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A KRITÉRIA HODNOCENÍ P ÍPUSTNOSTI VAD 

REQUIREMENTS ON QUALITY OF WELDED JOINTS STRUCTURES 
AND  STANDARDS ASSESSMENT  ADMISSIBLE  OF DEFECTS 

Bohumil Míšek 
 VUT FSI ÚMI, Brno a TDS-SMS, s.r.o., Brno 

Navrhování a výroba sva ovaných konstrukcí. Požadavky na zabezpe ení kvality 
svarových spoj . Poruchy konstrukcí – vliv vad svarových spoj . Ur ování
p ípustnosti vad. 

Design and execution of welded structures. Requirements  on quality welded joints. 
Failures of structures – the effects size of defects. Determination  of dimensions of 
acceptance defects. 

1.       Úvod 

Spojování konstruk ních díl  sva ováním p edstavuje v sou asné dob
nejrozší en jší výrobní technologii. Základními požadavky  na  sva ované konstrukce  
jsou bezpe nost, spolehlivost a  životnost. 

Jedním ze základních fenomén   bezpe nosti, spolehlivosti a životnosti 
konstrukcí všeobecn  je  kvalita návrhu a provedení. Kvalitu výrobku p edstavuje
celý soubor opat ení od zakázky, zpracování návrhu (projekt, výpo et, výb r
materiálu), výroby, kontroly a dalších opat ení až po p edání odb rateli do užívání. 
Zákonnou odpov dnost za jakost/kvalitu a bezpe né užívání výrobku nese zásadn
výrobce. Na trh mohou být uvedeny pouze výrobky po prokázání shody  jejich 
vlastností  s požadavky na bezpe nost  výrobku ve smyslu zákona .22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky v platném zn ní a ve zn ní navazujících 
p edpis  a na ízení vlády. Za bezpe ný je považován výrobek bez vad nebo v mí e
p ípustnosti vad, jejichž parametry neohrožují jeho funkci a bezpe né užívání. 

  Konstrukce má být navržena  a provedena tak, aby byla s p ijateln  malou 
pravd podobností poruchy schopna užívání k požadovanému ú elu po celou 
p edpokládanou dobu životnosti, aby odolávala s p íslušnou spolehlivostí všem 
zatížením, jejichž výskyt lze b hem výroby a užívání o ekávat a byla z hlediska 
výrobního a uživatelského ekonomicky výhodná. 
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  Spln ní uvedených požadavk  se zajiš uje p edevším kvalitním návrhem 
v etn  výpo tu, volbou vhodných materiál , adekvátní výrobní technologií a 
kontrolou výroby a montáže. 

2. Navrhování a výroba sva ovaných konstrukcí 

Každá konstrukce je navrhována pro p edem danou funkci, druh zat žování
(statické, dynamické, rázy), zp sob namáhání (tahem, ohybem, smykem), rychlost 
zat žování, p ítomnost vad (druhu, velikosti, etnosti) a provozní podmínky (teplota, 
korozní prost edí apod.) s p ihlédnutím ke vzniku možných mezních stav :

 mezního stavu použitelnosti  -  nadm rné pr hyby, kmitání, net snost

 mezního stavu únosnosti (porušení)  -  p ekro ení pevnosti, plastické 
porušení, ztráta stability, únavové porušení, k ehký lom, koroze pod 
nap tím, p i vyšších teplotách creep  a pod.       

 Hlavní zásady pro navrhování a provád ní konstrukcí obsahují p íslušné
návrhové a provád cí, p íp. výrobkové normy nebo p edpisy a sm rnice.  Základní 
normou pro navrhování je SN EN 1993-1- ást:1 až 10 [1] a pro provád ní
(výrobu) SN EN 1090- ást:1 až  6  [2].  

 Konstrukce musí být navržena a provedena tak, aby ve všech kritériích splnila 
požadavky zamýšleného používání. Ve v tšin  p ípad  se to týká požadavk  na 
mezní stav únosnosti konstrukce.  

 V tšina konstrukcí je namáhána dynamicky, kde se m ní pom r stálé složky 
zatížení ku prom nné složce zatížení. Prom nná složka zatížení se negativn  podílí 
na zm nách materiálu, které se obecn  ozna ují jako únava. Únavu 
v nejvýznamn jší mí e ovliv ují geometrické parametry konstruk ního detailu (tvar, 
tlouš ka) a  geometrické vady materiálu/svar  (vruby, trhliny apod.), jež ur ují kritéria 
únavové pevnosti. Únavové procesy bývají také nej ast jší p í inou poruch i
havárií, proto je t mto problém m v nována v praxi zvýšená pozornost. Jedná se 
p edevším o p ístupy navrhování z hlediska odolnosti v i únav . Podle nov jších 
poznatk  a dokument  IIW (International, Institut for Welding) [3, 4] je  navrhování na 
odolnost v i únav  založeno:

