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Název 
TPG 921 02 „Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských 
zařízeních z polyetylenu“ 

Zahájení PŘ 26. 9. 2019 

Ukončení PŘ 18. 10. 2019 

 

Společnost 
SP 
N 

Kapitola/ 
článek 

Připomínka/stávající text 
Navrhované 

znění/Zdůvodnění 
Akceptace 

Ano/Ne 
Zdůvodnění/Poznámka 

MPO SP Příloha 1 
Do obrázku schéma vady pod označením 1.7 vyznačit osu potrubí tak, jak je 
tomu u obrázku schéma vad pod označením 1.12 a 1.13 

 ANO  

VŠCHT SP 4.1 
Myslím si, že kontrola by měla být provedena nejen před mechanickou úpravou 
svaru, ale i po ní, viz ČSN EN 13100-1. Nedestruktivní zkoušení svarových spojů 
polotovarů z termoplastů – Část 1: Vizuální kontrola 

 ANO text upraven 

VŠCHT SP 
Str. 9 řádek 

1.5 v Tabulce 1 
Ve slově „vice“ chybí čárka nad písmenem i  ANO text upraven 

VŠCHT SP 
Str. 14 příloha 

2 
„Spároměrky se čtením po 0,05 mm“ změnit na „Měrky spárové s dělením po 0,05 
mm 

 ANO text upraven 

VŠCHT SP 
Str. 14 příloha 

2 
„Posuvná měřítka se čtením nejméně po 0,05 mm“ změnit na „Posuvná měřítka 
s dělením nejméně po 0,05 mm“ 

 ANO text upraven 

VŠCHT SP 

Str. 14 příloha 
2, Tabulka 3, 

Prizma 1 - 
přípravek 

Změnit popis takto: 
V kombinaci s hloubkoměrem je určen k měření přesazení svaru a měření úhlové 
odchylky svařených dílů 

 ANO 
text upraven, do obrázku doplněno 
Ot3 

VŠCHT SP 
Str. 14 příloha 
2, Tabulka 3, 
Spároměrky 

„Spároměrky – dostačuje rozsah do 10 mm s dělením 0,1mm“ – v této větě vidím 
rozpor s uvedenou hodnotou u doporučeného vybavení na začátku stránky. Navrhuji 
změnit větu: „Měrky spárové – dostačuje rozsah do 10 mm s dělením 0,05 mm“ 

 ANO text upraven 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 2.1.2 Stupně kvality se v textu TPG nevyskytuji  ANO text upraven 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 2.2 
b1 a b2 není jasné, jaká hodnota se má měřit, nebo porovnávat (hodnoty se mají 
použít v Tabulce 2, vada 2.7) 

 NE 
v tab. 2 je vysvětlen postup měření 
a hodnocení 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 3.3 Upřesnit co jsou požadované dokumenty vedené o svarech.  ANO text upraven 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 3.4 
TPG jsou určena pro hodnocení svarů. Podmínky pro vizuální kontrolu přípravy svaru 
a postupu svařování není v TPG řešena jako např. v ČSN EN ISO 17637, proto 
doporučujeme v TPG text neuvádět – viz čl. 3.5. 

 ANO čl. 3.4 odstraněn 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 3.6 

v textu nejsou definovány stupně kvality, upravit. Pokud podle čl. 6 odchýlení od 
těchto pravidel činí subjekt na vlastní odpovědnost, je potřebné, aby tabulka byla 
zpracována v souladu a s ohledem na požadovaný stupeň jakosti podle ČSN EN 
16296. Názvosloví, charakteristika vady a hodnocení ČSN EN 16296 neodpovídají 

 ANO text upraven 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 4.7 
..  zařazení kvality svaru..., různá kvalita svaru není definována, navrhujeme nahradit. 
Posouzení, zda svar vyhovuje, nebo nevyhovuje podle ... 
Doplnit odkaz na ověření zrakové způsobilosti podle ČSN EN ISO 18490. 

