
43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról
A munkavédelemr l szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel
egyetértésben - a következ ket rendelem el:
1. § A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet melléklete e rendelet melléklete szerint
módosul.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követ  90. napon lép hatályba.
Melléklet a 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelethez

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

A munkavédelemr l szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel
egyetértésben - a következ ket rendelem el:

1. § A rendelet mellékleteként közzétett Hegesztési Biztonsági Szabályzatot hatályba léptetem.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ  45. napon lép hatályba.

(2) A rendelet melléklete az Ipari és Kereskedelmi Közlönyben kerül közzétételre.

Melléklet a 31/1994. (XI. 10.) IKM rendelethez

Hegesztési Biztonsági Szabályzat

1. HATÁLY

Jelen Szabályzat hatálya a fémek köt - és felrakó hegeszt  eljárásait, termikus vágását és darabolását, mindezek kézi- és
gépesített változatait (a továbbiakban: hegesztés) alkalmazó gazdálkodó szervezetekre terjed ki, ahol a hegeszt  tevékenységet
szervezett munkavégzés keretében végzik.

Jelen Szabályzat el írásait alkalmazni kell az egyéni és társas vállalkozásoknál, kutatóhelyek hegeszt  laboratóriumaiban, az
oktatási intézmények hegeszt  tanm helyeiben, a hegeszt  képz -, képesít  és min sít  bázisokon a hegesztést ismertet
bemutatóknál is.

Nem tartozik a Szabályzat hatálya alá:

- a m anyaghegesztés;

- a víz alatti hegesztés;

- a m szeriparban használatos kézi ellenállás-hegesztés;

- a barkácshegesztés.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2.1. Hegesztés

Munkadarabok egyesítése h vel, nyomással vagy mindkett vel; amelynek során az anyagok természetének megfelel  fémes
kapcsolata jön létre.

2.2. Sajtoló hegesztés

A hegesztend  darabok nagy nyomással vagy ütéssel történ  egyesítése úgy, hogy az érintkez  fémesen tiszta felületek
hozaganyag nélkül összehegednek.

2.3. Ömleszt  hegesztés

A kötés a hegesztend anyagok összeolvasztása és a varratanyag kikristályosodása következtében alakul ki.
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2.4.

2.5. Hegeszt  munkahely

A hegesztéssel rendszeresen vagy alkalomszer en foglalkozó gazdálkodó szervezet által létesített, e tevékenység céljára
kialakított hely. A hegeszt  munkahely lehet telepített vagy nem telepített.

2.5.1. Telepített munkahely

Hegesztés céljára létesített, helyhez kötött, általában zárt (m hely jelleg ) munkahely.

2.5.2. Nem telepített munkahely

Hegesztés céljára ideiglenesen kialakított munkahely.

2.6. Gázforrás

Gázpalack, gázpalack-telep, gázpalack-köteg, gáztartály, acetilénfejleszt  készülék.

2.6.1. Gázpalack

A Gázpalack Biztonsági Szabályzat 2.1. pont szerint.

2.6.2. Gázpalack-telep

Változó számú - központi nyomásszabályozóval felszerelt - palackból összeállított gázforrás.

2.6.3. Gázpalack-köteg

Szállítókeretbe foglalt, meghatározott számú palackból álló, központi szeleppel szerelt gázforrás.

2.6.4. Gáztartály

Telepített, folyékony és/vagy gáz halmazállapotú anyag tárolására alkalmas tölthet  gáztároló.

2.6.5. Acetilénfejleszt  készülék

Kalciumkarbid és víz reakciójának létrehozására szolgáló nyomástartó berendezés.

2.6.6. Biztonsági szerelvény

A gázforrást véd  szerkezet, szerelvény, vagy ezek kombinációjából felépített rendszer.

2.7. Hegeszt  áramforrás

A felhevítéshez és/vagy megolvasztáshoz szükséges energiát szolgáltató szabványos felépítés  hegeszt  gép.

2.8. Hegeszt  berendezés

Az adott hegesztési technológia megvalósításához szükséges eszközök összessége.

2.9.

2.10. Bekapcsolási id  (BI)

Az ívhegeszt  áramforrások terhelhet ségének jellemz  adata. Azt fejezi ki, hogy a hegesztés során mennyi a ténylegesen
hegesztéssel (leolvasztással) töltött id  a teljes ciklusid höz viszonyítva. (Ciklusid  a leolvasztási id  és a hegesztési mellékid
pl. salakolás, elektródacsere stb. összege.)

BI = hegesztési id /ciklusid

2.11. Elektródafogó
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A hegeszt elektróda befogására és az áramcsatlakozás biztosítására szolgáló, szigetelt nyel , szabványos kivitel  szerszám.

2.11.1.

2.12. Munkakábel (hegeszt kábel)

Az áramforrást az elektródafogóval összeköt  szabványos vezeték.

2.13. Testkábel (visszavezet kábel)

A hegesztend  tárgyat és az áramforrást összeköt  vezeték.

2.14. Hegeszt  traktor

A fedettív  hegesztéshez használt, rászerelt huzaladagolóval, hegeszt fejjel, fed por-tartállyal ellátott önjáró szerkezet.

2.15. Hegeszt fej

A hegeszt huzalt a hegfürd be vezet  és az áramcsatlakozást biztosító szerkezet.

2.16-2.17.

2.18. Ponthegeszt  fogó

Mozgatható, kéziszerszám jelleg  ponthegeszt  szerkezet.

2.19. Nyílt ív

A hegesztési folyamat alatt az ív látható, a fény- és h hatás a környezetet közvetlenül éri.

2.20. Fedett ív

Az ív porréteg alatt ég, nem látható, fényhatás a környezetet nem terheli.

2.21-2.23.

2.24. Villamos ívhegesztés fokozottan veszélyes környezete

- sz k tér különösen, ha a falak vezet képesek,

- olyan hely, ahol a mozgás lehet sége a vezet képes tárgyak közelében korlátozott,

- nedves vagy meleg munkahely,

- tartályok belseje.

2.25. Sz k, zárt, kis légter  tér

Az a zárt tér, amely

- kisebb 100 m3-nél, vagy

- valamelyik mérete (magasság, szélesség, hossz, átmér ) kisebb 2 m-nél.

2.26. Hegeszt

A vonatkozó jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkez  személy.

2.27.

2.28. Hegesztés irányító

Legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal rendelkez  személy.
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2.29-2.34.

2.35. Kifúvatás

A töml  üzemi nyomáson néhány másodperc id tartamú átöblítése a töml ben vezetend  gázzal.

2.36. Lángvisszacsapás

A pisztoly rendellenes m ködéséb l (pl. eltöm dés) származó, a pisztolyból kiinduló visszaégési folyamat.

2.37-2.38.

3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

3.1. Hegeszt  munkahelyen hegeszt  tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégíti

- a jelen Biztonsági Szabályzat követelményeit, és

- a hatályos környezetvédelmi, egészségügyi egyéb biztonsági és t zvédelmi el írásokat.

3.2. Magánszemélyeknél nem telepített munkahelyen történ  munkavégzéskor a munka biztonságos elvégzéséért, a t zvédelmi-
, a környezetvédelmi-, a munkavédelmi- és az egyéb biztonsági el írások betartásáért a hegeszt  személyében felel s.

3.3.

3.4. E szabályzat el írásainak figyelembevételével a munkáltatónak gondoskodnia kell különösen:

- a hegeszt  munkahely biztonságos üzemeltetésér l;

- a munkavállalók egészségvédelmér l;

- a hegeszt  munkahelyekre történ  belépés, esetleges szükséges korlátozásáról;

- a minimális létszám meghatározásáról, illetve szükség szerint az egyedüli munkavégzés korlátozásáról;

- az egyéni véd felszerelések juttatásáról;

- a kollektív véd eszközök használatáról;

- a hegeszt  berendezések biztonságos állapotáról;

- más munkáltató által végzett munkák koordinálásáról, a biztonságos munkafeltételek kialakításáról;

- közös légtérben több munkahelyen történ  egyidej  hegesztés biztonságos feltételeinek megteremtésér l;

- a min ségtanúsításra vonatkozó követelmények érvényesítésér l;

- a veszélyes küls  körülmények (pl.: széls séges id járás) között végzett hegeszt  tevékenység feltételeinek biztosításáról;

- a hegesztés során keletkez  mérgez  gázok, g zök, füst és por részecskék elleni védelemr l;

- a hegeszt (k) tevékenységének munkavédelmi ellen rzésér l;

3.5.

3.6. Veszélyes körülmények között hegesztési munkát csak el zetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

3.6.1.

3.6.2. Az írásban meghatározott feltételeknek tartalmaznia kell az egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, így
különösen:

- a környezeti hatásokkal,
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- a munkavégzés biztonságával,

- a hegesztési helyzet egészségkárosító hatásainak megel zésével, valamint

- a rendkívüli helyzetekben a veszély elhárításával kapcsolatos követelményeket.

3.7. A hegeszt  munkahelyen vagy annak közelében els segélynyújtó felszerelést kell elhelyezni.

3.8. Minden hegeszt  tevékenységet a munkáltatónak úgy kell megszerveznie, hogy a hegeszt  munkahelyek sem egymást,
sem a környezetet ne veszélyeztessék, ugyanakkor biztosítsák a zavartalan és biztonságos munkavégzést.

4. SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYEK

4.1. Hegesztést önállóan végezhet, aki

- betöltötte a 18. életévét, és

- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint el zetes és id szakos munkaköri orvosi vizsgákat alapján alkalmas, és

- megfelel  hegeszt i és t zvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

4.2. Hegeszt  ipari tanulót csak az eljárásnak megfelel  gyakorlati képesítéssel rendelkez  személy felügyelete mellett szabad
foglalkoztatni.

