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Abstract 

In report the authors confronts technical requirements on manufactured 
construction concerning on criteria by new admissions of transformed European 
norms to Euro-codes. Especially they are concerned with admissions of quality rating 
of manufactured construction on the subject of determination of admissibility criteria 
for given level of using.   
 
Úvod 

Svařované konstrukce a zařízení mají nezastupitelné postavení v širokém 
sortimentu vyráběných strojních a jiných technických zařízení. Konstrukce a její prvky 
musí být navrženy a vyrobeny  tak, aby splňovaly bezpečný a spolehlivý provoz po 
předpokládanou dobu životnosti. To předpokládá kvalitu vývoje návrhu, zajištění 
kvality výroby (provedení) a odpovídající kontrolu dosažené kvality 
konstrukce/zařízení. Pro usnadnění technické spolupráce  a předcházení překážkám 
trhu se navrhování, provádění a kontrola kvality výrobků zabezpečuje prostřednictvím 
jednotných normativních standardů – norem, které obsahují technické specifikace, 
předepisují technické požadavky na výrobky, proces nebo služby a požadavky na 
zkoušení. Pomocí takovýchto norem se prokazuje shoda výrobku/konstrukce 
s příslušnými technickými předpisy, např. nařízení vlády, evropské směrnice aj. 
Dosud platné normy ČSN, ČSN  EN jsou revidovány a postupně transformovány na 
EN Eurokódy.  V oblasti navrhování ocelových konstrukcí se jedná o Eurokód 3 - 
ČSN EN 1993-1 až  6 [1] a pro provádění ocelových  konstrukcí  ČSN EN 1090-
2:2009 [2], které věnujeme, z hlediska jejího současného významu, v příspěvku 
vybranou pozornost ve vztahu k posuzování kvality v souvislosti s použitím NDT 
metod. 

 
Hlavní technické požadavky na ocelové konstrukce  
 Obecným a také rozhodujícím kritériem pro posouzení konstrukce  jsou její 
mezní stavy  a rezervy bezpečnosti k těmto stavům [1].  
 Podle normy ČSN EN 1090-2 je konstrukce charakterizována : 

 třídou provedení 

 třídou následků 
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Norma rozlišuje 4 třídy provedení konstrukcí označované EXC1 až  EXC4. 
Požadavek přísnosti vzrůstá od EXC1 po EXC4. Pokud není třída provedení 
stanovena, musí se použít  EXC2. Doporučenou matici pro výběr třídy provedení ze 
stanovené třídy následků, kategorie použitelnosti a výrobní kategorie uvádí tabulka 1. 

 
Tabulka 1 – Matice pro stanovení tříd provedení.  

          Array for determination of classes of providing.    

Třídy následků CC1 CC2 CC3 

Kategorie použitelnosti SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

Výrobní 
kategorie 

PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3* EXC3* 

PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3* EXC4 

* EXC3 se má použít  na zvláštní konstrukce s extrémními následky při porušení,  
   jak požadují národní ustanovení. 

 
Kritériem pro stanovení následků (CC1 až CC3) je závažnost , která je vyjádřena  
následky poruchy uvažované konstrukce  nebo nosného prvku na lidských životech, 
ekonomických a sociálních ztrátách nebo poškození životního prostředí (viz EN 
1990): 

 CC1 – malé následky 

 CC2 -  střední následky 

 CC3 -  velké následky  
 

Kategorie použitelnosti představuje rizika spojená s používáním konstrukce: 

 SC1 -  konstrukce a dílce navržené pouze na kvazistatické zatížení, pro 
seizmické zatížení s nízkou aktivitou nebo na únavové zatížení od 
jeřábů * (*viz EN 1991-3 a EN 13001-1) 

 SC2 -  konstrukce navržené na únavu dle EN 1993 (mosty, jeřáby), konstrukce 
vystavené vibracím a střednímu až vysokému seizmickému zatížení o 
aktivitě DCM a DCH (třída duktility dle EN 1998-1).  