 ANO částečně 

ČSN EN ISO 18490 není vhodné 
v plyn. odvětví ČR aplikovat. Je 
praktikován vyšší stupeň oční 
kontroly. 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 4.10 
druhá odrážka; vypustit, vada je definována v Tabulce 1 vada 1.10. Není ale jasné, 
která z hodnot uvedených v 4.10 (0,5% dn) a v 1.10 (0,05 dn) je správná 

 ANO text upraven 
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Společnost 
SP 
N 

Kapitola/ 
článek 

Připomínka/stávající text 
Navrhované 

znění/Zdůvodnění 
Akceptace 

Ano/Ne 
Zdůvodnění/Poznámka 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 4.13.1 

Poznámka; použití PE materiálů s MFR190°C, 5kg < 0,2 g/10 min norma ČSN EN 1555-
1. Jedná se o hodnotu MFR, kterou udává výrobce ve svém materiálovém listu. 
Navrhujeme vypustit v Poznámce  ...posoudí kvalitu… technolog svařování, anebo ji 
doplnit o kritéria, podle kterých se bude technolog rozhodovat, anebo ji posoudí 
zástupce provozovatele. 
Pokud u textu v závorce kritérium u některých materiálů nemusí být splněno, je 
uvádění textu co mají svary splňovat bezpředmětné 

 ANO text upraven 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 4.13.2 
doplnit odstranit konce trub, u nichž došlo v důsledku vnitřních napětí k nepřípustné 
deformaci 

 ANO text upraven 

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N 7.1 
doplnit normu ČSN EN ISO 18490; vypustit normy řady ČSN EN 12814-1 až 8, 
netýkající se NDT metod, jejich použití není v textu uvedeno 

 
ANO 

Částečně, 
viz 4.7 

ČSN EN ISO 18490 není vhodné 
v plyn. odvětví ČR aplikovat.  

ČSSP,CTI, 
ČSTZ 

N Příloha 1 

- Nejsou definovány primární a sekundární vady, doplnit 
 - V tabulkách 1 a 2 rozlišit metodu svařování. Není-li uveden obrázek vady, je třeba 
studovat text, o jaký svar se vlastně jedná 
- Vadu č. 1.8, 2.9 nelze změřit přípravky podle tabulky 3, pro měření těchto vad je 
určeno měřidlo ČSSP UNI. 
- U vady 2.10 a 2.11 měřením nezískáme rozhodnutí, zda svar vyhovuje, nejsou 
stanovená kritéria. 
- Doporučujeme doplnit vzor protokolu o vizuální kontrole 

 
ANO 

částečně 

odrážka 3 neakceptováno- u trub 
typ 2 je vryp vizuálně zjistitelný bez 
použití měřidel (barevný kontrast), 
vada 2.9 je sekundární),  
2.10 neakceptováno vada 2.10 se 
posuzuje individuálně 
s odpovědností provozovatele na 
stavbě  
2.11 tento typ vady byl odstraněn 
(vnitřní vada) nezjistitelná VT,  
vzor protokolu neakceptováno, 
v plynárenství se nepoužívá 

ČSSP N Příloha 1 
-například postupy měření č. 1.5 – 1.8, 2.9 jsou zpracovány ČSSP, s ČPS není uzavřena 
smlouva k jejich použití v TPG. Pravděpodobně se jedná o porušení autorských práv 
ČSSP. ČPS nebyla práva na použití textů v TPG 921 02 udělena 

 NE 

neakceptováno, ČPS čerpal 
z materiálu spol. GridServices 
(veřejné publikace), od spol. 
GridServices má ČPS souhlas 
s použitím. 
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Společnost 
SP 
N 

