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Резюме: Представени са съществените изисквания на спецификацията за контрол без разрушаване на метални конструкции 
(БДС ЕN ISO 1090-2) и стандартизирания доклад СД CEN/TR 15235. Анализират се специфични само за този продуктов стандарт 
изисквания за контрол и за индивидуално оценяване. Отбелязват се изисквания за дистанциране на контрола от заваряването и се 
дават данни за основните рискове. Представени са специфицирани изисквания за контрола преди и след заваряването, както и 
критерии за приемане при производство и експлоатация. Представят се основните положения на начина за приложение на 
критичните оценки (ЕСА) в случаите на индивидуално оценяване както за нови така и за намиращи се в експлоатация заварени 
съединения. Въвеждат се характеристик за неопределеност ( прецизностт при характеризация и достоверност при оценямаве) при 
различните части на контрола. 

Abstract: Presented are the essential requirements of the specification for non destructive inspection metal structures (BS EN ISO 
1090-2) and standardized report SD CEN / TR 15235. Analyzed specific to this product standard requirements for inspection and individual 
evaluation. Indicate requirements for distancing the inspection of welding and provides information on the major risks. Presented specified 
requirements for inspection before and after welding and acceptance criteria in production and operation. Presents the basics of how to use 

critical assessment (ECA) in the case of individual assessment for both new and in-service welds. Features introduced uncertainty (precision 
characterization and reliability at evaluation) in different parts of the inspection. 

KEY WORDS: NDT, NDI construction, metal structures, welds, imperfection, requirements, risks, acceptance criteria, 
production,  and operation, individual evaluation critical assessment 

 
1.  Въведение 
 
Продуктовите стандарти специфицират изискванията за 

качеството на изпитването без разрушаване, критериите за 
приемане, обема и особеностите при контрол без разрушаване 
на съответните продукти. Познаването на продуктови 
стандарти е основно задължение на персонала с 3 ниво. 
Основно внимание у нас се отделя на продуктовите стандарти 
за съоръженията под налягане; 

Продуктовият стандарт за металните конструкции в 
строителството е малко познат и не се изучава нито в системата 
за базово обучение, нито при обучението от работодателите. 

Целите на настоящата работа са: 
-  Запознаване с основните изисквания на БДС ЕN ISO 

1090-2 “Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции 
от алуминиеви сплави.Част2 Технически изисквания за 
стоманени конструкции”; 

- Анализ на особеностите в сравнение с изискванията на 
продуктовите стандарти за съоръженията под налягане; 

- Запознаване с изискванията на СД CEN/TR 15235 
“Заваряване. Методи за оценяване на несъвършенствата в  
метални конструкции”   

 
2. Класове на металните конструкции и изисквания за 
подготовка на заварените съединения и за заваряването 

 
Класовете на изпълнение са:ЕХС1,  ЕХС2, ЕХС3 и ЕХС4 

(най-високи изисквания);. В конструкцията може да има 
различни класове на изпълнение. Ако няма посочен клас, се 

прилага ЕХС2. Класовe на подготовка са съгласно БДС EN ISO 
8501-3:     Р1, Р2 и Р3 (най-високи изисквания) 

Подготвените за съединяване повърхнини трябва да бъдат 
без видими пукнатини. За стомана с класове, по-високи от 
5460, отрезните повърхнини трябва да са почистени чрез 
шлифоване и отново да се проверят за пукнатини  
чрез VT,PT или МТ. При наличие на пръски стоманата трябва 
леко да се шлайфа и проверява. VТ трябва да се придружава с 
РТ и МТ; 

 
3. Контрол преди и след заваряване  

 
Контролът преди и след заваряване трябва да е включен в 

плана за контрол съгласно изискванията, дадени в съответната 
част на EN 15834.  Методите за NDT трябва да са избрани в 
съответствие с EN 12062 (нов ЕN 17635). Обикновено се 
прилагат UT и RT на челни заварени съединения и РТ или МТ 
за ъглови заварени съединенияе.  Контролът без разрушаване, с 
изключение на VТ, се извършва от персонал, квалифициран 
съгласно ниво 2, определено в EN 473 или еквивалентния му 
EN ISO 9712. Допълнителни методи за безразрушителен 
контрол на заварени съединения трябва да се използват, когата 
са изпълнени условията за изчакване на минималния период от 
време след изпълнение на заваръчните работи, посочени в 
таблица 23. (Оригинално и важно, което другаде не се среща) 
Ако заварено съединение става недостъпно след последващи 
дейности, то трябва да се провери преди тези дейности. 
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В случай на несъответствие с критериите да приемане 

всеки случай трябва да се прецени индивидуално. 
Тази оценка трябва да се основава на предназначението на 

съответния компонент и характеристиките на 
несъвършенството (тип, размер, местоположение), за да може 
да се прецени дали заваръчният шев може да се приеме или да 
се поправи. 