 
Výrobní kategorie představuje rizika  spojená s prováděním (výrobou) konstrukce: 

 PC1  - nesvařované dílce jakékoliv pevnostní třídy oceli nebo svařované 
     z oceli nižší pevnostní třídy než S355 

 PC2  - svařované z oceli S355 a vyšší pevnostní třídy.   
   
Požadavky na kontrolu a NDT zkoušení 
 
 Kontrola a zkoušení včetně oprav musí být prováděna podle specifikace 
v souladu s požadavky na jakost podle zde citované normy. Všechny kontroly a 
zkoušení se musí provádět podle předem stanoveného plánu s dokumentovanými 
postupy (čl. 4.2.1 a 4.2.2 normy).  
 Metody NDT zkoušení, pro zjišťování povrchových a vnitřních vad svarů, se 
volí v souladu s ČSN EN 12062 [3] kvalifikovaným pracovníkem v NDT ve stupni 3. 
 Kontrola se provádí (čl. 12.4 normy ČSN EN 1090-2) před, během a po 
svařování, event. po případné opravě v souladu s požadavky v odpovídající části 
normy ČSN EN 3834-2 až 4 [4] a ve vztahu k třídám provedení. V přehledu 
provádění a požadavky na NDT kontrolu svarů, dle EN 1090-2, uvádí tabulka 2. 



 

 

  Kontrola nesmí být prováděna dříve než po minimální časové prodlevě po 
svaření, v souladu s tabulkou 3.  Dosavadní doporučení v normách připouští možnost 
zkoušení „jakmile to fyzikální stav svaru dovolí“, bez bližšího určení nebo „nejdříve po 
16ti hodinách po svaření“ [5].  

Rozsah zkoušení vyžaduje 100 %ní kontrolu vizuální na všech svarech, 
případně doplněnou zkouškou kapilární nebo magnetickou práškovou. Pokud není 
specifikací stanoveno jinak, nepožadují se pro svary třídy provedení EXC1 žádné 
další doplňující NDT zkoušky, pro svary   EXC2, EXC3 a EXC4  je rozsah 
doplňujících NDT zkoušek stanoven podle tabulky 4.    
 
 

Tabulka 2 – Provádění NDT kontroly svarových spojů. 
  NDT controls of weld joints.  

Požadavek 

Třída provedení ocelové konstrukce 
(dílce, detailu) 

Poznámka 

EXC1 EXC2 EXC3 EXC4  

Kontrola před, 
během a po 
svařování 

EN ISO 
3834-4 

EN ISO 
3834-3 

EN ISO 
3834-2 

EN ISO 
3834-2 

1* 
2* 

Kontrola po svařování 

Rozsah kontroly 
VT 100 % 

3* 
VT 100 %, ostatní doplňující metody    

dle tabulky 6 ( tab.24 EN 1090-2) 
4* 

Kvalifikace 
pracovníků NDT 

dle 
EN 970 

certifikovaná dle EN 473 (ISO 9712) 
ve stupni 2 (zkoušení), ve st. 3 (výběr metod) 

Oprava svarů 
bez 

WPQR* 
podle 

WPQR 
podle 

WPQR 
podle 

WPQR 
*WPQR není   
požadováno 

Kontrola opravy musí splňovat požadavky kontroly pro navržené svary 

Svary pro spřažené 
ocelové konstrukce 

platí požadavky na provedení kontroly a kvalitu 
podle EN ISO 14555, čl. 8. ** 

** EN1090-2 
odst.12.4.3 

Výrobní zkoušky nejsou požadovány 
pouze jsou-li 

požadovány*** 
*** EN 1090-2, 
odst.12.4.4 

Pozn.:  1*  Pokud není stanovena třída provedení, musí se použít EXC2. 
 2*  Kontrola NDT po svařování nesmí být prováděna dříve než po časové 
      prodlevě podle tabulky 5. 

  3* nepožadují se žádné další doplňující NDT zkoušky 
  4* neshodné výsledky v souboru se šetří podle návodu v příloze C v EN12062 

     a čl. 12.4.2.2 normy  ČSN EN 1090-2 
    * až *** význam podle odvolávky  v poznámce 

 
 



 

 

Tabulka 3  – Minimální časové prodlevy mezi ukončením svaru a prováděním  
NDT zkoušení.  

