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9.1 Rozsah a účel použití
Tato část se vztahuje na tlaková zařízení a jejich konstrukční části, stejně tak na části
netlakových systémů jako jsou nádrže, nádoby, potrubí, zařízení, skladovací nádrže a jejich
konstrukční části a musí být použita pro tvorbu nabídek, objednávání a v celém procesu
zpracování objednávky až po konečnou dokumentaci.
Pojem 'tlakové zařízení', který je používán dále v této části se vztahuje na všechny
konstrukční části a sestavy zmíněné výše.
Účelem této části je stanovit minimální rozsah a požadavky na technickou dokumentaci.
9.2 Všeobecně
Dokumentace musí být vytvořena v českém a anglickém jazyce a řídí se standardem 28 –
Projektová dokumentace.
Závazné návody k obsluze, v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení, stejně tak nezbytné
bezpečnostní a výstražné sdělení, musí být vytvořeny v českém jazyce.
Velká pozornost musí být věnována bezvadné čitelnosti dokumentů ve vztahu k velikosti
písma, kvalitě tisku a kopií (žádné nečitelné a/nebo začerněné kopie). Pokud tyto
kvalitativní požadavky nebudou dodrženy, pak tyto dokumenty musí být odmítnuty a
dokumentace nesmí být považována za předanou.
Dokumenty musí být jasně označeny a přiřazeny. Například musí být zajištěno, že
dokument, který byl vyjmut z pořadače, díky svému označení musí být jednoznačně
přidělitelný a jednoduše navratitelný na své původní místo.
Revize musí být jasně označeny a musí být srozumitelné. Jejich obsah a záměr musí mít
srozumitelnou formu.
Obecné fráze a ustanovení, které nedefinují záměr a rozsah revize nejsou dovoleny.
Všechny specifikace v předané výkresové dokumentaci, kusovnících, výpočtech,
kontrolních a zkušebních zprávách a dalších dokumentech musí být úplné a pravdivé.
Rozsah dokumentace se liší podle druhu a složitosti zařízení. Kapitoly 9.3 Nabídková
dokumentace, 9.4 Konstrukce a výpočet, 9.5 Výroba, 9.6 Kontrola a zkoušení, 9.7 Značení a
9.8 Konečná dokumentace uvádějí minimální požadavky na rozsah dokumentace a čas, kdy
musí být předloženy.
Pokud dokumenty a zprávy uvedené v kapitolách popsaných výše nejsou použitelné pro
dodávané zařízení nebo se nezdají být užitečné při provádění, protože je zařízení velmi
jednoduché nebo má velmi nízký potenciál nebezpečí a tudíž vynaložené úsilí není
odůvodněno výhodami, může být upuštěno od dodání jednotlivých dokumentů po dohodě
s Mondi Štětí. Toto vzdání se dokumentů musí být provedeno písemně a odůvodněno před
vystavením objednávky.
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Zhotovitel nebo dodavatel zařízení je povinen dodat dokumentaci, která překračuje tyto
specifikace, jestliže je to vyžadováno pro provoz, údržbu a/nebo bezpečnost.
9.2.1 Dokumenty a zprávy související s výrobou
Zhotovitel musí vytvořit a udržovat vhodný systém, který zajistí, že jsou vždy k dispozici
aktuální a platné dokumenty, které mohou být použitý kdykoliv v průběhu výroby tlakového
zařízení.
Kdykoliv v průběhu výroby a montáže musí dokumentace odpovídat stavu rozpracovanosti.
Musí být zabezpečeno kdykoliv poskytnout tuto dokumentaci Mondi Štětí nebo jejímu
představiteli.
Zasílatel dokumentace musí poskytnout důvod předložení v průběhu předkládání
dokumentace Mondi Štětí.
"For information" – Pro informaci
Pod tímto názvem musí být dokumentace doručena objednateli nebo osobě zapojené ve
výrobním procesu pro informativní účely.
Stanovisko nebo aktivita Mondi Štětí není očekáváno, ani zajištěno.
"For inspection" – Ke kontrole
Tyto dokumenty musí být dodány Mondi Štětí ke kontrole a vyjádření.
Mondi Štětí musí tyto dokumenty zkontrolovat v průběhu následujících 10 pracovních dnů a
předložit připomínky a stanoviska v písemné podobě nebo jim věnovat pozornost bez
připomínky.
Kontrola těchto dokumentů s označením "Ke kontrole" je obvykle omezena na "křížovou
kontrolu", tj. náhodný výběr nebo částečnou kontrolu a musí být použita např. pro návrhová
kritéria, hlavní rozměry, rozsah dodávky a podobně.