1. na únavové pevnosti ur ené podle konstruk ních k ivek životnosti 
(Wöhlerových), stanovených  pro rozkmity jmenovitých nap tí v 
sou adnicovém systému log  – log N, obr.1, odpovídajícím typickým 
kategoriím konstruk ního detailu (KD). Každá kategorie detailu je ozna ena

íslem, které vyjad uje v N/mm2 referen ní hodnotu c únavové pevnosti p i
2·106 cyklech. Znamená to tedy, že pokud na konstruk ní detail KD p sobí
menší rozkmit nap tí než je udáván normou, je konstruk ní prvek odolný proti 
únav  do po tu cykl  2·106

.  Obr.1 uvádí charakteristiky pro KD 36 až KD 160. 
Pro kategorie detail  namáhané konstantním rozkmitem   ( KD = Nc) 

probíhá zm na závislosti log  - log N  pod sklonem k ivky m=3 až po 
ND=5·106 N a pro rozsah ND=5·106  až NL = 108 pod sklonem m=5, nad NL je 
prahová hodnota  meze únavy konstantní. 



DEFEKTOSKOPIE  2008                         161 

Obr. 1  Závislost rozkmit  normálových nap tí  od po tu cykl  zatížení N (IIW [3]) 

V kvazistatické oblasti namáhání, tj. p i malém po tu cyklického zat žování je 
závislost  - N omezená hodnotou  1,5 . Re.  K poškození t chto konstrukcí obvykle 
dochází p i dosažení mezního stavu plastické únosnosti , k ehkým lomem nebo 
korozí pod nap tím

     2. na principech poznatk  lomové mechaniky, která p isp la k posuzování 
chování konstruk ních ástí s vadami typu trhlin zavedením do inženýrských výpo t
veli inu sou initele intenzity nap tí KI

       KI =  (  a)1/2 (1)

kde  je nominální nap tí (MPa) 
a – rozm r trhliny (mm) 

A její kritickou hodnotu KIC, tzv. lomovou houževnatost,  p i které vznikne k ehké
porušení.
Vztah (1) platí pro pr chozí trhlinu v desce namáhané tahem kolmo na trhlinu. Pro
typy trhlin r zného tvaru se používá parametrických rovnic  anebo výpo tu metodou 
kone ných prvk  (MKP). Jednotlivé zp soby jsou popsané v [4,5,6].

Lomová mechanika vznikla p edevším z pot eby stanovení požadavk  na 
vlastnosti materiál  z hlediska odolnosti proti k ehkému porušení. Vytvo ila však
zárove  podmínky  i pro hodnocení chování trhlin p i únavovém namáhání ástí
podle rozkmitu sou initele intenzity nap tí K:

K  =  (  a)1/2     (2)

Na rozkmitu sou initele intenzity nap tí K závisí rychlost r stu únavové trhliny
da/dN podle vztahu (3) : 

  da/dN = C0  . Km (3)

kde   C0 a  m  jsou konstanty. Ve sm rnicích pro hodnocení r stu trhlin [5, 6]  se 
používá hodnot:  pro m=3  (sklon k ivek)
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pro C0 =  3·10-13    (mm/c;  N·mm-1,5) = 9,5·10-9   (mm/c;  MPa·m1/2 ), 
pro feritické oceli Re  <  600 MPa,  T <  100°  v neagresivním prost edí
v etn  vzduchu. 

Závislost rychlosti r stu únavové trhliny na rozkmitu sou initele intenzity nap tí K
znázor uje  obr. 2.  Kvalitativní pr b h rozvoje trhliny v závislosti rychlost ší ení da/dt
na ase t znázor uje obr. 3.

Obr. 2       Obr. 3

K0 – je prahová hodnota , pod kterou trhlina neroste, Nukleace a rozvoj trhliny 
KC – je mezní hodnota, p i které nastane tvárné nebo

k ehké porušení. 
St ední oblast rychlosti r stu únavové trhliny popisuje vztah (3). 

V tšina vad, krom  velkých trhlin, neroste okamžit  po zatížení, ale  až po 
ur ité dob , tzv. dob  inkuba ní (Ni), obr. 4a, b.

         Obr. 4.  K ivky životnosti konstruk ních ástí s vadami
u vadoua – malé objemové vady,  b – s trhlinou nebo trhlin podobno
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Pro konstruk ní ásti s malými objemovými vadami p evažuje po et cykl  na iniciaci

. Vliv vad na únavové charakteristiky svarových spoj  konstrukcí  a 

Vady ve svarech a materiálech obecn  jsou vždy nežádoucí. Geometrické 

prvk ) mají za
násled

3.1 Ú inky vad ve svarech

ebezpe nost vad siln  závisí nejen na jejich  druhu, velikosti a etnosti, ale 
zejmén

trhliny (Ni) nad po tem cykl  na r st trhliny (NG), které lze zanedbat. U ástí s trhlinou 
je tomu naopak, Ni je malé, p evažuje doba r stu trhliny NG.