            Minimal time delay betwen weld completion and NDT testing.  

Rozměr svaru 
(mm)* 

Vnesené teplo Q 
(kJ/mm)** 

Časová prodleva 
(v hodinách)*** 

S235 až S420 S460 a výše 

a  nebo s  <  6 všechno do vychladnutí 24 

6 <  a nebo s < 12 
≤ 3 8 24 

> 3 16 40 

a nebo s  > 12 
≤3 16 40 

>3 40 48 

* Rozměr se vztahuje k jmenovité tloušťce koutového svaru a nebo jmenovité tloušťce s materiálu plně 
provařeného tupého svaru. Po jednotlivé částečně provařené tupé  je kritériem jmenovitá hloubka 
svaru a , ale pro dvojice částečně provařených současně svařovaných tupých svarů je to součet 
tlouštěk svarů a. 
 
**  Vnesené teplo Q se vypočítá podle kapitoly 19 v EN 1011-1:1998 
 
*** Čas mezi ukončením svaru a provedením NDT se musí uvést v protokolu NDT. V případě „do 
vychladnutí“  to znamená čas, kdy svar je tak vychladlý, že je možné provést spolehlivě NDT zkoušky. 

 
 

 Tabulka 4  -  Rozsah doplňujících  NDT zkoušek pro zjišťování povrchových  
i vnitřních vad svarů konstrukcí podle tříd provedení. 

Extension completing NDT testing for detection of defects of weld 
  construction  by classes.   

Typ svaru 
Dílenské nebo montážní svary 

EXC2 EXC3 EXC4 

Příčné nebo částečně provařené tupé svary ve spojích s tahovým napětím: 

U > 0,5 
U < 0,5 

10 % 
0 % 

20 % 
10 % 

100 % 
50 % 

Příčné tupé svary a částečně provařené tupé svary: 

v křížových spojích 
v T spojích 

10 % 
5 % 

20 % 
10 % 

100 % 
50 % 

Příčné koutové svary v tahu nebo ve smyku: 

s a > 12 mm nebo t > 20 mm 
s a ≤ 2 mm  a t ≤ 20 mm 

5 % 
0 % 

10 % 
5 % 

20 % 
10 % 

Podélné svary a svary výztuh 0 % 5 % 10 % 

Vysvětlivky: 
1. Podélné svary jsou ty, které jsou rovnoběžné s osou dílce, Všechny ostatní se považují za 

svary příčné. 
2. U = stupeň využití svarů pro kvazistatické zatížení. U = Ed / Rd, kde Ed je největší účinek 

zatížení svaru a Rd je únosnost svaru v mezním stavu únosnosti. 
3. Symbol  a  je tloušťka  svaru a  t je tloušťka tlustšího spojovaného materiálu. 



 

 

Kritéria hodnocení vad svarových spojů podle požadavků ČSN EN 1090-2:2009 
 

Kritéria přípustnosti vad ve svarech jsou posuzována podle ČSN EN ISO  
5817 [6] v souladu s třídami provádění konstrukcí, viz tabulka 5. 
 
 
Tabulka 5  -  Kritéria přípustnosti vad vzhledem k třídě provádění konstrukcí 
  Criteria of admissibility of defects in view of classes. 

Požadavek 
Třída provedení konstrukce (dílce, detailu) 

Poznámka 
EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

Jakost při 
svařování 

EN ISO 
3834-4 

EN ISO 
3834-3 

EN ISO 
3834-2 

EN ISO 
3834-2 

kontrola před, 
během a po 
svařování 

Kritéria přípustnosti 
vad dle EN ISO 5817 

D C * B B+ B+   ** 

*  Všeobecně platí úroveň kvality ve stupni C, s výjimkou  vad typu 5011, 5012, 506, 601 a 
   2025,  pro které se připouští úroveň kvality D. 
**  Znamená úroveň kvality B s dalšími (vyššími) požadavky. 