СД CEN/TR 15235 “Заваряване. Методи за оценяване на 
несъвършенствата в  метални конструкции” специфицира 
валидирана схема за такава индивидуална оценка 

 
4. Обект и област на приложение  на СД CEN/TR 15235 

 
Този технически доклад дава указания за избора и 

прилагането на методите за оценяване на значимостта на 
несъвършенствата във всички типове стоманени и алуминиеви 
конструкции и елементи.  

Методи: 
- ECA - Критичните оценки в техниката: Методи за 

оценяване на значимостта на несъвършенствата за здравината и 
използваемостта на конструкциите  

- FAD - Диаграма за оценяване на разрушаването: Метод, 
който съчетава анализа на риска за пластична нестабилност и 
крайното разрушаване в една диаграма 

Стандартни  положения  за  приемане на заварени конструкции 
        Стандартите за проектиране и изработване на заварени 
конструкции, обикновено определят: 

а) нивата за приемане на несъвършенствата, обикновено 
чрез справка с отнасяне към нивата на качество в стандарти 
като EN ISO 5817. 

b) методите за безразрушително изпитване  чрез справки с 
системата от ЕN  за NDT, най-малкото чрез справка с EN 12062 
(нов EN ISO 17635). 

c) обема на изпитването (100% или изпитване само на част 
от шева). 

d) процедурите за действие при установено 
несъответствие, типичните изисквания за ремонт, повторно 
изпитване и някои допълнителни безразрушителни изпитвания. 

е) подходящите фактори на безопасността. 
        Стандартните методи за NDT включват елемент на 
субективна оценка и за резултат от изпитването се счита 
оценката, а не измерването (въпреки че може да се дават 
цифри). (б.а. Да се разбира, че става дума за количествени 
изпитвания)  
       Оценяването има два крайни резултата:“Приема се” и“ Не 
се приема”. 
 
 
 
 

Резултати от стандартните изпитвания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Характеристики на риска 
 

Опитът е показал, че резултатът за системата е 
конструкции, характеризиращи се с приемлив риск от 
разрушаване (риск за клиента и обществото).  

Действителният риск зависи от естеството на 
конструкцията и от начина на разрушаване.  

Приемливият риск за внезапно, катастрофално 
разрушаване може да е от порядъка на 10-6 или дори по-малък 
за критични конструкции. 

 Приемливият риск, когато има съществени за умората на 
метала пукнатини, е преди да изтече уговорената продължи-
телност на експлоатацията и може да е по висок, например от 
порядъка на 10-2. 

 

5. Изисквания за приложение на ЕСА 
(критичните оценки) за нови продукти 

 
Трябва да се определят данни за жилавостта при 

разрушаване на материалите и други подходящи данни за 
материалите и за метала на шева, за основния метал и за зоната 
на термично влияние. Това обикновено се извършва като част 
от квалифицирането на процедурата за заваряване. Обаче 
стриктният контрол на процесите при заваръчните операции е 
необходим, за да се осигури действителна представителност на 
данните за материалите, получени при квалификацията на 
процедурата. Ако това не се изпълни, може да е необходимо 
изпитване на планките от квалификацита на процедурата. 

Заварените шевове трябва да се контролират чрез една или 
повече процедури за NDT, способни да: 

-   oткрият всички потенциално опасни несъвършенства. 
- определят типа на несъвършенствата, най-малкото да 

разграничат плоските и обемните несъвършенства. 
- да измерят (б.а.характеризират индикациите за) 

размерите на несъвършенствата, положението и ориентацията 
им. 

Всички процедури за NDT трябва да са квалифицирани 
чрез представителни образци и да се определи 
неопределеността (б.а. достоверността на оценяването) на 
контрола. 

Трябва да се изчислят коефициентите на безопасност, за да 
се противодейства на неопределеността на контрола и на други 
неопределености. Това може да включва прилагането на 
съвременни вероятностни методи. 

Трябва да се определят: критериите за приемане, класа на 
изпитване и други критерии за качество. 

Резултатите от ЕСА (критичните оценки) трябва да се 
използват само с ясното познаване на неопределеностите, 
включени в откриването, оразмеряването и идентифицирането 
на несъвършенствата. 

