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1.1 Předmluva
Cílem a úkolem tohoto standardu kvalitaty Mondi Štětí je dokonale realizovat procesy od objednání
po uvádění do provozu zařízení nebo součástí v souladu s nařízeními platnými v České republice, a
takto zajistit bezpečný a legislativně vyhovující provoz zařízení.
Mimoto, je našim cílem zajistit kvalitu zařízení, jejich vhodné provozování a prodloužení
životnosti, a zároveň snížit náklady spojené s provozem a údržbou těchto zařízení.
Vyzýváme naše dodavatele a servisní organizace, dosáhněme tohoto cíle společně.
1.2 Úvod a rozsah použití
V tomto standardu kvality Mondi Štětí, nebudou znova zmiňovány všechny body a procesy týkající
se výroby tlakových zařízení. V tomto ohledu musí být v prvé řadě odkazováno na harmonizované
normy se směrnici pro tlaková zařízení. Pokyny vydané ke směrnici pro tlaková zařízení musí být
aplikovány.
Vyjmenované a doplněné předpisy se použijí jen do té míry, jak se zdají být důležité nebo účelné
pro Mondi Štětí.
Pojem "tlakové zařízení" nebo obecně "zařízení", který je dále používán v tomto standardu kvality,
se vztahuje se na všechny konstrukční části nebo zařízení uvedené výše.
Tento standard kvality se vztahuje na výrobu a montáž tlakových a netlakových zařízení a
svařovaných konstrukcí v působnosti Mondi Štětí a je součástí kupního procesu od vypsání soutěže
až po uvedení do provozu, konečné přejímky a dokumentace k zařízením nebo jejich součástem.
Tento standard platí také pro zařízení, nádrže, nádoby a potrubí, která z důvodu provozních
parametrů nespadají do působnosti směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU nebo nařízení
vlády č. 219/2016 Sb.
Tento standard platí také pro tlaková zařízení uvedená v §3 odstavci 5 nařízení vlády č. 219/2016
Sb. (Článek 4, odstavec 3 – směrnice PED 2014/68/EU).
Oblasti působnosti a požadavky uvedené v tomto standardu kvality platí do té doby, pokud nebyly
ve výběrovém řízení ujednány přísnější požadavky.
Musí být vždy použito aktuální a platné znění dodatečně uvedených zákonů, norem a technických
předpisů.
Pokud ustanovení v tomto standardu kvality je v rozporu se zákony a legislativnímu požadavky na
tlaková zařízení v jednom nebo více bodech, Mondi Štětí musí být o tomto neprodleně informována
a musí být dosaženo dohody, která nejlépe odpovídá záměru a účelu určení.
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Ustanovení, které představují přísnější nebo zahrnují více požadavků na výrobek nebo jeho výrobu
zůstávají nedotčena.
V případě problémů během uskutečňování požadavků plynoucích z tohoto standardu, smí
zhotovitel uzavírat s Mondi Štětí takové dohody, které nejlépe odpovídají záměrům a účelům
plnění těchto požadavků.
Tyto dohody musí být písemně zaznamenány zhotovitelem a potvrzeny Mondi Štětí.
Všechna ustanovení a požadavky plynoucí z tohoto standardu kvality nezbavují zhotovitele a
výrobce zařízení jejich odpovědnosti a záručních podmínek a nezakládá žádnou odpovědnost na
straně Mondi Štětí nebo jejich představitelů.
Pokud je výrobcem Mondi Štětí, platí tento standard kvality rovněž pro interní realizaci
objednávky.
Ustanovení plynoucí z další standardů Mondi Štětí musí být brány v úvahu.
1.3 Struktura
Standard kvality Mondi Štětí pro výrobu a montáž tlakových a netlakových zařízení sestává
z následujících částí:
- Část 1: Všeobecně
- Část 2: Vodotrubné kotle
- Část 3: Netopené tlakové nádoby
- Část 4: Kovová průmyslová potrubí
- Část 5: Svařované konstrukce a netlakové části
- Část 6: Uskladňovací ocelové nádrže
- Část 7: Svařování
- Část 8: Kontrola a zkoušení
- Část 9: Dokumentace
1.4 Legislativní požadavky
 Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. – o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání
na trh, zavedení směrnice 2014/68/EU.
 Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. – o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při
jejich dodávání na trh, zavedení směrnice 2014/29/EU.
 Zákon č. 174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, včetně
pozdějších změn.
 Vyhláška č. 18/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, včetně pozdějších změn.
 Vyhláška č. 21/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, včetně pozdějších změn.
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Zákony a nařízení uvedené výše jsou názornou ukázkou a není úplné. Dodavatel je povinen
dodržovat všechny náležité zákony, nařízení a směrnice platné v České republice.
Toto platí zejména pro dodržování platných předpisů na ochranu pracovníků, a pokud je to nutné,
požadavků, které vyplývají z oznámení o schválení.
1.5 Definice
Všeobecně, musí být uplatněny podmínky nebo definice příslušných zákonů, nařízení a předpisů.
Dodatečné nebo podrobnější specifikace musí být provedeny dále, pokud se to zdá být nezbytné.
1.5.1 Výrobce
Osoba nebo organizace, která nese plnou odpovědnost za návrh, zhotovení, výrobu, kontrolu,
zkoušení, montáž a uvedení do provozu tlakového zařízení nebo sestavy.
Výrobce může přidělit jeden nebo více výše zmíněných úkonů subdodavateli na jeho vlastní
odpovědnost. Přenesením úkonů na subdodavatele, tito se mohou stát výrobci ve smyslu směrnice
pro tlaková zařízení. Avšak, smluvní dodavatel Mondi Štětí je vždy zodpovědný za celkovou
sestavu.
1.5.2 Jednotkový systém
Považuje se za dohodnuté používání mezinárodní soustavy jednotek SI nebo metrických jednotek.
Výjimku tvoří rozměry potrubí a/nebo součást dílů pro potrubí, které mohou být uvedeny v palcích.
1.6 Všeobecné požadavky pro navrhování a výrobu
Zkušenosti získané provozováním zařízení musí být zahrnuty do návrhu, výroby, montáže, revizí a
údržby. Faktory ovlivňující bezpečný, nízkonákladový a údržbově příznivý provoz zařízení jsou
výroba, montáž a obsluha zařízení.
Tyto požadavky jdou nad rámec výroby v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení a uplatněných
harmonizovaných norem.
Všechny výkresy, včetně plně kótovaných dílenských výkresů, musí být předloženy Mondi Štětí co
nejdříve před zahájením výroby.
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1.7 Požadavky na výrobce
Výrobce musí být znalý navrhování a výroby tlakových zařízení a nést odpovědnost za výrobek, jež
bude uveden na trh, že splňuje všechny legislativní požadavky.
V souladu se směrnicí pro tlaková zařízení, musí být při přidělení zakázky jasně stanoven výrobce.
Při distribuci úplných úkonů nebo subkontrahování objednávek, odpovědný výrobce musí být
definován a identifikován Mondi .
Pokud je zamýšleno přidělit jeden nebo více výrobních celků subdodavatelům, pak tyto musí být
jasně definovány svým rozsahem a subdodavatel musí být identifikován Mondi Štětí. Mondi Štětí si
vyhrazuje právo všeobecně odmítnout přidělení na subdodavatele nebo vyloučit jednotlivé
subdodavatele.
Výrobce musí prokazatelně a v dostatečném časovém předstihu informovat Mondi Štětí o přiřazení
subdodávky tak, že Mondi Štětí musí mít možnost podílet se na monitorování subdodavatele.
Výrobce je povinen informovat své subdodavatele o tomto standardu kvality a je odpovědný za
jeho plnění.
Mondi Štětí si vyhrazuje právo vyloučit osoby, jež porušují stanovené předpisy, dohodnuté postupy
a výrobní procesy, z účasti ve výrobním procesu.
1.8 Požadavky na zhotovitele
Dodavatel/zhotovitel musí mít zaveden odpovídající, certifikovaný systém zabezpečení kvality,
který je adaptovaný ve výrobním procesu. Systém kvality musí být doložen platným certifikátem.
Na zhotovení tlakového zařízení se podílí vhodný personál. Odpovídající postupy, které se
používají ke zhotovení tlakových zařízení, musí být jasné a stručné.