 
Odlišné požadavky B+ od standardních požadavků B podle normy ČSN EN ISO 
5817  uvádí tabulka 6. 
 
Tabulka 6  - Doplňující požadavky pro úroveň kvality B+ ve srovnání  

s kvalitou B podle  ČSN EN ISO 5817. 
  Complementary requirements for quality level B+ in comparasion 
   with B quality by ČSN EN ISO 5817. 

Označení vad  
ČSN EN 1090-2:2009, tab.17 

kvalita B+ 

EN ISO 5817:2008 
kvalita B 

Zápaly: (5011, 5012) nepřípustné h ≤ 0,05.t ; max. 0,5 mm 

 
Vnitřní póry: 
(2011 až 2014) 
 
 
Pevné vměstky: 
(300) 

BW d ≤ 0,1.s; max. 2 mm d ≤ 0,2.s ; max. 3 mm 

FW d ≤ 0,1 a; max. 2 mm d ≤ 0,2.a; max. 3 mm 

BW 
h ≤ 0,1.s ; max. 2mm 
l ≤ s , ale max. 10 mm 

h ≤ 0,2.s ; max. 2 mm 
l  ≤ s ;  max. 25 mm 

FW 
h ≤ 0,1. s ; max. 1 mm 

l ≤  a ; max. 10 mm 

h ≤ 0,2.s ;max. 2 mm 
l ≤  a ;  max. 25 mm 

Lineární přesazení (507) h ≤ 0,05.t ; max. 2 mm h  ≤ 0,1.t ; max. 3 mm 

Hubený kořen (515) nepřípustný h  ≤ 0,05.t ; max. 0,5 mm 

Tabulka nezahrnuje kritéria B+ pro desky mostovky, viz tab. 17 normy EN 1090-2. 
Symboly a, d, h, l, s, t  jsou stanoveny v normě EN ISO 5817 v čl. 4. 



 

 

Závěr 

 
   V příspěvku měli autoři snahu, v možné míře přípustného rozsahu, poukázat 
na některé důležité aspekty respektování kritérií kvality  prováděných konstrukcí 
podle současné úrovně normalizace ve smyslu znění normy ČSN EN 1090-2:2009 . 
Celá tato problematika jistě zaslouží širší konfrontaci s řadou dalších technických 
norem a specifikací, především výrobkových, které umožňují posuzování 
konstrukcí/zařízení komplexněji ve vztahu k mezním stavům z hlediska jejich 
funkčního využití. Příspěvek se nezabývá aplikací NDT zkoušení, kterému bezesporu 
přisuzuje nezastupitelné místo nejen pro zjištění a charakterizaci imperfekcí, ale 
především pro možnou kvantifikaci nálezu těchto imperfekcí (velikosti a rozsahu), 
která umožňuje, s použitím stanovených kritérií přípustnosti podle příslušných 
specifikací a norem pro kvalitu/přípustnost, rozhodnout o uvolnění/zamítnutí 
konstrukce pro dané použití. Zajišťování kvality výrobků podle zásad 
normalizovaných kritérií přípustnosti/kvality je v popředí zájmu dodavatelsko-
odběratelských vztahů zemí EU.       
 

 

Použitá literatura a normy 
 
1 ČSN EN 1993-1-1 Ocelové konstrukce  - Obecná pravidla 
2 ČSN EN  1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
    Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
3 ČSN EN 12062 Nedestruktivní zkoušení svarů – Obecná pravidla pro 

kovové materiály. 
4 ČSN EN ISO 3834 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových 

materiálů – Část: 2, 3 a 4. 
5 ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí  (+ Změna 2,3) 
6 ČSN EN ISO 5817 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin  
    zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a 

laserového) – Určování stupňů kvality. 
Míšek, B., Kudělka, V.:  Seminář pro mezinárodní inspektory (IIW) a inženýry 

 (IEW) svařování a pracovníky NDT kontroly ve svařování, 
 září 2009, TDS – SMS, s.r.o. Brno. 

  


