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6.1 Rozsah a účel použití
Tato část se vztahuje na navrhování a výrobu nadzemních vertikálních válcových svařovaných
ocelových nádrží s plochým dnem, zhotovených na místě provozování, určených pro skladování
kapalin při teplotě okolí a vyšší včetně jejich podpěr, vestaveb, bezpečnostní výstroje a musí být
použita pro tvorbu nabídek, objednávání a v celém procesu zpracování objednávky až po
konečnou dokumentaci.
Pojem "skladovací nádrž", který je používán dále v této části se vztahuje na všechny konstrukční
části a instalace zmíněné výše.
Norma ČSN EN 14015 musí být přednostně používána pro výrobu, montáž a údržbu skladovacích
nádrží.
Výběr konstrukčních částí a armatur pro připojení (uložení, přírub) potrubních rozvodů musí být
proveden podle standardů Mondi Štětí. Ustanovení, v EN 14015, týkající se minimální tloušťky
stěny nesmí být tímto ovlivněny.
Tato část sjednává pouze dodatečné požadavky, které jsou nad rámec normy ČSN EN 14015, a
rozšiřuje její použití nebo upřesňuje výklad požadavků uvedených v normě.
6.2 Struktura
I když se tato část zabývá svařováním a zkoušením, musí být vždy používána ve spojení s dalšími
částmi tohoto standardu kvalitu.
6.3 Požadavky na výrobce
Výrobce musí prokázat, že má dostatečné znalosti, zkušenosti a personál pro výrobu skladovacích
nádrží.
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.
6.4 Informace a požadavky, které musí být dokumentovány
6.4.1 Informace poskytnuté odběratelem
Ustanovení definována v Příloze A normy EN 14015:2004 bodě A.1 jsou omezena nebo doplněna
jak je popsáno níže.
Mondi Štětí poskytne následující specifikace:
- provozní hodnoty potřebné pro navrhování a výpočet;
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typ a množství produktu nebo produktů;
maximální rychlost plnění a vyprazdňování a požadavky na odvětrání pokud jsou
požadovány;
příslušné standardy Mondi Štětí.

Pro všechny ostatní body uvedené v Příloze A1, zhotovitel předloží návrhy Mondi Štětí, nebo
vytvoří koncept, který předloží Mondi Štětí. Mondi Štětí učiní rozhodnutí, ale odpovědnost
zůstává na straně zhotovitele.
6.5 Analýza nebezpečí a rizik
Zhotovitel vypracuje analýzu nebezpečí a rizik a tuto předloží Mondi Štětí před započetím výroby.
Analýzy nebezpečí a rizik musí být součástí konečné dokumentace.
Musí zahrnovat provozní a bezpečnostní zřetele týkající se skladovacích nádrží jak je popsáno
v Příloze B normy EN 14015:2004.
6.6 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 plechů nebo jiných vstupních materiálů.
 Za všech okolností musí být předejito provádění dodatečných svarových.
 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.
Veškeré výpočty a výrobní dokumenty musí být předloženy Mondi Štětí.
6.6.1 Podmínky namáhání
U všech namáhání a jejich kombinace, mimo běžné provozní podmínky, musí být brán zřetel na
možné vlivy plynoucí z údržby a čištění skladovacích nádrží a jejich částí. Vedle správného
návrhu, jsou zde nejvyšší prioritou aspekty související s bezpečností.
6.7 Materiály
Zkušenosti získané provozováním a údržbou skladovacích nádrží 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.
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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.
Ocelové profily, kterou jsou dodávány s dokumentem kontroly 2.2 smějí být použity pouze jako
výztužné prstence nebo konstrukce podobného účelu, stejně tak pro schodiště, obslužné lávky,
žebříky a zábradlí.
Všechny ostatní části, jako jsou ocelové plechy, příruby, trubky, svařované části nebo jiné
armatury musí být dodány s inspekčním certifikátem 3.1
Pokud je výběr nelegovaných ocelí stanoven v souladu s jinými dodacími podmínkami, jak je
uvedeno v Části 6.1 normy EN 14015:2004 (viz. Příloha F), tento výběr musí být odsouhlasen
Mondi Štětí a musí být získán písemný souhlas Mondi Štětí k použití tohoto materiálu.
6.8 Dna nádrží
Dna nádrží musí být přednostně vyráběna s použitím svarů s plným průvarem. Výjimka vyžaduje
písemný souhlas Mondi Štětí. Svarové podložky (trvalé nebo dočasné) mohou být použity, ale
musí být vyrobeny ze stejného materiálu jako dno nádrže.
6.9 Hydrostatická zkouška
Pokud je maximální navrhovaná hustota > 1,0 kg/l, musí být pro zkoušení a navrhování uplatněna
možnost popsána v odstavci 9.1.3 b).
Avšak před tím musí být úspěšně provedena a zdokumentována hydrostatická zkouška.
6.10 Minimální jmenovitá tloušťka
Na rozdíl od ustanovení v EN 14015:2004, uvedené minimální tloušťky stěny pro nelegované
oceli v Tabulce 16 musí být stejně tak použity i pro korozivzdorné oceli.
