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SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ A DOKUMENTACI PROCESU
SVA OVÁNÍ POMOCÍ VÝPO ETNÍ TECHNIKY
WELDMONITOR 4.0
AUTO I:

Draho NOVOSAD, David KLIKA, Vlastimil VÁCLAVÍK, Ond ej ÍP,
Vladimír KUD LKA, Petr KADRNKA

MYŠLENKA
1. Základní myšlenkou tohoto za ízeni je co nejdokonaleji monitorovat a zdokumentovat
proces sva ování a zajisti tak reprodukovatelnost svarových spoj v co nejvyšší kvalit .
2.

Zefektivnit a optimalizovat výrobu v oblasti sva ování.

3. Usnadnit práci všem pracovník m v oblasti sva ování a kontroly všech profesí této innosti.
POPIS SYSTÉMU
1. HARDWARE
2. SOFTWARE
1. WeldMonitor Hardware
p ipojuje se na libovolný sva ovací zdroj bez ohledu na jeho typ, výrobce, po et;
zárove se systém p ipojuje k ídicímu po íta i PC
v základním provedení monitoruje pr b h sva ovacího proudu a nap tí (modul WM-UI)
v reálném ase m í s vysokou p esností efektivní hodnoty t chto veli in a zárove
kalkuluje d ležitou veli inu, tzv. vnesené teplo
umož uje velmi rychlý záznam pr b hu sva ovacího nap tí a proudu, kdy jsou
zaznamenány zm ny v nap tí a proudu až do frekven ního rozsahu 12 500 Hz, což je
nezbytná podmínka pro spolehlivou diagnostiku zkratových, impulsních a sprchových
sva ovacích proces
díky vysoké odolnosti proti pr myslovému rušení umož uje nasazení i p i
automatizovaném procesu sva ování pro sériové sledování kvality sva ovaných výrobk
má metrologické parametry ov eny v akreditované zkušebn R
P ehled jednotlivých sníma .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P ehled sledovaných veli in

Modul pro manuální ovládání programu
1. as sva ování
Modul pro snímání proudu a nap tí
2. Rychlost sva ování (pr m rná)
Sníma relativní vlhkosti vzduchu v okolí
3. M rný tepelný p íkon
Sníma teploty vzduchu v okolí
4. Spot eba drátu
Sníma teploty materiálu (p enosný nebo stabilní)
5. Spot eba ochranných plyn
Sníma posuvu drátu
6. Spot eba energie
Sníma rychlosti pojezdu
Sníma pr toku plynu (hubice, ochrana ko ene a vle ná ochrana)
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Soubor sníma

2. WeldMonitor Software
Program má intuitivní ovládání a umož uje profesionáln zobrazovat výsledky reálných
nasnímaných dat. Dále program umož uje tisk protokol dle stávajících evropských a
mezinárodních norem v oblast sva ování.
Je ur en pro moderní platformu opera ního systému Windows 9x/NT/2000/XP/VISTA s velmi
dobrými grafickými výstupy jednotlivých tiskových protokol .
Je zde zakomponována otev ená databáze firem, svá e a jejich zkoušek, za ízení (tzn.zdroj
které podléhají validaci a kalibraci atd.), základních materiál , p ídavných materiál , plyn ,
dozor sva ování, postup sva ování (pWPS, WPS, WPQR, zakázkový list,VT atd.) a záznamy
pr b hu sva ování jednotlivých svar s možností uložení digitální fotografie.
Stru ný popis práce s programem
Pro vytvo ení postupu sva ování a následné monitorování svaru nebo p idání nemonitorovaného
svaru pot ebujeme chronologicky zadat jednotlivé údaje do databází programu.
Jedná se p edevším o:
1. Postup sva ování, kdy je nutné vyplnit do databáze základních mat., p ídavných mat. a
plyn p íslušné hodnoty, pokud ješt nejsou vypln ny.
2. Údaje o firm
3. Údaje o svá e i
4. Údaje o zdroji
Po dopln ní p edchozích údaj velice jednoduše vytvo íme postup sva ování pomocí nabídek
jednotlivých veli in.
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Tisk protokolu WPS

