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2.1 Rozsah a účel použití
Tato část se vztahuje na vodotrubné kotle, obzvláště pak na regenerační kotle nacházející se ve
Štětí, a jejich konstrukčních částí. Tato část musí být použita pro tvorbu nabídek, objednávání a
v celém procesu zpracování objednávky až po konečnou dokumentaci.
Pojem "vodotrubný kotel", který je používán dále v této části, se vztahuje na všechny konstrukční
části uvedené výše.
ČSN EN 12952 je definována jako norma, která se vztahuje na výrobu, montáž a údržbu
vodotrubných kotlů.
Tato část sjednává pouze dodatečné požadavky, které jsou nad rámec normy ČSN EN 12952, a
rozšiřuje její použití nebo upřesňuje výklad požadavků uvedených v normě.
2.2 Struktura
Tato část v podstatě kopíruje strukturu normy ČSN EN 12952.
V této části lze nalézt konkrétní ustanovení týkající se vodotrubných kotlů. Nicméně, tato část musí
být vždy používána ve spojení s dalšímu částmi tohoto standardu kvality.
2.3 Materiály
Pouze materiály vyzkoušené v souladu se specifikacemi uvedenými v EN 12952 smějí být použity
pro výrobu vodotrubných kotlů.
Použití odboček, jako je uvedeno v EN 12952-3 Obrázek 8.1-6 – Odbočka kovaná z jednoho kusu,
následně vrtaná a soustružená, není dovoleno při výrobě vodotrubných kotlů.
2.4 Konstrukce a výpočet
Mondi Štětí musí být zahrnuta již do fáze navrhování a řešení detailů musí být dohodnuty s ní.
Cílem a účelem této dohody je, aby byly zapracovány zjištění a zkušenosti plynoucí z provozování,
údržby a kontrol, jak je popsáno v části 1.6 Všeobecné požadavky pro navrhování a výrobu.
 Kotel má být navržen pro výpočtovou životnost 200,000 hodin provozu.
 Požadovaný počet svarových spojů musí být co nejnižší. Tohoto musí být dosaženo vhodným
konstrukčním řešením, výběrem dostatečně dlouhých trubek, dostatečně velkých rozměrů
ostatních vstupních materiálů.
 Za všech okolností musí být předejito provádění dodatečných svarových spojů.
 Svarové spoje trubkových stěn musí být navrženy v jedné linii (tupé svary trubek).
 Šroubové hrdlové spoje a spoje se svařovanými hrdly nejsou dovoleny.
 Nezávisle na příloze B, normy ČSN EN 12952-3:2011, musí být pro návrh svarových spojů
použita konfigurační skupina K1. Jiné typy svarových spojů musí být odsouhlaseny Mondi Štětí.
 Otvory pro nátrubky nebo jiné otvory musí mít dostatečnou vzdálenost od podélných a/nebo
obvodových svarů.
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 Za všech okolností musí být zabráněno provádění otvorů křižující podélné a obvodové svary.
Pokud tomuto nemůže být zabráněno z konstrukčních důvodů, je v těchto případech nutný
souhlas Mondi Štětí.
 Kulové pláště a klenutá dna musí být upřednostněna před plochými dny. Plochá dna smí být
použita pouze výjimečně. Tato výjimka musí být odsouhlasena Mondi Štětí.
 V žádném případě není dovoleno použití plochých den ve tvaru c), d) a f), jak je uvedeno na
Obrázku 10.3-1 – Nevyztužená plochá dna normy ČSN EN 12952-3:2011.
2.5 Provedení a konstrukce
2.5.1 Rovnání
Použití rovnání musí být omezeno na absolutní minimum vhodným sestavením a vhodným sledem
svařování.
Pokud je provedení rovnání nezbytné, musí být upřednostněno rovnání zastudena. Pokud je
vyžadováno rovnání zatepla, toto musí být výhradně prováděno vyškoleným personálem, na
základě pracovní instrukce nebo postupu, který byl schválen Mondi Štětí.
Teplota ohřívané konstrukční části nesmí přesáhnout 600°C. Rovnání zatepla musí být
dokumentováno. Do výkresu konstrukční části musí být jasně zaznačena poloha ohřívané oblasti,
včetně jejího rozsahu – plochy. Ohřívaná oblast musí být podrobena nedestruktivnímu zkoušení.
Toto zkoušení zahrnuje:
100% vizuální kontrolu ohřívané oblasti a namátkovou kontrolu na zjištění povrchových vad
(nejméně jeden bod z jedné rovnané oblasti).
2.5.2 Tvarování trubkových ohybů
2.5.2.1 Požadavky na zkoušky rozměrů
Jako doplnění k Tabulce 7.3-1 – Požadavky na zkoušky rozměrů výrobní dávky trubkových ohybů,
je vyžadováno provedení zkušebního ohybu, pro rozměry ≤ 142 mm, na začátku výrobní dávky.
Ve výrobních dávkách, ve kterých je vyráběno více ohybů na jedné konstrukční části s různými
poměry rb/do, se tento dodatečný požadavek vztahuje na nejmenší poměr rb/do.
Zpětné ohýbání není dovoleno.
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2.5.2.2 Tepelné zpracování trubkových ohybů po ohýbání
Po ohýbání kompositních (sendvičových) trubek a trubek opatřených návarem proti korozi nebo
opotřebení, může být vyžadováno tepelné zpracování po ohýbání nezávisle na ustanovení v EN
12952.
Toto je např. normalizační žíhání po ohýbání ke snížení náchylnosti ke koroznímu praskání pod
napětím. Oblasti, kde je toto tepelné zpracování vyžadováno, musí být odsouhlaseny Mondi Štětí.
V případě upuštění od tepelného zpracování je závazné získat písemný souhlas Mondi Štětí.
2.5.2.3 Zvlnění na vnitřní straně trubkových ohybů
Na rozdíl od ustanovení uvedeného v EN 12952-5:2011 části 7.3.10, zvlnění na vnitřní straně
trubkových ohybů není dovoleno.
2.5.3 Výroba bubnů a komor
2.5.3.1 Výrobní tolerance bubnů a komor
Na rozdíl od specifikací uvedených v EN 12952-5:2011, části 7.4 Výrobní tolerance bubnů a
komor, je ustanoveno následující.
Table 7.4-1 – Přesazení os podélných spojů ve válcových součástech
Tloušťka plechu ea
mm
ea ≤ 10
10 < ea ≤ 50
ea > 50

