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Abstrakt 

V této bakalářská práci jsem se zabýval řízením jakosti svářečských prací v D5, akciová 
společnost Třinec a možnostmi jejího zefektivnění. 

Svařování je klíčový proces v oblasti výroby a montáže ocelových konstrukcí, proto je 
procesu svařování přikládán takový význam. Důraz v této práci je kladen na správný přístup 
k řízení jakosti v této oblasti strojírenství.  

Význam celé práce je přikládán konkrétním vstupům a výstupům jednotlivých procesů, které 
se bezprostředně týkají svařování.  

 

Abstract 

In this thesis I dealt with quality control of welding works in D5, corporation Trinec and 
opportunities to improve its effectiveness. 

 
Welding is a key process in the manufacture and installation of steel structures, so the welding 
process attached such importance.The emphasis in this work is placed on the right approach to 
quality management in the field of engineering. 

 The importance of the work is given to the specific inputs and outputs of each process, which 
is directly related to welding. 

 

Klíčová slova 

Systém řízení jakosti, požadavky na jakost, jakost svářečských prací, svářečský dozor, 
testování hypotéz. 

 

Key Words 

Quality management system, quality requirements, quality welding work, welding personnel, 
hypothesis testing. 
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Úvod 
 
Svařování je zvláštní proces, který vyžaduje dozor nad svářečskou činností tak, aby se 

vytvořila důvěra ke svářečské výrobě a spolehlivé funkci výrobku v provozu. Úkoly 

a odpovědnosti pracovníků působících v činnostech souvisejících se svařováním, jako je 

plánování, provádění, dozor a inspekce by měly být jednoznačně stanoveny [7]. 

Jakost ocelové konstrukce je základní, zcela nezbytnou podmínkou její předpokládané 

spolehlivosti.  

Aby toho bylo dosaženo, musí se dbát na dodržení specifických postupů už při smluvních 

vztazích, při navrhování, při výběru základních a přídavných materiálů, při přípravě postupů, 

vlastním provádění a i následně po něm, při kontrolách a zkouškách.  

Jakost je rozhodujícím faktorem stabilní ekonomické výkonnosti podniků. Toto konstatování 

není v žádném případě přehnané.  Firmy s moderními systémy managementu jakosti skutečně 

dosahují dlouhodobě podstatně lepších výsledků než firmy s pouhou tradiční orientací na 

prokazování jakosti prostřednictvím technické kontroly. Systémy managementu jakosti se 

totiž projevují pozitivními účinky jak uvnitř podniku, tak v jeho okolí. Interní účinky systému 

managementu jakosti se obvykle generují rychleji než účinky externí: klesá podíl neshod na 

celkových výkonech, stoupá výtěžnost materiálních vstupů i účinnost vnitropodnikových 

procesů, protože se zvyšuje rozsah správně provedené práce napoprvé [2]. 

Organizace má zavedené požadavky k zabezpečení jakosti svářečských prací při výrobě 

a montáži ocelových konstrukcí podle ČSN ISO 6213. Ta má za cíl zabezpečení sjednocení 

podmínek kontroly výroby výrobcem a dalších kontrol kompetentními pracovníky a orgány 

tak, že je zaručena jakost svařovaných konstrukcí v souladu s provozními podmínkami, pro 

které je určena. Tyto dokumentované postupy určují požadavky na návrh svařované 

konstrukce, na výběr vhodných materiálů, na vybavení pro svářečské práce, na pracovní 

prostory a prostředí, na kvalifikaci personálu, přípravu, postup a kontrolu svářečských prací. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat současné metody řízení jakosti svářečských prací v D5, 

akciová společnost Třinec včetně činností, které se svařováním úzce souvisí a navrhnout 

zlepšení v oblasti řízení jakosti s ohledem na návrh a zavedení progresivních metod 

svařování.  
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1 Charakteristika činnosti organizace 
 

