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Tato metodika platí pro systémy zvedacích vaků vyrobené v souladu s ČSN EN 13731
Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu – Požadavky na bezpečnost
a provedení, pokud není v návodu k používání od výrobce uvedeno jinak.
Metodiku lze použít také pro systémy zvedacích vaků vyrobené před účinností výše uvedené
normy a obdobně také pro pneumatické těsnící vaky a ucpávky, pokud výrobce nestanovil
jinak. Kontroly provozuschopnosti podle této metodiky nenahrazují stanovené revize
jednotlivých částí systému a metrologické kontroly měřidel.
A.

Vybrané te rmí ny a de fi nice

Systém zvedacích vaků je sestava součástí, vyjma zdroje energie, pokud se nejedná
o manuální zařízení k huštění, která v sestaveném stavu umožní obsluhou řízené nafukování
zvedacího vaku (zvedacích vaků) stlačeným vzduchem pomocí zdroje energie a následné
obsluhou řízené vyfukování.
Systém zvedacích vaků (viz obrázek) zahrnuje tyto součásti:
-

-

hadice s koncovkami,
redukční ventil,
ovládací zařízení,
- ovladač ventilu pro každý zvedací vak
- pojistný ventil pro každý zvedací vak,
- tlakoměr pro každý zvedací vak,
zvedací vak (vaky).
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vstup stlačeného vzduchu
redukční ventil
měřidla na redukčním ventilu
hadice s koncovkami
ovladač ventilu
tlakoměr
pojistný ventil
zvedací vak

Přípustný tlak je nejvyšší pracovní tlak každé součásti systému, v MPa.
Pojistný ventil je zařízení, které uvolní nadměrný tlak.
B.

Rozs ah a te rmí ny ko nt ro l provo zus cho pnos ti

1.

Kont rola provo zus c hopnos ti pře d za řa ze ní m k je dnotce

Provádí se vizuální kontrola a funkční zkouška v rozsahu kontroly po použití podle odst. 3
a kontrola kompletnosti průvodní dokumentace ve smyslu čl. 7.3, 7.4 a přílohy A ČSN EN
13731.
2.

Kont rola pře d po užití m

Při sestavování systému zvedacích vaků se vizuálně kontrolují jednotlivé součásti a sleduje se
jej ic h úp lno st, patr né zná mk y poško ze ní nebo opot řebe ní a sp rá vná funkce. So uč ást i, u
kter ýc h j e p ode zře ní na poško ze ní, nes mí b ýt po užit y.
3.

