
         

Školicí středisko ATG a certifikační orgán ATG CERT ve spolupráci s Českým 
svářečským ústavem nabízejí tyto kvalifikace pro kurzy VT – vizuální kontrola a PT – 
penetrační kontrola. 
 
 
VTP nebo VT Svary (dle ISO 17637 - bývalá ČSN EN 970) - vizuální kontrola tavných 
svarů 
 - tato kvalifikace je určena pro pracovníky provádějící kontroly, přejímky, technology výroby 

a mistry, pro dozorový a inspekční personál . Je vhodná i pro realizační personál ve smyslu 

samokontroly výrobního procesu. Kvalifikace splňuje odborné i organizační požadavky ve 

smyslu ISO 9001:2008 čl. 6.2. - Lidské zdroje. při celém průběhu školení je kladen důraz na 

aktivní procvičování a praktické zkoušení. 

   

Pro zkoušení svarových spojů nabízíme také školení pod systémem ISO 9712 (dříve EN 
473) (NDT), který je čím dál častěji zvolen místo VTP neboli VT svary. (Mezinárodně 

uznávaný systém kvalifikace NDT personálu) 
  

  

Re certifikace VT dle EN 17637 (nebo dřívější EN 970) do kvalifikace VT2dw dle EN 
ISO 9712 
 Držitelé těchto certifikátů mohou získat certifikaci ATGCERT nebo REAKTORTEST pro 

VT2dw  ISO 9712 po absolvování doplňkového školení a přechodové zkoušky. 
  

  

VT 2 dw dle EN ISO 9712 - přímé vizuální zkoušení svarových spojů dle EN ISO 9712 
(NDT) 
 Pracovníci s kvalifikací VT2dw mají omezenou způsobilost pouze pro přímé vizuální 

zkoušení svarových spojů s právem kontrolovat, vyhodnocovat a protokolovat (tedy pouze 

jeden výrobkový sektor - svary). 

 

   

VT 2 dle ISO 9712 
 Plná vizuální metoda zahrnuje 5 výrobkových sektorů (tzv. MS - multisektor, odlitky, 

výkovky, plechy, trubky, svary).Pracovníci mohou provádět a řídit NDT zkoušení podle NDT 

postupů, požadovaných norem a předpisů s právem kontrolovat, vyhodnocovat, protokolovat, 

vypracovávat NDT instrukce pro provádění zkoušek v multisektoru. 

  

 

PT – zkoušení kapilární metodou dle ISO 9712 
  

PT stupeň 1 - Pracovníci s kvalifikací stupně 1 jsou způsobilí provádět zkoušky kapilární 

metodou a zaznamenávat výsledky zkoušek. Nesmí vyhodnocovat a podepisovat protokoly. 
 

PT stupeň 2 – Pracovníci s kvalifikací stupně 2 mohou provádět a řídit NDT zkoušení dle 

NDT postupů, požadovaných norem a předpisů, jsou již odpovědní za vyhodnocení výsledků 

NDT zkoušek a mohou vypracovávat NDT instrukce pro provádění zkoušek. 
 