Pokud nebylo dohodnuto jinak, zhotovitel může během této fáze pokračovat ve svých
aktivitách.
"For release" – K uvolnění
Dokumenty "For release" jsou dodány Mondi Štětí ke kontrole a uvolnění. Pokud není
dohodnuto jinak, Mondi Štětí musí zkontrolovat tyto dokumenty v průběhu následujících 10
pracovních dnů a předložit připomínky a stanoviska k nim v písemné podobě.
Pokud zhotovitel použije neuvolněné dokumenty ke zhotovení tlakového zařízení, je plně
odpovědný za všechny následky z toho plynoucí.
Připomínky a stanoviska Mondi Štětí nezbavují zhotovitele jeho plné odpovědnosti a jeho
povinností řádné péče. Avšak, připomínky a stanoviska musí být brány v úvahu, pokud
žádné právní nebo normativní omezení nepožaduje něco jiného. Ekonomická hlediska
nemohou působit proti uskutečnění připomínek a stanovisek Mondi Štětí.
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9.2.2 Uchovávání dokumentace
Interní výrobní dokumentace musí být zhotovitelem uchovávána nejméně po dobu 10 let.
Během této doby musí být Mondi Štětí umožněno kdykoliv a bezplatně nahlédnout do těchto
dokumentů.
V průběhu tohoto období je zhotovitel odpovědný za ochranu dokumentů před jejich
poškozením a zničením.
Po uplynutí této doby a před likvidací dokumentů, zhotovitel tlakového zařízení musí
bezplatně poskytnout Mondi Štětí všechny dokumenty bez předchozího vyzvání.
9.3 Dokumentace nabídky
Dokumenty předložené s nabídkou musí sloužit k vyhodnocení a výběru požadovaného
tlakového zařízení, požadovaného systému nebo jeho součásti.
9.3.1 Druh technické dokumentace
Druh a rozsah technické dokumentace musí být definován v průběhu vypsání soutěže.
9.4 Konstrukce a výpočet
9.4.1 Druh a rozsah dokumentace
9.4.1.1 Technická specifikace tlakového zařízení
V technické specifikaci zhotovitel tlakového zařízení musí jasně popsat toto tlakové zařízení
a uvést návrhová kritéria a podmínky provozování, pro které je navrženo a kterým vyhovuje.
Zde, musí být popsána výpočtová životnost, druhy zatěžování a údržba a musí být
provedena doporučení pro intervaly údržby.
Zkušenosti získané z analýzy nebezpečí musí být zahrnuty do technické specifikace.
9.4.1.2 P&I diagramy
Zde musí dodavatel dosáhnout shody s oddělením projektu.
9.4.1.3 Návrhové a provozní podmínky
Zhotovitel tlakového zařízení musí stanovit návrhové a provozní podmínky, pro které je
tlakové zařízení navrženo a vhodné.
Toto může být také provedeno a dokumentováno jako součást analýzy nebezpečí.
9.4.1.4 Analýza rizik
Zhotovitel musí provést a dokumentovat odpovídající analýzu a hodnocení rizik. Analýza
rizik musí popisovat všechny možnosti selhání a zatěžování, ke kterým v přiměřené jistotě
může dojít během montáže, provozu, údržbě a čistění stejně tak při vyřazování z provozu
zařízení. Toto musí postihnout všechny cykly životnosti zařízení a splnit všechny požadavky
plynoucí z příslušené evropské směrnice.
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9.4.1.5 Návrhový výpočet a výkresy
Výrobce musí prokázat své dovednosti a zkušenosti s výpočtem a návrhem zařízení.
Na základě analýzy nebezpečí, musí výrobce provést a dokumentovat konstrukční výpočet
v souladu s použitou normou.
Zamýšlený mechanismus poškozování, např. dynamické zatěžování, teplotní zatěžování
apod., musí být konkrétně označeny v konstrukčním výpočtu.
Pokud jsou při návrhu brány v úvahu hodnoty meze pevnosti při tečení, provozní životnost
200 000 hodin musí být stanovena jako minimální předpoklad. Hodnoty nižší než je
požadováno, vyžadují písemný souhlas Mondi Štětí.
Musí být provedena analýza pružnosti potrubí, pokud jsou vystavena zvýšené teplotě. Toto
musí také brát v úvahu provozní podmínky, jako je čistění profukováním párou.
9.4.1.6 Výkresová dokumentace
Výrobce musí zhotovit plně okótované a detailní výkresy a tyto poskytnout Mondi Štětí.
Tyto výkresy musí obsahovat všechny svařované a vnitřním přetlakem zatěžované části, a
zahrnovat detaily přípravy svarových ploch a svarových spojů.