Kont rola po po užití

Provádí se vizuální kontrola a funkční zkouška systému následujícím způsobem:
Před provedením vizuální kontroly a funkční zkoušky se provede údržba a ošetřování systému
v souladu s dokumentací výrobce. Např. očištění teplou vodou a jemným detergentem.
Pokud byly v rámci vizuální kontroly zjištěny závady, funkční zkouška se neprovádí.
3.1. Redukční ventil:
 vizuální kontrola:
- zkontrolujte ventil, zda nenese známky poškození,
- zkontrolujte, zda není poškozen závit ventilu láhve,
- zkontrolujte, zda radiální těsnění (“O” kroužek) pro připojení k láhvi je neporušené
a v dobrém stavu,
 funkční zkouška (v rámci zkoušky celého systému viz 3.5):
- připojte ventil k láhvi a zkontrolujte těsnost jejich spojení,
- zkontrolujte, zda správně pracují tlakoměry,
3.2. Hadice s koncovkami:
 vizuální kontrola:
- zkontrolujte hadice, zda nejsou poškozeny a případná poškození označte,
- zkontrolujte koncovky, zda nejeví známky poškození,
 funkční zkouška (v rámci zkoušky celého systému viz 3.5):
- zkouška těsnosti.
3.3. Ovládací zařízení:
 vizuální kontrola:
- zkontrolujte, zda není poškozeno,
- zkontrolujte mechanickou činnost ovládacích prvků,
 funkční zkouška (v rámci zkoušky celého systému viz 3.5):
- zkontrolujte činnost pojistného ventilu,
- zkontrolujte, zda správně pracují tlakoměry, pokud jsou součástí zařízení.
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3.4. Zvedací vaky:
 vizuální kontrola:
- prohlédněte povrch vaků, zda není poškozen a případná poškození označte, povrchové
poškození vnější pryžové vrstvy se nepovažuje za závadu,
 funkční zkouška (v rámci zkoušky celého systému viz 3.5):
- zkouška těsnosti.
3.5. Celý systém:
 funkční zkouška:
- při provádění funkční zkoušky dodržujte bezpečnostní pokyny stanovené výrobcem
pro provoz zařízení,
- zkoušku provádějte na volném prostranství,
- v případě zjištění netěsností nebo poškození zkoušku ukončete,
- připojte redukční ventil k láhvi a zkontrolujte těsnost jejich spojení,
- zkontrolujte, zda správně pracují tlakoměry redukčního ventilu,
- sestavte systém,
- zkontrolujte, zda správně pracují tlakoměry ovládacího zařízení, pokud jsou jeho
součástí,
- natlakujte systém na desetinu přípustného tlaku,
- kontrolujte tlak po dobu minimálně 1 minuty a sledujte těsnost systému,
- na povrchu zvedacích vaků a hadic se zaměřte zejména na označená povrchová
poškození,
- natlakujte systém na polovinu přípustného tlaku,
- kontrolujte tlak po dobu minimálně 1 minuty a sledujte těsnost systému,
- na povrchu zvedacích vaků a hadic se zaměřte zejména na označená povrchová
poškození,
- zkontrolujte činnost pojistného ventilu,
- odpojte od systému zvedací vaky,
- otevřete ovladač ventilu pro plnění zvedacího vaku,
- pomocí redukčního ventilu zvyšujte tlak v systému až do otevření pojistného
ventilu,
- činnost pojistného ventilu musí být v souladu s informacemi výrobce, k otevření
ventilu musí dojít obvykle při dosažení hodnoty 110 % přípustného tlaku.
O výsledcích kontroly se provádí zápis. Žádné části systému nesmí vykazovat netěsnosti
a nesmí být poškozeny. Poškozené části systému nebo části systému vykazující vady se
vyřadí z používání a před dalším použitím opraví. Opravy provádí výrobce. Před uložením
všechny části systému řádně vysušte.
4.
Kont rola v prav i de lnýc h inte rvale c h
V souladu s odstavcem 4, § 8, vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., jsou intervaly pravidelné kontroly stanoveny na
1 rok. Pravidelná kontrola se provádí v rozsahu kontroly po použití podle odst. 3. Součástí
kontroly je i kontrola vedení provozní dokumentace systému.
5.
Kont rola při s tří dá ní s mě n
Pokud je p rost ředek so učást í p ř ís luše ns t ví po žár ní t ec hnik y, pro vád í se ko ntro la sprá vné ho
ulo že ní a úp lnost i s ys té mu.
C.

Vzo r fo rmulá ře k ve de ní zá zna mů o ko nt ro lác h provo zus cho pnos ti s ys té mů
zve dac íc h vaků (viz příloha)
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Příloha k MK- TS/02-2011

Formulář k vedení záznamů o kontrolách provozuschopnosti systémů zvedacích vaků
Umístěno na:
Součásti systému
Výrobce
Typ dle výrobce
Výrobní číslo
Evidenční číslo
Datum výroby
Datum uvedení do provozu

redukční
ventil

ovládací
zařízení

zvedací
vak

zvedací
vak

zvedací
vak

zvedací
vak

zvedací
vak

zvedací
vak

hadice s
koncovkami

Kontroly provozuschopnosti

Kont roly pře d za řa ze ní m k je dnotce , po po uži tí, prav ide l né kont ro ly 1 x roč ně
druh ko ntro ly *
dat um
Vi zuál ní ko nt ro ly
redukční ventil
had ice s ko nco vka mi
ovládac í za ř íze ní
zvedac í vak y
Funkční zko uš ky
spoje ní ve nt ilu a la hve
t lako měr y
těs nost s ysté mu
poj is t ný ve nt il
proved l
podpis
*

uvede se zkratka druhu kontroly (ZJ=před zařazením k jednotce, PP=po použití, 1xR=pravidelná 1 x za rok)
Jako výsledek jednotlivých úkonů při kontrole provozuschopnosti se do jednotlivých řádek uvádí buď OK=bez závad, nebo ZVD= závada).
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