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5.1 Rozsah a účel použití
Tato část se vztahuje na svařované konstrukce a netlakové sestavy a musí být používána pro
všechny konstrukční části, na něž se nevztahuje žádná jiná část tohoto standardu.
Toto mohou být:
- Svařované části ventilátorů a kompresorů.
- Nádrže a zásobníky s nebo bez míchadel.
- Plátování nádrží a zásobníků.
- Vzduchovody a kouřovody.
Část 5 standardu kvality Mondi Štětí musí být použita pro tvorbu nabídek, objednávání a v celém
procesu zpracování objednávky až po konečnou dokumentaci.
Pojem "sestava", který je používán dále v této části se vztahuje na všechny konstrukční části a
instalace zmíněné výše.
5.2 Struktura
Část 5 standardu kvality musí být používána, kde je to vhodné, v souvislosti s ostatními částmi
standardu kvality Mondi Štětí.
5.3 Obecně
Pokud existují příslušené výrobkové normy, použijí se pro výrobu, montáž a údržbu příslušenství.
Jako příklad je uvedena norma EN 13084 – Volně stojící průmyslové komíny.
Pokud neexistuje výrobková norma, pak musí být předložena Mondi Štětí koncepce pro návrh,
výrobu, kontrolu, zkoušení, dokumentaci a schválení. Jako podklad slouží ustanovení, která jsou
zmíněná v dalších částech tohoto standardu.
5.4 Materiály
Zkušenosti získané provozováním a údržbou musí být zohledněny při výběru materiálu. Zvláštní
pozornost musí být věnována korozní odolností materiálů vzhledem k použitému médiu.
Vedle jakosti materiálu je často kritériem odolnosti vůči korozi jakost povrchu. Toto musím být
zohledněno při výběru vhodné jakosti povrchu.
Jako minimální požadavky musí být použity a splněny doporučení uvedené v EN 13480-4:2012
vydání 3 (2014-08) Příloze A – Kontaminace a jakost povrchu korozivzdorné oceli.
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5.5 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, odstavec 1.6.
 Počet svarových spojů má být co nejnižší. Tohoto lze dosáhnout vhodným konstrukčním
návrhem a výběrem rozměrově dostatečně velkých vstupních polotovarů.
Veškeré výpočty a výrobní dokumenty musí být předloženy Mondi Štětí.
5.5.1 Podmínky namáhání
U všech namáhání a jejich kombinace, mimo běžné provozní podmínky, musí být brán zřetel na
možné vlivy plynoucí z údržby a čištění části zařízení a jejich komponent. Vedle správného
návrhu, jsou zde nejvyšší prioritou aspekty související s bezpečností.
5.5.2 Časově závislé hodnoty konstrukční životnosti
Pokud není stanoveno jinak, sestavy a pomocná zařízení musí být navržen s životností 200 000
provozních hodin.
5.5.3 Návrh pro cyklické namáhání
U návrhu s proměnným zatížením, počet cyklů a amplituda změny tlaku musí být odsouhlasena
Mondi Štětí.
Při návrhu konstrukčních částí musí být brán zřetel na přednostní používání svarových spojů
s nízkým vrubovým účinkem.
5.6 Výroba
5.6.1 Požadavky na výrobce
Výrobce musí prokázat, že má dostatečné znalosti, zkušenosti a personál pro výrobu a montáž
celkové sestavy.
Pokud je zamýšleno použití subdodavatelů pro výrobu a zkoušení, pak tito musí být identifikováni
Mondi Štětí v dostatečném časovém předstihu před zahájením výroby. Mondi Štětí si vyhrazuje
právo odmítnout subdodavatele.
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5.7 Svařování
Svařování je popsáno v Části 7 tohoto standardu kvality.
Svařování musí být prováděno vhodně kvalifikování a zkoušenými svářeči a podle schválených
postupů svařování.
Postupy svařování musí být kvalifikovány pomocí zkoušky postupu svařování.
Pro svarové spoje, které nesou zatížení, není dovoleno kvalifikovat postupy svařování podle EN
ISO 15610, EN ISO 15611 a EN ISO 15612.
Návrh svarových spojů musí alespoň splňovat požadavky, které jsou uvedeny v normě EN 17082:2000 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního
přetlaku.
5.8 Výrobní tolerance a tolerance rozměrů
Výrobní tolerance a rozměrové odchylky musí být uvedeny v koncepci návrhu, výroby, zkoušení a
dokumentace.
Koncepce výrobních tolerancí a rozměrových odchylek je založena na normě EN ISO 13920:1996
– Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí.
Pokud není jinak stanoveno, použijí se následující toleranční třídy:
- Mezní úchylky délkových rozměrů – toleranční třída A.
- Mezní úchylky úhlových rozměrů – toleranční třída A.
- Tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti – toleranční třída E.
5.9 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů
Typ a konstrukční tvar sestavy musí být zohledněn při stanovení rozsahu a provádění
nedestruktivního zkoušení svarových spojů. Úplné upuštění od nedestruktivního zkoušení
svarových spojů není dovoleno.
Pro svary, které nesou zatížení je stanoven minimální rozsah zkoušení 5% na zjištění objemových
vad.
5.10 Tlaková zkouška/Zkouška těsnosti
Tam kde je to vhodné, sestava musí být podrobena tlakové zkoušce a/nebo zkoušce těsnosti. Typ a
konstrukční tvar sestavy musí být zohledněn při stanovení a provádění tlakové zkoušky nebo
zkoušky těsnosti.
5.11 Konečná dokumentace
Jak je uvedeno v odstavci 5.3, zhotovitel sestavy musí předložit Mondi štětí koncept konečné
dokumentace ke kontrole a schválení. Obsah musí odpovídat Části 9 Dokumentace tohoto
standardu kvality.
Sdělení obecných informací a/nebo prospektové materiály nejsou považovány za dokumentaci.