Výkresy musí obsahovat kusovníky s označením všech materiálů.
Mimoto, výkresy nebo výkresům příslušející dokumenty, musí obsahovat jasně přiřaditelné
specifikace odpovídající minimální výpočtové tloušťce stěny a korozního přídavku pokud je
aplikován.
9.4.1.7 Schéma zařízení – procesní schéma
Pokud je požadováno procesní schéma nebo schéma zařízení, pro bezpečný provoz
tlakového zařízení nebo sestavy, musí být zhotoveno výrobcem.
Kromě technickobezpečnostních hledisek jak je popsáno výše, musí být brány rovněž
v úvahu systémy měření a řízení, pokud je to nezbytné.
9.4.1.8 Postup posuzování shody
Musí být vytvořeny specifikace týkající se klasifikace tlakových zařízení v souladu se
směrnicí pro tlaková zařízení a zvolených postupů posuzování shody.
Pokud je zapojen oznámený subjekt, musí být identifikován.
9.4.1.9 Přezkoumání návrhu
Výrobce musí nechat provést a potvrdit přezkoumání konstrukčního návrhu před zahájením
výroby.
Pokud toto není provedeno oznámeným subjektem, pak interní přezkoumání musí být
provedeno osobou nebo skupinou, která nebyla součástí původního návrhu a může provést
toto přezkoumání zcela svobodně a nezávisle.
Toto musí být dokumentováno a potvrzeno ve zprávě o přezkoumání návrhu.
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Dokumenty o přezkoumání návrhu, včetně všech připomínek a s veškerými nutnými
opravami návrhu, musí být plně předloženy Mondi Štětí.
9.5 Výroba
9.5.1 Druh a rozsah dokumentace
9.5.1.1 Specifikace objednávky
Pro všechny díly, konstrukční části a/nebo sestavy, musí výrobce vytvořit specifikaci
objednávky a předložit ji Mondi Štětí na vyžádání.
9.5.1.2 Plán výroby
V tomto plánu výroby musí být uvedeny výrobní kroky. Kritické výrobní kroky musí být
označeny a popsány.
9.5.1.3 Seznam subdodavatelů/seznam všech subdodavatelských úkonů nebo dílů
Všichni subdodavatelé musí být zaznamenání v tomto seznamu a přiřazeni k dodávaným
komponentům.
9.5.1.4 Výrobní výkresy
Viz také Konstrukce a výpočet.
Všechny výkresy musí být uvedeny v seznamu a označeny příslušným indexem revize.
9.5.1.5 Seznam částí
Seznam částí musí být přiřazen k výrobním výkresům.
Seznamy musí být úplné a uvádět všechny součásti nezbytné pro výrobu.
Specifikace týkající se příslušných součástí musí být jasné a obsahovat všechny typické
specifikace pro součásti a charakteristické údaje.
9.5.1.6 Seznam materiálů – kusovník součástí
Musí být vytvořen seznam – návaznost na seznam částí – všech použitých materiálů
s uvedením příslušných dodacích a/nebo objednacích podmínek, stejně tak materiálových
certifikátu nebo srovnatelných certifikátů schválení.
9.5.1.7 Materiálové certifikáty
Materiálové certifikáty všech materiálů použitých v průběhu výroby tlakového zařízení,
musí být součástí konečné dokumentace.
Musí být zaručena identifikovatelnost pro každou jednotlivou součást.
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9.5.1.8 Postup pro zajištění sledovatelnosti materiálů
Výrobce musí vytvořit postup, který popisuje systém, že je zajištěna jasná identifikace
použitých materiálů od jejich přijetí přes výrobní proces až po konečnou přejímku. Toto
rovněž platí pro přídavné svařovací materiály.
Tento postup musí být předložen Mondi Štětí k přezkoumání a schválení před zahájením
výroby.
9.5.1.9 Dokumenty a údaje týkající se zhotovení dílů konstrukčních částí
Výkresy, postupy a další dokumenty pro jednotlivé části, které musí být tvářeny nebo
obráběny v průběhu výrobního procesu (tváření, tváření zastudena a/nebo zatepla; obrábění
apod.), jednotlivé díly, které nejsou standardizovanými částmi nebo standardizované části
které musí být upraveny, opracovány nebo tvářeny.
9.5.1.10 Postupy tváření
Tvářecí procesy musí být popsány v postupu tváření. Musí být v něm uvedeny příslušné
kvalifikace postupů. Protokol o kvalifikaci postupu musí být plně obsažena.