Přesazení os
mm
≤1
≤ ea/10 nebo 2, rozhodující je menší z hodnot
≤ ea/25 nebo 5, rozhodující je menší z hodnot

Table 7.4-2 — Přesazení os obvodových spojů ve válcových součástech
Tloušťka plechu ea
mm
ea ≤ 10
10 < ea ≤ 60
ea > 60

Přesazení os
mm
≤1
≤ 10 % tloušťky tenčí části plus 1 nebo 3,
rozhodující je menší z hodnot
≤ 5 % tloušťky tenčí části
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Table 7.4-3 — Přesazení povrchů podélných spojů ve válcových součástech
Tloušťka plechu ea
mm
ea ≤ 12
12 < ea ≤ 50
ea > 50

Přesazení povrchů
mm
≤ ea/6
≤ ea/6 or 3, rozhodující je menší z hodnot
≤ ea/16 or 5, rozhodující je menší z hodnot

Table 7.4-4 — Přesazení povrchů obvodových spojů ve válcových součástech
Tloušťka plechu ea
mm
ea ≤ 20
20 < ea ≤ 40
ea > 40

Přesazení povrchů
mm
≤ ea/4
≤ ea/6 or 4, rozhodující je menší z hodnot
≤ ea/10 or 10, rozhodující je menší z hodnot

