10/2016. (IV. 5.) NGM Rendelet 19. § előírásainak betartása. 

 

2. Hatálya 

A Corweld Plus Kft. által vizsgált villamos eszközök, szerkezetek, gyártmányok, és 

berendezések. 

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. Mérőműszer 

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

mérések megbízhatóságát az évente használati etalonnal végzett ismétlődő kalibrálások 

igazolják. 

- Mérési funkciók, jellemzők 

o Szigetelési ellenállás mérése 

▪ Három különböző mérőfeszültség a vizsgált berendezés üzemi 

paramétereinek megfelelően (250, 500 és 1000 VDC) 

▪ A mért szigetelési ellenállás (legfeljebb 2 GΩ) rendkívül széles skálája 

lehetővé teszi a szigetelés anyagváltozásának rendszeres elemzését. 

▪ Automatikus feszültség-mentesítés a mérés végén 

o Védővezető folytonosságának ellenőrzése 

▪ 200 mA-es mérés automatikus polaritás-váltással 

▪ A tesztvezetékek (5 Ω-ig) automatikus kompenzálása. 

o Kijelző 

▪ RMS (Root Mean Square) Négyzetes középérték kijelzés 

▪ Túlfeszültség védelem és figyelmeztető jelzés 

▪ Automatikus kikapcsolás 
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5. Mérendő berendezések előkészítése 

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 mérést minden esetben a tápláló közüzemi kisfeszültségű hálózatról leválasztva kell 

elvégezni! 

 

A berendezések mérése a normál üzemi 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. 

 

Ehhez a szervizben rendszeresített, speciálisan átalakított ipari lengő aljzatokat és nagyáramú 

rövidzárat kell alkalmazni. Ezek lezárják (kisöntölik) a be- és kimeneti eszközöket a 

mérőfeszültség elől.  
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6. A mérés 

Szigetelési ellenállás mérése 

- a berendezés hálózati csatlakozóját a megfelelő típusú mérő lengő aljzatba kell 

csatlakoztatni, 

- a szekunder oldali nagyáramú kimeneteket rövidre kell zárni a mérősönttel, 

- a készülék főkapcsolóját „BE” állásba kell kapcsolni (különben a mérés hibás 

eredményt ad) 

- A jegyzőkönyv beállítási adatai szerint adott mérőjellel meg kell vizsgálni 

o a tápkábel fázisok – védőföld szigetelési ellenállását, 

▪ megengedett értéke ≥ 2,5 MΩ 

o a tápkábel fáziksok – kimenő szekunder oldal közötti szigetelési ellenállást, 

▪ megengedett értéke ≥ 5 MΩ 

o a védőföld – kimenő szekunder kapcsok közötti szigetelési ellenállást. 

▪ megengedett értéke ≥ 2,5 M 

 

Védővezető folytonosságának ellenőrzése 

- A műszer egyik mérőszondáját (fekete) a védőföld kivezetéshez kell csatlakoztatni 

- a tapintószondával (piros) az áramforrás készülékházán egy kézzel szabadon érinthető 

tiszta fémfelületet (nem festett, nem elszigetelt) kell érinteni. 

- A műszert a folytonosság ellenőrző állásba kapcsolva (200 mA) végezzük el a mérést. 

▪ megengedett érték: ≤ 300 mΩ 

 

A mérés befejezése 

- Eltávolítjuk a söntöket, rövidzárakat, „KI” állásba kell kapcsolni a készülék 

főkapcsolóját. 
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7. A mérések lefolytatása – a hegesztő berendezések kezelése 

A mérés sajátosságai megkövetelik, hogy a mérést végző nagy felelősség tudattal, 

körültekintően végezze a munkáját. A mérőeszköz feltölti a körben lévő energia tárolókat – 

és bár a mérés végén automatikusan megkezdi a kisütésüket – gondatlan kezelés esetén 

kellemetlen érintésű feszültség maradhat a kapcsokon. A téves kapcsolások, a söntök 

felhelyezése és eltávolításuk elmaradása komoly károkat okozhat a mérőrendszerben, a 

mért berendezésben és veszélyeztetheti a mérést végző testi épségét is. 

 

8. A mérési eredmények kezelése, dokumentáció 

A mérési eredményeket önálló vizsgálati jegyzőkönyvben kell rögzíteni, mely a teljes 

dokumentáció szerves része. 

A jegyzőkönyv az általánosan előírt szükséges tartalmi elemekkel (azonosítás, mérést végző 

személy és jogosultságának igazolása, a mérőműszer adatai, kalibrálásának legutóbbi dátuma, 

azonosítója) bír. 

Tartalmazza továbbá az alkalmazott szabványok jegyzékét és az esetlegesen végzett 

javításokat, átalakításokat. 

A mérési jegyzőkönyv monoton növekvő azonosító száma meg kell jelenjen a berendezésen 

elhelyezett címkén lévővel. 

 

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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