4.3. Gázpalackot és acetilénfejleszt -készüléket az kezelhet, akivel az ehhez szükséges ismereteket a munkáltató oktatás
keretében elsajátíttatta.

4.4.

- azokat be is gyakorolta, és ezt hegeszt  mester vagy hegeszt  m szaki szakember vagy hegesztési felel s ellen rizte.

4.5. A hegeszt  munkák irányítására az a 2.28. pont szerinti személy jogosult, akit erre a munkáltató írásban is megbízott.

4.6-4.7.

5. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

5.1. Általános követelmények

5.1.1.

5.1.2. A villamos hegeszt  berendezéseket f kapcsolóval, zárlatvédelemmel és érintésvédelemmel ellátott csatlakozóhelyre kell
bekötni.

Ha egy m helyben vagy helyiségben több hegeszt  munkahelyet létesítenek, akkor központi leválasztó f kapcsolót is be kell
iktatni.

5.1.3. A hegeszt  munkahely kialakításánál az ergonómiai elveket is figyelembe kell venni.

5.1.4. Amennyiben az acetiléngáz elvétel meghaladja a gázpalack forgalmazója által el írt, illetve a legfeljebb 800 liter/óra/palack
értéket, akkor m szaki intézkedésekkel (palackösszeköt , palack telep, palack köteg, acetilénfejleszt  stb.) kell a bizonságos
gázellátás feltételeit biztosítani. Rövid ideig - legfeljebb 10 percig - megengedhet  1000 liter/óra/palack gázelvétel érték.

5.1.5.

5.1.6. Acetilénfejleszt  berendezés helyisége

- csak közvetett f tés  lehet,

- a f testek és a fejleszt  közötti távolság 60 cm legyen,

- megvilágítása robbanásbiztos kivitel legyen vagy kívülr l történjék.
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5.1.7.

5.1.8. Az 1,0-nél nagyobb relatív s ség  éghet  gázt felhasználó hegeszt  munkahelyet a környez  talajszint alatt (gödör,
árok, alagsor, pince stb.) tilos létesíteni!

5.1.9. Hegeszt  munkahelyként olyan helyiség vagy szabadtér, ahol padlószint alatt cs -, kábel-, nyitott szenyvízcsatorna,
gy jt zsomp van, csak akkor használható, ha gázérzékel vel folyamatosan ellen rzik a gázmentességet.

5.1.10. Ha a hegeszt  tevékenység során veszélyes sugárzással kell számolni, akkor a hegeszt i munkahely kialakításánál a
vonatkozó sugárvédelmi el írásokat is figyelembe kell venni.

5.1.11.

5.1.12. A hegeszt robotok felállítási helyének kialakítása során figyelembe kell venni a technológiai leírásban meghatározott
veszélyes tér alakját és kiterjedését. A veszélyes teret meg kell jelölni és el kell határolni, a belépést reteszelni kell.

5.1.13. A nyíltív hegeszt  munkahelyet a káros fénysugárzást át nem ereszt  és azt elnyel , nem éghet , illetve égéskésleltet
anyagú, rögzíthet  térelválasztóval kell elhatárolni a környezett l úgy, hogy az ott tartózkodó személyeket káros fénysugárzás ne
érje.

A térelválasztó alsó éle és a padozat között legalább 150 mm-es légrés, a térelválasztó magassága a padló szintt l számítva
legalább 1800 mm legyen.

5.1.14. Hegeszt  munkahelyen a szétfröcsköl  fém és salakrészecskék ellen a környezet védelmér l is gondoskodni kell.

5.2. Terület

5.2.1. A telepített hegeszt  munkahely alapterülete legalább 4 m2, padozata csúszásmentes és nem éghet  anyagú, felülete
egyenletes legyen.

5.2.2. A munkahelyet úgy kell kialakítani, hogy a tevékenységhez szükséges valamennyi eszköz biztonságosan elhelyezhet
legyen.

5.3. tés és szell zés

5.3.1. Ha az el írt leveg tisztasági értékek a hegeszt  légz  zónájában természetes szell ztetéssel nem biztosíthatók, akkor
mesterséges szell ztetést (pl. helyi elszívást) kell alkalmazni.

5.3.1.1. Az elszívó berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a hegeszt  ne kerüljön az elszívás útjába.

5.3.1.2. Nagyobb méret  munkadaraboknál vagy változó hegeszt i munkahelyek esetében az elektródafogóval együttmozgó,
vagy a hegesztési hely mellett felállított - erre a célra gyártott - mozgatható füstelszívó használata indokolt.

5.3.2. A hegeszt anyag gyártó szell ztetésre vonatkozó el írásait a szell ztetés tervezésénél figyelembe kell venni (pl.: füst,
gáz, vegyi összetétel).

5.3.3. Nyitott rendszer  vagy visszatápláló (recirkullációs) elszívóberendezés csak akkor használható, ha a berendezésben az
elszívott gáz el írt kell  mérték  megtisztítása biztosított, vagy ha a kifúvott leveg t olyan helyre vagy úgy vezetik el, ahol az a
környezetet nem károsíthatja.

5.3.4. Ha a technológia és/vagy a körülmények indokolják, akkor a folyamatos - szükség esetén melegített - frissleveg  pótlását
biztosítani kell.

5.3.5. Ha a hegeszt  tevékenység veszélyessége megköveteli, akkor a szell ztet  rendszerekbe automatikus m ködésjelz ket
kell beépíteni.

5.3.6. A szell ztet  rendszer az üzem zajszintjét a megengedett érték fölé nem növelheti.

5.3.7. A szell ztetés huzatmentes legyen. A légáramlás ne befolyásolja

- a hegeszt  ívet,

- a véd gázt,

- a munkadarab h lési sebességét,
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- a hegeszt  közérzetét.

5.3.8.

5.3.9. Az 1,0-nél kisebb relatív s ség  gáz használata esetén azok felgyülemlését építészeti megoldásokkal is meg kell gátolni
és fels  elvezetés  szell ztetésr l kell gondoskodni.

5.3.10. 1,0-nél nagyobb relatív s ség  gáz használata esetén alsó elvezetés  szell ztetésr l kell gondoskodni.

5.3.11.

5.4. Világítás

A hegeszt  munkahelyek mesterséges megvilágításának er ssége feleljen meg a végzett munka min ségéhez szükségesnek,
de legalább 300 lux legyen.

6. ÜZEMBEHELYEZÉS

6.1. Telepített hegeszt  munkahelyen munka csak munkavédelmi üzembehelyezés után végezhet .

6.2. Nem telepített hegeszt  munkahelyen helyiségben vagy szabadtéren, hegesztési munkát csak el zetesen írásban
meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

6.3. Az üzembe helyezés el tt a hegeszt  készülékek gázellátását szolgáló cs vezeték szerkezeti vizsgálatát és nyomáspróbáját
el kell végezni.

Az ellen rzés a fentieken túlmen en terjedjen ki:

- a csövek és szerelvények rögzítési módjára,

- a cs vezeték színjelölésére a GBSz szerint,

- a cs vezetéken lév  szelepek nyitott vagy zárt helyzetére utaló feliratokra,

- gáz visszaáramlását megakadályozó biztonsági berendezések meglétére,

- a folyadékleereszt k beépítésére,

- a lefúvatokra,

- a láng terjedését gátló szerkezetekre,

- a nyomásmér k m ködésére,

- a gáz áramlási irány jelölésére.

6.4. Gázfejleszt  készülék felállítása és üzembehelyezése a vonatkozó szabványok szerint.

7. GYÁRTÁS ÉS MIN SÉGBIZTOSÍTÁS

Hegeszt  berendezést és biztonsági szerelvényt használatba venni csak akkor szabad, ha az rendelkezik a vonatkozó
jogszabályban foglaltak szerint megfelel ségi nyilatkozattal és el van látva megfelel ségi jelöléssel.

8. ELLEN RZÉS, VIZSGÁLAT

8.1. A hegeszt  berendezést és a biztonsági szerelvényt id szakonként a biztonságos m ködés szempontjából ellen rizni kell,
és az ellen rzés tényét írásban rögzíteni kell. Ennek gyakorisága, ha a gyártó ett l eltér en nem rendelkezik a következ :

Autogéntechnika Ívhegesztés

Autogén felszerelés: Hegeszt -/vágópisztoly:

- Pisztoly, ég 1/4 év - AWI-ég 1 év
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8.1.1-8.1.2.

8.2. A hegeszt gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellen rzésére a gyártó cégek el írásai a mértékadók.

8.3. A 8.1. pontban foglalt vizsgálatok elvégzésére legalább középfokú szakirányú szakképesítéssel és 5 éves szakmai
gyakorlattal e feladattal megbízott személy vagy akkreditált intézmény jogosult.

8.4. Évenként legalább egy alkalommal ellen rizni kell:

- az elektródafogót: 1000 V,

- a véd gázas hegeszt pisztolyt és a hegeszt fejet:

A nagyfrekvenciás nagyfeszültséget is használó berendezéseknél külön kell vizsgálni a szigetelés megbízhatóságát 50-300 Hz
frekvenciájú és a stabilizálódott, névleges feszültségnél 20%-kal nagyobb feszültséggel. A méréseket a vonatkozó szabvány
szerint kell elvégezni.

A vizsgálatot er sáramú szakképesítés  személy végezheti.

9. KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS

9.1. A hegeszt  berendezés és biztonsági szerelvény javítási, felújítási munkái után az újbóli megfelel ségr l a berendezés
javítását, felújítását végz nek nyilatkoznia kell.

