
Záznamník zkoušek těsnosti
hadic a spojů

        



Použité podklady:

ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné  ustanovenia pre zváranie 
kovov. Prevádzka, zní :

Postup zkoušky:

čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva sa zaisťujú vodou s 
penotvorným  prostriedkom  neobsahujúcim  mastnoty, napr. 
mydlovou vodou.

čl.4.4.4  -  Najmenej  raz  za  tri  mesiace  sa  musí  preskúšať 
najvyšším pracovným  pretlakom plynov pri ponorení  do vody 
alebo podľa 4.1.4. :

- tesnosť hadíc,
- tesnosť  spojov pri výmene  hadíc na horľavé  plyny a kyslík  
  ako aj pri premiestení hadíc z rozvodu na flaše a naopak.

Najvyšší pracovný  pretlak plynou pre skúšku  tesnosti spojov při 
zváraní je pre hadice na acetylén 0,15 MPa, pre hadice na kyslík 
0,8 až 1,5 MPa, pre hadice na plyny pri zváraní a rezaní plazmou
0,4 až 0,6 MPa.

Záznamník zkoušek těsnosti uschovat do

Pečlivě uložte a na požádání předložte oprávněným osobám



Parametr zkoušky  - zjištění stavu dle ČSN 05 0601,  čl. 4.4.4.

1. Těsnost všech hadic ODPOVÍDÁ NEODPOVÍDÁ

2. Těsnost spojů při výměně 
hadic na hořlavé plyny ODPOVÍDÁ NEODPOVÍDÁ

3. Těsnost spojů při výměně 
hadic na kyslík ODPOVÍDÁ NEODPOVÍDÁ

4. Těsnost spojů při přemístění 
hadic z rozvodu na láhve ODPOVÍDÁ NEODPOVÍDÁ

5. Těsnost spojů při přemístění 
hadic z láhví na rozvod ODPOVÍDÁ NEODPOVÍDÁ

Zjištěné nedostatky v těsnosti případně jiné

Vyjádření o dalším provozu zařízení, odstranění nedostatků apod
 

          Zkoušku provedl              Podpis zkoušejícího    Datum zkoušky
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