9.5.1.11 Dokumenty vztahující se ke svařování
Všechny dokumenty vztahující se k procesu svařování musí být plně obsaženy a musí být
zaručena návaznost k svarovému spoji a konstrukční součásti.
Pro detailní popis dokumentů viz také Část 7 Svařování.
9.5.1.12 Výsledky výrobních zkušebních desek
Výrobní zkoušky souvisejících součástí musí být plně dokumentovány s odkazem na fázi
výroby a postup, použité normy a stejně tak kritérií přípustnosti.
9.5.1.13 Dokumenty vztahující se k tepelnému zpracování
Dokumenty musí být plně obsaženy a návazné na tepelné zpracování, svarový spoj a/nebo
konstrukční část. Zkouška tvrdosti musí mít návaznost na příslušnou zprávu o tepelném
zpracování.
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9.6 Kontrola a zkoušení
9.6.1 Druh a rozsah dokumentace
9.6.1.1 Plán kontrol a zkoušek
Druh a rozsah kontrol a zkoušek musí být jasně uvedeny v plánech kontrol a zkoušek a
příslušné kroky kontrol a zkoušek musí následovat kroky výroby.
9.6.1.2 Dokumenty vztahující se k nedestruktivnímu zkoušení
Všechny dokumenty týkající se výrobního procesu musí být plně zahrnuty a musí mít
zaručenu plnou návaznost na kontrolní a zkušební činnosti, protokoly a konstrukční části.
Pro detailní popis dokumentů viz Část 8 Kontrola a zkoušení.
9.6.1.3 Protokol o neshodě, postupy oprav a výsledky
Neshody, bez ohledu v jaké formě, musí být vždy dokumentovány a sděleny Mondi Štětí.
Každá oprava nebo činnost (v případě potřeby) a příslušné kontroly a zkoušky po opravách
musí být dokumentovány.
Každý protokol o neshodě musí mít návaznost na konstrukční část.
9.6.1.4 Postup ověřovací zkoušky
Výrobce musí vytvořit postup pro povinnou ověřovací zkoušku, a pokud je to nutné, musí
vytvořit pracovní instrukce na základě tohoto postupu a předložit je Mondi Štětí
v dostatečném časovém předstihu.
Jestliže se postup ověřovací zkoušky liší od obvyklého postupu hydrostatické zkoušky,
výrobce musí získat souhlas Mondi Štětí k této jinak plánované ověřovací zkoušce před
zahájením výroby.
Jakékoliv další požadované opatření a získání oficiálních povelení musí být zajištěno
výrobcem, který nese náklady a odpovědnost.
Dokumenty, pro návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení jsou důležitou součástí konečné
dokumentace a tedy nezbytný předpoklad pro provedení ověřovací zkoušky, musí být
k dispozici v přezkoumatelné podobě Mondi Štětí v dostatečném časovém předstihu před
ověřovací zkouškou.
'As-built' dokumentace (dokumentace skutečného provedení) musí být k dispozici před
ověřovací zkouškou alespoň jako skutečné provedení zaznamenané červeně (red-pen
version).
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9.6.1.5 Protokol o ověřovací zkoušce/tlakové zkoušce
Protokol o tlakové zkoušce musí být poskytnut jako výsledek ověřovací zkoušky.
9.6.1.6 Postup zkoušky těsnosti
Jestliže je předepsána nebo zamýšlena zkouška těsnosti, pak výrobce musí vypracovat
zkušební postup a pokud je to nutné, musí vytvořit pracovní instrukce na základě tohoto
postupu a předložit je Mondi Štětí v dostatečném časovém předstihu.
V této instrukci musí být popsán postup zkoušky těsnosti, stejně tak uvedeny dovolené
netěsnosti a stanoveny kvalifikační požadavky na personál.
9.6.1.7 Protokol o zkoušce těsnosti
Protokol o zkoušce těsnosti musí být poskytnut jako výsledek ověřovací zkoušky.
9.7 Značení
9.7.1 Značení tlakových zařízení
Kromě požadovaného značení a označování tlakových zařízení v souladu se směrnicí pro
tlaková zařízení, tlakové zařízení, sestavy a části zařízení musí být označena nebo značena
symboly a označeními objednatele.
Toto musí být dohodnuto s Mondi Štětí v dostatečném časovém předstihu.
9.7.2 EU prohlášení o shodě
Výrobce musí předložit prohlášení o shodě včetně ES certifikátu, pokud byl zapojen
oznámený subjekt.