6.11 Průlezy
Hrdla sloužící jako průlezy a průlezy v plášti nebo na střeše/stropě nádrže musí být navržena o
vnitřním průměru nejméně 600 mm.
6.12 Vypouštěcí jímky
Jímky musí být navrženy v jedné rovině se dnem nádrže.
6.13 Hrdla
Pokud tloušťka stěny hrdel, vyrobených z válcovaných plechů uhlíkových nebo uhlíkomanganových ocelí, překročí 20 mm, musí být použity materiály se specifikovanými vlastnostmi
ve směru tloušťky (třída jakosti Z v souladu s EN 10164). Navařování, jak je uvedeno na Obrázku
18 (EN 14015:2004), nesmí být použito.
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Pro navrhování délky hrdel musí být brán v úvahu konstrukční detail z Q.4.1 Hrdla a průlezy
normy EN 14015:2004.
6.14 Schodiště, obslužné lávky a zábradlí
Kromě specifikací uvedených v EN 14015 pro navrhování schodišť, obslužných lávek a zábradlí
musí být brán v úvahu standard Mondi Štětí.
Pro navrhování podpěr připojených svařováním, musí být brán zřetel na doporučení uvedená
v Příloze Q.3.2 normy EN 14015:2004.
6.15 Svařování
Svařování je řešeno v části 7 tohoto standardu kvality a v celém rozsahu platí pro tuto část.
V dostatečném předstihu před započetím výroby musí být Mondi Štěti předloženy kompletní
postupy svařování (WPS) včetně kvalifikací postupů svařování (WPQR).
6.16 Dílenská výroba konstrukčních částí nádrží
Specifikace a požadavky uvedené v EN 14015 pro dílenskou výrobu konstrukčních částí nádrží
platí pro výrobu a montáž nádrží v místě provozování.
6.17 Kontrola a zkoušení
Personál zodpovědný za provádění vizuální kontroly (VT) musí být kvalifikován v souladu s EN
ISO 9712 (EN 473).
Každá kontrola a zkoušení uvedená v EN 14015 musí být plně dokumentována.
Skladovací nádrž musí být podrobena zkoušce těsnosti, pokud má být použita pro skladování
nebezpečných látek. Zkouška těsnosti musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb.. Musí být vypracován technologický postup
a zkušební zpráva.
6.17.1 Druh a rozsah kontrol a zkoušení svarů
Druh a rozsah zkoušení svarových spojů musí být proveden v souladu s EN 14015.
Mimo to, musí být provedeno a zdokumentováno nejméně jedno radiografické zkoušení svarů
vztahující se na každého svářeče, použitý postup a polohu svařování.
Musí být použito ustanovení části 8 Kontrola a zkoušení tohoto standardu kvality. Toto se
konkrétně týká požadavků na personál, požadavků na postupy a zkušební techniky.
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6.17.2 Výztužné límce
U hrdel s výztužným límcem, svar hrdla musí být podroben požadovanému rozsahu
nedestruktivního zkoušení před umístěním výztužného límce.
Větrací otvory na výztužných límcích musí být utěsněny po svařování a ochlazení konstrukční
části na teplotu okolí.
6.17.3 Kritéria přípustnosti
Musí být použita kritéria přípustnosti uvedená v části 8 Kontrola a zkoušení tohoto standardu.
Kritéria přípustnosti se taky vztahují na připojované části, a to bez ohledu na to, zda se nacházejí
na vnější nebo vnitřní straně nádrže.
6.18 Dokumentace
Tabulka 33 – Obsah dokumentace, z EN 14015:2004, musí týt použita jako minimální rozsah
dokumentace, která bude předána Mondi Štětí.
Statický výpočet musí být v plném rozsahu předložen Mondi Štětí, včetně specifikace
předpokládaných namáhání.
Výkresová dokumentace musí být předložena Mondi Štětí k přezkoumání a odsouhlasení před
započetím výroby a musí být v plném rozsahu součástí konečné dokumentace.
Další ustanovení jsou uvedena v části 9 Dokumentace tohoto standardu kvality. Tam kde je to
vhodné, jsou závazná pro tuto část.
6.19 Příloha R normy EN 14015:2004
Pro vlastnosti povrchu, Stupeň 1 – Obvyklé provedení, nádrží zhotovených z austenitických a
austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí v souladu s Přílohou R.1 platí následující:
- Svarové spoje musí být mořeny a pasivovány.
- Všechny dočasně připojené části musí být odstraněny broušením, aniž by byl poškozen
základní materiál. Jakost povrchu po broušení nebo leštění musí odpovídat alespoň
požadavkům kladeným na základní materiál.
- Platí, že vruby v kořeni svarů a jiné vruby ≤ 0,5 mm.
Pro nádrže zhotovené z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí v souladu
s R.2 Vnější povrchy platí následující:
Vzhled a vlastnosti povrchu na vnější straně pláště nádrže musí odpovídat dodacím podmínkám
plechů, trubek, profilů a jiných vstupních materiálů.
Toto musí být potvrzeno 100% vizuální kontrolou doloženou vhodnou zkušební zprávou.

