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VŠEOBECNÝ PŘEHLED POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ A SERVISNÍCH PRACÍ PRO
TLAKOVÉ NÁDOBY
Povinnos vyplývající z platné legisla vy:
Výchozí revize
legisla va:

NV 192/2022 Sb., § 12; ČSN 69 0012, čl.90

četnost:

před uvedením do provozu

popis činnos :

kontrola nádoby
sepsání revizní zprávy, která je přílohou pasportu
provádí se u nových nádob, nádob zrekonstruovaných nebo opravených a nádob u nichž
došlo ke změně použi či přemístění

První provozní a pravidelná provozní revize
legisla va

NV 192/2022 Sb., § 13; ČSN 69 0012, čl.91

četnost:

první provozní revize do 14 dnů od uvedení nádoby do provozu a následně provozní revize 1x ročně

popis činnos :

kontrola celkového stavu, bezpečnostní výstroje, regulačních uzavíracích a blokovacích
zařízení
kontrola měřících přístrojů
kontrola předepsané dokumentace a způsobu provozu
zhodnocení čistoty a pořádku v okolí nádoby a bezpečný přístup k ní
kontrola výrobních čitelnos a stavu výrobních š tků
kontrola, zda obsluha zařízení splňuje podmínky čl. 6

Vnitřní revize
legisla va

NV 192/2022 Sb., § 14; ČSN 09 0012, čl. 94

četnost:

1x za 5 let

popis činnos :

kontrola a posouzení stavu nádoby na zevní a vnitřní straně, včetně všech hrdel a výstroje

Zkouška těsnos
legisla va

NV 192/2022 Sb., § 1; ČSN 69 0012, čl. 107

četnost:

1x za 5 let po vnitřní revizi

popis činnos :

ověření těsnos tlakového zařízení a jeho výstroje při provozním tlaku

Tlaková zkouška
legisla va

NV 192/2022 Sb., § 16; ČSN 69 0012, čl.117

četnost:

1x za 10 let

popis činnos :

ověření pevnos a těsnos tlakového zařízení při zkušebním tlaku

Servisní práce vyplývající ze záručních podmínek výrobce:
Preven vní prohlídka
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četnost:

1 x ročně

popis činnos :

kontrola tlaku ve vaku a jeho případné seřízení
kontrola těsnos uzavíracího ven lu a expanzní nádoby včetně šroubových spojů
kontrola potrubní trasy a ven lů
vizuální kontrola nepoškozenos zařízení
kontrola a zaznamenání výrobních čísel
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