2.5.3.2 Zaoblení hran otvorů v plášti bubnů
Vnitřní hrany otvorů v plášti bubnů musí být zaobleny R ≥ 5 mm. Zaoblení musí být prosté rýh a
zvlnění. Povrch zaoblení musí být vyhlazen broušením. Drsnost povrchu musí být nejméně Ra 6,3.
2.5.4 Svařování
2.5.4.1 Obecně
Musí být dodrženy ustanovení týkající se svařování uvedených v části 7 tohoto standardu kvality a
v části 2.4 Konstrukce a výpočet tohoto dokumentu.
Všechna ustanovení týkající se svařování, která jsou uvedená v EN 12952 nebo v tomto standardu
kvality, se rovněž vztahují na stehové svarové spoje.
2.5.4.2 Kvalifikace svářečů
Svářečské práce smějí vykonávat pouze svářeči, kteří jsou kvalifikováni a certifikováni v souladu
s ustanoveními normy EN 12952.
Před zahájením jakýchkoliv svářečských činností, musí každý svářeč absolvovat pracovní zkoušku
odpovídající požadovaným svářečským pracím. Pokud budou svářečské práce prováděny v omezen
prostoru, musí být tyto podmínky zohledněny při provádění pracovních zkoušek.
2.5.4.3 Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem není dovoleno.
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2.5.4.4 Minimální vzdálenosti mezi přilehlými svary
Vhodná konstrukční opatření musí vzata v úvahu, aby hodnoty uvedené v normě EN 12952-5:2011
části 8.1.7 Minimální vzdálenosti mezi přilehlými svary, Tabulka 8.1-1 Vzdálenost mezi
odbočkami a hlavními svarovými spoji, byly dodrženy.
Není dovoleno, aby svarové spoje křižovaly obvodové svary a otvory byly zhotovovány
v obvodových svarech. Výjimky jsou dovoleny jen se souhlasem Mondi Štětí.
2.5.4.5 Vzdálenost tupých svarů
Pokud vyvstane nutnost vložit trubku o určité délce, pak u trubek o vnějším průměru menším nebo
rovným 250 mm je minimální vzdálenost mezi dvěma tupými svary nejméně dvakrát vnější průměr
trubky, ale ne méně než 200 mm. V případě, že je vnější průměr trubky větší než 250 mm, nesmí
být vzdálenost mezi tupými svary menší než 500 mm.
Vkládané trubky kratších délek musí být odsouhlaseny Mondi Štětí.
Pokud je vyžadováno tepelné zpracování po svařování, pak toto musí být provedeno dle EN 129525:2011 odstavec 8.11.4.
2.5.4.6 Spoje různorodých materiálů
Tupé svary různorodých materiálů (austenitických/feritických) na konstrukčních částech nesoucích
zatížení nejsou dovoleny. Výjimku tvoří svarové spoje potrubí k měřícím zařízením
z austenitických ocelí.
Pokud je to možné, má být zabráněno různorodým (austeniticko-feritickým) svarovým spojům
mezi částmi nesoucí zatížení a připojovanými částmi.
2.5.4.7 Svařovací materiály
Smějí být použity jen ty svařování materiály, které jsou ověřeny materiálovými listy VdTÜV
(VdTÜV-Kenntlatt). Použití svařovacích materiálů je omezeno hodnotami uvedenými v těchto
materiálových listech.
Svařovací materiály musí být skladovány v souladu s doporučeními výrobce. Vysušené obalené
elektrody a elektrody s bazickým obalem, jež jsou dodávány ve vakuovém balení, musí být během
svařování uloženy v přenosných, vyhřívaných termopouzdrech a brány z nich po jednotlivých
kusech.
2.5.4.8 Sestavení částí pro svařování
Během sestavení, montáže, je zcela nezbytné zajistit, aby se dovnitř konstrukčních částí kotle
nedostaly žádné nečistoty.
Kontrola vnitřní čistoty musí být provedena spolu s představitelem Mondi Štětí před uzavřením
kontrolních otvorů, sestehování části komor nebo jiných konstrukčních částí.
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2.5.4.8.1 Sestavení trubek pro svařování
Pokud je to možné, sestavení trubek pro svařování má být provedeno bez jakéhokoliv přesazení a v
přesném úhlu.
U trubek, na jejichž koncích byly vnitřní průměry přizpůsobeny obráběním, přesazení musí být
měřeno a dokumentováno. Dokumentování je prováděno tak, že místa měření včetně naměřených
hodnot jsou viditelně označená (mimo topné prvky, izolaci, apod.) vedle příslušného svaru.
Tolerance přesazení vnitřních průměrů trubek
Vnitřní průměr
[mm]
≤ 80
80 to 200
> 200