Трябва да се отбележи че фактически никой от 
публикуваните стандарти за UT не включва условия за 
определяне на неопределеността.(б.а.Това вече е възможно и се 
прилага.) 
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Определянето на подходящи коефициенти на безопасност 
или частични коефициенти не е просто, защото стандартите за 
проектиране и изработване на конструкции и продукти рядко 
определят коефициенти на безопастност или частични 
коефициенти за ЕСА (критичните оценки) 

Един случай, където използването им може да е най-
полезно, е при проектирането на конструкции с циклични 
(уморни) натоварвания. Неопределеностите на контрола са от 
по-малка важност, защото безопасността зависи главно от 
визуалното изпитване на качеството на повърхнината на шева и 
в частност от наличието на подрези в критичните зони. 
Несъответствията може да се отстранят чрез шмиргелене.   

 
6. Прилагане на ЕСА (критичните оценки) за 

контрол (на конструкции) в експлоатация  
 

Има два различни начини на прилагане: 
            - Известно е че общоприетите процедури за контрол се 
характеризират с доста голяма неопределеност. В 
конструкциите лесно може да има несъвършенства, които 
надвишават критериите за приемане, използвани при 
първоначален контрол без разрушаване. Такива 
несъвършенства може (по съвпадение) да бъдат намерени и при 
контрола по време на експлоатацията. Собственикът на 
конструкцията може да използва оценките „годни за употреба” 
за документиране на приемливостта на тези несъвършенства. 
          - Прилагането на ЕСА (критичните оценки) за оценяване 
на нарастването на пукнатини, корозия, износване и разкъсване 
и друго влошаване на качествата на материала, открити при 
контрола по време на експлоатацията е също добре утвърдена 
практика. От няколко години, има клаузи, включени в много 
кодекси за  съоръжения под налягане и за други конструкции. 
Контролът по време на експлоатацията се улеснява от факта, че 
влошаването на качествата обикновено е в резултат на добре 
определено несъвършенство от един тип, което често е 
локализирано (например пукнатини от умора). Това позволява 
прилагането на специални процедури за NDT, способни да 
дадат количествена информация за размера на 
несъвършенствата. Влошаването на качествата може да се 
наблюдава в течение на няколко контрола, за да се проследи 
нарастването на пукнатините, напредването на корозията и др. 

При ЕСА (критичните оценки) може да е необходима 
информация за жилавостта при разрушаване и за други 
характеристики на материалите. Тази информация трябва да се 
установи при квалификацията на процедурите. При 
прилагането на контрола по време на експлоатацията трябва да 
се има предвид етапа на проектирането. 

Контролът с RT методи или чрез ултразвуков TOFD 
метод трябва да се извърши на завършената готовата 
конструкция, преди експлоатация, за да се открият съществени 
несъвършенства, породени при производството, но пропуснати 
или неправилно оценени при миналия контрол. 

Прилагането на оценките ”годни за употреба” за 
контрол по време на експлоатацията е доста разпространено и 
това има доста по-малко усложнения, отколкото прилагането 
към нови конструкции.  

Прилагането на ЕСА (критичните оценки) за оценяване 
на нарастването на пукнатини, корозия, износване и разкъсване 
и друго влошаване на качествата на материала, открити при 
контрола по време на експлоатацията е също добре утвърдена 
практика.  

  
7. Съществуващи ЕСА (критичните оценки) процедури 

 
BS 7910: " Ръководство за методите за оценяване на 

приемливостта на дефектите в метални конструкции“; 
SINTAP (Процедури за оценяване на целостта на 

конструкцията за европейската индустрия); 
API RP 579: Препоръчвана практика за годни за 

употреба метални конструкции; 

FITNET - www.eurofitnet.org 
PD 6493:1991Guidance on methods for assessing the 

acceptability of flaws in fusion welded structures 
PD 6539:1994Guide to methods for the assessment of the 

influence of crack growth on the significance of defects in 
components operating at high temperatures   

 
8.Изводи 

 
Продуктовият стандарт БДС ЕN ISO 1090-2 

“Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от 
алуминиеви сплави.Част2 Технически изисквания за стоманени 
конструкции” има редица различни от продуктовите стандарти 
за съоръженията под налягане изисквания. 

Свързаният с този стандарт СД CEN/TR 15235 
“Заваряване. Методи за оценяване на несъвършенствата в  
метални конструкции” дава данни за риска при стандартните 
процедури за оценяване и методи за индивидуална оценка на 
приемливостта на открити несъвършенства при производство и 
експлоатация, валидирани с редица национални и на големи 
международни организации стандарти.   

Неопределеността при характеризацията на 
индикациите има значение не само както се смяташе досега за 
професионална защита на персонала, но и за индивидуална 
оценка на несъвършенствата в заварени шевове, оценявани с 
ултразвукови методи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


