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Interpretace CZ NANDTB č.6/2016
Oblast/téma: „Level 3 Awarded Credit Activity“
Komentář CZ NANDTB
1. Zdůvodnění:
Vydáním norem NAS410:2014 a prEN4179:2014 byly v „Annex A“ a související tabulce „Table A.1“
modifikovány požadavky ne recertifikaci pracovníka Level 3 kreditním zápočtovým systémem.
Obecně byl systém zpřísněn (sníženy počty bodů, které mohou být dosaženy a doplněny další
požadavky, z nichž 2 citujeme níže:

2. Citace z normy:
A.2.3. Continuity in the method shall be demonstrated. The candidate shall provide a list of 8
verifiable Level 3 tasks in each NDT method for which recertification is sought covering the 5 years
period.
A.2.5 ….. A single event shall only be used for one award credit activity during a five year period.

3. Oblasti, ve kterých mohou být body získány:
Zahrnují následující položky:
1. Authoring and co- authoring technical NDT papers, presentations, or white papers
2. Authoring and co- authoring for company or industry NDT specifications or standards
3. Attending NDT technical sessions, committee or panel meetings
4. NDT instructor teaching academic courses, or courses …
5. Participating in technical courses or seminars
6. Participating in technical courses or seminars for which academic credit is given
7. Obtaining an initial * Level 3 certificate from a recognized industry source
8. Nondestructive testing Examiner
9. NDT related technical and/or scientific publications published either …
10. Documented NDT contributions to company, technical society, or industry committee …
11. Documented participation in NDT-related studies, developments, or investigations
12. Documented continuous satisfactory performance as a Level 3
13. Attend NDT equipment or trade show
14. Conduct external NDT audits
15. Development of new NDT processes, facilities, or systems
16. Submitting and /obtaining a patent for an NDT product or process
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Znění Interpretace CZ NANDTB č.6
1. Pracovník musí doložit seznam 8 ověřitelných „událostí“, za které požaduje přiznání bodů pro
každou jednotlivou NDT metodu ve které usiluje o recertifikaci. Není tedy možné, aby získal
potřebných 24 bodů např. jen ve 4 událostech (položka č. 1, 2x položka č. 4 + položka č. 16).
2. Každá jednotlivá událost může být uznána pro získání kreditu v průběhu pětileté periody
pouze jednou. Za „událost“ se považuje např. jedna přednáška, jedna vytvořená specifikace,
odučených 8 hod, 8-hodinová účast na technickém kurzu nebo semináři, jedna kvalifikační
zkouška, pětileté provádění činnosti Levela 3 v jedné metodě, provedení jednoho externího
NDT auditu. Pokud se tato událost přizná v jedné NDT metodě, nemůže být opětovně
přiznána v další NDT metodě.
3. Pracovník může získat body kumulovaně nebo individuálně v jednotlivých metodách NDT
(pokud to daná položka umožňuje). Např. u položky 12, pro pracovníka, který je aktivní jako
Level 3 ve 4 NDT metodách, může mít přiznány 4 body v jedné NDT metodě nebo po 1 bodu
v každé jednotlivé NDT metodě.
4. Kreditní body za události charakteru NDT výuky, za výkon NDT zkoušejícího, provádění
externích auditů apod. mohou být získány jak přímo v oblasti letectví (EN 4179/NAS 410), tak
i v obdobných srovnatelných systémech (SNT-TC-1A, EN ISO 9712, případně dalších).
5. Pracovník může při recertifikaci ve více metodách NDT najednou využít kombinaci obou
nabízených možností – např. ve dvou metodách vyhovět podmínkám kreditního systému a
v jedné metodě skládat recertifikační zkoušku.
6. Pokud je ve Written Practice zaveden požadavek, že pracovník level 3 má ve svých
povinnostech zahrnutu i práci s NDT zařízením (provádění NDT zkoušek), posuzování
přípustnosti/nepřípustnosti produktů musí v rámci recertifikaci složit dodatečnou praktickou
zkoušku odpovídající úrovni Level 2 i když využívá kreditního systému.

V Praze, 28.11.2016

Zbyněk Zavadil
Sekretář CZNANDTB