Kapitola/ 
článek 

Připomínka/stávající text 
Navrhované 

znění/Zdůvodnění 
Akceptace 

Ano/Ne 
Zdůvodnění/Poznámka 

ASPP N Obecně 

Chápu snahu zpracovatelů zjednodušit a zpřehlednit revizi TPG 921 02 tak, aby 
pokud možno, co nejvíce vyhovovala potřebám praxe. Nicméně si myslím, že i při 
této snaze, by měl být pro hodnocení svarových spojů z polyetylénu zvolen stejný 
postup jako je tomu u hodnocení svarových spojů ocelového potrubí, tj., především 
využívat ustanovení platných technických norem, na které se ostatně TPG odkazuje. 
Domnívám se tedy, že revize TPG by měla být zpracována ve smyslu následujících 
zásad: 
Popis a klasifikace vad svarových spojů musí být v souladu s ČSN EN ISO 14728 Vady 
svarových spojů termoplastů – Klasifikace. 
Bez ohledu na fakt, že v plynárenství jsou plynovody z polyetylénu zařazeny výhradně 
do stupně C zachovat obecný princip určování přípustné meze velikosti vad (kritéria 
přípustnosti) přidělením stupně jakosti podle ČSN EN 16296 Vady svarových spojů 
termoplastů – 
Určování stupňů kvality 
Pro zvláštní případy ponechat v TPG svářečskému technologu provozovatele 
obecnou možnost přidělit jiný stupeň jakosti (B nebo D podle ČSN EN 16296) nebo 
přímo upřesnit nebo stanovit mezní hodnotu velikosti vady, pokud se v praxi na 
základě ověřených skutečností používá přípustná velikost vady odlišná od uvedené v 
ČSN EN 16296 pro stupeň C. 
Rovněž praktické by bylo zachovat ustanovení, které je ve stávajícím dosud platném 
TPG, tj. že mezní hodnoty velikosti vad zkušebních svarů při zkouškách svářečů 
plynovodů z polyetylénu musí odpovídat stupni kvality B podle ČSN EN 16296. 
Normy se zabývají širší problematikou, tj. svařováním všech druhů termoplastů 
Revize TPG 921 02 by měla usnadnit výběr těch ustanovení norem, která jsou vhodná 
pro vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu. 
Prakticky to znamená 
zaměřit se v TPG zejména na vady vyjmenované v ČSN EN 12007-2 příloha B 

 ANO 
zaměřit se v TPG zejména na vady 
vyjmenované v ČSN EN 12007-2 
příloha B – 

ASPP N Kapitola 1 

upřesnit text a přesunout poslední větu z odstavce 1.1 do odstavce 1.2 
Nové znění: 
1.1 Technická pravidla (dále jen „pravidla“) stanovují zásady pro vizuální hodnocení 
svarových spojů u metod svařování používaných pro svařování plynovodů a přípojek 
z polyetylenu 
1.2 Pravidla platí pro hodnocení jakosti svarových spojů při výstavbě, rekonstrukcích 
a opravách plynovodů a přípojek z polyetylenu. Mohou být použita i v dalších 
případech, kdy je zapotřebí vizuálně hodnotit provedený svar (např. vyhodnocení 
zkušebních svarů při zkouškách svářečů) a smluvní strany se dohodnou na způsobu 
hodnocení svarů podle tohoto TPG. 

 ANO text upraven 

ASPP N Kapitola 2 

doplnit: 
2.1.3 Vada – nedokonalost, která svým rozměrem překračuje stanovenou mez 
(kritérium přípustnosti). 
2.1.4. Kritérium přípustnosti – maximální povolené odchylky jednotlivých 
měřitelných parametrů posuzovaných svarů 

 ANO text upraven 

ASPP N 3.6 viz připomínka k odst. 4,5    



TPG 921 02_KN_25_9_2019 

4 
 

Společnost 
SP 
N 

Kapitola/ 
článek 

Připomínka/stávající text 
Navrhované 

znění/Zdůvodnění 
Akceptace 

Ano/Ne 
Zdůvodnění/Poznámka 

ASPP N 4.4 

Intenzita osvětlení při vizuální kontrole je řešena jednak v obecné normě ČSN EN 
13018 Nedestruktivní zkoušení – Vizuální zkoušení – Obecné zásady a rovněž i ČSN EN 
13100-1 Nedestruktivní zkoušení termoplastů – Část 1 Vizuální kontrola, přičemž v 
každé normě je trochu odlišný požadavek. Na rozdíl od autorů revize TPG, kteří se 
přiklonili k obecné normě, kde je předepsána přísnější minimální hodnota osvětlení 
500 lx, já bych se u svarů na plynovodech z lPE přikláněl ke znění normy ČSN EN 
13100-1, která se vztahuje konkrétně na termoplasty. Podmínka pro osvětlení je sice 
mírnější, ale nepředstavuje žádné zvýšené riziko, protože stejný požadavek již máme 
v plynárenství na VT u ocelového potrubí. Vzhledem ke způsobu provádění vizuální 
kontroly v praxi (tj. převážně na stavbě) považuji jednotný přístup 
(ocel, lPe) za více než praktický. 
Navrhuji tedy znění poslední věty odstavce 4.4 změnit na: 
…Intenzita osvětlení na kontrolovaném povrchu musí být minimálně 350 lx, 
doporučuje se 500 lx. 

