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ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY VTZ 

 

• Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., príloha č. 10 (PZ) a príloha č. 5 (TZ)  

• Technologický postup výkonu odborných prehliadok a skúšok 

•  normy  

•  asistencia pracovníkmi údržby a prevádzky KS 

 



1. NETESNOSTI, RESP. ÚNIKY NA PLYNOVÝCH ZARIADENIACH 

•  netesnosti vniknuté počas prevádzky neovplyvniteľné prevádzkovateľom 

•  nesprávna funkcia plynových zariadení 

•  únik plynu vzniknutý počas prevádzky zariadenia vplyvom vibrácií a chvení 

•  ľudský faktor 

2. ZÁVADY ZISTENÉ NA TLAKOVÝCH ZARIADENIACH 

•  nevyhovujúce prevádzkové podmienky 

•  ľudský faktor 

•  výrobná vada na zariadení 



Únik plynu na deliacej rovine GU 

 

   

• uvoľnenie spojovacích skrutiek, poškodenie tesniaceho materiálu 

v dôsledku vysokého tlaku v potrubí (max. 7,35 MPa)  

• výmena 



ÚNIK PLYNU NA PRÍRUBOVOM SPOJI POTRUBIA 

  

• nedostatočné utiahnutie spojovacieho materiálu 

•  uvoľnenie skrutiek vplyvom chvenia potrubia 

•  poškodenie tesnenia medzi deliacou rovinou 

•  výmena tesnenia, utiahnutie skrutiek podľa predpísaného uťahovacieho 

momentu 
 



NETESNOSŤ UZATVÁRACEJ ARMATÚRY  

• nečistota medzi dosadacou plochou 

 uzatváracej armatúry 

• nesprávna koncová poloha pri uzatvorení  

• poškodené tesniace plochy uzatváracích sediel 

• výmena!!! 



PRASKLINA NA ZVARE, ODLOMENIE TRUBKY 

  

Po identifikácii trhliny Po oprave trhliny 



NEVHODNÉ UCHYTENIE TRUBKY  ZABRÁNENIE CHVENIA 

  

• pri neodstránení mohlo dôjsť k prestrihnutiu trubky 

• uchytenie zabezpečené pomocou objímky ukotvenej o nosný rám 



VNÚTORNÁ PREHLIADKA TLAKOVÉHO PRIESTORU EN 

  

• nevykonávanie predpísaných prehliadok podľa legislatívy 

• nevyhovujúca kvalita vody 

• vykonať rozbor vody  

• montáž filtra na prívodné potrubie do EN 

 



NEVHODNÝ REŽIM VYKUROVANIA KOTLA 

  

• škrtenie výkonu  

• orosovanie tlakového priestoru 

• zefektívniť režim vykurovania 



TRHLINA NA POZDĹŽNOM ZVARE TLAKOVÉHO PRIESTORU 

  

• vo vnútornej časti spaľovacieho priestoru kotla zistené priečne trhliny cez pozdĺžny 

zvar spaľovacieho priestoru, nepresahujúce cez celú hrúbku materiálu 

• trhliny boli potvrdené aj NDT skúškou - metódou penetračnou 

• reklamácia u výrobcu (zariadenie bolo v prevádzke cca 1 rok) 

• uznanie výrobnej vady, následne výmena tlakového priestoru kotla 



NETESNOSŤ POISTNÉHO VENTILU 

  

• nevykonávanie predpísaných prehliadok s skúšok podľa legislatívy 

• nečistota pod sedlom PV 

• vysoký tlak na prívode vody do ohrievača TÚV (nesprávny otvárací tlak PV) 

• nastaviť otvárací tlak PV, pravidelné preskúšanie obsluhou 



  

Ďakujeme za pozornosť 
 