D 5, akciová společnost, Třinec je samostatnou akciovou společností, která byla založena 

v roce 1993. Hlavním posláním této akciové společnosti při jejím vzniku bylo aktivně 

uspokojovat potřeby své mateřské hutní akciové společnosti, tedy Třineckých železáren. Díky 

svému kvalitnímu kádru pracovníků se akciová společnost stala ojedinělou v rámci České 

republiky, když dovede velmi odborně a pružně reagovat na potřeby mateřské společnosti 

Třineckých železáren, ale taktéž zejména v oblasti stavebnictví komplexně realizovat i velké 

projekty, nejen v rámci regionu Moravskoslezského kraje, České republiky, ale i v zahraničí. 

Organizační strukturu této akciové společnosti, která sídlí v areálu Třineckých železáren tvoří:  

Provoz zámečnických dílen 

Provoz elektrotechnických dílen 

Provoz stavebních dílen 

Provoz žárotechnických dílen 

Společnost v současné době zaměstnává 750 zaměstnanců. 

Systém jakosti v akciové společnosti je certifikován podle ISO 9001:2000, environmentálního 

systému ISO 14001 a systému bezpečnosti práce OHSAS 18001.  Kromě toho získala 

D 5, akciová společnost Třinec řadu certifikátů a oprávnění, mezi které v oblasti výroby 

a svařování ocelových konstrukcí patří zejména Velký průkaz způsobilosti Českých drah pro 

výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových konstrukcí včetně mostních konstrukcí, 

Velký svářečský průkaz GSI -SLV Berlín pro výrobu dle DIN 18 800-7, má zavedené 

požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů dle ČSN EN ISO 3834-2 - 

Část 2: Vyšší požadavky na jakost. Firma jako jedna z prvních v české republice získala 

certifikát pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí dle nové evropské normy ČSN EN 1090-

2+A1. Kromě certifikátů pro tuzemský trh vlastní firma také oprávnění na výrobu a montáž 

ocelových konstrukcí pro slovenské a polské dráhy.    

Většina svářečských činností D5, akciová společnost, Třinec probíhá v zámečnické dílně, 

která se zabývá výrobou a montáží svařovaných ocelových konstrukcí. 
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Organizace se zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí všech typů, od pomocných 

konstrukcí jako jsou obslužné lávky technologických celků, až po technologicky náročné 

ocelové konstrukce železničních mostů pro české dráhy. 

Jedním z nových nosných programů byl stanoven program dodávek jeřábů na klíč viz Obr. č.1 

vlevo portálový jeřáb na Rudišti, vpravo jeřáb na skladě ingotů Třineckých železáren. 

V oblasti energetiky je to program dodávek tlakových nádob, což sebou nese vysoké nároky 

na jakost prováděných prací. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. č.1 vlevo portálový jeřáb na Rudišti, vpravo jeřáb na skladě ingotů Třineckých železáren 
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2 Teoretická východiska použitých metod 
 

Jako teoretická východiska použitých metod navrhuji testování hypotéz. 

Předpoklad, který vyslovíme a chceme ověřit, nazýváme nulová hypotéza a značíme H0. 

Ověřování platnosti H0 se nazývá testování nulové hypotézy. 

Pro případ, že H0 neplatí, je potřeba ještě uvést, s jakou jinou alternativou než H0 počítáme. 

Tato možnost se nazývá alternativní hypotéza a značí se H1. Nejčastěji je H1 negací H0, ale 

nemusí být. 

 

2.1  Obecné principy testování 

 

Sestrojí se tzv. testovací kritérium T, které je z hlediska teorie pravděpodobnosti náhodná 

veličina. T se sestrojí tak, aby mělo některé z tabelovaných rozdělení a právě tehdy, když platí 

H0. Vypočítané T chápeme jako realizaci této náhodné veličiny. T se porovnává s kritickou 

hodnotou. Odtud plyne obecný postup testování. 

Formulace nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1, 

Výpočet testovacího kritéria T, 

Nalezení kritické hodnoty K, 

Pozorování K a T, ponechání nebo zamítnutí H0. 

