Zápis ze zasedání TNK 32 „Ochrana proti korozi“
30.11.2017

Přítomni: (viz prezenční listina, Příloha 1)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Personální informace
Kontrola zápisu ze zasedání 2016
Informace o práci expertů v pracovních skupinách ISO a CEN
Informace o probíhajících úkolech plánu TN na rok 2018
Různé
Závěr

ad 1:
Zasedání zahájila předsedkyně TNK 32 Ing. K. Kreislová, Ph.D..

ad 2:
Do činnosti TNK 32 se místo ing. Havránkové zapojil ing. P. Strzyž, ředitel AČSZ jako specialista pro
oblast žárového zinkování, a místo p. Heráně p. M. Tásler, Český plynárenský svaz (od r. 2018 bude
ČPS zastupovat jiný pracovník).
Bude kontaktován ing. R. Siostrzonek, Ph.D., zda nový zaměstnavatel podpoří jeho účast v TNK 32.

ad 3:
Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulého zasedání. Úkoly byly splněny. TNK 32 potvrzuje, že
doporučuje ponechat v platnosti všechny stávající čisté ČSN ve své působnosti.

ad 4:
TNK 32 doporučuje toto členství ČR v nových subkomisích ISO:
-

TC 35/SC 15 Protective Coatings: Conrete Surface Preparation and Coating Application - Očlenství

-

TC 107/SC 9 Physical Vapour Deposition coatings - O-členství

-

TC 156/SC 1 Corrosion Control Engineering Life Cycle - P-členství

ISO od r. 2017 striktně vyžaduje elektronickou registraci účasti na všech zasedáních.
Ing. Kreislová informovala o činnosti pracovní skupiny ISO/TC 156 – ISO/TC 156 zasedala v 6/2017
v Jeju, Jižní Korea. Ing. Kreislová se zúčastnila zasedání SC1, WG1, WG4, WG6, WG7 a WG11.
Přehled činnosti je uveden v zápisu ze zasedání, viz Příloha 2.
Ing. Kreislová a Ing. Strzyž se v 11/2017 zúčastnili zasedání ISO/TC 107/SC 4, kde se projednávaly
připomínky k revizi ISO 14713-2. Podrobnější informace jsou v zápisu ze zasedání, Příloha 3.
Ing. B. Kučera se zúčastnil zasedání ISO/TC 67/SC2/WG24 jako pozorovatel, protože ČR je pouze O
členem v této subkomisi. Vzhledem k tvorbě nové normy ISO 21857 DC stray current je aktivní účast
ing. Kučery vhodná. TNK 32 doporučuje P členství ČR v této subkomisi.
Další zasedání ISO a CEN komisí v r. 2017 probíhala bez účasti zástupců ČR z důvodů nedostatečné
finanční podpory ÚNMZ. Přehled zasedání je uveden v Příloze 4.
Na r. 2018 je plánováno zasedání:
-

CEN/TC 262/WG 12 a WG 13 na 7.-8.2.2018 v Praze,

-

ISO/TC 35 Paints and varnishes 14.-18.5.2018 v Brně,

1

a je tedy vhodné, aby se jich zúčastnili zástupci TNK 32, popř. další specialisté z ČR. Nutná je včasná
elektronická registrace.

ad 5:
RNDr. Dušek shrnul plán tvorby norem na rok 2017 a rozpracované normy, což je uvedeno
v Přílohách 5 až 7.
Členové TNK 32 doporučují, aby tyto technické normy byly převzaty překladem:
-

EN ISO 15589-1 - zástupce ČPS projedná možnost zajištění překladu,

-

EN ISO 18086 - zástupce JEKU projedná možnost zajištění překladu,

-

EN 1062-3, EN 927-3 a EN 927-5.

ad 6:
Během r. 2017 dokumenty CEN v elektronické databázi ÚNMZ nebyly úplné a byly zveřejňovány se
zpožděním, což ohrožovalo i možnost hlasování k těmto dokumentům.
Členové TNK 32 byly informováni o změně organizace zajišťující národní činnost v oboru technické
normalizace - od 1.1.2018 místo ÚNMZ je tato činnost vyčleněna do nové organizace ČAS (Česká
agentura pro standardizaci). Činnost TNK by neměla být touto změnou ovlivněna - status TNK dále
přechází do nové organizace.
Členové TNK 32 se vyjádřili k nedostatečné podpoře činnosti v oboru technické normalizace, omezení
překladů, minimální finanční podpoře účasti specialistů na zasedáních ISO a CEN. Kritériu četnosti
stahování norem nelze použít pro rozhodování o překladu normy - v případě norem vydaných před
více než 5 lety lze předpokládat, že většina odborníků již má tuto normu k dispozici a počet nově
stažených výtisků je omezený. Naopak po vydání revidované normy bude počet stažení vysoký.

ad 7:
Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2018.

Přílohy: 1 až 7

Zapsal: RNDr. P. Dušek, CSc.
Schválila: Ing. K. Kreislová, Ph.D., předsedkyně TNK 32

5.12.2017
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