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8.1 Rozsah a účel použití
Tato část se vztahuje na provádění kontroly a zkoušení jako součásti výroby, montáže a údržby
tlakových zařízení, zařízení a jejich částí, které jsou rozpoznané rozsahem působnosti tohoto
standardu kvality.
Tato část musí být použita pro tvorbu nabídek, objednávání a v celém procesu zpracování
objednávky až po konečnou dokumentaci.
Pojem 'tlakové zařízení', který je dále používán v této části se vztahuje na všechny tlakové
zařízení, zařízení a jejich konstrukční části, které jsou rozpoznané rozsahem působnosti tohoto
standardu kvality.
8.2 Normativní odkazy
Pro výrobu, montáž, revize a údržbu tlakových zařízení, musí být použity příslušné platné znění
předpisů a norem uvedených v dotyčných částech tohoto standardu kvality.
Tato část sjednává pouze dodatečné požadavky, které jsou nad rámec příslušných předpisů a
norem, a rozšiřuje jejich použití nebo upřesňuje výklad požadavků použitých norem.
8.3 Struktura
Tato část musí být vždy použita v celém svém rozsahu a ve spojení s dalšími částmi tohoto
standardu kvality.
Odchylky od ustanovení tohoto standardu musí být odsouhlaseny a písemně potvrzeny Mondi
Štětí.
8.4 Obecně
Kontroly a zkoušení musí být prováděny na každém jednotlivém tlakovém zařízení v průběhu
výroby, montáže a údržby a stejně tak na konci výroby, montáže a údržby. Tyto kontroly jsou
nezbytné, aby bylo zajištěno, že konstrukční návrh, materiály, zhotovení a zkoušení odpovídají
požadavkům použitých norem. Splnění těchto požadavků musí být jasně a plně dokumentováno.
Tyto záznamy a dokumenty musí být vždy dostupné a poskytnuté Mondi Štětí kdykoliv na
vyžádání. Všechny dokumenty týkající se kontroly a zkoušení musí být obsaženy v konečné
dokumentaci.
8.5 Druh a rozsah kontroly a zkoušení
EN 13445 Netopené tlakové nádoby Část 5: Kontrola a zkoušení, stejně tak jako
EN 13480 Kovová průmyslová potrubí Část 5: Kontrola a zkoušení poskytují dobré vodítko jaký
druh a rozsah kontroly a zkoušení musí být proveden v průběhu výrobního procesu tlakového
zařízení.
Tyto musí být uplatněny a zavedeny jako minimální požadavky u všech tlakových zařízení, které
jsou rozpoznané rozsahem použití tohoto standardu kvality.
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Plán kontrol a zkoušek, ve kterém jsou uvedeny příslušné kontroly a zkoušky, musí být použit
jako podklad pro kontrolu a zkoušení. V něm musí být chronologicky popsány jednotlivé kroky.
V plánu kontrol a zkoušek musí být vyhrazen jeden sloupec, do kterého Mondi Štětí může vepsat
"inspection" (přezkoumání), "witness point" (svědečný kontrolní bod) and "hold point" (povinný
kontrolní bod).
In the inspection and test schedule, a column shall be reserved, in which Mondi Štětí a.s. can enter
“inspection“, “witness“ and “hold points“.
Kontrolní činnosti musí být prováděny a dokumentovány osobou nebo organizační jednotkou
výrobce, která není nebo nebyla součástí kontrolovaného výrobního procesu. Musí být zajištěno,
že tyto kontrolní činnosti jsou prováděny nezávisle.
8.5.1. Požadavky na personál
Personál zabývající se kontrolou a zkoušením musí být odborně a osobně vhodný vzhledem
k rozsahu činnosti a musí mít požadované školení a certifikáty pro příslušnou oblast činnosti.
Kontrolní a zkušební personál je povinen dodržovat pravidla a normy profesní etiky. Pokud NDT personál
poruší tato pravidla a normy profesní etiky, Mondi Štětí odmítne další spolupráci s osobou provádějící
kontrolu nebo zkoušení ve výrobním procesu a bude o tom informovat příslušný certifikační orgán. Mondi
Štětí si vyhrazuje právo vyloučit z výrobního procesu zkušební organizaci nebo osobu provádějící
zkoušení.