9.2.

9.3. A hegeszt  berendezés karbantartását a gyártó által kiadott kezelési utasításban meghatározottak szerint, a szakismerettel
rendelkez  és ezzel megbízott személy végezheti.

9.4. Hegeszt gép áramkörében és a hálózati csatlakozásnál, illetve a vezérl  rendszer javítási, illetve karbantartási munkáit csak

- Gumitöml 1/4 év - Plazma ég  (gépi) 1 év
- Biztonsági szerelvény 1/4 év - Plazma ég  (kézi) 1/2 év
- Palack- vagy vezetéki

nyomáscsökkent
1/4 év

Autogén gázellátó rendszer: Áramforrások:

- Placktelep, palackköteg és
készülékei

1 év - Dinamó 2 év

- Acetilénfejleszt 1 év - Transzformátor 1 év
- Egyenirányító 1 év

- Plazma áramforrás 1/2 év

Ellátó vezetékek: Áramelosztó:

- Ellátó vezetékek tömörségi
vizsgálata

1 év - Kiépített (telepített)
hegeszt áram

- Ellátó vezetékek szerkezeti
vizsgálata

3 év visszavezet  (test) rendszer 1 év

- Többmunkahelyes hegeszt gép
hegeszt áram elosztó
rendszere

1 év

Feszültségosztály Villamos szilárdság Szigetelés ellenállás
L (Uo<113 V csúcsérték) 1000 V 1 Mohm/500 V
M (Uo>113 V csúcsérték) 2550 V 5 Mohm/500 V
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szakirányú képesítéssel rendelkez  személy végezheti.

10. A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

10.1. Általános magatartási szabályok

10.1.1. A hegeszt  köteles a jelen szabályzat el írásain túl az általános és a helyi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi
követelményeket, valamint a hegeszt -berendezésre vonatkozó gyártói használati utasításban foglaltakat megtartani.

10.1.2. A hegeszt  köteles a munkahelyet, a munkaeszközöket, az egyéni véd felszereléseket, (ezek állapotát,
használhatóságát) munkakezdés el tt - és szükség szerint közben is - ellen rizni.

10.1.2.1. A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellen rizni kell:

- a közlekedési utak szabadon hagyását;

- éghet  anyagok jelenlétét a közelben;

- födém/faltöréssel járó munka esetén a rések, nyílások áttörések - éghetetlen anyagú tömítés felhasználásával történt -
tömítettséget;

- robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben a portalanítás elvégzését;

- a t zvédelmi el írásokban rögzített t zoltó felszerelések meglétét;

- az elszívó/szell  segédberendezések m ködését;

- a munkához szükséges segédberendezések (forgatók, emel berendezések, manipulátorok) meglétét és az el írásoknak
megfelel  m ködését;

- ha a munkadarab méretei, alakja vagy tömege indokolja, a megfelel  alátámasztást vagy rögzítést;

- a levágásra kerül  munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eld lés elleni biztosítását;

- az anyagtároláshoz szükséges hely meglétét;

- a figyelmeztet  táblák meglétét.

10.1.2.2. A munka- és véd eszközök vizsgálatánál ellen rizni kell:

- a salaklever  kalapács (s rített leveg s salakoló), a fogók és egyéb szerszámok állapotát;

- a hegeszt  szerszám (pisztoly, elektródafogó) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen, villamosan szigetel ) alátét meglétét;

- a hegeszt szemüveg, vagy a pajzs és véd sz  állapotát és a véd sz  fokozatát;

- a légzésvéd  állapotát és m ködését.

10.1.2.3. A hegeszt berendezések ellen rzése során vizsgálni kell:

- a szemmel látható sérüléseket;

- a biztonsági szerelvények meglétét és m köd képességét;

- a kábelek, töml k épségét, a közvetlen mechanikai sérülések elleni védelmét;

- a villamos csatlakozások megfelel ségét;

- a földelést;

- a víz- és gázcsatlakozások (véd gázas hegesztésnél) felszerelését és tömörségét;

- a gázellátó és/vagy leveg ellátó rendszerek m ködését;
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- a hegeszt pisztolyok, vágó fejek sérülésmentességét, tömörségét;

- az elektródafogók állapotát;

- a hegeszt gépek (áramforrások) f kapcsolója "nulla" állását;

- a feszültség alá helyezést, illetve az üzemkészséget mutató jelz lámpa vagy egyéb jelz rendszer m ködését;

- az áramforrás jelleggörbéjének beállítását (változtatható karakterisztikájú gépeknél) a hegesztési eljárásnak megfelel en.

10.1.2.4. A hegeszt  köteles továbbá elvégezni még azokat az ellen rzéseket is, amelyeket a hegeszt gépek, berendezések
kezelési utasításai a munka megkezdése el tti állapotra el írnak.

10.1.2.5. Ha az ellen rzés során a hegeszt  bármilyen hibát vagy rendellenességet talál, a munkát megkezdeni nem szabad.
Hibás, sérült, deformált eszközökkel munkát végezni tilos.

10.1.3. Ha üreges tárgyat, edényt, tartályt, vezetéket kell hegeszteni, amelyben ismeretlen töltet van vagy volt, akkor a
hegesztési munkát csak a töltet azonosítása után szabad megkezdeni a 11.1. pont rendelkezései betartásával.

10.1.4. A munkavégzés során (hegesztés alatt) a hegeszt  köteles

- a technológiai el írásokat és a biztonságtechnikai szabályokat betartani és

- a munkafolyamatot figyelemmel kísérni.

10.1.5. Az alkalmazott eljárás káros hatásai ellen védelmet nyújtó egyéni véd felszerelést kötelez en és rendeltetésszer en kell
használni.

10.1.6. A hegeszt  berendezés m ködésében bekövetkezett veszélyt jelent  rendellenességet, üzemzavart a hegeszt  köteles
le elvárhatóan megszüntetni vagy munkahelyi vezet jét l erre intézkedést kérni.

10.1.7. Közvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkát azonnal abba kell hagyni, meg kell kísérelni a veszély elhárítását
és err l a munkahelyi felel s vezet t értesíteni kell.

A munkát csak a baleseti veszély ellen rzött megszüntetése után szabad folytatni.

10.1.8.

10.1.9. Ha a t zgyújtási engedély a hegeszt  számára nem egyértelm , akkor a pontosítást az engedély kiadójától meg kell
kérni, és a hegesztést csak az egyértelm  utasítás alapján szabad végezni.

10.1.10. A munka befejezésekor, vagy ha a hegeszt  elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket olyan állapotban kell
hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset okozói.

10.1.10.1. Kültéri munkáknál a hegeszt készüléket, berendezéseket úgy kell elzárni, hogy illetéktelen ne juthasson hozzájuk, és
az id járás viszontagságai és/vagy esetleges mechanikai sérülések ellen a berendezést letakarással vagy más módon
megbízhatóan védeni kell.

10.1.11. A hegesztési munkák befejezése után a munkavégz  köteles

- a munkahelyet és háromdimenziós (térbeli) környezetét, a gödröket, mélyedéseket, zegzugos helyeket stb. többször is
ellen rizni, hogy nincs-e ott izzó anyag, esetleg nem keletkezett-e t z, és szükség esetén vízzel permetezni;

- a munkatérben maradt gyúlékony anyagok állapotát ellen rizni;

- az elmozdított anyagokat a munkahely teljes kih lése után eredeti helyükre visszaállítani.

10.2.

10.3. Szervezési követelmények

10.3.1. A gépek, berendezések mellett állandó ül munkát végz  hegeszt  részére állítható magasságú, derék- és lábtámasszal
ellátott, borulásmentes munkaszéket kell biztosítani.
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10.3.2. 2 m szintkülönbség felett végzett hegesztési munkák alatti területet el kell határolni és a veszélyre figyelmeztet  táblákat
is el kell helyezni.

10.3.3. Olyan munkakörülmények esetén, ahol a természetes testhelyzett l eltér en kell a munkát végezni (fekv , guggoló,
térdepl  stb.), a hegeszt  részére a munka megkönnyítését célzó eszközöket kell biztosítani (pl. gumisz nyeg, padló, állás), és
megfelel  munkaszüneteket kell alkalmazni.

10.3.4. Ha a sz k, zárt térben végzett hegesztési munkáknál munkakörnyezeti leveg  értékek és a munkaenergiaforgalom
mértéke indokolja, akkor munkaszüneteket kell beiktatni. Ennek gyakoriságát és id tartamát a technológiai utasításban kell
meghatározni a vonatkozó szabvány figyelembevételével.

10.3.5. A hegeszt  szerszámok, tartozékok és anyagok tárolására zárható és szell ztethet  helyiséget vagy szekrényt (ládát) kell
biztosítani.

10.3.6. A hegesztett, izzó, fekete-meleg munkadarabot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni és figyelmeztet  táblával kell
ellátni.

10.3.7. A veszélyes körülmények között (11. fejezet) hegesztés akkor végezhet , ha

- a munkát irányító személyt kijelölték;

- a munkavégzés ideje alatt az állandó felügyelet biztosított;

- a t zjelzés, a t zoltás és a mentés feltételei biztosítva vannak.

10.3.8. Több munkahelyen, illetve tárgyon egyid ben végzett villamos ívhegesztés esetén biztosítani kell, hogy az egyidej leg
megérinthet  felületek között a vonatkozó szabvány szerint veszélyes feszültségkülönbség ne alakulhasson ki, a munkahelyeket
egyenpotenciálra kell hozni.