Grafická ukázka zobrazení
jednotlivých veli in
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MONITOROVÁNÍ PROCESU SVA OVÁNÍ
Systém WeldMonitor v. 4.0 umož uje monitorovat obloukové metody sva ování. Po zapojení
jednotlivých sníma ke sva ovacímu zdroji a k ídicímu PC, klikneme na ikonu „server WDS
(Welding Data Server)“. V okn serveru zadáme íslo svaru a jednotlivé požadované údaje. Po
p ipravení svá e e pro samotné sva ování stiskneme na komunika ním modulu tla ítko START.
V tuto chvíli se veškerá data zaznamenávají do centrálních databází programu. Po skon ení
housenky stiskneme tla ítko STOP a po dokon ení svaru stiskneme tla ítko END.
Systém WM umož uje pro metody MIG, MAG a jim p íbuzné
metody ojedin lou v c, a to sledování správnosti nastavených
parametr p i sva ování (tzv. pracovní bod v pracovním poli).
Díky systému WeldMonitor a následným zkouškám svar byla
prokázána závislost proudu a nap tí, která je popsána
pracovním polem. To je oblast grafu (svislá osa nap tí,
vodorovná osa proud), kde by se m l pohybovat pr se ík
aktuálního sva ovacího proudu a nap tí (pracovní bod).
Pracovní pole je ovlivn no t mito faktory: základní materiál,
ochranný plyn a pr m r sva ovacího drátu. Z toho plyne velké
množství pracovních polí, které jsou v programu jednoduše
popsané a jejich zvolení pro danou metodu sva ování je snadné
a zcela automatické. Pracovní pole je rozd leno podle
sva ovacího oblouku na oblast zkratového, p echodového,
sprchového a impulsního oblouku.
Okno pracovního pole s pracovním bodem
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N KTERÉ DALŠÍ MOŽNOSTI PROGRAMU
Zadané a nam ené veli iny sva ovacího procesu dávají p esný obraz pr b hu sva ování,
program umož uje dodate né prohlížení zadaných údaj i všech m ení, a to v r zných
podobách v etn tisku
Vyvolání zadaného postupu sva ování.
Grafické znázorn ní pr b hu kterýchkoliv m ených veli in. Je možné zv tšit ást
záznamu asovým vý ezem, pohybem kurzoru nad grafy se všechny parametry
interaktivn zobrazují. Tato volba je ideální nap . pro sledování parametr , zp tného
zjišt ní p í in chyb a ur ení zp sobu prevence proti nim atd.
V nabídce „Údaje o svaru“ kliknutím na „UI laborato “ m žeme podrobn sledovat
v grafické podob nap . jednotlivé zkraty jejich etnost a pravidelnost, hodnoty proudu,
nap tí a mnoha dalších volitelných veli in (odpor, histogramy veli in atd.)
Ukázka nabídky „UI laborato “

Je možné zobrazit pr b h sva ování tak, jak byl zaznamenán (pohybem pracovního bodu
v pracovním poli s nastavenými parametry sva ování). Pohyb pracovního bodu vyjad uje
(mimo jiné) vzdálenost kontaktní špi ky od základního materiálu a tak je možno posoudit
i vliv zru nosti svá e e.
Graf odchylky pracovního bodu zobrazuje správnost parametr sva ování, na rozdíl od
pr b hu sva ování, který je zobrazen v reálném ase, tento výstup je statický s možnosti
tisku, možností interaktivního vypisování p esných hodnot odchylky pracovního bodu a
limit pracovního pole.
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Je možné r znobarevné grafické porovnání proudu a nap tí dvou nasnímaných housenek
z libovloných svar v jednom spole ném grafu.
Parametry sva ování lze zobrazit nebo vytisknout do úhledných tabulek se základními
informacemi (identifikace svaru, datum sva ování aj.). Výpis obsahuje všechny m ené i
vypo ítané hodnoty daného svaru.
V programu WeldMonitor 4.0 lze provést další zpracování monitorovaných dat v podob
dostupných protokol .
Všechny protokoly jsou vypracovány v souladu s platnými EN a ISO normami, které se
postupn zapracovávají s nástupem asu jejich platnosti. Zapracování t chto protokol
probíhá po podrobné konzultaci s p edními odborníky v oboru a legislativy.
Protokol „Vizuální kontrola“ umož uje velmi rychle a snadno vyplnit p ehledný
formulá v programu formou nabídky vypo tených mezních hodnot vad. íselník s
popisem vady umož uje snadnou orientaci a následné vytišt ní protokolu.
Formulá „P ehled protokol zkoušek“ udržuje informace o nedestruktivních a
destruktivních zkouškách jakosti svaru, obsahuje seznam provedených zkoušek, ísla
protokol jednotlivých zkoušek a hodnocení.
Protokoly pWPS, WPS, Normalizovaný postup sva ování, WPQR krom zadaných
údaj obsahují všechny nam ené hodnoty a vypo tené pomoci systému WM které jsou
velmi p esné a v ruhodné.
Velmi významnou p edonstí progranu je volitelnost jazyk tisku jednotlivých protokol
( J, AJ, NJ, SK, a další na p ání zákazníka)

