Tlaková zkouška
Tlakové zkoušky se smí provádìt teprve nejdøíve 2 hodiny po provedeném svaøování trub
a tvarovek. Po zhotovení celé sítì se provádí tlaková zkouška následujícím zpùsobem:
Tlakové médium:
Bod mìøení tlaku:

studená voda
(vzduch z bezpeènostních dùvodù nedoporuèujeme)
nejníže položený bod trubní sítì.

Provedení pøedbìžné tlakové zkoušky:
Po naplnìní sítì vodou a peèlivém odvzdušnìní se vedení natlakuje tlakem 12 bar (nejménì 1,5
násobek provozního tlaku), mìøeno na nejníže položeném bodu sítì. Po 10 až 20 minutách se pokles
tlaku zpùsobený pružným roztažením trubek pro médium doplní na pùvodní hodnotu. Po 10-ti
minutách se zaznamená skuteèný tlak na mìøeném místì. Takto zmìøená hodnota tlaku se
zaznamená. Hodnota tlaku nesmí bìhem dalších 30 minut klesnout bez doplòování tlaku více jak o
0,6 bar.
Provedení hlavní tlakové zkoušky:
Hlavní zkouška se provádí bezprostøednì po pøedbìžné tlakové zkoušce.
Tlak po pøedbìžné tlakové zkoušce nesmí následující 2 hodiny klesnout o více jak o 0,2 bar. O takto
provedené tlakové zkoušce se vyhotoví protokol (viz zadní strana), z kterého jsou zøejmé veškeré
relevantní parametry. Po provedené tlakové zkoušce se vedení vyprázdní a vyèistí
se tlakovým vzduchem, neobsahujícím olej.
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Pzkusebni tlak = 1,5 x PBetrieb
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Diagram tlakové zkoušky dle DIN 1988 TRWI
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Protokol o tlakové zkoušce dle DIN 1988
Objekt: ___________________________________________________
Pøedbìžná zkouška
Zaèátek zkoušky s

A

12 bar

Tlak po 30 minutách

B

____ bar

Tlak po 60 minutách
C
(maximálnì o 0,6 bar menší jako po 30 minutách)

Netìsnosti

ano

____ bar

ne

Hlavní zkouška
Zaèátek po uzavøené
pøedbìžné zkoušce

C

____ bar

Tlak po 120 minutách
D
____ bar
(maximálnì o 0,2 bar menší jako pøi zaèátku hlavní zkoušky)
Netìsnosti

ano

ne
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datum________________
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