
sDRl,JžE![ txPBAVtlEH Pfi]íuld ČB
Drahobejlova 221516, 190 00 Praha 9

č j, 02/2o17sDP TT evidenční čislo 06117

sdruženi dopravních podniků ČR
na ákladě výsledků píověíky odbomé zpúsobilosti

pío svářeč§ké píáce na součástech kolejového svéku MHD (Předpi§u T %, čl. 8.2.í až 8.2.5)
vydává

Oprávnění ke svařování
souěástí kolejového svršku MHD

oíganizaci: RENOWELDa.s.
Hudcova 74
61200 BRNo

v íozsahu : svařování a navařování součástí kolejového svéku MHD

fietoclou: - řezání plamenem
- svařováníel. obloukem ručně obalenou eleKrodoU (dle předpisu T %) :

TPs l: s\?řo\áni kol€Jnic ručné el obloukcm do lápuslk\, \, kolejišti se střeclněleplohim př€delrř€\,em
Tps 2: s\ářo\áni slojino\Ých ko|ejnic ručně el. obloulcni \ koleJišli bez přcdchřc,\,u
TPs 3: S!ařo\,áni bloko\ich kolcjnic íučně cl. oblouken \ kolcjišli be7 předehie\u
T?s 5: opía\? lomu íojino\ích kolejnic nrčně el, óloukem \ kolejišli b€z předehře\u
TPS ó: opíaú loinu stojino\lrch kolejnic nrčně e|, obloukem \ ko|ejišti b€z před€fue\u s příložkou
TPS 7: opíaÝ loinu bloko\ich kolcjnic íučně el. oblouken \' kolejišti b€z předelúew
TPs 8: Při\ař příčných a podé|nÝch propojck pro ,Ťělné ťedeni píoudu a pono.níclr zář ručné el. obloukent
TPsl0: sťaio\áni sídco\ck z Mn occli s c kolejnicemi ručnč elcktřickírn ob|oukem mlnlo koleiiště
TPs 2]: svařo\,áni ko|ejnic plnčnou eleklrodou lecllnologií Innershield

- navařování elekirickým obloukem (dle předpisu T %) :

TPs l l] Navařo\,áni c _ Mn srdcolek ručně el. obloukem \ kolcjišli
TPs t2] Na\ařo\áni koleinic ručně el, obloukem bc7 přcdchřc\T a s meli\Tstou
TPs l 3 ] Na\"řo\áni srdco\€k ručně cl, obloukem \ kolcJiši be7 přcdehřc\T á s mc7l\ rsn,ou
TPs |.l] Na\ařo\áni srdco\€k ručně el obloukem v koleJišli s níl*oteplohin předchře\em § mezivrs§,ou
TPS 15: Na\ářo\áni srdcolek ručně el. ob|oukem \' kolelišli se sředrÉleplo1nim přcdchřclcm b€z mezi\Ť§nl,
TPs 16: Ná\ ářo\ áni srdco\€k po|oaúomat]ck}' trubičkoŇm dnitem s nizkoteplolnim předchřelem bez

ňezi\,řst\],
TPs 17: Na\ařo\ánija4tu \íhrbek ručně cl. obloutem s€ sliednéleplohi př€dehřelcln tÉz lnczi\,Ťs§l
TPs 23: Na\ařo\áni plněnou elcktrodou caslolin :]]02 pod lalidlc,n Castolin Fx 32()5
TPs 2{: s!ářo!áni kole,jnic plnčnou elcktrodou lccllnologii Inneřshield
TPs 25: Navařo\áni ja,.\ ku \íh},bek 7 kolc]nico\ého máleriálu trubičko\imi drá§, castolin lcchnologií

Reno\\ eld
TPs 3 l : Navařováni bla\], (přirub],) žlábko\ích kolejnic plněnou eleklrodou RD 5.1 l (RD 5.12) pod la\', F 25

oplh,kénije i,úáno na základ. :

oprávŇDi ke slařoÝánie! č 06/ll ze dne l0 02 20] l a09/127.dnč0l0ó2012
_ I)íólólolu o nasl(óť pro!éruť oJbomé způ§obiloýia ávč.ru Provětkorc komise 7e dne 2j 0] 2()l7
ZaJo,! odoNnťn'] l'S 2.1/. dť 1U í 2r l'
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V Praze dne : í2. 09. 20í7 sdruženi dopravních podniků ČR