Max. přesazení přilehlé trubky
[mm]
1.0
1.5
1.5

Minimální počet
měření
3
4
6

U trubek, na jejichž koncích nebyly vnitřní průměry přizpůsobeny obráběním, musí být přesazení
měřeno na vnějším průměru po sestavení.
Zde platí:
Tolerance přesazení vnějších průměrů trubek
Vnější průměr
[mm]
≤ 80
80 to 200
> 200

Max. přesazení
[mm]
1.0
EN ISO 5817 - B
EN ISO 5817 - B

Minimální počet
měření
3
4
6

Tolerance pro úhlové přesazení trubek svařovaných natupo, jak je uvedeno v EN 12952-5:2011
části 8.11.6 Úhlové přesazení trubek svařovaných natupo, jsou limitovány vnějším průměrem
trubky o rozměrech 70 mm. Pro trubky s vnějším průměrem > 70 mm je přípustným kritériem
úhlové přesazení < 1°.
2.5.4.9 Oprava svařováním
V této části se oprava svařováním vztahuje k opravě defektů na povrchu materiálu, nebo těsně pod
povrchem, nezávisle na tom jak byly způsobeny.
Oprava svařováním smí být provedena jen na základě odsouhlasené specifikace postupu svařování
a uznané instrukce a certifikovaným svářečem.
Všeobecně, oprava svařováním smí být provedena, jen pokud jsou splněny následující podmínky:
 Hloubka opravy je ≤ 20% nominální tloušťky;
 Minimální výpočtová tloušťka nesmí být dotčena opravným svařováním;
 Plocha návaru ≤ ploše kruhu o poloměru rovným tloušťce konstrukční části.
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Pokud nejsou tyto podmínky splněny, následující postup musí být odsouhlasen Mondi Štětí.
2.5.5 Tepelné zpracování
Tepelné zpracování po svařování musí být prováděno podle písemného postupu, ve kterém jsou
uvedeny podstatné charakteristické údaje.
Počet a rozmístění termočlánků musí splňovat požadavky uvedené EN 12952- 5:2011; Obrázek
10.4-3 – Minimální šířky ohřívaného pásu při lokálním tepelném zpracování.
2.6 Kontrola během zhotovení, dokumentace a značení tlakových části kotle
Na rozdíl od možnosti provedení dílenských kontrol popsaných v EN 12952-6:2011 na montáži, je
zde ustanoveno, že všechny zamýšlené a možné dílenské kontroly musí být provedeny v prostorách
výrobce. Musí být přijata vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že rozsah a namáhavost kontrol
prováděných na montáži, je omezena na naprosté minimum.
2.6.1 Kontrolní činnosti
Výrobce musí prokázat, že činnosti uvedené v normě EN 12952-6:2011, Tabulka 4.5-1 – Seznam
kontrolních činností prováděných výrobcem, byly provedeny. Kontrolní činnosti musí být
provedeny a dokumentovány osobou nebo organizační jednotkou výrobce, která není nebo nebyla
součástí výrobního procesu, který je/byl kontrolován. Musí být zajištěno, aby provádění těchto
kontrolních činností bylo nezávislé.
Všechny kontroly musí být vykonány a dokumentovány na základě kvalifikovaných kontrolních a
zkušebních postupů. Dokumentování kontrolních činností musí být přizpůsobeno složitosti
kontrolního úkolu. Protokol musí alespoň obsahovat datum provedení kontroly, jméno a kvalifikaci
osoby provádějící kontrolu (případně organizaci), stejně tak popis kontrolní činnosti a kritéria
přípustnosti, tam kde byla použita. Prosté stanovisko "zkontrolováno" je nedostačující, i v případě
jednoduché kontrolní činnosti.
Zkušební (kontrolní) postupy musí být předloženy Mondi Štětí k přezkoumání. Kontrolní a
zkušební zprávy musí být k dispozici na vyžádání během přejímky a kompletně přiloženy do
dokumentace.
2.6.2 Nedestruktivní zkoušení svarů
2.6.2.1 Všeobecně
Nedestruktivní zkoušení (NDT) musí být prováděno kvalifikovaným, zkušeným a certifikovaným
personálem v souladu s normou ČSN EN 12952.
Pokud je prováděno namátkové zkoušení svarových spojů, prvních 5 svarů každého svářeče musí
být podrobeno zkoušení. Tyto svary nesmí být započítány do zkušební dávky. Pokud jeden nebo
více svarů z prvních 5 zkoušených svarů nevyhoví kritériím přípustnosti, musí být zkoušení
rozšířeno o dalších 10 svarových spojů. Postup rozšiřování pokračuje tímto způsobem, dokud
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2.6.2.2 Rozsah nedestruktivního zkoušení
2.6.2.2.1 Nedestruktivní zkoušení svarů bubnů
Typy svarů