Formulá „Studie náklad “ vytvo í velmi rychle ekonomické zhodnocení svaru s
možnosti porovnání jednotlivých položek a náklad na jeden metr svaru, což je velkým
p ínosem pro výrobce p i výb ru metody plyn a zp sobu sva ování, a následn p i
tvorb ceny výrobku.
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Možnosti použití pro metody sva ování dle SN EN ISO 4063
111
114
121
122
123
124
125
131
135
136
137
141
142
151
152
311
312
313
782
783
784
785
786
787
912
913
942
943
971
972

Ru ní obloukové sva ování obalenou elektrodou
Obloukové sva ování pln nou elektrodou bez ochranného plynu
Sva ování pod tavidlem drátovou elektrodou
Sva ování pod tavidlem páskovou elektrodou
Sva ování pod tavidlem více drátovými elektrodami
Sva ování pod tavidlem s p ídavkem kovového prášku
Sva ování pod tavidlem pln nou elektrodou
Obloukové sva ování tavící se elektrodou v inertním plynu; MIG sva ování
Obloukové sva ování tavící se elektrodou v aktivním plynu; MAG sva ování
Obloukové sva ování pln nou elektrodou v aktivním plynu
Obloukové sva ování pln nou elektrodou v inertním plynu
Obloukové sva ování wolframovou elektrodou v inertním plynu; WIG,TIG sva ování
TIGsva ování
Plazmové MIG sva ování
Plazmové sva ování s p ídavkem prášku
Kyslíko-acetylenové sva ování
Kyslíko-propanové sva ování
Kyslíko-vodíkové sva ování
Odporové p iva ování svorník
Zdvihové p iva ování svorník s keramickým kroužkem nebo v ochranném plynu
Krátkodobé zdvihové p iva ování svorník
Kondenzátorové zdvihové p iva ování svorník
Kondenzátorové p iva ování svorník s hrotovým zapalováním
Zdvihové p iva ování svorník s natavením nákružku
Plamenové tvrdé pájení
Tvrdé pájení v peci
Plamenové m kké pájení
M kké pájení v peci
Plamenové pájení do úkosu
Obloukové pájení do úkosu

HODNOCENÍ
Ing. Ji í Podhora, CSc. (znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti R ze dne
3.2.1994, .j. ZT 1454/94 pro základní obor: Technické obory r zné, pro odv tví se specializaci
sva ování materiál , posuzování p í in poruch a havárií z hlediska materiál , výrobních a
provozních p í in u tlakových nádob, potrubí a ocelových konstrukcí vyráb ných sva ováním)
vypracoval nezávislý znalecký posudek pro tento systém.
ZÁV R HODNOCENÍ:
Tento systém umož uje:
Zajistit vysokou kvalitu svar a jejich reprodukovatelnost.
Zajistit dokladovatelnost svarových spoj na profesionální úrovni
Zvýšit schopnost konkurence firem v oblasti sva ování materiál .
Je vhodný pro následující použití:
Pro kvalifikaci protokolu WPS protokolem WPQR
Pro usnadn ní práce technolog sva ování a pracovník m kontroly ve firmách
Pro kontrolu parametr sva ování p i sériové výrob
Pro praktické a teoretické školení a zkoušky svá e
Pro praktické a teoretické školení vyššího svá e ského personálu
Pro praktické a teoretické školení pracovník kontroly
Pro praktické a teoretické využití v laborato ích VŠ a výzkumu
Pro sout že svá e apod.
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UKÁZKY MAKROSKOPICKÝCH ZKOUŠEK SVAROVÝCH SPOJ

Názorná ukázka chybného nastavení parametr sva ování metodou 135 (MAG) pro koutový
spoj, tlouš ka pásnice je 40mm, tlouš ka stojny 10mm, poloha PB, materiál skupiny 1.1 dle CR
ISO 15608. Na snímku . 4.0028/1 je velice z eteln vid t vada . 401 - studený spoj dle SN
EN ISO 5817.
Na snímku . 4.0051/2 vidíme koutový spoj s podložkou u stojny, která není dle výkresové
dokumentace v tomto míst sva ena ke stojn . Metoda, materiál, poloha sva ování je shodná
s p edchozím snímkem. Hodnocení z hlediska pr varu je vyhovující.