Na rozdíl od ustanovení uvedených ve směrnici pro tlaková zařízení (Příloha I – 3.1.2), schválení
pracovníků musí být ve všech případech provedeno oznámeným subjektem nebo nezávislou
organizací uznanou členským státem podle článku 20.
8.5.2. Požadavky na NDT personál
Pro metody nedestruktivního zkoušení, u kterých není prováděn trvalý záznam indikací, musí být
personál provádějící zkoušení kvalifikován nejméně podle stupně 2 v souladu s EN ISO 9712
(EN473).
8.5.3. Požadavky na postupy
Kontrolní a zkušební postupy musí být vhodné a odpovídající požadavkům.
Měřicí přístroje a zařízení musí být vhodné a příslušně kalibrované nebo validované podle
určeného použití.
Musí být dostupné písemné instrukce s detailním popisem postupu kontroly a zkoušení a kritérií
přípustnosti.
8.6. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů musí být v zásadě prováděno podle pravidel a
ustanovení použitých předpisů pro výrobu tlakových zařízení.
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Doplňující ustanovení jsou popsány níže:
Na rozdíl od ustanovení uvedených v některých normách, požadované zkoušky podle těchto
norem musí být provedeny po konečném tepelném zpracování. Odchylky od tohoto musí být
povoleny Mondi Štětí.
Pokud je nedestruktivní zkoušení určeno jako vzorek (např. 10%), pak vzorek musí být
- vybrán namátkově;
- reprezentativní skupiny svarů;
- rozdělen do průběhu doby, ve které byly svarové spoje vytvořeny.
Je naprosto nepřípustné, provést požadovaný rozsah zkoušení na začátku svářečských prací a pak
pokračovat ve výrobě/montáži bez nedestruktivního zkoušení.
Skupina svarů je množství svarů, svařovaných jedním svářečem nebo operátorem podle
specifického postupu svařování. Skupina musí být také brána z každého jednotlivého zařízení a
potrubního systému téhož izometrického nebo axonometrického výkresu.
Tupé svarové spoje potrubí musí být zkoušeny po celém obvodu.
Plánované nedestruktivní zkoušení musí být písemně oznámeno Mondi Štětí nebo jejímu
představiteli nejméně v předstihu jednoho dne. V tomto oznámení musí být uvedena konstrukční
část, označení svarového spoje, zkušební metoda a rozsah zkoušení (u namátkové kontroly).
Vyhodnocení a vystavení protokolu musí být provedeno ihned poté, co byla zkouška provedena.
Pokud zkoušené svarové spoje vykazují nepřijatelné vady, tyto nevyhovující svary musí být bez
výjimky zaznamenány v protokolu. Toto je obvyklý postup při radiografickém zkoušení, ale
samozřejmě platí také pro všechny ostatní nedestruktivní metody zkoušení.
Je přísně zakázáno vytvořit systém se samostatnými protokoly pro přijatelné a nepřijatelné
svarové spoje.
8.6.1 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.
8.6.1.1 Vizuální zkoušení (VT)
Na rozdíl od ustanovení uvedeného v některých normách, vizuální zkoušení smí provádět pouze
pracovník s kvalifikací nejméně podle stupně 2.
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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.

Prováděcí předpis:
Vyhodnocení:

EN 17637
EN ISO 5817 Stupeň kvality B

8.6.1.2 Zkoušení kapilární metodou (PT)
Prováděcí předpis:
Vyhodnocení:
Kritéria přípustnosti:

EN ISO 3452-1
EN ISO 23277
EN ISO 23277 Stupeň přípustnosti 1

8.6.1.3 Zkoušení magnetickou práškovou metodou (MT)
Prováděcí předpis:
Vyhodnocení:
Kritéria přípustnosti:

EN ISO 17638
EN ISO 23278
EN ISO 23278 Stupeň přípustnosti 1

8.6.2 Zjišťování objemových vad
8.6.2.1 Radiografická zkouška (RT)
Prováděcí předpis:
Radiografická technika:
Vyhodnocení:
Kritéria přípustnosti:

EN ISO 17636-1
EN ISO 17636-1 – Třída B: Citlivější technika
EN ISO 10675-1
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.
8.6.2.2 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).
8.7 Kalibrace
Měřicí a zkušební zařízení požité pro kompletní výrobní proces musí být kalibrováno.
EN 13445-5:2014 vydání 2 (2015-07) kapitola 9 Kalibrace, nabízí dobrý přehled požadovaných
opatření. Je povinností použít tyto jako minimální rozsah.
8.8 Dokumentace
Všechny kontroly a zkoušení musí být dokumentovány v dostatečném časovém předstihu, plně a
pravdivě. Tyto dokumenty musí být součástí konečné dokumentace.
Viz také Část 9 – Dokumentace tohoto standardu kvality.