10.3.9. Ha a veszélyes berendezésben éghet  vagy egészségkárosító anyagok (gáz, g z, por) jelenléte nem zárható ki, akkor a
vonatkozó szabványban foglalt feltételek mellett, beszállási engedéllyel szabad hegesztési munkát végezni.

A munka megkezdése el tt és a munkavégzés közben méréssel kell meggy dni arról, hogy

- t z- és robbanásveszély, és

- egészségi ártalom veszélye nem áll fenn.

10.3.10. A leveg ben 5 m-nél magasabbra vezetett hegeszt töml t tehermentesít  kötéllel kell ellátni. Az 5 m-nél magasabbra
vezetéssel a hegeszt töml t nem szabad húzásnak kitenni.

10.3.11. A hegeszt  tevékenység befejezése után a munkavégz  a helyszínt és annak környékét t zvédelmi szempontból
köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyez nek be
kell jelenteni.

Az átvizsgálás szempontjai a 10.1.11. szerint.

10.4. Gázhegesztés és lángvágás

10.4.1. Általános el írások

10.4.1.1. Az ég fejb l kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített szikrát kelt  gyújtót, illet leg
rlángot (pl. lángvágógépet) szabad használni.

10.4.1.2. Tilos a láng benyújtása, illet leg újragyújtása tüzes, meleg munkadarabon.

10.4.1.3. A láng begyújtása sem személyek, sem éghet  anyagok felé nem irányulhat.

10.4.1.4. Lejárt használati engedély  gázforrást üzemeltetni tilos!

10.4.1.5. A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált h hatástól.

10.4.1.6. Gázhegeszt  és lángvágó készüléket, az ezekhez tartozó központi gázellátó cs vezeték rendszert, egyéb gázforrást
csak a veszélyes visszahatások ellen véd  biztonsági szerelvényekkel (lángvisszacsapás gátló, visszacsapószelep, vízzár)
ellátva szabad üzemeltetni.
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10.4.1.7.

10.4.1.8. T z esetén az éghet  gáz áramlását kell el ször megszüntetni.

10.4.1.9. A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszközök (szerszám, fogó stb.) használhatók fel, amelyek megfelelnek a
munkadarab jellegének (alak, tömeg stb.).

10.4.1.10. Hegesztéshez rendszeresen használt megfogó-, befogó-, forgató készülékek, valamint célberendezések
alkalmazásának biztonságos módját a technológiai utasításban kell meghatározni.

10.4.1.11. Oxigén gázforrásoknál csak olyan m szerek, szerelvények, tömítések szerelhet k be, amelyeket oxigénre hatóságilag
bevizsgáltak és megfelel  min sítést tartalmazó m bizonylattal rendelkeznek.

10.4.1.12. Az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkez  eszközök, olaj- és zsírmentesítésér l gondoskodni kell.

Valamennyi oxigénnel érintkez  berendezésre fel kell írni, hogy "olajjal, zsírral nem érintkezhet."

10.4.1.13. Propánbután (a továbbiakban: pébégáz) elégetéséhez csak az erre a célra szolgáló ég ket és egyéb eszközöket
szabad felhasználni.

10.4.1.14. PB-gázzal és földgázzal m köd  készülékek, berendezések tömítését csak pentán álló anyagból szabad készíteni, és
csak ilyen anyagú töml ket szabad használni.

10.4.1.15. Tilos az oxigént s rített leveg vel együtt használni, vagy s rített leveg t oxigénnel vagy oxigént leveg vel
helyettesíteni!

10.4.1.16. Az oxigén felhasználására szolgáló eszközöket (pl.: palack, töml ) tilos másfajta gázhoz felhasználni, hasonlóképpen
tilos felhasználni olyan eszközöket (pl.: töml , nyomáscsökkent ), amelyet más gázhoz használtak!

10.4.1.17. Az oxigén fúvókákat, szelepet tilos olajos felület  tárgyak, a dolgozó ruházata felé kifúvatni, illet leg olajat tartalmazó
tároló tartályokba, edényekbe befúvatni!

10.4.2. Gázpalackok használatának alapvet  követelményei.

10.4.2.1. Lejárt használati engedély , meghibásodott (pl.: szivárog), vagy a GBSz-ben meghatározott adatokkal hiányosan
rendelkez  palackot a forgalmazó tölt  vállalatnak haladéktalanul vissza kell küldeni, azt tilos használni!

10.4.2.2. Tilos a megengedettnél nagyobb mennyiség  gáz elvétele, illetve a gázelvétel nyílt lánggal, melegítéssel vagy egyéb
módon történ  fokozása.

10.4.2.3. Gázpalackot árnyékolással, takarással védeni kell a közvetlen h hatástól (pl.: napsugárzás, f test). A gázpalack küls
mérséklete nem haladhatja meg az 50°C-t.

10.4.2.4. Gázpalackot eld lés, elmozdulás ellen biztosítani kell.

10.4.2.5. Gázpalack lefagyását (pl.: talajhoz, padozathoz, állványhoz) meg kell akadályozni.

Lefagyott gázpalackot max. 40°C h mérséklet  vízzel szabad kiolvasztani.

10.4.2.6. Disszugázt tartalmazó gázpalack d lési szöge a felhasználáskor a függ legeshez képest 30°-nál nagyobb nem lehet.

10.4.2.7. A gázpalack áramkör részévé nem válhat.

10.4.2.8. A gázpalackon bármilyen javítást, változtatást a felhasználónak tilos végezni!

10.4.2.9. A disszugázpalackot üresnek kell tekinteni akkor, ha benne a túlnyomás nagysága 0,5 bar, egyéb gázt tartalmazó
palackoknál 3 bar. Ezt a körülményt a gázpalackon "ÜRES" krétafelirattal vagy ráer sített feliratos táblával kell megjelölni.

10.4.2.10. A gázpalackba ütött jeleket átírni, megváltoztatni tilos!

10.4.2.11. Gázt és gázkeveréket gázpalackba csak hatóságilag engedélyezett tölt állomás tölthet.

10.4.2.12. A felhasználónak az egyik gázpalackból a másikba gázt áttölteni, illet leg gázt keverni tilos!
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10.4.2.13. Gázpalackot gázfajtánként, valamint az üreset és a telit egymástól elkülönítve csak olyan helyen szabad tárolni, ahol:

- éghet  és könnyen gyulladó anyagok jelenléte kizárt;

- a fizikai és/vagy vegyi sérülések lehet sége kizárt;

- tárolt gáznál veszélyes h mérséklet növekedés kizárt;

- a tárolási h mérséklet nem haladja meg az engedélyezett értéket;

- a tároló jól szell zött;

- illetéktelenek nem juthatnak a tároló helyre.

10.4.2.14. Tárolni és szállítani csak gáztömören elzárt és szelepsapkás kivitel  palack esetében felcsavart szelepvéd  sapkával
ellátott gázpalackot szabad.

10.4.2.15. Az oxigénpalackot éghet  gázt tartalmazó gázpalackokkal együtt tárolni tilos!

10.4.2.16. A gázpalackot úgy kell kezelni, hogy azok ne sérüljenek.

10.4.2.17. A gázpalack elzáró szelep nyitása, illetve zárása csak a rendszeresített eszközzel (pl. kézi kerék, kulcs) végezhet ,
bármely segédeszköz használata tilos.

10.4.2.18. Ha a gázpalack szelepe kézzel nem nyitható, akkor azt a tölt  állomásnak vissza kell küldeni. A gázpalackot a hibára
utaló jelzéssel kell ellátni (pl.: tábla, krétafelirat).

10.4.2.19. Gázpalackot más célra (pl. támaszként vagy szállításhoz, mint szállító görg ) tilos használni!

10.4.2.20. Gázpalackot emel berendezéssel vagy egyéb eszközzel emelni és/vagy szállítani csak a leesés és feld lés ellen
biztonságot adó módon, álló helyzetben, erre a célra kialakított rakodóeszközön szabad.

10.4.2.21. A hegeszt  munkahelyen csak annyi gázpalack lehet, amennyi a folyamatos munkavégzéshez szükséges. A
hegesztési munka befejezése után, de legkés bb a m szak végén a palackokat az erre a célra megfelel en kialakított
tárolóhelyen kell elhelyezni.

10.4.2.22. Pébé gázpalack használatakor a gázelvétel csak álló palackból történhet.

10.4.3. Acetilénfejleszt  készülék

Acetilénfejleszt  készülékkel végzett tevékenység az Acetilénfejleszt  Készülék Biztonsági Szabályzata szerint.

Alapvet , kiemelt követelmények:

10.4.3.1. A készülék csak a gépkönyvben el írt méret  és egyszeri töltetmennyiség  karbiddal üzemeltethet .

10.4.3.2. Lejárt használati engedély , adattábla nélküli vagy meghibásodott acetilénfejleszt  készüléket üzemben tartani tilos!

10.4.3.3. Acetilénfejleszt  készüléket csak m köd képes vízzárral vagy száraz lángvisszacsapásgátló szeleppel felszerelve
szabad üzemeltetni. Ha a vízzár vagy a lángvisszacsapásgátló szelep megsérült, illet leg m ködésképtelenné vált, akkor ki kell
cserélni.

10.4.3.4. A vízzárban vízszintet az acetilénfejleszt  készülék vagy a gázellátó rendszer kezel je minden m szakkezdéskor, ill.
kisnyomású vízzár esetében minden lángvisszacsapás után is köteles ellen rizni, szükség szerint feltölteni.

10.4.3.5. A vízzárt, illet leg a lángzárat legalább évente egyszer biztonságtechnikai szempontból tisztítani és ellen rizni kell
(visszacsapás próba).

10.4.3.6. A vízzárak lefagyását meg kell akadályozni.

10.4.3.7. Üzemszünet idejére vonatkozó el írásokat, a kezelési utasításban kell meghatározni.