 NE 
rozdíl mezi kovem a polymerem, 
požadavek na 500lx vychází z praxe 

ASPP N 4.5 

změnit znění odstavce následovně: 
Mezní hodnota velikosti vady svarů (Kritérium přípustnosti) musí odpovídat stupni 
kvality C podle ČSN EN 16296 Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů 
kvality. – viz Příloha 1, tabulka 1 a 2 
V posuzovaném návrhu revizi TPG 921 02 je uveden odstavec: 
3.6 Hodnocení svarů prováděných při výstavbě, rekonstrukcích a opravách 
plynárenských zařízení z polyetylénu se provádí ve stupni kvality, který je definován 
těmito pravidly. 
V textu revize TPG je sice uvedena definice, co je to stupeň kvality, ale jak se přiděluje 
nebo jak ovlivňuje velikost přípustné vady, v textu chybí. Uvedená změna odstavce 
4.5 tento rozpor napravuje. 

 ANO text upraven 

ASPP N 4.7 

změnit znění odstavce následovně: 
Vizuální kontrola musí být provedena dle ČSN EN 13100-1 Nedestruktivní zkoušení 
termoplastů – Část 1 Vizuální kontrola technikem s kvalifikací: 

 podle ČSN EN ISO 9712 - výrobkový sektor w, úroveň/stupeň 2; nebo 

 kvalifikací uznanou provozovatelem plynovodu a současně musí: 

 mít znalost příslušných norem a specifikací; 

 mít znalost postupů WPS; 

 být prokazatelně seznámen s tím, co má kontrolovat, jakým způsobem a 
podle které normy má kontrolu provádět; 

 doložit zrakovou schopnost podle ČSN EN ISO 9712 ne starší než 1 rok. 

 ANO text upraven 

ASPP N 4.8 

změnit znění odstavce následovně: 
4.8 Klasifikace vad svarů (popis) se provádí označením pořadovým číslem vady podle 
ČSN 
EN ISO 14728 Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace 
4.8.1 Příloha 1, tabulka 1 a 2 obsahuje seznam vad, které jsou v souladu s ČSN EN 
12007–2 (příloha B) předmětem vizuálního hodnocení svarových spojů na 
plynárenských zařízeních z polyetylenu. 

 ANO text upraven 

ASPP N 4.10 
upřesnit poslední odrážku odstavce následovně: 
− popis / označení svaru v souladu s požadavky provozovatele plynovodu 

 ANO text upraven 

ASPP N 4.13 

změnit znění odstavce následovně: 
4.13 V souladu s ČSN EN 12007–2 (příloha B) věnovat při kontrole svarů pozornost 
zda: 
Následující pododstavce 4.13.1 a 4.13.2 ponechat ve znění tak jak jsou navrženy, 
pouze dávám k úvaze, zda na tomto místě nerozdělit kontrolovaná kritéria podle času 
kdy je provádím, tj. před, během a po svařování. 

 NE 
časová posloupnost úkonů je dána 
podle 4.13.1 a 4.13.2 
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Společnost 
SP 
N 

Kapitola/ 
článek 

Připomínka/stávající text 
Navrhované 

znění/Zdůvodnění 
Akceptace 

Ano/Ne 
Zdůvodnění/Poznámka 

ASPP N Kapitola 5 

Změnit název a upřesnit obsah kapitoly: 
5. VADY SVARŮ – STUPEŇ KVALITY, KRITÉRIA PŘÍPUSTNOSTI 
5.1 Kvalita provedení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu 
musí vyhovovat stupni kvality C podle ČSN EN 16296 Vady svarových spojů 
termoplastů – Určování stupňů kvality. 
5.2 Mezní hodnoty (rozměry) vad svarů (Kritéria přípustnosti) jsou uvedeny v Příloze 
1: 
− svary provedené horkým tělesem na tupo: tabulka 1; 
− svary provedené elektrotvarovkou: tabulka 2. 