Zjišťování
povrchových
vad a

Zjišťování objemových vad
Radiografická
Ultrazvuková
zkouška
zkouška

Podélné a obvodové svary
100 % b
100 % c
NEBO
100 % c
Svary částí namáhaných tlakem (nátrubky)
e d ≥ 25 mm (s plným průvarem)
100 %
--100 % e
15 mm ≤ e d < 25 mm (s plným průvarem)
100 %
--10 % e
Všechny ostatní svary, včetně těsnících svarů
10 %
----Svary připojovaných částí a závěsných ok
Svary, kterou nesou zatížení
100 %
----Svary, které nenesou zatížení
10 %
----a Zkouška magnetickou práškovou metodou; v případě nedostatečné přístupnosti podle potřeby zkoušky kapilární metodou.
b U oceli skupiny 1.1 a 1.2 a mechanizovaného svařování, jestliže je tloušťka e ≤ 25 mm: 10 % plus T-spoje
(v délce 250 mm u T-spojů).
c U oceli skupiy4 se připouští pouze ultrazvuková zkouška.
d e je tloušťka spoje částí namáhaných tlakem.
e Je-li do < 142 mm, nepožaduje se žádná ultrazvuková zkouška.
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2.6.2.2.2 Nedestruktivní zkoušení svarů komor
Typy svarů

Zjišťování
povrchových
vad a

Zjišťování objemových vad
Radiografická
Ultrazvuková
zkouška
zkouška

Podélné a obvodové svary
100 % b
100 % c
NEBO
100 % c
Svary částí namáhaných tlakem (nátrubky i)
e d ≥ 25 mm (s plným průvarem)
100 % e
100 % c, f
NEBO
100 % c, f
15 mm ≤ e d < 25 mm (s plným průvarem)
100 % e
10 % c, f
NEBO
10 % c, f
Všechny ostatní svary, včetně těsnících svarů
10 % g
----Svary připojovaných částí a závěsných ok
Svary, kterou nesou zatížení
100 %
----Svary, které nenesou zatížení
10 %
----Svary plechu dna
100 %
--100 % h
a Zkouška magnetickou práškovou metodou, ale u oceli skupiny 1 a 8 je přijatelná zkouška kapilární metodou.
b U oceli skupiny 1 a 8 o tloušťce do ≤ 25 mm: 10 % obvodových svarů.
c U oceli skupiny 4 a 6 se připouští pouze ultrazvuková zkouška.
d e je tloušťka spoje části namáhaných tlakem.
e U oceli skupiny 1 a 8 pouze 10%.
f Je-li do < 142 mm, nepožaduje se žádné zjišťování objemových vad.
g V případě nátrubků z oceli skupiny 2 a 5 o jmenovitém průměru do ≤ 80 mm je rovněž přijatelná zkouška kapilární metodou.
h Pouze pro vnější průměr do > 70 mm a v případě tloušťky plechu dna e > 8 mm.
i Kořenová část svarů nátrubků: 100% vizuální kontrola.
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2.6.2.2.3 Nedestruktivní zkoušení svarů trubek
Typy svarů