3
hodnocení   jejich p ípustnosti

charakteristiky vad ve svarech popisuje SN EN ISO 6520-1 a 2  [7]. 
Vady svar  (materiál ) a náhlé zm ny v pr ezu sou ástí (
ek odchylku v pr b hu silového toku p i zat žování konstrukce, což zp sobuje

lokální koncentraci nap tí a tím i koncentraci deformace. To vede k rychlému
vy erpání deforma ní schopnosti v daném míst  p ítomné diskontinuity, snížení
meze únavy a k iniciaci únavového lomu.

N
a na jejich tvaru i tzv. „ostrosti“, vyjád ené hodnotou 1/ , kde  je polom r

ko ene  vady. Dle tohoto kritéria jsou pak charakterizovány jako vady „tupé“
(objemové – dutiny, vm stky apod.) nebo „ostré“ (plošné – trhliny, studené spoje 
apod.). Vliv „ostrosti“ vady na únavu je patrný z obr. 5.

Obr.5 – Vliv ostrosti vady na únavu 

Ze závislosti vyplývá, že pokles zm ny meze únavy se zvyšuje se 
zmenš

materi
a úhlové p esazení, které vyvolávají 

bliny a pevné vm stky (struskové,

ováním polom ru ko ene vady. Dále je z ejmé, že pokles únavy je pom rn
výrazný i pro vadu tupou, tj. s kruhovým pr ezem. P i statickém namáhání však tato 
vada bude vždy tolerována, zatímco p i namáhání dynamickém bude naopak
nep ípustná, zejména p i menších polom rech ko ene vady. V tomto p ípad
závazné rozhodnutí o p ípustnosti vyžaduje p esné výpo ty nap tí  a úplnou kontrolu 
konstrukce metodami NDT, které umož ují ur it polohu vady, její tvar a velikost  [8]. 

Zvlášt  významnými koncentrátory nap tí ve svarových spojích (i v
álech) z hlediska únavy jsou vady typu: 

v geometrii spoje – lineární
p ídavné  ohybové namáhání 
objemové vady – póry, bu
oxidové, kovové).
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 plošné vady – trhliny, studené spoje, nepr vary a zápaly (zejména 
úzké).

3.2 Hodnocení p ípustnosti vad z hlediska únavové pevnosti 

Obecn  kritéria p ípustnosti vad ve svarových spojích vyrobených tavným 
sva ováním (mimo elektronové a laserové) stanovují normy EN ISO  5817 (pro ocel, 
nikl, titan a jejich slitiny) [9], EN ISO 10042 (pro hliník a jeho slitiny) [10] a pro svary 
vyrobené elektronovým a laserovým sva ováním EN ISO  13919-1 [11] podle stup
kvality B, C, D a p esn ji pak normy pro p íslušné výrobky (nap . SN EN  13445-1 
až 8 [12], SN  EN 1090-1-1 [2] apod]. 

S p ihlédnutím k uvedeným normám, kritéria hodnocení p ípustnosti vad pro 
kritické oblasti dynamicky namáhaných komponent, ve vztahu k metodám zkoušení, 
uvádí tabulka 1. 

Tabulka 1 

Metoda zkoušení 
Název (zkr.) Norma

Kritéria
p ípustnosti

Norma stup
p ípustnosti

Vizuální (VT) EN 970 B ISO 5817 
Kapilární (PT) EN 571-1 1 EN 1289 
Magnetická prášková (MT) EN 1290 1 EN 1291 
Proza ovací (RT) EN 1435 1 EN 12517-1 
Ultrazvuková (UT) EN 1714 2 EN 1712  * 
Poznámka: 
* nep ipouští se plošné vady a pro t > 100 mm se požaduje t ída zkoušení  C nebo D

  Nov jší poznatky hodnocení konstrukcí podle kategorie detailu KD dle 
Wöhlerových k ivek a lomové mechaniky [3,4,5,6 aj.] ukázaly, že je možno tolerovat 
vady v tší než p ipouští normy p ípustnosti/jakosti, aniž  se sníží požadavek kvality. 
Na základ  tohoto poznatku zavádí sm rnice IIW (International Institut of Welding)
[4] p ístup hodnocení podle vhodnosti pro daný ú el  „vhodnost pro provoz“ (FfP - 
Fitness for Purpose), pro který je zaveden pojem „tolerovatelný rozm r vady  (trhliny) 
– atol.“ , což p edstavuje pom r maximálního rozm ru vady (trhliny) a sou initele 
bezpe nosti.