Výrobce musí zajistit, že jen bezvadné zařízení, nástroje a pomocné prostředky jsou používány
během celého výrobního procesu a montáže, včetně všech doplňkových činností.
Neporušenost součástí musí být zajištěna během celého výrobního procesu. Součástí mohou být
tvářeny jen k tomuto účelu určenými zařízeními a nástroji a ve stanovém rozsahu. Nepřiměřené
tváření a následné přetváření nebo zpětné ohýbání není dovoleno.

Vydání:
Standard kvality Mondi Štětí
Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení a Rev:
svařovaných konstrukcí
Strana
Část 1: Všeobecně

2016(CZ)
1
8/10

Svářečské práce (viz také Část 7 Svařování) smějí být prováděny jen oprávněným výrobcem
v souladu s kvalifikovanými postupy a certifikovanými svářeči s příslušnými zkušenostmi a
praktickými dovednostmi.
Firmy provádějící svářečské práce musí předložit platný certifikát k tomuto je opravňující, stejně
tak platné osvědčení v souladu s §6a nařízení vlády 174/1968 Sb. tam kde je to nezbytné.
Instalace, montáž a údržba plynových zařízení (např. potrubní systémy, redukční stanice a hořáky)
smí být prováděna jen kvalifikovaným personálem oprávněné organizace, jak je požadováno
nařízením vlády 175/1975 Sb. a 21/1979 Sb.
1.9 Požadavky na materiál a jeho další zpracování
Výrobce je odpovědný zajistit, že budou použity jen vhodné a odzkoušené materiály, které jsou
v souladu s použitou výrobkovou normou. Musí být použity pouze ty materiály, které odpovídají
požadavkům uvedeným v příslušné oblasti použití, jakož i specifikacím uvedeným ve standardech
Mondi Štětí.
Pro materiály, jejichž vhodnost musí být ověřena „zvláštním posouzením materiálu“ – ve smyslu
směrnice pro tlaková zařízení, jejich vhodnost musí být doložena. Před jejich použitím musí být
získán souhlas Mondi Štětí.
Výrobce musí identifikovat producenta materiálu použitého k výrobě talkového zařízení. Mondi
Štětí si vyhrazuje právo odmítnout producenta materiálu.
Přednostně musí být používány standardizované průmyslové armatury a součástí. Armatury
vyráběné "in-house" smějí být použití jen s písemným souhlasem Mondi Štěté.
Součástí tvářené výrobcem musí být vhodně zkoušeny. Jako minimální požadavek se použijí
zkoušení a kritéria přípustnosti pro standardizované armatury srovnatelného konstrukčního tvaru
nebo výrobního procesu.
Další zpracování vstupního materiálu smí být prováděno pouze v prostorách k tomu určených s
doložením splnění výrobních požadavků. Zpracování musí být prováděno podle schválených a
kvalifikovaných postupů.
Polotovary, armatury a další konstrukční části musí být připraveny takovým způsobem, že je možné
provést sestavení prosté pnutí.
Během zpracování austenitických, austeniticko-feritických nerezových ocelí a slitin niklu, musí být
věnována zvláštní pozornost čistotě. Za všech okolností musí být zabráněno kontaminaci cizími
feritickými částicemi. Ve všech výrobních procesech musí být kompletně odděleno zpracování
uhlíkových ocelí.
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1.9.1 Zpětná identifikovatelnost materiálu
V průběhu celého výrobního procesu musí být možná identifikace materiálu a musí být poskytnuta
návaznost na materiálové certifikáty a výrobní dokumenty.
Označování a značení musí být vhodné pro daný výrobek. K označování ražením smí být použito
pouze bez vrubových razidel.
Označování má být přednostně prováděno permanentním značením přímo na konstrukční části. Jiné
způsoby jsou odvoleny.
Postup označování musí být předložen Mondi Štětí k přezkoumání a odsouhlasení. Mondi Štětí si
vyhrazuje právo prověřit tento postup.
1.9.2 Součásti provozovány v oblasti tečení „creep“ - mikrostruktura
U tlakových zařízení, které jsou provozovány v oblasti tečení, musí být provedeno počáteční
vyhodnocení struktury materiálů (replika - otisk) a zkušební zprávy musí být následně předány
Mondi Štětí.