Zjišťování
povrchových
vad a

Zjišťování objemových vad
Radiografická
Ultrazvuková
zkouška
zkouška

Obvodové svary
e d > 25 mm nebo do > 110 mm
100 %
100 % b, c
NEBO
100 % b
Různorodé svary mezi austenitickou a martenzitickou ocelí
100 %
100 %
--do < 76,1 mm
j
Ostatní svary
10 % c, j
NEBO
10 % c, j
Svary částí namáhaných tlakem (nátrubky i)
e d ≥ 25 mm (s plným průvarem)
100 % b
100 % c, e, f
NEBO
100 % c, e, f
15 mm ≤ e d < 25 mm (s plným průvarem)
100 % b
10 % c, e, f
NEBO
10 % c, e, f
Všechny ostatní svary
10 %
----Svary připojovaných částí a závěsných ok
Svary, kterou nesou zatížení
100 %
----Svary, které nenesou zatížení
10 %
----g
Svary mezi žebry a trubkami při výrobě trubkové stěny
----a Zkouška magnetickou práškovou metodou; v případě nedostatečné přístupnosti podle potřeby zkouška kapilární metodou;
u oceli skupiny 1 je přijatelná zkouška kapilární metodou.
b U oceli skupiny 1 a 8 pouze 10%.
c V případě vnějších průměru nad 80 mm se u oceli skupiny 4 a 6 připouští pouze ultrazvuková zkouška.
d e je tloušťka spoje části namáhaných tlakem.
e Pokud není ultrazvuková zkouška možná, je namísto ultrazvukové zkoušky přijatelná radiografická zkouška.
f Je-li do < 142 mm, nepožaduje se žádná metoda na zjišťování objemových vad.
g Omezeno na vizuální kontrolu v rozsahu 100%.
i Kořenová část svarů nátrubků: 100% vizuální kontrola.
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j Rentgenová lampa se použije jako zdroj záření a musí být splněny požadavky Přílohy uvedené v bodě A.4, EN 12952-6 (místo, ve kterém
by netěsnost mohla způsobit výbuch směsi vody/taveniny).
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2.6.2.3 Kvalifikace pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušení
Pro hlavní techniky nedestruktivního zkoušení, používané během výroby a montáže částí
vodotrubného kotle, musí být jmenován pracovník s kvalifikací podle stupně 3. Tento musí být
představen Mondi Štětí.
2.6.2.4 Zjišťování povrchových vad
Při zkoušení vizuální (VT), magnetickou práškovou (MT) a kapilární (PT) metodou musí být
podrobeny zkoušení a zdokumentovány přilehlé oblasti svarového spoje, na obě strany do
vzdálenosti 25 mm od osy svaru. Pokud jsou zjištěny vady mimo tuto oblast (jako je rozstřik - 602
nebo dotyk elektrodou – 601), musí být tyto odstraněny a povrchy podrobeny vhodné technice
zkoušení. Zkoušení těchto oblastí musí být také dokumentováno.
2.6.2.4.1 Vizuální kontrola - VT
Prováděcí předpis:
Kritéria přípustnosti:

EN 17637
Přísnější z
EN 12952-6:2011, odstavec 9.3.5
EN ISO 5817 Stupeň kvality B
Přípustné vady ve svarech mezi žebry a trubkami (trubkové stěny spalovací komory, boiler banku,
a ekonomizéru) jsou
Kritéria přípustnosti:
Přísnější z
EN 12952-5:2011, Příloha C, odstavec C.4.2.3
EN ISO 5817 Stupeň kvality B
Na rozdíl od ustanovení uvedeného v normě ČSN EN 12952-6:2011, vizuální zkoušení smí
provádět pouze pracovník nejméně s kvalifikací podle stupně 2.
Vizuální zkoušení musí být dokumentováno. Musí být uvedeny všechny podstatné informace
související se zkušební činností. Obecné stanovisko „Všechny svary na konstrukční části XY byly
podrobeny 100% vizuální kontrole“ je nedostačující.
2.6.2.4.2 Zkouška kapilární metodou - PT
Prováděcí předpis:
Vyhodnocení:
Kritéria přípustnosti:

EN ISO 3452-1:2013
EN ISO 23277:2015
Přísnější z
EN 12952-6:2011, odstavec 9.3.5
EN ISO 23277:2015 Stupeň přípustnosti 1

2.6.2.4.3 Zkouška magnetickou práškovou metodou - MT
Prováděcí předpis:
Vyhodnocení:

EN ISO 17638:2009
EN ISO 23278:2015
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Přísnější z
EN 12952-6:2011, odstavec 9.3.5
EN ISO 23278 Stupeň přípustnosti 1

2.6.2.5 Zkoušení objemových (vnitřních) vad
2.6.2.5.1 Radiografické zkoušení - RT
Prováděcí předpis:
Radiografická technika:
Vyhodnocení:
Kritéria přípustnosti:

EN ISO 17636-1:2013
EN ISO 17636-1 – Třída B: Citlivější technika
EN ISO 10675-1:2013
Přísnější z
EN 12952-6:2011, odstavec 9.4.1.2
EN ISO 10675-1 Stupeň přípustnosti 1

Doplňující poznámky:
a) Musí být použita technika zkoušení - Třída B.
V souladu s tímto standardem možnosti nabízené v normě EN ISO 17636-1 přesunout
techniku do zkušebních podmínek stanovených pro Třídu A nejsou dovoleny. Odchylky od
zkušebních podmínek Třídy B smějí být provedeny jen s písemným souhlasem Mondi Štětí.
Tyto odchylky mohou být odsouhlaseny pouze v tom případě, kdy není technicky možné
dosáhnout zkušebních podmínek stanovených pro Třídu B.
Smějí být používány pouze originální filmové systémy balené výrobcem.
b) Eliptická technika podle EN ISO 17636-1, Obrázek 11.
Možnost nabízená v EN 12952: “V případě obvodových svarů trubek kotle s do < 76,1 mm
zkoušených eliptickou radiografickou metodou je dostačující mít jedno částečné zobrazení na
jeden svar“ je v rozporu s tímto standardem kvality.
I když je použita eliptická radiografická metoda, jsou požadována 2 částečná zobrazení na
jeden svar při dodržení techniky zkoušení Třídy B.
Z důvodu geometrického uspořádání trubkových stěn, je možné, že částečného zobrazení
nebude dosaženo pootočením o 90°. V tomto případě, maximálně možného pootočení zdroje
záření musí být dosaženo vyzkoušením.
Možné zkušební uspořádání, akceptováno Mondi Štětí, je vyobrazeno v Příloze A.
2.6.2.5.2 Ultrazvuková zkouška - UT
Prováděcí předpis:
Technika a třída zkoušení:
Vyhodnocení:
Kritéria přípustnosti:

EN ISO 17640:2010
EN ISO 17640 – nejméně B
EN ISO 11666:2010
EN ISO 11666 Stupeň přípustnosti 2
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Doplňující poznámky:
a) Tloušťka základního materiálu.
Na rozdíl od ustanovení uvedeného v EN ISO 17640:2010, je zkouška ultrazvukem dovolena
pro tloušťky > 12,5 mm (v místě přípravy svarových ploch).
2.6.2.6 Zkouška tvrdosti
Výrobce zajistí provedení zkoušky tvrdosti po lokálním tepelném zpracování po svařování.
Postup, popsaný níže, musí být vždy dodržen, pokud použitá výrobková norma nestanoví jinak.
Zkouška tvrdosti, Vickers HV10, je prováděna s použitím ultrazvukové metody UCI (Ultrasound
Contact Impedance). Pro tloušťky stěny > 20 mm může být použita odrazová metoda měření
tvrdosti (Dynamic Rebound).
Měření musí zahrnovat základní materiál (na obě strany od svarového spoje) a svarových kov,
nejméně 3 vpichy pro jednu lokaci. U částí s nominálním průměrem DN ≤ 100 je dostačující jedna
linie měření (svarové spoje s horizontální osou, např. poloha PH, - měření se provádí v poloze nad
hlavou), u částí s nominálním průměrem DN > 100 je měření prováděno ve třech liniích
pootočených o 120° (u svarů s horizontální osou je poloha nad hlavou startovní pozicí = 0°).
Všechny zkoušky tvrdosti vyžadují hladký povrch, který je zbaven okují, barev, maziv, olejů a
jiných povlaků. Hladkého povrchu může být dosaženo použitím vysokootáčkové (>12000 otáček)
ruční brusky s kotoučem o zrnitosti nejméně 180.
Rozsah zkoušení (ve vztahu k výkresu jednotlivé konstrukční části nebo izometrickému výkresu
příslušné potrubní trasy) a dovolené hodnoty tvrdosti HV10 jsou uvedeny v tabulce níže.
Dovolené hodnoty tvrdosti (HV10) a rozsah zkoušení
Označení materiálu

Rozsah zkoušení

Svar a tepelně ovlivněná
oblast [HV10]

