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Interpretace CZ NANDTB č.3/2016
Oblast/téma: „Other methods“
Komentář CZ NANDTB
1. Zdůvodnění, popis problematiky:
V aktuálních vydání norem NAS410:2014 a prEN4179:2014 je v par. Par. 7.1.2 definován
požadavek na obsah všeobecné zkoušky, kde je pro pracovníka Level 3 definován požadavek:
Citace z normy:
“ For Level 3, the general examination shall address the general knowledge of other methods as
defined within this standard as well as the method for which certification is sought.”
Pozn.: v předešlém vydání NAS 410:2008 byl uveden odlišný text: “ For Level 3, the general
examination shall address the general knowledge of other methods used by the employer as well as
the method for which certification is sought”.
Výklad pri (Nadcap):
byl uživatelům zaslán v „Auditor Advisory“ dne 8.4.2016 (Philip Ford) a požaduje, aby:
pod výrazem „other methods as defined within this standard“ byly chápány všechny tzv. „common
methods“ uvedené v NAS 410:2014, čili PT, MT, IRT, ST, ET, UT a RT. Čili všech 7 metod.
Teno požadavek vychází z dotazníku Nadcap – AC7114, Par. 5.3.11, kde je specifikováno, co je
chápáno pod výrazem „all“ v textu, kde je uvedeno:
“ For Level 3, the general examination shall address the general knowledge of all other methods as
well as the method for which certification is sought.”
Stanovisko NANDTBF:
k této problematice bylo projednáno na zasedání fóra v Mnichově dne 15.6.2016. Fórum přijalo
návrh, aby všeobecná zkouška Level 3 obsahovala min. 70 otázek, které by pokrývaly 7 (výše
uvedených) NDT metod, přičemž minimálně 5 otázek by pokrývalo každou jednotlivou NDT metodu.
Implementaci předpokládají v období do 6 měsíců po vydání normy EN 4179.

Znění Interpretace CZ NANDTB č.3
1. Všeobecná zkouška Level 3 musí mít minimálně 40 otázek a musí být v ní zahrnuty otázky na
ostatní NDT metody uvedené v normě jako „běžné metody“, čili PT, MT, IRT, ST, ET, UT a RT a
samozřejmě otázky z metody, kterých se všeobecná zkouška Level 3 týká.
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2. Počet otázek z jednotlivých „ostatních“ NDT metod není limitován, test musí obsahovat
minimálně 1 otázku na „ostatní NDT metodu“, je doporučeno použít 30 (nebo více)
všeobecných otázek z té metody, které se všeobecná zkouška Level 3 týká.
3. Základní požadavky na Všeobecnou zkoušku Level 3 musí být popsány ve Written Practice
zaměstnavatele. Zkoušky provedené schválenou kvalifikační agenturou (Vnější agenturou)
nebo Levelem 3 schváleného zaměstnavatelem musí být v souladu s tímto kvalifikačním
předpisem a normami NAS410:2014 a prEN4179:2014

V Praze, 19.10.2016
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