Na snímku . 4.0307 vidíme vadu . 2015 - protáhlá bublina. Jedná se svar metodou 135/123, typ
spoje BW - „V“, materiál tl.12mm, skupina 1.2, poloha PA. První housenka byla zava ena
metodou 135 (MAG), následovalo oto ení desky a následné probroušení ko ene. Broušení bylo
provedeno úzkým ezným kotou em. P i následném vypl ování úkosu metodou 123 (Tavidlodvojdrát) vznikl elektrický oblouk na stranách úkosu a v d sledku velkého množství roztaveného
kovu z p ídavného materiálu se neroztavil základní materiál ke ko eni, tudíž tavidlo z stalo
uvnit této dutiny. Na snímku 4.0307/1 vidíme velmi z eteln správnou geometrii úkosu a
perfektní provedení svaru.
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Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, Morava,
*/

eská republika (CZ)

len AIO, TDS, CWS ANB ( len EWF, IIW a IAB) /*

*/ Member of AIO, TDS, CWS ANB (member of EWF, IIW and IAB) /*

Technická, školící, zkušební, certifika ní a inspek ní innost
Technical ,training, testing, certification and inspection activity

Zkušební orgán, Certifika ní orgán, Inspek ní orgán
Testing Body, Certification Body, Inspection Body

