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TLAKOVÉ ZKOUŠKY NA VZORCÍCH OCELOVÝCH 
TRUBEK A ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY

Tlakové zkoušky jsou obecně prováděny přetla-
kem vody vyvozujícím napětí na mezi kluzu, pří-
padně mezi pevnosti ocelového materiálu zku-
šebního trubního tělesa. V tomto extrémním 
případě mluvíme o destrukčních zkouškách.

Únavové zkoušky se provádějí buď na zkušeb-
ních trubních tělesech při hydraulických tlako-
vých zkouškách, nebo na tzv. CT vzorcích při 
zjišťování lomově-mechanických vlastností oce-
lového materiálu.

CEPS má pro tyto účely vybavenu vysokotlakou 
zkušebnu ve svém sídle v Jesenici u Prahy.

Hydraulické tlakové zkoušky

Základní hydraulické tlakové zkoušky slouží mimo 
jiné ke stanovení skutečného přetlaku na mezi 
kluzu a mezi pevnosti ocelového materiálu po-
trubí. Zatížení při zkouškách je vyvozeno vy-
sokým přetlakem vody, při kterém je současně 

odečítána hodnota přetlaku a přičerpaného 
množ ství vody. Z funkční závislosti uvedených ve-
ličin, zpracované softwarově na měřicí ústředně, 
vzniká graf analogický křivce trhacího diagramu 
ocelového vzorku.

Takto stanovené hodnoty mechanických vlast-
ností odpovídají reálným podmínkám dvouosé 
napjatosti a to je významným zpřesněním proti 
postupu, kdy jsou tyto hodnoty určovány pouze 
přibližně z výsledků tahových zkoušek přepo-
čtených na přetlak prostřednictvím kotlového 
vzorce. Tím se eliminují rozdílné mechanické 
vlast nosti trubky v podélném a obvodovém 
směru a zohledňují se vnitřní pnutí obsažená 
v trubním materiálu.

Tlakové reparace a stresstesty

Při přípravných pracích před prováděním tlako-
vých reparací (případně i stresstestů) jsou z po-
trubní trasy vyříznuta zkušební trubní tělesa 
v délce cca 10 D, aby výztužný efekt tlakových 
den neovlivňoval chování vzorku potrubí. Pro zjiš-
tění úrovně reparačního tlaku je těleso podro-
beno speciálnímu režimu tlakování obdobnému 
reparaci úseku potrubí. Následně se u větších di-
menzí potrubí provádí simulace dlouhodobého 
provozu mnohočetnými tlakovými cykly v celém 
rozpětí budoucího provozního tlaku. Tlakování 
tělesa je zakončeno destrukční zkouškou, tedy 
zjištěním možné vady potrubí nebo meze pev-
nosti materiálu při dvouosé napjatosti.

Během různých úrovní tlakování se ve většině 
případů zjišťuje také chování vzorku izolace za-
chované na potrubí pro tyto účely.

Únavové zkoušky

Únavové zkoušky spočívají v cyklickém namáhání 
trubního vzorku přetlakem, jehož hodnota se 
volí tak, aby byl rozkmit zkušebního tlaku vždy 
na bezpečné straně oproti skutečnému rozkmitu 
tlaku při provozu daného potrubí. Počet cyklů 
s takto definovaným rozpětím přetlaku se sta-
novuje podle skutečného provozního režimu 
daného potrubí tak, aby jím byl věrohodně si-
mulován budoucí, zpravidla nejméně dvacetiletý 
provoz 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.

Únavové zkoušky slouží ke zjišťování únavové 
životnosti potrubí

 • nepodrobenému tlakové reparaci 
(resp. stresstestu) se skrytými, tedy 
nezjištěnými vadami v materiálu,

 • podrobenému reparačnímu tlakování, 
tedy s případnými vadami stabilizovanými 
tímto procesem,

 • s konkrétními vadami (umělými nebo 
výrobními či provozními) pro zjištění 
jejich chování a životnosti.

Podle výchozích podmínek se při těchto zkouš-
kách v řadě případů využívá akustická emise (AE), 
která je schopna během všech režimů tlakování 
kontinuálně detekovat vady a jejich vývoj v ce-
lém zkušebním tělese. Při vhodném osazení sní-
mačů AE lze vady i dostatečně přesně lokali-
zovat. Události snímané aparaturou akustické 
emise vypovídají o vadách ve struktuře materi-
álu, které mohou být zdrojem únavového poško-
zování během provozu a které nelze lokalizovat 
jinou NDT kontrolou, pokud nejsou konkrétně 
indikovány (např. vizuálně).

Únavové zkoušky na CT vzorcích

Zkušebna CEPS je vybavena vysokofrekvenčním 
rezonančním vibrátorem RUMUL. Na tomto za-
řízení se zkoušejí speciální CT vzorky pro asy-
metrický tah za účelem nacyklování únavových 
trhlin. Následně se zjišťují lomově-mechanické 
vlastnosti ( Jin, Jcr) včetně zkoušek kinetiky růstu 
únavové trhliny. Na základě získaných výsledků 
se dále stanovuje např. kritická délka podélné 
průchozí trhliny v potrubí, která platí pro kon-
krétní materiál a dimenzi potrubí.

Zařízení zkušebny

Pro hydraulické tlakové zkoušky se používají vy-
sokotlaká čerpadla s pracovním tlakem od 200 
do 600 barů, umožňující pomalé rychlosti tla-
kování již od cca 0,08 l/min. Nízké rychlosti tla-
kování se užívají především pro malé dimenze 
potrubí. Při cyklických zkouškách trvajících ně-
kolik dní se používá sestava spolehlivých čerpadel, 
umožňující podle velikosti trubního vzorku na-
stavit vhodnou velikost průtoku od 7 do 20 l/min, 

která je spolu s uzavíracími elektromagnetickými 
ventily a tlakovými čidly napojena na elektronic-
kou řídící jednotku zajišťující prakticky bezob-
služný provoz.

Při tlakování se dále používají elektronická tla-
ková čidla a průtokoměr schopný měřit i ex-
trémně malé průtoky. Měřené veličiny se vy-
hodnocují speciálním softwarem na počítačové 
měřicí ústředně.

Zkušebna je plně vybavena pro svařování velkých 
trubních těles. Manipulaci s nimi zajišťuje mos-
tový jeřáb o nosnosti 5 tun.

Pro bezpečné tlakové a destrukční zkoušky je 
v podlaze zkušebny vybudována trhací jáma, 
ve které je možné testovat i potrubí dimenze 
DN 1400.

Na zkušebních vzorcích trubních těles se mo-
hou dále zjišťovat další vlastnosti či charakte-
ristiky trubek jako

 • ovalita,

 • rozptyl tloušťky stěny,

 • geometrie svarů,

 • NDT kontrola svarů a základního materiálu,

 • tvrdost materiálu,

 • geometrie přetvoření při tlakových 
zkouškách.