Kritická hodnota K rozděluje obor hodnot náhodné veličiny T na dvě části: 

Kritický obor W 

Obor přijetí V 

Je-li T ∈	W,	H0	se	zamítá,	je-li	T	∈	V,	H0	se	přijímá. 

Při testování se můžeme dopustit těchto chyb: 

Zamítáme hypotézu, která platí, tzv. chyba prvního druhu. 
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Pravděpodobnost chyby prvního druhu se značí p resp. Alfa ( = hladina významnosti ) a její 

smysl je vyjádřen podmíněnou pravděpodobností 

p = P(T∈W \H0) 

Přijmeme hypotézu, která platí, tzv. chyba druhého druhu. 

Pravděpodobnost chyby druhého druhu se značí beta (β) a její smysl je vyjádřen podmíněnou 

pravděpodobností 

β = P(T∈V\H1) 

 

β lze vyjádřit takto: 

β = 1- P (T∈W\H1)	⇒1- β = P(T∈W\H1) 

Tato pravděpodobnost je tzv. síla testu. Je to pravděpodobnost, že test povede k oprávněnému 

zamítnutí testované hypotézy H0 

 

2.2  Test významnosti rozdílu mezi dvěma rozptyly (F – test)  

 

Máme dva náhodné výběry z rozdělení N (µ1, σ1
2) a N(µ2, σ2

2) o rozsahu n1 a n2 a výběrové 

rozptyly s1
2 a s2

2. Testujeme hypotézu  

H0: σ1
2 =  σ2

2 

Proti alternativní hypotéze  

H1: σ1
2 ≠  σ2

2 

Testovací kritérium 

T  = 
S

S
1

2

2
2

 

Se sestaví tak, aby větší z rozptylů s1
2 a s2

2 byl v čitateli. 



6 
 
 

Kritická hodnota  

F n1- 1, n2- 1(p) 

Se určí z tabulek Fischerova rozdělení pro n1-1a n2-1 stupně volnosti a hladinu významnosti 

p. Je-li T> F n1- 1, n2- 1(p), zamítáme H0 a přijímáme H1. 

 

2.3 Testování předpokladu o střední hodnotě základního souboru                  

(jednovýběrový  t – test)  

 

Nechť ( X1……..Xn ) je výběr z rozdělení N (µ, σ
2), σ2 není známo. 

Testujeme hypotézu 

H0: µ= µ0 

Proti alternativě 

H1: µ ≠  µ0 

Testovací kritérium 

T = 
X

S
n

− µ 0  

Kde X je výběrový průměr, 

S je výběrová směrodatná odchylka, 

µ0  je předpoklad o µ, 

n je rozsah výběru. 

Kritická hodnota  tn-1(p) se určí z tabulek Studentova rozdělení pro n-1stupně volnosti 

a hladinu významnosti p. Je-li |T| > tn-1(p), zamítáme H0 a přijímáme H1. 
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2.4 Test významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry                     

(dvouvýběrový t – test) 

Mějme dva průměry o rozsahu n1 a n2 z rozdělení N (µ1, σ1
2) a N(µ2, σ2

2) a výběrové průměry 

2,1 XX . Rozptyly σ1
2 a  σ2

2 neznáme. 

Testujeme hypotézu 

H0: µ1 = µ2 

proti alternativě 

H1: µ1 ≠ µ2 

Podle toho, zda 2
1σ  = 2

2σ  nebo 2
1σ  ≠ 2

2σ , což ověříme F – testem, volíme testovací kritérium 

T. 

a) je-li 2
1σ  = 2

2σ , pak testovací kritérium T je: 

( ) ( )

( )

21

2121

2
22

2
11

21 2

11 nn

nnnn

SnSn

XX
T

+

−+⋅⋅
⋅

−+−

−
=        

kde 2,1 XX  jsou výběrové průměry, 

      2
2

2
1 ,SS  výběrové rozptyly, 

       n1, n2 rozsahy 1. a 2. výběru 

Kritická hodnota ( )α221 −+nnt  se určí z tabulek Studentova rozdělení pro n1+n2-2 stupně 

volnosti a hladinu významnosti α. 