10.4.4. Szerelvények, nyomáscsökkent
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10.4.4.1. Gázforrásból gázt elhasználni csak a gáz fajtájának és nyomásának megfelel  nyomáscsökkent  közbeiktatásával
szabad. Ezt a nyomáscsökkent  színjele és/vagy felirata is jelzi.

10.4.4.2. A nyomáscsökkent  felszereléséhez közdarab használata tilos!

10.4.4.3. A nyomáscsökkent  csak szabványos nyomásmér vel üzemeltethet .

10.4.4.4. A gázforrás szerelvényeinél, a nyomáscsökkent nél és egyéb szerelvényeknél, valamint a gázok szállítására szolgáló
cs vezetéknél használt tömít - és ken anyagokra a Gázpalack Biztonsági Szabályzat el írásai érvényesek.

10.4.4.5. A nyomáscsökkent  épségét, gáztömör csatlakozását minden munkakezdés el tt ellen rizni kell.

10.4.4.6. Befagyott nyomáscsökkent t csak melegvizes borogatással vagy fúvott, meleg, olajmentes leveg vel szabad kilazítani,
kiolvasztani.

10.4.4.7. Csak gáztömör, hibátlan, sérülésmentes töml t szabad használni.

10.4.4.8. A felhasználható gumitöml  hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 m lehet.

10.4.4.9. A gumitöml t csak szalagbilinccsel szabad feler síteni a töml végekre.

10.4.4.10. A gumitöml  toldása csak kett s töml csatlakozóval végezhet .

Acetiléntöml  toldásához használt fémcs  anyaga 70 tömegszázaléknál több rezet nem tartalmazhat.

Rögzítés a 10.4.4.9. szerint.

10.4.4.11. A csatlakozás és a javítási helyek tömörségét a felhasználás el tt ellen rizni kell.

A próbanyomás az üzemi nyomás kétszerese, de legalább 2,07 MPa legyen. Az ellen rzéshez semleges gázt kell használni.

10.4.4.12. Munkakezdés el tt a gumitöml t át kell öblíteni (fúvatni).

Az átöblítést sz k, zárt térben, nyílt láng vagy egyéb t zforrás, gyúlékony vagy veszélyes anyagok közelében tilos elvégezni!

A töml  átfúvatásához s rített leveg t tilos használni!

10.4.4.13. Fémbordás, fémszál-er sítés  gumitöml t csak t zvédelmi hatósági engedély birtokában szabad alkalmazni.

10.4.4.14. A töml  szabványos színjelölését a felszerelés (munkakezdés) el tt ellen rizni kell.

10.4.4.15. Ha az oxigén és az éghet gáz töml t hosszabb szakaszon egymással párhuzamosan vezetik, akkor a két töml t 500
mm-ként, 50 mm szélességben össze kell kötni (pl.: öntapadó szalaggal).

10.4.4.16. A töml ket törésmentesen kell felcsévélni. A töml t a gázpalackokra testre (láb, hát, kar) feltekerni tilos!

10.4.5. Pisztoly

10.4.5.1. A pisztolyt, illetve a lángvágó szerszámot minden felszerelés el tt ellen rizni kell. Csak kifogástalan, üzembiztos eszköz
használható.

10.4.5.2. A tömítetlenséget csak kézi szerszámmal és er vel szabad megszüntetni.

10.4.5.3. Tilos a pisztolyt a gázpalackra felakasztani!

10.4.5.4. Ideiglenes munkaszünet esetén telepített munkahelyen a pisztolytartó használata kötelez . Nem telepített munkahelyen
is biztosítani kell a pisztoly biztonságos elhelyezését.

10.4.5.5. Ég  pisztolyt csak erre a célra, biztonságosan kialakított tartóra szabad helyezni.

10.4.5.6. A pisztolyt, illet leg a fúvókát és ég fejet csak az erre a célra rendszeresített tisztítót vel, ill. eszközzel szabad
tisztítani.

10.4.5.7-10.4.5.8.
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10.4.6. Gázforrás

10.4.6.1. A gázforrást védeni kell a véletlen sérülést l, véd kerítést, véd felszerelést, ill. túlnyomást lefúvató berendezést kell
használni.

10.4.6.2. A gázforrásra csak az engedélyezett gáznyomású gázpalackot szabad rákapcsolni.

Rákapcsolás el tt a gázpalackban lév  gáz nyomását méréssel kell meghatározni.

10.4.6.3. A gázforrásban egymással kapcsolatban lév  és egyszerre kiürül  gázpalackokban a gáznyomás közel azonos érték
legyen.

10.4.6.4. Oxigén gázforrást tilos acetilénfejleszt  helyiségben elhelyezni!

10.4.6.5. Folyékony oxigén tartály alatti padozatot és a környezetét olajtól, zsírtól és egyéb szennyez dést l mentesen kell
tartani.

10.4.6.6. Folyékony oxigén tartály biztonsági övezetén belül dohányozni és nyílt lángot használni tilos!

10.4.7. Hordozható gázelosztó

10.4.7.1.

10.4.7.2. A hálózati csatlakozásnál gyorselzáró szelepet kell elhelyezni, amely könnyen, akadály nélkül megközelíthet  és
ködtethet  legyen.

10.4.7.3.

10.4.7.4. A gázelosztót csak akkor szabad üzemeltetni, ha

- a f elzáró és

- visszacsapásgátló szelep

megfelel en m ködik.

10.4.8. Cs vezeték

10.4.8.1. A cs vezetéket csak akkor szabad használni, ha

- a gáz áramlási irányát, színjelölését és a gáz nevét feltüntették;

- a kezel  szerveket megjelölték;

- üzembe helyezték a 6. fejezet szerint.

10.4.8.2. Munkaszünet alkalmával a gázelvételi helyeken az elzáró szelepet el kell zárni.

10.4.8.3. Javítási, szerelési munkát a kijelölt és megbízott szakember csak akkor végezhet a vezetéken, ha a vezeték nyomás-,
gáztöltés nélküli kitisztított, átöblített állapotban van, és erre engedélyt kapott.

Ez a követelmény a felirati táblák, irányjelz  nyilak stb. cseréjére nem vonatkozik.

10.5. Villamos ívhegesztés

10.5.1. Csak hibátlan, sérülésmentes hegeszt  berendezéssel és tartozékkal szabad munkát végezni.

10.5.1.1. Szervezési követelmények

10.5.1.1.1. Ívhegesztési munkákat csak megfelel ségi nyilatkozattal (min ségi bizonyítvánnyal) rendelkez  hegeszt
berendezésekkel szabad végezni.

10.5.1.1.2. Munkát átnedvesedett ruhában és/vagy nedves keszty ben és/vagy vízzel érintkezve végezni tilos!
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A szükségesség miatt az ilyen fokozottan érintésveszélyes környezetben végzett munkára a 10.5.1.2.3. el írásait kell figyelembe
venni.

10.5.1.1.3. Hegeszt berendezés csak akkor üzemeltethet , ha a szükséges megszakítók, biztosítók és a hálózathoz csatlakozó
vezeték megfelel ek.

10.5.1.1.4. Áramforrást sz k- és áramvezet  felületekkel határolt helyiségben tilos üzemeltetni!

10.5.1.1.5. A hegeszt áramkör nem lehet a villamos hálózat, vagy a villamos er átviteli rendszer része.

10.5.1.1.6. Acélszerkezetek, tartók, cs vezetékek, sínek, épületszerkezetek stb. állandó jelleggel nem lehetnek a hegeszt
áramkör részei. Ideiglenes jelleggel is csak a munkát irányító engedélyével szabad használni, figyelembevéve az érintésvédelmi
el írásokat.

10.5.1.1.7. Bels  égés  motorral hajtott hegeszt aggregátorokat rögzíteni kell és a kipufogó gázok elvezetésér l gondoskodni
kell.

10.5.1.1.8. Az áramforrásokat sorbakapcsolni tilos! Az áramforrások párhuzamos kapcsolását csak villanyszerel  végezheti.

10.5.1.1.9. A hegeszt  közelében lév , általa elérhet  feszültség alatti részeket, épület- és szerkezeti elemeket szigetelni kell.

10.5.1.1.10. A hegeszt  és a munkadarabok között nem alakulhat ki villamos vezet  kapcsolat.

10.5.1.1.11. Ha a hegeszt  a munkát ülve vagy fekve végzi, akkor kiegészít  védelemként nagyfelület  szigetelést kell
alkalmazni a hegeszt nek a munkadarabtól, padozattól való elszigetelésére.

10.5.1.2. Áramforrás

10.5.1.2.1. Az üresjárati feszültség es  jelleggörbéj  egyenáramú generátoroknál max. 100 V, hegeszt transzformátorok és
egyenirányítók esetében max. 80 V lehet, kivéve ha

- önm köd  berendezés biztosítja, hogy az ív megszakadása esetén a feszültség ezt az értéket 0,2 s-nál hosszabb id re nem
lépi túl; vagy

- szerkezet biztosítja, hogy az elektródát csak feszültségmentes állapotban lehet cserélni.

10.5.1.2.2. Ha a 10.5.1.2.1. szerinti feltételek

- biztosítottak, akkor az áramforráson a következ  tartós kivitel  feliratnak kell lenni: "Csak a beépített véd berendezés helyes
ködése esetén üzemeltethet !"

- nem biztosítottak, akkor az áramforrást a következ  tartós kivitel  felirattal kell ellátni: "Elektródát cserélni csak az elektródafogó
feszültségmentes állapotában szabad!"

