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Wprowadza się następujące zmiany do Części IX – Materiały i spawanie: 

1. Dodaje się punkty 3.8.1.3, 3.8.1.4, 3.8.1.5 i 3.8.1.6: 

3.8.1.3 Określone w 3.8.1.2 tolerancje dotyczące nominalnej grubości nie ma-
ją zastosowania do miejsc poddanych naprawie przez szlifowanie. W odniesie-
niu do takich miejsc obowiązują wymagania podrozdziału 3.7. 

3.8.1.4 Dodatnie odchyłki od grubości nominalnej powinny być zgodne 
z właściwymi normami krajowymi lub międzynarodowymi.  

3.8.1.5 Średnia grubość wyrobu, tj. średnia arytmetyczna pojedynczych wy-
ników pomiarów grubości wykonanych zgodnie z 3.8.1.6, nie powinna być 
mniejsza niŜ grubość nominalna.  

3.8.1.6 Pomiary grubości 

3.8.1.6.1 Pomiary grubości naleŜy przeprowadzać metodą ręczną lub zauto-
matyzowaną. 

3.8.1.6.2 Pomiarów grubości naleŜy dokonać zgodnie z rys. 3.8.1.6.2. 

Rys. 3.8.1.6.2 

Pomiarów naleŜy dokonać wzdłuŜ co najmniej dwóch z trzech linii równole-
głych do kierunku walcowania. Na kaŜdej z tych wybranych linii naleŜy doko-
nać pomiaru w co najmniej 3 punktach. Liczba punktów pomiarowych powinna 
być jednakowa na kaŜdej linii. 

JeŜeli pomiary grubości przeprowadzane są metodą zautomatyzowaną, 
skrajne punkty pomiarowe powinny być zlokalizowane co najmniej 10 mm, ale 
nie więcej niŜ 300 mm od wzdłuŜnych lub poprzecznych krawędzi wyrobu. 

← Kierunek walcowania 

Linia 1

Linia 2

Linia 3

punkt pomiarowy 
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JeŜeli pomiary grubości przeprowadzane są ręcznie, skrajne punkty pomiaro-
we powinny być zlokalizowane co najmniej 10 mm, ale nie więcej niŜ 100 mm 
od wzdłuŜnych lub poprzecznych krawędzi wyrobu. 

3.8.1.6.3 Instrukcje wykonywania pomiarów oraz zapisy z przeprowadzo-
nych pomiarów naleŜy udostępnić inspektorowi PRS, a na jego Ŝyczenie dostar-
czyć mu kopie.  

 