 Hodnocení tolerovatelnosti  vad p i únav   podle kategorií kvality Q na 
základ  kategorie detailu KD [3] s využitím Woehlerových k ivek  (konstruk ních
k ivek životnosti), které umož ují na p ímkách v sou adnicích  log  – log N, obr. 1, 
pro jednotlivé typy defekt  a dané podmínky  zat žování odvodit závislosti ve tvaru 
k ivek pro p íslušné kvality  Q = KD [4]. Pro hodnocení cyklicky namáhaných 
konstrukcí zpracoval International Institut of Welding (IIW) doporu ení, která 
vycházejí ze sít  k ivek únavové pevnosti (Wöhlerových), obr. 1. 

 Rozhodující vliv na volbu stupn  jakosti p i p evážn  dynamickém zat žování
má rozkmit p sobícího dynamického namáhání v porovnání s mezí únavy 
konkrétního sva ovaného detailu. P i azení jednotlivých konstruk ních prvk  ke 
kategoriím detailu  a rozkmitu nap tí je zpracováno tabelárn  v [4]. P i tomto 
p i azení podle IIW se všeobecn  p edpokládá, že vady svar  jsou v mezích daných 
stupn m jakosti B dle EN ISO 5817. P ípustnost n kterých vad hodnocených na 
základ  kategorie detailu uvádí tabulky 2 a 3 [13]. 
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Tabulka 2. – Hodnoty p ípustnosti pór  a pevných vm stk

Maximální délka vm stku (mm) 
Kategorie detailu 

po sva ení
po tepelném zpracování 

po sva ení

Limity pór  v 
% plochy 

100 1,5 7,5 3
90 2,5 19 3
80 4,0 58 3
71 10,0 bez omezení 5
63 35,0 bez omezení 5

56 a nižší bez omezení bez omezení 5

Tabulka 3. – Hodnoty p ípustnosti zápal

P ípustný zápal h/t Kategorie detailu 
tupé svary koutové svary 

100 0,025 nep ípustné
90 0,05 nep ípustné
80 0,075 0,05
71 0,10 0,075
63 0,10 0,10

56 a nižší 0,10 0,10
Poznámka: 

- zápaly se hodnotí pom rem hloubky zápalu 
    k tlouš ce materiálu (h/t) 
 - zápal hlubší jako 1 mm se posuzuje jako trhlina     
 - tabulka platí pro desky tlouš ky  od 10 do 20 mm 

Obdobné doporu ení k výb ru stupn  jakosti pro jednotlivé typy vad  tupých a 
koutových svar  , pro možnost optimalizace provedení svar  v oblasti meze únavy,  
zpracoval DVS  [14]. 

Tolerovatelnost vad ve vztahu k meznímu stavu porušení metodami lomové 
mechaniky (LM) lze posoudit na základ  znalosti druhu a velikosti nalezené vady a  
druhu a velikosti namáhání, z nichž se vypo ítá sou initel intenzity nap tí KI podle
vztahu (1):

pro  < Re    

když  = k n + z

kde:
k je sou initel koncentrace nap tí,
n je nominální nap tí  a z je zbytkové nap tí.

Pokud lomová houževnatost  KIC spl uje podmínku: 

           KIC  >  n  KI      (4)                                  

je vada p ípustná, není t eba ji opravovat, ale vyžaduje periodickou NDT kontrolu. 
Hodnota n ve vztahu (4) je sou initel bezpe nosti a závisí na p esnosti stanovení 
výpo tových údaj , rozm r  trhliny, nap tí a lomové houževnatosti. 
P ístupy lomové mechaniky slouží zejména pro posuzování vad  v tších než 
p ipouští normy na jakost výrobk .



166     DEFEKTOSKOPIE  2008    

4. Záv r

 Posouzení p ípustnosti vad ve výrobku (svaru) je rozhodující pro jeho funkci 
z hlediska užívání a doby jeho životnosti. Sou asn  zavedený zp sob hodnocení 
p ípustnosti je založen na stanovení mezních rozm r  vad zjišt ných metodami NDT 
a za azených do klasifika ních stup  jakosti/p ípustnosti podle p íslušných norem 
ISO/EN [9,10,11 a tab.1] na základ  požadavk  dokumentace výrobku. Tento postup 
má všeobecný charakter použití, avšak p i hodnocení nezohled uje možné mezní 
stavy zat žování. Nov jší poznatky, zejména v oblasti únavy, s použitím navrhování 
na odolnost proti únav  podle únavové pevnosti pro rozkmity jmenovitého nap tí
(obr.1) nebo podle poznatk  lomové mechaniky, ukazují, že je možno tolerovat vady 
v tší než p ipouští stávající postup podle norem ISO/EN. Pro tento zp sob
hodnocení je zavád n pro p ípustný  rozm r vady termín „vada tolerovaná“. 
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