Pro potrubí a části kotlů, které jsou provozovány za zvýšených teplot, musí být porovnání
provedeno podle předpisu VGB-TW 507.
Pro další konstrukční součásti a materiály musí být použity srovnatelné předpisy pro provádění a
vyhodnocení zkoušek a tyto musí být identifikovány Mondi Štětí.
1.10 Požadavek na výkresovou dokumentaci
Poslední aktuální verze výkresové dokumentace musí být vždy k dispozici během celého projektu,
od zahájení výroby až po ukončení montáže, všem zúčastněným stranám. Obzvláště během
montážních prací je nezbytné, aby byly v místě aktivit aktuální výkresy v plné velikosti.
Montážní organizace musí obdržet nejméně dva výtisky výkresové dokumentace v plné velikosti,
v souladu s rozsahem prací.
Montážní organizace je povinna udržovat výkresovou dokumentaci v aktuálním stavu, na základě
její předání výrobcem. Není dovoleno používat neplatnou výkresovou dokumentaci.
1.11 Kontrola a zkoušení výrobcem
Výrobce musí prokázat, že kontroly a zkoušky byly provedeny v souladu s pravidly, byly
provedeny při dodržení specifikací plynoucích z tohoto standardu, a že kritéria přípustnosti byla
splněna. Všechny kontroly a zkoušky musí být dokumentovány.
1.12 Kontrola během výroby a montáže
Mondi Štětí si vyhrazuje právo provádět kontrolu a monitorování dohodnutých postup a jejich
provádění, nebo jejich provádění třetími stranami. Toto se provádí – v závislosti na zpracování
objednávek a stavu rozpracovanosti výroby – v prostorách výrobce a/nebo subdodavatele, nebo
jako doprovodná monitorovací činnost během zhotovování a montáže.
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Mondi Štětí nebo její představitel si vyhrazují právo vykonávat kontroly ve výrobních prostorách (a
to i bez předchozího upozornění) a být přítomen a/nebo se účastnit výrobních fází a/nebo zkoušek.
Výrobce a, pokud je to nutné, jeho subdodavatel je povinen poskytnout bezplatně všechny nezbytné
měřící a pomocné prostředky.
Plán výroby stejně jako plán kontrol a zkoušek poskytnutý výrobcem a schválen Mondi Štětí má
sloužit jako podklad pro plánování doprovodných kontrol a monitorování výrobního procesu.
Zhotovitel musí poskytnout tyto plány Mondi Štětí, k přezkoumání a odsouhlasení tak, že jakékoli
potřebné změny a dodatky nepovedou k žádným zpožděním dodávek. Pozdní poskytnutí těchto
dokumentů nesmí nikdy mít negativní důsledek pro Mondi Štětí. Výrobce je povinen provést vše,
co je v jeho možnostech, aby předešel zpožděním nebo jiným újmám. V případě jakýchkoli
dodatečných nákladů, tyto hradí zhotovitel.
Pokud jsou v plánu definovány povinné kontrolní body (hold points), pak tato data musí být
oznámena Mondi Štětí nebo určenému představiteli nejméně 1 měsíc dopředu.
Konkrétní datum musí být dohodnuto v časovém předstihu – avšak nejméně 1 týden dopředu, mezi
výrobcem/zhotovitelem a Mondi Štětí nebo určeným představitelem. Všechny zúčastněné strany
musí být o tomto datu informovány výrobcem/zhotovitelem. Před pozváním k přejímce nebo účasti
na přejímce, musí výrobce zajistit, aby všechny kontroly a zkoušení byly úspěšně dokončeny.
Pokud konstrukční části nejsou připraveny k přejímce nebo neodpovídají přejímacím kritériím,
musí být stanoven nový termín přejímky. Jakékoli dodatečné náklady hradí zhotovitel. Z tohoto
nemohou být odvozeny nebo nárokovány zpoždění nebo újmy způsobené Mondi Štětí.
Mondi Štětí nebo její představitel musí obdržet všechny dokumenty včas, tak aby se mohl připravit
na přejímku. Mimo to, všechny dokumenty a zprávy související s výrobou musí být během
přejímky k dispozici na vyžádání.