Konzultace, školení, certifikace a inspekce
1. Tlaková za ízení (PED 97/23/ES) – posuzování dokumentace a postup pro posuzování shody i
certifikaci výrobk dle NV . 182/1999 Sb., . 290/2000 Sb. a . 26/2003 Sb., . 621/2004 Sb. i .
251/2003 Sb., v souladu se zák. . 22/1997 Sb., ve zn ní novel zák. . 71/2000 Sb. a zák. . 205/2002
Sb. a v souladu se zák. . 102/2001 Sb. . 226/2003 Sb., . 277/ 2003 Sb., . 348/2004 Sb., (tlakové
nádoby, potrubí, kotle, vým níky).
2. P epravitelná tlaková za ízení – (99/36/ES) posuzování dokumentace a postup pro posuzování
shody i certifikaci výrobk dle NV . 42/2003 Sb. i . 251/2003 Sb., v souladu se zákonem . 22/1997
Sb. ve zn ní novel zák. . 71/2000 Sb. a zák. . 205/2002 Sb. a v souladu se zákonem . 102/2001 Sb.,
. 226/2003 Sb., . 277/2003 Sb., . 348/2004 Sb. .
3. Plynová za ízení (90/396/EHS) – posuzování dokumentace a postup pro posuzování shody i
certifikaci výrobk dle NV . 182/1999 Sb., . 290/2000 Sb. a . 26/2003 Sb. i . 42/2003 Sb., dále dle
. 210/2001 Sb., . 287/2000 Sb., . 22/2003 Sb. i . 251/2003 Sb., v souladu se zák. . 22/1997 Sb. ve
zn ní pozd jších p edpis (spot ebi e plynových paliv, tlakové nádoby na p epravu plyn , …).
4. Jednoduché tlakové nádoby (87/404/EHS) – posuzování dokumentace a postup pro posuzování
shody i certifikaci výrobk dle NV . 175/1997 Sb., . 80/1999 Sb., . 285/2000 Sb., . 20/2003 Sb. i
. 251/2003 Sb., v souladu se zák. . 22/1997 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis (hasící p ístroje, láhve
na technické plyny, vzdušníky vozidel, …).
5. Zdvihací za ízení (95/16/ES) – posuzování dokumentace a postup pro posuzování shody i
certifikaci výrobk dle NV . 14/1999 Sb., . 227/1999 Sb., . 288/2000 Sb. a . 27/2003 Sb., .
127/2004 Sb. i . 251/2003 Sb., v souladu se zák. . 22/1997 sb. ve zn ní pozd jších p edpis (výtahy,
zdvihací plošiny, je áby, …).
6. Strojní za ízení (89/37/ES) – posuzování dokumentace a postup pro posuzování shody i certifikaci
výrobk dle NV . 15/1999 Sb., . 283/2000 Sb. a . 24/2003 Sb. i . 251/2003 Sb., v souladu se zák.
. 22/1997 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .
7. Stavební výrobky [i vybrané a ozna ené zn. CE (89/106/EHS)] - posuzování dokumentace a postup
pro posuzování shody i certifikaci výrobk dle NV . 178/1997 Sb., . 81/1999 Sb., . 163/2002 Sb. a
. 190/2002 Sb., . 128/2004 Sb., . 312/2005 Sb. i . 251/2003 Sb., v souladu se zák. . 22/1997 Sb.
ve zn ní pozd jších p edpis .
8. Teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva (92/42/EHS, zm na 93/68/EHS) – posuzování
požadavk na ú innost, dokumentace a postup pro posuzování shody i certifikaci výrobk dle NV .
180/1999 Sb., NV . 289/2000 Sb., NV . 25/2003 Sb., . 126/2004 Sb. i . 251/2003 Sb., v souladu se
zákonem . 22/1997 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .
9. Ocelové (kovové) konstrukce stroj , za ízení staveb, technických za ízení – posuzování
dokumentace a postup pro výrobu, kontrolu, údržbu a servis, za ú elem vydání oprávn ní firmy
k provád ní kovových konstrukcí ,,Malého pr kazu zp sobilosti“, ,,Velkého pr kazu zp sobilosti“ a
,,Rozší eného malého, event. Velkého pr kazu zp sobilosti“ dle SN 732601 + Z2, v souladu s SN
P ENV 1090-1, SN P ENV 1993-1-1, DIN 18 800-Teil 7, DIN 6 700, DIN 4133, ASME CODE, aj.
10. Systémy ízení a zabezpe ování jakosti – dle SN EN ISO 9001, SN EN ISO 19 011, SN EN
45 012, SN ISO/TS 16 949, SN EN ISO 17 025, SN EN ISO 17 020, SN EN ISO 14 001,
OHSAS 18 001, SN EN ISO 3834 (bývalá SN EN 729), SN EN ISO 14 922-1 až 4, SN EN ISO
14 554-1 až 2, posuzování dokumentace (sm rnic, p íru ek jakosti, postup ), provád ní audit .
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11. Sva ování (pájení) a jiné zvláštní technologické procesy (slévání, tvá ení, tepelné zpracování,
povrchové úpravy, …) – dokumentace a postupy pro posuzování shody i certifikace dle SN EN
288-9 (WPS, WPAR), SN EN ISO 15 607, dle SN EN ISO 15 609-1 až 5, SN EN ISO 15 610,
SN EN ISO 15 611, SN EN ISO 15 612, SN EN ISO 15 613, SN EN ISO 15 614-1 až 13
(WPS, WPQR) dle SN EN 13 134 (BPS, BPAR), dle SN EN ISO 14 555, SN EN ISO 15 620
(WPS, WPQR), inspek ní certifikáty dle SN EN 10 204 a SN EN ISO 17 020, dle ASME CODE ,
