
ПРИЛОГ VI 

ИСПИТИВАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ СИГУРНОСНИХ УРЕЂАЈА 

 

1. Појмови 

Притисак почетка отварања (притисак подешавања) – претходно утврђен притисак при 

којем почиње подизање запорног тела. Тај притисак је надпритисак мерен на улазу у вентила 

при чему су силе које теже да подигну печурку у равнотежи са силама које одржавају запорно 

тело на седишту. Овај притисак је највећи дозвољени притисак који је одређен 

документацијом произвођача опреме под притиском или пројектом технолошке целине у којој 

се сигурносни уређај налази.  

Притисак затварања - је притисак на коме је престало протицање кроз вентил сигурности 

приликом његовог затварања; 

Пораст притиска отварања – повећање притиска у односу на притисак почетка отварања 

изражено у процентима притиска почетка отварања; 

Притисак отварања – збир притиска почетка отварања и пораста притиска отварања; 

Излазни притисак истицања – притисак на излазу вентила сигурности који настаје услед 

протицања флуида у правцу излазног цевовода; 

Ход - пут запорног тела полазећи од затвореног положаја вентила; 

Пресек протицања - најмања равна површина између улаза и седишта кућишта која служи 

за прорачун теоријског протока при чему се занемарују евентуалне препреке; 

Пречник протицања - је пречник који одговара пресеку протицања; 

Теоријски проток – прорачунати проток за пресек једнак преску протицања; 

Декларисани проток - део измереног протока који служи за избор вентила сигурности. 
 

2. Услови околине 

Испитивања и подешавања спроводе се при температури околине већој од 10оС и мањој 

од 50оС . 

 

3. Визуелни преглед 

Визуелни преглед се мора вршити пре почетка, за време и после завршетка испитивања и 

подешавања. Визуелним прегледом се утврђује опште стање  сигурносног уређаја као и рад 

његових виталних делова који мора бити без сметњи.  

У случају да се приликом прегледа утврди оправдана сумња у стање кућишта сигурносног 

вентила потребно је извршити испитивање притиском кућишта. 

Правно лице које врши испитивање и подешавање сигурносног уређаја дужно је да води 

записе о визуелном прегледу са фотографијама. 

 

4. Испитна и мерна опрема 

Подешавање и испитивање сигурносних уређаја врши се на испитној инсталацији која 

мора да има најмање два уређаја за мерење притиска од којих један мора да буде еталониран. 

Мерна несигурност мерне опреме не сме бити већа од 0,6 % пуног опсега. 

Мерна опрема која се користи за мерење може се користити у пуном опсегу или његовом 

делу уколико је укупан допринос мерној несигурности такав да је одступање притиска 

подешавања унутар дозвољеног. 

Притисак почетка отварања вентила сигурности може се испитати и методама испитивања 

којом се притисак почетка отварања може одредити прерачунавањем на бази геометријских 

карактеристика вентила и измерених сила на запорном телу под условом да су те методе 

испитивања валидоване и акредитоване. 

 

 



5. Испитни флуиди  

Сигурносни вентили за гасове и паре се испитују ваздухом или прегрејаном воденом 

паром (прегрејање најмање 10оС) или другим гасом познатих карактеристика. 

Сигурносни вентили за течности се испитују водом или другим одговарајућим течностима 

познатих карактеристика. 

 

6. Притисак почетка отварања (притисак подешавања) 

      Дозвољено отступање притиска почетка отварања је  3% или 0,15 bar. Узима се већа 

вредност. 

Притисак почетка отварања се после подешавања вентила сигурности проверава најмање 

три пута.  

 

7. Непропусност 

Непропусност сигурносног вентила проверава се на притиску који је до 3 % нижи од 

захтеваног притиска подешавања (доња гранична вредност притиска подешавања) и на 

притиску затварања. 

Непропусност се доказује одржавањем испитног притиска у трајању од минимално 2 

минута. 

 

8. Испитивање притиском кућишта вентила сигурности 

Испитивање притиском кућишта вентила сигурности спроводи се када је визуелним 

прегледом утврђена оправдана сумња у интегритет кућишта вентила сигурности. 

Хидраулично или пнеуматско испитивање спроводе се на испитној инсталацији у 

минималном трајању датом у Табели 1. - Минимално трајање испитивања. Приликом 

испитивања не сме доћи до пропуштања (цурење, капљање, рошење, сузење...) и деформација 

кућишта. 

 

8.1.Хидрауличко испитивање 

Хидрауличко испитивање врши се водом или другом одговарајућом течношћу. 

Део вентила од улазног прикључка до седишта испитује се притиском који је 1,5 пута већи 

од максимално дозвољеног притиска који прописује произвођач.  

Део вентила од седишта до излазног прикључка испитује се притиском који је 1,5 пута 

већи од максимално дозвољеног притиска који прописује произвођач. Наведени став се 

примењује уколико је произвођачком спецификацијом утврђен излазни притисак истицања. 

 

8.2. Пнеуматско испитивање 

Пнеуматско испитивање врши се ваздухом или одговарајућим инертним гасом. 

Ово испитивање врши се у случају када: 

 конструкција и техничко решење не дозвољавају хидрауличко испитивање 

 се вентил користи у процесима где не сме да постоји ни најмања количина течности. 

Део вентила од улазног прикључка до седишта испитује се притиском који је 1,1 пута већи 

од максимално дозвољеног притиска који прописује произвођач. 

Део вентила од седишта до излазног прикључка испитује се притиском који је 1,1 пута 

већи од максимално дозвољеног притиска који прописује произвођач. Наведени став се 

примењује уколико је произвођачком спецификацијом утврђен излазни притисак истицања. 

При свим испитивањима а посебно при испитивањима ваздухом, воденом паром или 

гасом  потребно је предузети све мере безбедности како би се избегле последице у погледу 

безбедности и здравља на раду. 

 

 

 



Табела 1. - Минимално трајање испитивања 

Називни пречник  

DN 

Вредност притиска 

≤40 bar (4 MPa) 
< 40 bar (4 MPa) ≤ 63 

bar (4 MPa) 
>63 bar (6,3 MPa) 

Минимално трајање испитивања у минутима 

DN≤ 50 2 2 3 

50< DN≤65 2 2 4 

65< DN≤80 2 3 4 

80< DN≤100 2 4 5 

100< DN≤125 2 4 6 

125< DN≤150 2 5 7 

150< DN≤200 3 5 9 

200< DN≤250 3 6 11 

250< DN≤300 4 7 13 

300< DN≤350 4 8 15 

350< DN≤400 4 9 17 

400< DN≤450 4 9 19 

450< DN≤500 5 10 22 

500< DN≤600 5 12 24 

 

 