text upraven ANO text upraven 

ASPP N Příloha 1 

Přílohu přepracovat, protože zejména díky sloupci s Poznámkou, který obsahuje 
nesourodé údaje, jsou tabulky hodně nepřehledné. Obecně si myslím, že údaje o tom, 
zda vada je přípustná či nepřípustná nebo hodnota mezního rozměru vady nepatří do 
poznámky, ale zaslouží si samostatný sloupec s příslušnou legendou. Vůbec bych v 
tabulce nepředepisoval pomůcky a způsob měření. Hodnocení provádí vyškolená a 
kvalifikovaná osoba, a navíc stejné měření mohu provést různými pomůckami. Na 
tomto místě si dovolím rovněž uvést, že já osobně mám na příklad mimo jiné i 
problém s popisem měření přesazení. Nemyslím si, že požadavek na provedení měření 
striktně 3x a pak vycházet z aritmetického průměru je šťastný, ale možná jsem jen 
nepochopil, jak to autoři revize mysleli. 
Pro návrh Přílohy 1 doporučuji použít tabulky 2 a 3, tak jak jsou uvedeny ve stávajícím 
a dosud platném TPG 921 02, pouze je zjednodušit. Číslovat vady podle ČSN EN ISO 
14728. Zaměřit se na vady uvedené v ČSN EN 12007–2 (příloha B). Zachovat sloupec s 
hodnotami pro stupeň kvality C a neuvádět kritéria přípustnosti pro stupeň kvality B a 
D. 
Toto řešení plně odpovídá požadavkům na kontrolu kvality svarů podle ČSN EN 
12007–2 (příloha B). Pokud ve zvláštním případě bude potřeba hodnotit vadu 
neuvedenou v Příloze TPG nebo bude použit jiný stupeň jakosti než C, lze kritéria 
přípustnosti dohledat přímo v ČSN EN 16296. 

 
ANO 

částečně 
struktura tab. 1 a 2 plně odpovídá 
požadavkům praxe. 

ASPP N Příloha 2 
Přestože se jedná pouze o doporučení, tak pokud má být tato příloha obsahem TPG 
(já si to nemyslím, ale budiž), tak doporučuji doplnit měrku CAMBRIDGE, ta je hodně 
šikovná a myslím, že se i běžně používá. 

 ANO doplněn obrázek 

innogy SP 2.1.2 

Sladit definici vady v čl. 2.1.2 s výrobkovou normou ČSN EN 12007-2 
V článku nutno vysvětlit definici  primární vady (tabulka 1) a sekundární vady 
(tabulka 2) 
K primárním vadám uvést, že jsou definovány výrobkovou normou ČSN EN 12007-2 
2.1.2 Stupeň kvality svaru – popis vlastností svaru podle vybraných druhů vad, jejich 
velikosti a četnosti 
ČSN EN 16296, čl. 4.1 
pro konkrétní použití. Nezbytný stupeň kvality pro každý jednotlivý případ by měl být 
definován v normě.  U PZ z PE jsou vady definovány výrobkovou normou ČSN EN 
12007-2. 

 ANO text upraven 

innogy SP 3.2 a 3.3 
Zvážit zrušení čl. 3.2 a 3.3 
Jde o konstatování, nikoliv podmínku. Tudíž, jaký tento článek má 
dopad/přínos/sdělení…. 

 ANO původní 3.2 zrušeno, 3.3 upraveno 
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Společnost 
SP 
N 

Kapitola/ 
článek 

Připomínka/stávající text 
Navrhované 

znění/Zdůvodnění 
Akceptace 

Ano/Ne 
Zdůvodnění/Poznámka 

innogy SP 4.7 

Upravit znění čl. 4.7 a jeho druhé odrážky:  
kvalifikací uznanou provozovatelem plynovodu, osobou zaškolenou interním 
lektorem podle podmínek provozovatele. 
každý zhotovitel svařečsko-montážních prací na PZ z PE by měl mít alespoň jednoho 
pracovníka (interní lektor) s kvalifikací ČSN EN ISO 9712, stupeň 2, jenž bude moci 
zaškolit na provádění NDT VT svarů PZ z PE další pracovníky zhotovitele 
(následně bude možné zrušit platnost OS GAS 120/2014) 

 ANO text upraven 

innogy SP 4.11 
Doplnit čl. 4.11 o jednoznačnost výsledku kontroly: 
Výsledek (vyhovuje/nevyhovuje) vizuální kontroly musí být zaznamenán. Záznam se 
provádí ………. 

 ANO viz 4.7 

innogy SP 4.13.1 

Upravit poznámku pod čl. 4.13.1 
Poznámka: Při pochybnosti o kvalitě svarů na tupo u materiálů z PE 100 RC s nízkou 
hodnotou hmotnostního indexu toku taveniny (MFR ≤ 0,2 g/10 min.) posoudí kvalitu 
těchto svarů technolog svařování. Pro posouzení se před zahájením svařování PZ z 
PE metodou na tupo se doporučuje zhotovit 3ks svařených vzorků (etalonů). 