SN EN ISO 4063, výrobkových norem.
12. Kontrola a zkoušení (nedestruktivní – NDT a destruktivní - DT) materiál , svarových spoj ,
výkovk , výlisk , výpalk , odlitk . Zpracování plán kontrol a zkoušek, postup NDT – dle SN EN
12 062, SN EN 12 799, SN EN ISO 13 919-1 až 2, postup DT – SN EN 10 002-1, SN EN 910,
SN EN 1320, SN EN 1321, SN EN 10 045-1, SN EN 1043-1, SN EN ISO 6506-1, SN EN
ISO 6508-1, SN EN ISO 6507-1, SN EN 12 797, dokumenty kontroly dle SN EN 10 204, SN
EN 10 021, SN EN ISO 17 020 dle výrobkových norem.
13. Školení, vzd lávání personálu firem – svá e ských technik (EWE, EWT, EWS, EWP) dle SN EN
719, SN EN 13 214 – svá e ských dozor ; svá e ského inspek ního personálu (EWI-E, EWI-T,
EWI-S, EWI-P) dle dok. EWF 450-02, TP C 015 a TPC 016 CWS ANB; svá e ských praktik a
instruktor svá e ských škol dle dok. EWF a TPC CWS ANB; svá e ských kontrolor (WK) dle SN
EN 970, SN EN 13 018, SN EN 13 100, SN EN 12 799, SN EN ISO 9013; pracovník
(technik ) nedestruktivního zkoušení – NDT (VT, PT, LT, RT, UT) dle SN EN 473; manažer a
auditor managementu jakosti dle SN EN ISO 19 011, SN EN ISO 17 020, SN EN ISO 17 024,
SN EN ISO 17 025, SN EN ISO 9001, SN EN ISO 19 011, SN EN ISO 3834 (bývalá SN EN
729), SN EN ISO 14 001, OHSAS 18 001, svá e ských pracovník , svá e a operátor dle SN
EN 287-1; SN EN ISO 9606-2, 3, 4, 5; SN EN 12 732, SN EN 1418, SN EN ISO 14 918, SN
EN 13 067, TPA CWS ANB i páje dle SN EN 13 133, TPA CWS ANB; technických inspektor
dle SN EN ISO 17 020, bezpe nostních technik dle ZP, projektant , konstruktér a pracovník
marketingu firem.
14. Posuzování technických výpo t konstrukcí a technických za ízení – statické, dynamické,
dilata ní a termodynamické výpo ty (dle SN, SN EN, SN EN ISO, ASME, DIN, SN EN ISO
17 020 aj.), oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví.
15. Technické materiály – užití v praxi pro konstrukce a technická za ízení (CR ISO 15 608, SN 05
0323, SN EN 764, SN EN 13 445, SN EN 13 480, SN EN 12 952, SN EN 12 953, SN EN
12 732, SN EN 1775, SN P ENV 1090-1, SN P ENV 1993-1-1 aj.).
16. Tepelné zpracování materiál , technologie užité ve výrob konstrukcí a technických za ízení a
povrchové úpravy materiál i výrobk ( SN EN ISO 4063, SN CR 10 260, SN P ENV 1090-1,
SN P ENV 1993-1-1, SN EN 13 445, SN EN 13 480, SN EN 12 952, SN EN 12 953, SN EN
764, SN 12 732, SN EN 1775 aj.).
17. Znalecké posudky, technické posudky, expertízy porušených a havarovaných technických za ízení,
stroj , konstrukcí a technologických za ízení (technické právní p edpisy, SN ISO 17 020 aj.), oblast
strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví.
18. P ejímky, kontrola, zkoušení výrobk – stavebních, strojních konstrukcí a technických za ízení dle
SN EN ISO 17 020 (oblast strojírenství, energetiky, chemie, stavebnictví).
19. Certifikace systému ízení jakosti p i procesu sva ování strojírenských, tlakových (i plynových)
a stavebních výrobk dle SN EN ISO 3834-2 až 4 (bývalá SN EN 729-2 až 4), v rámci SN
EN 45 011 (dle akredita ního osv d ení).
20. Certifikace strojních, tlakových (i plynových) a stavebních výrobk dle SN EN 45 011 (dle
akredita ního osv d ení) – kovové konstrukce (stroj , za ízení a staveb), zvedací (manipula ní)
za ízení, kovové nádrže, zásobníky, potrubí, potrubní armatury, chladící a vzduchotechnická za ízení,
stroje, kontejnery, topná t lesa, kotle úst edního topení, parní kotle, kondenzátory, jaderné reaktory,
vým níky, turbíny, motory, motorová vozidla, automobily, p ív sy, náv sy, erpadla, kompresory,
dopravní prost edky, lod , luny, letadla, lokomotivy a kolejová vozidla, dopravní prost edky aj.
21. Inspek ní innost typu A (dle SN EN ISO 17 020) za ú elem posouzení shody p i výrob
tlakových nádob a tlakových za ízení (i plynových), prov ování zp sobilosti výrobních
organizací pro výrobu a montáž kovových konstrukcí a schvalování postup sva ování a pájení
kovových materiál (dle akredita ního osv d ení).
22. Certifikace systému zabezpe ování jakosti dle SN EN ISO 9001 ( SN EN 45 012) pro oblast
strojírenství, energetiky, stavebnictví, chemického pr myslu, automobilního pr myslu a služeb (dle
akredita ního osv d ení).
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