10.5.1.2.3. Tartályok belsejében vagy egyéb érintésvédelmi szempontból fokozottan veszélyes környezetben csak olyan
egyenáramú ívhegeszt  berendezést szabad használni, amelynek üresjárati csúcsfeszültsége legfeljebb 50 V, vagy amelyben
beépített önm köd  berendezés biztosítja, hogy az áramkör megszakításakor a feszültség 0,2, s-on belül lecsökkent erre az
értékre.

A berendezést el kell látni a következ  tartós felirattal: A villamos ívhegesztés fokozottan veszélyes környezetében is
használható.

10.5.1.2.4. A vízszintes (vagy enyhén emelked ) jelleggörbéj  gépeknél az üresjárati feszültség legfeljebb 44 V lehet.

10.5.1.2.5. Autótranszformátorokat és egyéb nem hegeszt  áramforrásokat hegesztés céljára tilos felhasználni!

10.5.1.2.6. Áramforrást csak a gyártó használati utasításában foglaltak betartásával szabad üzemeltetni.

10.5.1.2.7. Az áramforrásra a megadott áramtartományt és/vagy bekapcsolási id t (BI) tilos túllépni!

10.5.1.2.8. Az áramforrás, illetve burkolat hatásos érintésvédelme nélkül munkát végezni tilos!

10.5.1.2.9.
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10.5.1.2.10. Áramforrást a hálózatról csak terheletlen állapotban szabad leválasztani.

10.5.1.3. Hálózati csatlakozás

10.5.1.3.1. A táphálózati csatlakozási helyet, a csatlakozó szerelvényt, a csatlakozó vezetéket és az áramforrás bekötését a
mechanikai sérülést l védeni kell.

10.5.1.3.2. Az áramforrásra rögzítetten bekötött hálózati csatlakozó vezeték hossza maximálisan 5 méter lehet.

10.5.1.3.3. Az áramforrás mozgatását megel en a csatlakozó vezetéket le kell választani a hálózatról.

10.5.1.4. Testkábel (áramvisszavezet  kábel)

10.5.1.4.1. A testkábel keresztmetszete feleljen meg az alkalmazható maximális hegeszt  áramer sségnek.

10.5.1.4.2. A testkábelt közvetlenül a hegesztend  munkadarabon kell biztonságosan rögzíteni (csavaros, rugós és egyéb
mechanikus rögzít k). Mágneses rögzítés csak hegesztés irányító engedélyével alkalmazható.

10.5.1.4.3. A testkábel ne legyen hosszabb, mint a munkakábel.

10.5.1.4.4. Tilos láncot, drótkötelet, darut, kovejort, elevátort és minden olyan berendezést vagy eszközt testkábelként
felhasználni, ahol a visszafolyó áram balesetet okozhat!

10.5.1.4.5. Tilos bármilyen gázt szállító cs vezetékre, illet leg tartályra testkábelt kötni!

10.5.1.4.6. Áramot vezet  tárgyhoz testkábel nem érhet.

10.5.1.4.7. A munka megkezdése el tt meg kell gy dni arról, hogy a testkábel csatlakozási felülete fémtiszta-e.

10.5.1.5. Földelés

10.5.1.5.1. A földel  vezeték feleljen meg a vonatkozó szabvány el írásainak, kell en merev és megfelel  keresztmetszet
legyen.

10.5.1.5.2. A földel  vezeték csatlakozása megfelel en jó villamos kapcsolatot létesítsen.

10.5.1.5.3. A testkábel földel  vezetékként nem használható.

10.5.1.5.4. A földelés történhet csupasz vagy szigetelt vezet vel vagy a hegesztend  tárgyak földelt fémszerkezetre való
helyezésével.

10.5.1.5.5. A hegeszt áramkört csak a hegesztend  tárgyon keresztül szabad földelni. Bármely más pontjának földelése vagy
véd vezet vel való összekötése tilos!

10.5.1.5.6. A hegeszt -áramszabályozó, illetve az áramforrás fémburkolatát földelni kell.

10.5.1.5.7. Ha az áramforrás földelése állandó jelleggel nem biztosítható, akkor kiegészít  védelmet kell alkalmazni (pl.:
automatikus megszakító).

10.5.2. Bevont elektródás kézi ívhegesztés

10.5.2.1. A munkakábel szerkezete és szigetelése feleljen meg a vonatkozó el írásoknak.

10.5.2.2. A munkakábelt az elektródafogótól 3 méter távolságon belül toldani, javítani tilos!

A munkakábelen végzett toldások, javítások szigetelése h állóság, mechanikai ellenállás és villamos szilárdság szempontjából
egyenérték  legyen az eredetivel, amit dokumentáltan ellen rizni kell.

10.5.2.3. Használaton kívül a kábelt száraz, h vös helyen kell tárolni, óvni kell olajtól, benzint l vagy más oldó anyagtól, mert a
szigetelést tönkreteszik.

10.5.2.4. Használat közben is védeni kell a kábelt a mechanikai sérülések ellen is.

10.5.2.5.

17. oldal, összesen: 2431/1994

17. oldal, összesen: 2431/1994



10.5.2.6. Tekercsben lév  munkakábelt felhasználás el tt ki kell egyengetni.

10.5.2.7. Ha a hegeszt  munkához rövid és hosszú munkakábelt felváltva kell használni, akkor a munkakábeleket szigetelt
csatlakozókkal kell felszerelni.

10.5.2.8. A munkakábel végén lév  csatlakozók kialakítása biztosítsa az akaratlan érintés elleni védelmet (személy, fémtárgy).

10.5.2.9.

10.5.2.10. Az elektródafogónak szigetelt nyel nek (A típusú) vagy teljesen zárt kivitel nek (B típusú) kell lennie.

10.5.2.11. Fokozottan érintésveszélyes helyeken teljesen zárt kivitel  elektródafogót kell használni.

10.5.2.12.

10.5.2.13. Elektródafogót csak feszültségmentes állapotban szabad cserélni és/vagy javítani.

10.5.2.14.

10.5.2.15. Elektródafogót vízbemártással h teni tilos!

10.5.2.16.

10.5.2.17. A munka ideiglenes megszakításakor az elektródafogót szigetel  lapra kell helyezni, és abból az elektródát, illet leg a
maradékát el kell távolítani.

10.5.2.18. Munkaszünet esetén az elektródafogó energiaellátását meg kell szüntetni, az áramforrást le kell kapcsolni.

10.5.2.19-10.5.2.20.

10.5.2.21. Nedves/sérült bevonatú elektródát tilos használni. Hegesztés el tt a nedves bevonatú elektródát ki kell szárítani (kb.
300°C-on 1/2 órán át).

10.5.2.22. A szétfrecseg  folyékony salak és izzó fémrészek ellen a környezetet - ha ott éghet  anyagok vannak - nem éghet
anyagokkal való letakarással kell védeni.

10.5.2.23.

10.5.3. Véd gázas ívhegeszt  eljárások

10.5.3.1-10.5.3.2.

10.5.3.3. A huzalel toló berendezést kisfeszültséggel és véd elválasztással vagy a hegeszt  ívfeszültséggel kell m ködtetni.

10.5.3.4. Ha a hegesztett kötés gyökvarratának védelméhez alakítógázt (pl. hidrogént) használnak, akkor gáztömör tömítést kell
alkalmazni a veszélyes koncentráció kialakulásának megakadályozására.

10.5.3.5. Munkaszünet esetén biztosítani kell, hogy a hegeszt pisztolyban lév  kapcsoló még akaratlanul se m ködhessen.

10.5.3.6. A hegeszt huzal (huzalelektróda) bef zését úgy kell végezni, hogy a pisztolyból kifutó huzal balesetet ne okozhasson.

10.5.3.7.

10.5.3.8. CO2 és Ar használata esetén biztosítani kell, hogy a gázok mélyedésekben, sz k, zárt terekben ne gy lhessenek
össze.

10.5.3.9. Porbeles huzalok használata zárt térben csak megfelel , hatékony szell ztetés esetén megengedett.

10.5.3.10. Ha véd gáz expanziója miatt a tartály, ill. nyomásszabályozó szelep jelent s leh lése várható, akkor ezt meg kell
akadályozni. Tilos a szelepet nyílt lánggal melegíteni!

10.5.3.11. CO2 palackon csak olyan nyomáscsökkent  használható, amely

- f patronnal felszerelt, vagy
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- f patron nélküli, olyan kivitel , amely a gázelvételnél a lefagyást meggátolja.

10.5.3.12. A CO2 palackot tilos fektetve üzemeltetni!

10.5.3.13. Keverékgázos hegesztéshez csak gyárilag palackozott kevertgázt vagy erre a célra alkalmas gázkever ben
helyszínen el állított gázkeveréket szabad felhasználni.

10.5.3.14. A hegeszt pisztolyt a technológiai utasításban megadott id közönként speciális (pl.: szilikontartalmú) folyadékkal le
kell fújni, hogy az izzó fémcseppek ne tapadjanak a pisztolyra, ne akadályozzák a hegeszt huzal (huzalelektróda) el tolását,
illet leg a véd gáz áramlását. Ezt az anyagot a varrat helyre tilos ráfújni!

10.5.4. Fedettív  hegesztés

10.5.4.1-10.5.4.2.

10.5.4.3. Huzalcserét, illet leg a hegeszt huzal bef zését csak az áramkör feszültségmentes állapotában szabad végezni.

10.5.4.4. A huzaltekercs huzaldobra helyezése és a huzal bef zése a hegeszt fejbe hegeszt keszty  nélkül tilos!

10.5.4.5. 10 kg-nál nagyobb tömeg  huzaldobok cseréjéhez segít t kell igénybevenni.