DN ≤ 100
DN > 100
1.5415
--25%
(16Mo3)
1.7338
10%
100%
(10CrMo5-5
1.7335
10%
100%
≤ 320
(13CrMo4-5)
1.7380
20%
100%
(10CrMo9-10)
1.7383
20%
100%
(11CrMo9-10)
1.8201
50%
--(7CrWVMoNb9-6)
1.4903
100%
100%
≤ 350
(X10CrMoVNb9-1) P91
1.4901
100%
100%
(X10CrMoWVMoNb9-2) P92
1.6368
100%
100%
≤ 320
(15NiCuMoNb5-6-4) WB36
EN ISO 15614-1: max. hodnoty tvrdosti svarového kovu a tepelně ovlivněné oblasti
VGB-R 501H & EN ISO 18265: min. a max. hodnoty tvrdosti základního materiálu

Základní materiál
[HV10]

140 ÷ 190
130 ÷ 175
135 ÷ 185
140 ÷ 190
170 ÷ 210
160 ÷ 230
195 ÷ 260
190 ÷ 240
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Pokud naměřené hodnoty nevyhoví výše zmíněným požadavkům, je nezbytné opakovat měření a
výsledné hodnoty porovnat s materiálovým listem.
Měření musí být dokumentováno tak, aby byla zaručena sledovatelnost zpětná návaznost
k příslušnému svaru.
2.6.3 Konečné posouzení
Pro konečné posouzení, musí být k dispozici následující dokumenty:
 Výkresy s přezkoumáním oznámeného subjektu
 Zpráva oznámeného subjektu o přezkoumání konstrukčního návrhu (kompletní, včetně
poznámek)
 Zkušební zprávy jednotlivých konstrukčních částí
 Zkušební zprávy
 Protokoly o neshodě (NCR – non-conformity reports)
 Seznam použitých materiálů, včetně kopií dokumentů kontroly
 Dokumentace svařování (musí být kompletní a zpětně vysledovatelná), stejně tak ověření
prokazující, že
 Nedestruktivní zkoušení (NDT) bylo provedeno v požadovaném rozsahu a dokumentováno.
2.6.3.1 Hydraulická tlaková zkouška
Po ukončení všech svářečských prací na tlakovém systému kotle, před uvolněním k provedení
hydraulické tlakové zkoušky, musí být provedena vizuální kontrola všech dolních komor za
použití endoskopů. Komory musí být čisté a prosté cizích částic, jako jsou špony, a jiných nánosů.
Před sestavením vodotrubného kotle musí být konstrukční části podrobeny hydraulické tlakové
zkoušce v prostorách výrobce zkušebním tlakem stanoveným v souladu dle EN 12952-3.
Toto platí především pro konstrukční části, jako jsou moduly „boiler banku“ a ekonomizéru, kde
provedení oprav je nemožné, nebo jen obtížně, po jejich smontování v celek.
Před provedením hydraulické tlakové zkoušky musí být úspěšně provedena a dokumentována
konečná přejímka.
V průběhu příprav hydraulické tlakové zkoušky musí být kotel důkladně odvzdušněn tak, aby
množství vzduchových kapes bylo zredukováno na absolutní minimum.
Všechny konstrukční části musí být pro hydraulickou tlakovou zkoušku volně přístupné.
2.6.4 Dokumentace
V souvislosti s dokumentací musí být brána v úvahu část 9 Dokumentace tohoto standardu kvalitu.
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2.6.5 Označení
Označení vodotrubného kotle musí vyhovět požadavkům v souladu s nařízením vlády č. 219/2016
Sb. a ČSN EN 12952. Detaily musí být dohodnuty s Mondi Štětí.
Výkres označení musí být odsouhlasen Mondi Štětí.
2.7 Čištění vnitřních povrchů – proplachování, moření, neutralizace a profukování
Koncepce postupu čištění vnitřních povrchů tlakových části kotle a profukování musí být
předložena Mondi Štětí v dostatečném předstihu.
Musí být dodrženy předpisy VGB-R 101H nebo VGB-R 513.

Vydání:
Standard kvality Mondi Štětí
Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení a Rev:
svařovaných konstrukcí
Strana
Část 2: Vodotrubné kotle

Příloha A
Možné zkušební uspořádání pro radiografické zkoušení trubkových stěn, akceptováno Mondi
Štětí.
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