 ANO text upraven 

innogy SP 4.13.1 

Doplnit poznámku pod čl. 4.13.1 
Poznámka: U segmentových tvarovek je při vizuální kontrole výrobku nutno zkoumat 
vnější vzhled svaru/výronku. Předmětem posouzení by měl být tvar výronku, který by 
měl být hladký, spojitý a prostý periodicky se opakujících anomálií. Výrobce 
segmentových kolen může využít pro provádění VT kontroly etalon spoje na tupo. 
Výsledek s uvedením kdo, kdy a kde provedl VT kontrolu, bude vždy uveden v 
dokumentaci pro daný výrobek. 

 ANO text upraven 

innogy SP Příloha 2 
Odstranit vadu č. 2.11    
Vadu nelze zjistit VT kontrolou, rozpor s článkem 3.5 

 ANO odstraněno 

innogy SP Příloha 1 
Doplnit u vady 1.6 a 1.7 do Poznámky: 
Nehodnotí se u segmentových kolen 

 ANO doplněno 

innogy SP Příloha 2 
Doplnit u vady 2.9 do Poznámky: 
Nehodnotí se u flexi ohybů. 

 NE  

innogy SP  V seznamu norem a TPG, uvést ČSN EN ISO 14731  NE Není zde řešena kvalifikace VSP 

innogy SP Obecně 

Doporučení (netýká se uvedeného TPG 921 02): 
Revidovat OS 120 - zhotovitelé PZ si stěžují na časovou a finanční náročnost školení. 
Zavést systém , kdy každý zhotovitel PZ bude muset mít kvalifikovaného pracovníka 
ISO 9712, level II. Tento pracovník by dále školil ostatní zaměstnance, tj. pracovníky 
VT kontroly pro ocel i PE. 
Ostatní postup by se musel popsat v revizi OS 120, tj. obdoba starého OS 104 

 NE nesouvisí s revizí TPG 

PPD SP 2.1.2 

Stupeň jakosti svaru – není úplně jasné, proč je v revidovaném TPG 921 02 
zachována tato definice z původního TPG 921 02, když se v závěrečných 
vyhodnocovacích tabulkách stupně kvality (jakosti) neobjevují.  
Vady se dělí do 2 kategorií – na vady primární a sekundární. Původní TPG 
rozeznávalo podle velikosti vady 3 stupně jakosti (kvality) – B, C, D a vady svarů byly 
vyhodnocovány zvlášť u svarů vytvořených metodou svařování na tupo a zvlášť se 
hodnotily svar vytvořené a elektrosvařováním. Původní členění se nám zdálo více 
logické. 

 ANO text upraven 

PPD SP 4.11 

Článek uvádíí: Výsledek vizuální kontroly musí být zaznamenán. Záznam se provádí 
do protokolů nebo do svářečského/kladečského deníku. 
V původním TPG 921 02 byl v příloze vypracován tzv. Vyhodnocovací list vizuální 
kontroly podle ČSN EN 13100-1. 
Myslíme si, že by nějaký vzor protokolu pro vizuální hodnocení svarů mohl být 
zařazen i do tohoto revidovaného TPG 921 02. 

 ANO 
text upraven, vzor protokolu  není 
obvyklé používat, zvýšená admin. 
zátěž) 
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Společnost 
SP 
N 

Kapitola/ 
článek 

Připomínka/stávající text 
Navrhované 

znění/Zdůvodnění 
Akceptace 

Ano/Ne 
Zdůvodnění/Poznámka 

PPD SP 4.13.1 
V poznámce se uvádí, že při pochybnostech o kvalitě svarů u svařování na tupo u 
trubek z materiálů PE RC 100 posoudí jejich kvalitu technolog svařování. Navrhujeme 
zde uvést, že kvalitu posoudí osoba s kvalifikací dle čl. 3.6, Z1 TPG 702 01 

 ANO text upraven 

PPD SP 
1.8 Tabulka 1  

Poznámka  
Překlep: „posuvné měřítko „vysunuta“  ANO  

PPD SP 
2.10 Tabulka 2 

Poznámka 
Překlep: „O přípustnosti vody rozhodne“  ANO  

PPD SP 
2.11 Tabulka 
Poznámka 2 

Překlep: „O přípustnosti vody rozhodne“  ANO  

PPD SP 
Tabulka 3, 

Prizma I 
Překlep: „Určeno pro, v kombinaci s hloubkoměrem, k měření přesazení…“  ANO  

 