10.5.4.6. A hegeszt fejr l a fröcskölés eltávolítására szigetelt nyel  fogót kell használni.

10.5.4.7. A darabhoz hozzáhegedt ("hozzáragadt"), vagy a hegeszt fejbe beégett huzal levágását csak az áramkör
feszültségmentes állapotában szabad elvégezni.

10.5.4.8. Rozsdafoltos vagy sérült (hiányos) véd bevonatú huzal használata tilos!

10.5.4.9. Rozsdásodás elleni védelem érdekében tilos a hegeszt huzalt zsírral, olajjal lekenni!

10.5.4.10. A hegesztend  lemezéleket zsírtól, olajtól, nedvességt l meg kell tisztítani.

10.5.4.11. Fed por nélkül a hegeszt  áramkört bekapcsolni tilos!

10.5.4.12. A fed por minimális vastagságát a technológiai utasítás szerint úgy kell beállítani, hogy az ív ne villoghasson ki.

10.5.4.13. A hegesztés során el nem használódott fed port a varratról porzásmentesen (pl. szívófejjel) kell eltávolítani.

10.5.4.14. A salak eltávolítását véd szemüvegben vagy plexi arcvéd  használatával kell végezni.

10.5.4.15. Salakeltávolításkor a finom szálló port lekötésére tilos a fed port nedvesíteni!

10.5.4.16. Nedves fed por használata tilos!

A nedves port felhasználás el tt a gyártó el írása szerint kell szárítani.

10.5.4.17. Fed port nedvességet kizáró, zárt csomagolásban kell tárolni.

10.5.4.18.

10.5.4.19. A varratfém a salak eltávolítása után még hosszabb ideig meleg lehet, ami égési sérüléseket okozhat, ezért meg kell
akadályozni a megérintését.

10.5.5. Salakhegesztés

10.5.5.1. A salakhegeszt  berendezést csak a gyártó cég kezelési utasítása, illetve a technológiai utasítás szerint szabad
üzemeltetni, javítását csak megfelel  szakképzettség , megbízott személyek végezhetik.

10.5.5.2. A berendezés nagyfeszültség  részeir l a burkolatot csak feszültségmentes állapotban szabad levenni.

Tilos a villamos reteszelést kiiktatni!

10.5.5.3. Az elektródadob felrakásához segít t, adott esetben segédeszközt kell igénybevenni.
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10.5.5.4. Az elektróda bef zése (bevezetése a hegeszt fejbe) csak a hegeszt áramkör feszültségmentes állapotában történhet.

10.5.5.5. A varratömledéket oldalról határoló vízh téses csúszózsalukhoz hozzávezet  töml k állapotát és a csatlakozások
megbízhatóságát folyamatosan ellen rizni kell.

10.5.5.6. Csak a technológiában el írt, szennyez désmentes és száraz fed port szabad használni.

A nedves fed port felhasználás el tt ki kell szárítani.

10.5.5.7. A hegesztend  anyagokat a varrat helyén a zsír és olaj szennyez dést l, rozsdától meg kell tisztítani és meg kell
szárítani.

10.5.5.8. Az elektródahuzal/szalag felületének szennyez dés- és rozsdamentesnek kell lennie.

10.6. Ellenálláshegesztés

10.6.1-10.6.3.

10.6.4. Lábbal m ködtetett indítókapcsoló csak akkor használható, ha az védett az akaratlan m ködtetés ellen.

10.6.5. Az ellenállás-hegeszt gépek elektródái közé kézzel benyúlni tilos!

10.6.6. A ponthegeszt  elektródák utánszabályozását csak a gép kikapcsolt állapotában szabad elvégezni.

10.6.7. A hegesztend  darabok felületét a hegesztés helyén zsírtól, olajtól, szennyez désekt l meg kell tisztítani.

10.6.8. A sajtoló nyomást létrehozó hidraulikus, pneumatikus henger tömítettségét, a csatlakozó töml k épségét, a csatlakozások
szivárgásmentességét id szakosan ellen rizni kell. A sérült töml t ki kell cserélni.

10.6.9. Nagyméret  darabok hegesztésénél megfelel  alátámasztásról kell gondoskodni.

10.6.10. A ponthegeszt  fogót csak megfelel en felfüggesztve és kiegyensúlyozva szabad használni.

10.6.11. A kézi ponthegeszt  gép áramellátó kábelének épségét, szigetelését fokozottan ellen rizni kell. Törött vezetékszálú
vagy sérült szigetelés  kábelt haladéktalanul ki kell cserélni.

10.6.12. Vonalhegeszt  tárcsa üzem közbeni sorjázását, illetve szabályozását kézbentartott szerszámmal tilos végezni!

10.6.13. Tompahegesztésnél a hegesztend  darabok érintkez  felületeit fémesen tisztára kell munkálni.

10.6.14. A tompahegeszt gép befogó pofái közé benyúlni tilos!

10.6.15. Mechanikus vezérlés  tompahegeszt gép vezértárcsáinak cseréjét csak a gép kikapcsolt állapotában szabad elvégezni.

10.6.16. Leolvasztó tompa-hegesztésnél a munkateret reteszelt burkolattal kell ellátni, amely a kifröccsen  salak, fém, egyben az
er s fényhatás ellen is véd.

10.6.16.1.

10.6.17. Nagyméret , vagy a munkateret határoló burkolattal fel nem szerelt leolvasztó-tompahegeszt  gép köré nem-éghet
anyagú határoló erny ket kell elhelyezni.

10.6.18. Könny fémanyagok felületét a tisztító zsíroldó szerekt l, oxidoldó vegyi anyagoktól meg kell tisztítani; az ezt követ
gondos lemosás és szárítás után szabad meghegeszteni.

10.7. Egyéb hegesztési eljárások

10.7.1. Plazmahegesztés és vágás

10.7.1.1-10.7.1.2

10.7.1.3. A plazma el állításához használt gázok, gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása a 10.4.2. fejezet szerint.

10.7.1.4. Az elektródák cseréjét, az egyenirányítón vagy a vezérl készüléken történ  bármiféle szerelést csak a gép kikapcsolt,
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feszültségmentes állapotában, a gyártó vállalat kezelési- és karbantartási utasítása alapján, csak erre a feladatra kioktatott és
megbízott karbantartó szakember végezheti.

10.7.1.5. A nagy üresjárási feszültség miatti áramütési veszély ellen másodlagos védelmet (szigetel  pódium, alátét stb.) is
alkalmazni kell. Szigetel  képesség  véd keszty  nélkül dolgozni tilos!

10.7.1.6.

10.7.1.7. Plazmatechnológiát csak olyan munkahelyen szabad alkalmazni, amelynél a környezetet és a kezel ket a fokozott
fény- és h hatás ellen megfelel  anyagú határolóelemekkel, a leveg szennyez dés ellen hatásos helyi elszívással védik.

10.7.1.8. Ha a plazma el állításához s rített leveg t használnak, akkor a nitrózus gázok elvezetésér l gondoskodni kell.

10.7.1.9.

10.7.1.10. Sérült plazmapisztoly használata életveszélyes! Bármilyen javítást csak szakképzett és ezzel a feladattal megbízott
személy végezhet.

10.7.2. Elektronsugaras hegesztés

10.7.2.1-10.7.2.2.

10.7.2.3. A berendezés kezel i kötelesek a sugárvédelmi filmjelvényt használni.

10.7.2.4. Ha a sugárterhelés meghaladja a megengedett értéket, a berendezést azonnal ki kell kapcsolni.

10.7.3. Önt hegesztés (aluminotermikus hegesztés)

10.7.3.1. Az önt hegesztéshez szükséges porok tárolását, szállítását és felhasználását csak az anyagot el állító használati
utasítása és a vonatkozó technológiai utasítás szerint szabad végezni.

10.7.3.2. A termitporok fokozott veszélyességére való tekintettel meg kell akadályozni, hogy illetéktelen személyek
hozzájuthassanak.

10.7.3.3. A hegeszt  munkát csak száraz porral, eszközzel, ill. formával, fedéllel stb. szabad megkezdeni.

10.7.3.4. A hegeszt port és a gyújtáshoz használt anyagokat egymástól elkülönítve kell tárolni.

10.7.3.5. A gyújtózsinórt vagy a gyújtáshoz használt egyéb eszközt csak a közvetlenül a begyújtás el tt szabad a keverékbe
behelyezni.

10.7.3.6. A begyújtáshoz használt gyújtózsinór hossza csak a technológiai utasításban el írt érték  lehet.

10.7.3.7. Begyújtás, illet leg a csapolás megkezdése el tt a hegesztés 2 m-es körzetében nem tartózkodhat személy, ill. nem
lehet gyúlékony, t zveszélyes anyag.

10.7.3.8. Sikertelen gyújtási kísérlet esetén csak a technológiai utasításban el írt biztonsági id  letelte után szabad az
újragyújtást megkezdeni.

10.7.3.9. A m velet befejezése után legalább 3 perc biztonsági id t kell hagyni a forma megbontásáig, illet leg eltávolításáig.

10.7.3.10. A hegesztési helyet nem éghet  anyagú, árnyékoló paravánnal kell körülvenni.

10.7.3.11. A hegeszt  munkát csak akkor szabad végezni, ha a t zvédelmi el írásokban meghatározott mennyiség  és fajtájú
zoltó eszköz rendelkezésre áll és m köd képes.

Termittüzet vízzel oltani tilos!

10.7.3.12. Önt hegesztést egyedül tilos végezni!

10.7.4. Lézersugár-hegesztés és vágás

10.7.4.1-10.7.4.2.
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10.7.4.3. A kezel  köteles a szem védelmére a lézersugár káros hatása ellen véd  különleges üvegb l készített, min sített
véd szemüveget használni, amely megfelel a berendezés osztályba sorolásának.