9.7.3 Prohlášení o shodě
Pokud nemůže být vydáno EU prohlášení o shodě – protože tlakové zařízení nespadá do
rozsahu směrnice pro tlaková zařízení, nebo výrobce není rozpoznán jako výrobce v souladu
se směrnicí pro tlaková zařízení – musí být vydáno prohlášení o shodě. V tomto směru musí
být potvrzena shoda s dohodnutými a použitými normami a specifikacemi.
Pokud dodavatel nebo subdodavatel je odpovědný pouze za část výroby tlakového zařízení
(např. návrh a zhotovení), musí poskytnout prohlášení o shodě týkající se pouze jeho části.
Výrobce, který nese plnou odpovědnost, musí toto prohlášení o shodě zahrnout do své
dokumentace. Toto musí být zahrnuto v konečné dokumentaci předané Mondi Štětí.
9.7.4 Provozní návody
Závazné provozní návody v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení musí být vytvořeny
v českém jazyce a musí popisovat všechny provozní podmínky (např. odstávku, vyřazení
z provozu nebo demontáž).
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9.8 Konečná dokumentace
Kromě zpráv a dokumentů, zahrnující návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení, musí být zahrnuty
výsledky konečných přejímek a ověřovacích zkoušek, stejně tak jakýchkoliv výsledných
činností a opatření a dokumentace skutečného provedení.
Konečná dokumentace musí být předložena ve strukturované formě.
Skladba dokumentace musí být uvedena v obsahu dokumentace.
Pokud neexistuje žádná dokumentace pro evidenci, protože výrobní krok, který měl být
dokumentován, nebyl použit, musí být v každém případě tento uplatněn v obsahu a musí být
uvedena alespoň informace "nepoužito".
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Koncepce a obsah konečné dokumentace potrubí
Popis
Obsah
Technická specifikace
Schéma potrubí a přístrojového vybavení (P&I diagram)
Seznam projekčních a provozních podmínek
Návrhový výpočet
Analýza nebezpečí a rizik
Postup posuzování shody
Výkresy jako např.
Výkresy potrubí (izometrické výkresy)
Výkresy uložení (primárních a sekundárních)
Výrobní výkresy
Přezkoumání návrhu
Plán výroby (harmonogram)
Seznam subdodavatelů
Seznam subkontrahovaných úkonů nebo dílů
Kusovník potrubních částí včetně rozměrů, norem a
označení materiálů
Materiálové certifikáty pro základní materiály a
přídavných svařovacích materiálů
Specifikace pro objednání
Postup pro zajištění identifikovatelnosti materiálu
Seznam montážních částí
Dokumenty a údaje týkající se zpracování součástí a
jednotlivých dílů
Dokumenty svařování
Dokumenty NDT
Dokumenty tepelného zpracování
Zprávy o neshodách, postupy oprav a výsledky
Postup ověřovací (tlakové) zkoušky
Postup zkoušky těsnosti
Informace o značení
Deklarace o shodě s návrhem
Prohlášení o shodě pro výrobu potrubí/instalací
Dokumentace skutečného provedení
Protokol o tlakové zkoušce
Protokol o zkoušce těsnosti
Prohlášení o shodě s EN 13480
EU prohlášení o shodě
Provozní instrukce
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Koncepce a obsah konečné dokumentace netopených tlakových nádob
Označení
Seznam dokumentů pro každou tlakovou nádobu podle
jejich pořadových identifikačních čísel
Technická specifikace zařízení
Seznam projekčních a provozních podmínek
Rozbor nebezpečnosti zpracovaný výrobcem
Postup posuzování shody
Výrobní výkresová dokumentace
Pevnostní výpočet
Přezkoumání konstrukčního návrhu
Plán výroby
Seznam subdodavatelů
Seznam subkontrahovaných úkonů nebo dílů
Seznam potrubních součástí včetně rozměrů, norem a
označení materiálů
Seznam materiálů použitých na tlakovou nádobu
Dokumenty kontroly materiálů včetně přídavných
materiálů pro svařování
Specifikace pro objednání
Postup pro zajištění identifikovatelnosti materiálu
Plán kvality
Postupy tváření
Údaje vztahující se k přípravě dílců (např. tváření,
srážení hran)
Dokumenty svařování
Výsledky výrobních zkušebních kuponů
Dokumenty NDT
Postupy a výsledky PWHT (diagramy čas/teplota)
Zprávy o neshodách, postupy oprav a výsledky
Postup ověřovací (tlakové) zkoušky
Postup zkoušky těsnosti
Protokol o tlakové zkoušce
Protokol o zkoušce těsnosti
Dokumentace skutečného provedení
Záznam o označení a podrobnosti štítku
Písemné prohlášení o shodě s normou EN 13445
EU prohlášení o shodě
Provozní směrnice
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