
CEPS a. s.
 komplexní servis potrubních systémů

STRESSTESTY A HYDRAULICKÉ TLAKOVÉ 
ZKOUŠKY VYSOKOTLAKÝCH POTRUBÍ

Stresstest (napěťová zkouška) je komplexní tech
nologická operace prováděná na ocelových po
trubích po dokončení jejich výstavby s cílem ne
jen dokonale prověřit integritu potrubí, ale i zvýšit 
budoucí provozní spolehlivost potrubí a maxima
lizovat jeho životnost snížením lokálních špiček 
mechanických napětí ve stěně trub.

Pozitivní účinky stresstestu na potrubí

 • odhalení kritických defektů a zablokování 
růstu defektů podkritických typů trhlin

 • odstranění lokálních špiček napětí 
v místech geometrických imperfekcí

 • odstranění nebezpečných zbytkových pnutí 
z výroby trub, sváření a pokládky potrubí

 • možné zvýšení maximálního provozního 
tlaku u již provozovaných potrubí

 • prokázání mechanické pevnosti a integrity 
zkoušeného potrubí

 • zvýšení budoucí provozní bezpečnosti 
a životnosti potrubí

Příprava stresstestu

Před provedením stresstestu je na základě kon
krétních údajů o materiálu jednotlivých trub a 
o trase potrubí zpracován podrobný projekt 
zkoušek, celkový technologický postup i harmo
no gram prací.

Vlastní stresstest

Podstatou stresstestu je řízené tlakování zkouše
ného potrubí vodou, při kterém tlak vody ve stěně 
potrubí vyvolá napětí na úrovni meze kluzu ma
te  riálu.

Zvýšené namáhání stěny potrubí pak způsobí 
vý znamné snížení špiček namáhání v důsledku 
rov no měrného přerozdělení zbytkových pnutí 
v po trubí.

V místech defektů se vytvoří zóny plastických de
formací, které přivodí otevření případných kri
tických defektů nebo zablokování podkritických 
defektů typu trhlin účinkem předpětí v čele trh
liny. Plošné defekty podkritické velikosti se pře
formují do tvaru, který je vzhledem k únavovým 
jevům příznivější.

Postup zkoušky

[1] do dočasných koncových komor jsou vloženy 
oddělovací ježky („dělitelé“)

[2] dočasné komory jsou přivařeny na konce 
zkou   šeného úseku potrubí

[3] potrubí je naplněno vodou, oddělovací ježek 
tla   čený vodou tvoří účinné rozhraní voda–vzduch a 
zajišťuje řádné vytlačení vzduchu z potrubí (objem 
načerpané vody je měřen a zaznamenáván pro 
ověření dokonalého odvzdušnění potrubí)
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O společnosti CEPS

Společnost CEPS, založená v roce 1999, poskytuje svým klientům komplexní servis potrubních sys-
témů pro dopravu a rozvod plynů, ropy, ropných produktů a chemických látek. Nabízí čištění a su-
šení potrubí, stresstesty a hydraulické tlakové zkoušky, rehabilitace, opravy a rekonstrukce potrubí, 
posuzování životnosti a spolehlivosti potrubních systémů a další.

CEPS je certifi kován podle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 auditorem Det 
Norske Veritas. Společnost je certifi kována v systému GAS pro práce na plynárenských zařízeních, 
ocelových plynovodech bez omezení dimenze a tlaku. Systém svařování ve společnosti je certifi ko-
ván podle ČSN EN ISO 3834-2:2006. CEPS je členem prestižních oborových organizací – Českého 
ply nárenského svazu a Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů.
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[4] samotný stresstest se provádí podle technic
kých pravidel TPG 702 04, nebo podle předpisu 
VdTŰV Merkblatt 1060, případně podle vlastního 
technologického postupu vypracovaného na zá
kladě posledních výsledků výzkumu a kon krétních 
technických požadavků objednatele; během 
zkoušky je měřen a zaznamená ván tlak, te   plota a 
objem přičerpávané vody; celý proces stres stestu 
je řízen a průběžně vyhodnocován po čítačem

[5] po dokončení stresstestu a zkoušky těsnosti 
potrubí je voda z potrubí vytlačena dělitelem po
háněným stlačeným vzduchem a potrubí je vytřeno 
průchodem měkkých sušicích polyuretano vých 
ježků

[6] před uvedením do provozu se potrubí vysuší 
technologií předsušeného vzduchu na standardní 
evropskou hodnotu teploty rosného bodu vody ve 
vzduchu v potrubí −20 °C, případně podle poža
davku provozovatele i na hodnotu nižší (až −70 °C)

Součástí stresstestu je úřední tlaková zkouška. 
Stress    test sám o sobě, přesněji jeho druhý cyklus, 
je zkouškou pevnosti potrubí. Bezprostředně na
vazující zkoušku těsnosti je možno provést po
dle volby provozovatele v souladu s kteroukoli ve 
světě používanou normou, především podle TPG 
702 04 (Česká republika), DVGW G 469 (Ně
mecko a provozovatelé v mnoha dalších zemích), 
EN 1594, NEN 3650 (Holandsko) a další.

Schéma stresstestu

[1] koncová komora

[2] tlakovací čerpadla,  

250 bar, 220 l/min

[3] plnicí čerpadla, 4 m³/min

[4] podávací čerpadla, 4 m³/min

[5] mobilní nádrže, 30 m³

[6] měřicí jednotka

[7] řídicí centrum

[8] tlakoměry, 200 bar,  

přesnost 0,075 %

[9] průtokoměry, 4 700 l/min, 

přesnost 0,2 %

[10] teploměry, od −30 do +60 °C

[11] kompresory, 20 bar,  

1 700 m³/h