10.7.4.4. Ha a gyártó cég a gépkönyvben felhívja a figyelmet a sugárveszélyre, akkor a kezel  köteles a sugárvédelmi
filmjelvényt használni.

10.7.4.5. A keletkez  fémg zök és füst elszívásáról gondoskodni kell.

10.7.4.6.

10.7.5. Dörzshegesztés

10.7.5.1.

10.7.5.2. A biztonságos befogás céljára a munkadarab jellegének megfelel  készüléket kell alkalmazni, amely megakadályozza a
munkadarab kivágódását.

10.7.5.3-10.7.5.5.

10.8. Automatikus hegeszt berendezés, hegeszt robotok

10.8.1-10.8.2.

10.8.3. A beállító, betanító üzemmódban a lassú sebességfokozatot, illet leg a lépés-folyamat váltót tilos üzemen kívül helyezni!

10.8.4. Az automatikus üzem csak akkor indítható, ha valamennyi biztonsági elem zavartalanul m ködik.

10.8.5.

10.8.6. A robot álló és mozgó részei, a m helyfalak oszlopai és egyéb berendezései között lév  biztonsági távolságot meg kell
tartani.

10.8.7. A berendezés munkaterületén csak annak kezelésével megbízott és betanított személy tartózkodhat.

10.8.8. A robotot úgy kell kiszolgálni, hogy a védett területre senki se léphessen be.

10.8.9. A hegeszt robot beállítási, karbantartási és javítási munkái során a véd körzeten belül csak e munkák végzésével
megbízott személy tartózkodhat.

10.8.10.

10.8.11. Ívhegeszt  robot esetében a kiszolgálást végz  kezel  az el készít  m veleteket csak a fényhatás elleni védelemmel
ellátott területen végezheti.

10.8.12. Véd gázas ívhegeszt  robotokkal munkát végezni csak megfelel  mérték  elszívás, illetve szell zés esetén szabad.

10.8.13. A kijelz (k) m ködése alatt a kezel  személy(ek) csak a kijelölt megfigyelésre szolgáló, illet leg kiszolgáló helyen
tartózkodhat(nak).

11. VESZÉLYES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT VÉGZETT HEGESZTÉS SZABÁLYAI

11.1. Hegesztés veszélyes anyagokat tartalmazó berendezésen, szerkezeten

11.1.1. A hegesztés megkezdése el tt meg kell ismerni, hogy a berendezésben (edény, tartály, tank stb.) most vagy korábban
milyen veszélyes anyagot tároltak.

11.1.2. A hegesztés megkezdése el tt a berendezéseket melegvízzel, vízg zzel és/vagy megfelel  vegyszerrel alaposan ki kell
mosni, vagy a vegyszert semlegesíteni kell.

11.1.3. A tisztítás után a berendezést tiszta vízzel teljesen meg kell tölteni és a hegesztés vagy vágás alatt vízzel telt állapotban
kell tartani.

11.1.4. Ha a berendezés vízzel nem tölthet  fel, akkor inertgázzal, esetleg vízg zzel kell feltölteni (pl.: nitrogén, CO2,
nemesgáz).
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11.1.5. A CO2-vel történ  feltöltést nyomásszabályozón keresztül és lassan kell végezni.

11.1.6. Ha berendezésben olyan anyag volt, amely gázainak és g zeinek relatív s sége a leveg nél kisebb, akkor a
berendezést nyílásával felfelé kell állítani és a CO2 gázt alulról kell bevezetni.

11.1.7. Ha berendezésben olyan anyag volt, amely gázainak és g zeinek relatív s sége a leveg nél nehezebb, akkor a
berendezést nyílásával lefelé kell állítani, és a leveg nél könnyebb gázt (pl. N2) alulról kell bevezetni.

11.1.8. Zárt, belül üres tárgyak csak olyan hegeszt -, vágóeszközzel készíthet k, illetve javíthatók, amelyek alkalmazásával a
bels  nyomás nem növekszik meg, illet leg a tárgyon szabad vezet  nyílást kell készíteni.

11.2. Hegesztés gázvezetéken

11.2.1. A veszélyes anyagot (gázt, g zt, folyadékot, olvadékot, port stb.) szállító cs vezetékek hegesztést, el zetesen írásban
meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

11.2.2. Ha a cs vezetékben nincs gáz, akkor a gázmentes állapotról méréssel kell meggy dni.

11.2.3. A robbanásveszélyt kiküszöböl  gázmentes állapotot semleges gázzal (nitrogénnel), vagy vízg zzel való átöblítéssel kell
elérni, és a cs vezeték gáztömör lezárásával (pl.: vakkarima, tárcsa, felfújható ballon, dugó) vagy nitrogénnel történ  folyamatos
átöblítéssel kell fenntartani.

11.2.4. Ha a cs vezetéket nyomás alatt kell hegeszteni, akkor azon a szakaszon, ahol a munkát végzik, a gázszivárgást
ellen rizni kell.

11.2.5. A nyitott, nem tömített vezetékeken gondoskodni kell a gáz szabadba vezetésér l.

11.2.6. A különösen veszélyes anyagot, mérgez  és/vagy éghet  gázokat szállító cs vezetéknél gondoskodni kell, hogy az

- gázmentes, átöblített, tiszta; és

- valamennyi nyílása, kivezetése nyitott legyen.

Ez a követelmény havária vagy mentés esetére nem vonatkozik.

11.2.7. A gázszállító cs vezetékb l a javításra kerül  részt szakaszolással biztonságosan, gáztömören le kell zárni, illet leg le
kell választani, és ezt a részt a gáztól és maradványaitól meg kell tisztítani.

11.2.8. Tisztításkor, átöblítéskor a keletkez  gázokat veszélymentesen kell elvezetni.

11.2.9. Cs vezeték megbontása, szétszerelése el tt az armatúrákat és a biztonsági berendezéseket le kell szerelni, ki kell kötni.
Felszerelésük, összekötésük csak tisztítás, ellen rzés után legyen.

11.2.10. Éghet  gázokat szállító cs vezetékek esetén:

- a gáz eltávolításáról, az átöblítésr l, a tisztításról gondoskodni kell;

- szabályozott és ellen rzött gázkiáramlás esetén a cs vezeték gáztúlnyomás alatt legyen.

11.3. Hegesztés túlnyomás alatti térben

11.3.1. A túlnyomás alatti térben hegesztést, el zetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

11.3.2.

11.3.3. A hegeszt  munkahelyen csak annyi személy tartózkodhat, akiket minden körülmények között ki lehet menteni.

11.3.4. A zsilipajtó, illetve a zsilipek m köd képességét a munka megkezdése el tt ellen rizni kell.

11.3.5. A zsilipajtó a kamra irányában a munkavégzés tartama alatt nyitva legyen.

11.3.6. A túlnyomás alatti térbe 1,5 bar felett acetilént, disszugázt tartalmazó palackot tilos bevinni!

11.3.7. A hegeszt  légzésvédelme miatt megfelel  munkahelyi elszívást kell alkalmazni, illetve a friss leveg  utánpótlásáról
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gondoskodni kell.

11.3.8. A véd ruha lángálló, de legalább lángmentesített anyagból legyen.

11.4. Hegesztés sz k, zárt, kistérfogatú terekben

11.4.1. A munkát a vonatkozó szabvány szerint kell megszervezni és elvégezni.

11.4.2. Biztosítani kell, hogy

- a keletkez  gázok, g zök koncentrációja ne haladja meg a megengedett értéket;

- gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgez  keverék ne képz dhessen:

- ne alakulhasson ki oxigéndús atmoszféra.

11.4.3. Oxigént és technikai keverékeit szell ztetésre, tilos felhasználni!

11.4.4. A munka megkezdése el tt a friss leveg t biztosító rendszer m ködését ellen rizni kell.

11.4.5. A figyelmeztet  jelzésr l gondoskodni kell amelyet a térben lév  dolgozó m ködtet, és amely jelzés alapján a figyel
személy intézkedik.

11.4.6.

11.4.7. Gázforrást, hegeszt áramforrást a munkatérbe bevinni és azt ott üzemeltetni tilos!

11.4.8.

11.4.9. A pisztolyt csak a zárt téren kívül szabad meggyújtani.

11.4.10. A zárt térbe bevitt munkaeszközök ellen rzését a munka megkezdése el tt kell elvégezni.

11.4.11. Munkaszünet esetén a hegesztési munkaeszközöket a térb l el kell távolítani, illet leg azokat az energiaforrásról le kell
választani.

11.4.12. A hegeszt nek a munkavégzés teljes id tartama alatt biztonsági hevederzetet/munkaövet kell viselnie.

11.4.13. A munkatéren kívül figyel  személyeket kell biztosítani, akik az esetleges mentésre kiképzettek, és ket más munkával
megbízni nem szabad.

11.4.14. A mentéshez szükséges eszközöket a munkahely közelében kell elhelyezni úgy, hogy szükség esetén az azonnali
használatuk lehetséges legyen.

11.4.15. Mentési célra is biztosítani kell a célnak megfelel  üzemképes légzésvéd  eszközt.

11.5. Hegesztés szabadban

11.5.1. A mindenkori id járásnak megfelel  védelmet is biztosítani (szél, es , nap, h  stb.) kell.

11.5.2. Tilos munkát végezni, ha:

- a szél sebessége veszélyeztetheti a hegeszt t;

- zivatar van;

- villámlik!

12. (hatályon kívül)

24. oldal, összesen: 2431/1994

24. oldal, összesen: 2431/1994