Je-li T > ( )α221 −+nnt  zamítáme H0 a přijímáme H1. 

Je-li σ1
2 ≠  σ2

2, pak testovacím kritérium T je: 

 

T = 
V2+V1

21 XX −

     [1]
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3 Současné metody hodnocení jakosti svářečských prací 
 

Zvýšená výkonnost organizací, které získaly různé ceny za jakost, je zcela evidentní zejména 

u těch ukazatelů, které charakterizují úspěšnost organizací na trzích. Autoři průzkumu také 

prokázali, že změny ve výkonnosti malých a středních podniků byly cca dvakrát výraznější 

než u velkých firem [3]. 

Specifika svářečských prací začínají již při poptávkových a nabídkových jednáních a následně 

smluvních jednáních. Z hlediska svářečských prací se forma přezkoumávání nabídek, 

poptávek, smluv a návrhu neliší od přezkoumávání podle norem systémů managementu 

jakosti, ale v zadání se objevují specifika svářečských technologií, jejich příprava, provádění 

a kontrola. 

 

3.1 Metody svařování používané v D5, a.s. 

 

Mezi nejpoužívanější metody svařování patří v D5, a.s. Třinec svařování obalenou elektrodou 

- metoda 111 a svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu - metoda 135. 

Metoda 111 -  Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou ( ROS ) je historicky nejstarší 

metodou tavného svařování. Můžeme ji charakterizovat jako metodu svařování elektrickým 

obloukem drátovou elektrodou, obalenou vrstvou tavidla. Obaly elektrod tvoří bazická, 

rutilová, kombinovaná nebo speciální tavidla. Jako zdroj proudu pro hoření elektrického 

oblouku se používají zdroje se střídavým nebo stejnosměrným proudem. Výběr zdroje proudu 

pro svařování obalenou elektrodou závisí na zvoleném, případně předepsaném typu obalu 

elektrod. Obal elektrody má při svařování metalurgickou, elektrickou a fyzikální funkci. Při 

svařování obalenou elektrodou vzniká na povrchu svarů struska, která má za úkol v průběhu 

tuhnutí chránit svarový kov před okolní atmosférou a formovat svarovou housenku. 

Svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou je poměrně jednoduchou metodou 

svařování jak z hlediska parametrů svařování, tak z hlediska poloh svařování. 
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Metoda 111 se používá pro její operativní vlastnosti při svařování ocelových konstrukcí, 

potrubí a tlakových nádob především na montáži. 

 

Metoda 135 – Obloukové svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu ( MAG ) patří 

vedle svařování obalenou elektrodou v celosvětovém měřítku k nejrozšířenějším metodám pro 

svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí [6].  

Pro svařování metodou MAG se používá zdrojů se stejnosměrným výstupem proudu, kde je 

drátová elektroda připojena na kladný pól zdroje. Dnes se jako zdroje používají především 

invertory. Při obloukovém svařování v ochranné atmosféře hoří oblouk pod atmosférou 

ochranného plynu, který je do místa svařování přiváděn společně se svařovacím drátem 

hubicí. Jako ochranný plyn se nejčastěji používá směs argonu a oxidu uhličitého, nejčastěji 

v poměru 82% Ar, 18% CO2. Oblouk při svařování hoří mezi plynule odtavujícím se drátem 

a základním materiálem. Drát je navinut na cívce a je podáván do hořáku podávacím 

zařízením rychlostí, která je závislá nastaveným parametrům svařování a jeho průměru. 

Mezi hlavní výhody MAG svařování patří: 

Hluboký závar 

Vyšší rychlost svařováni než u metody 111 

Plynulost svařování 

Vysoká čistota svarového kovu 

Metoda 135 se používá především pro svařování v dílně. Lze ji aplikovat v kombinaci se 

svařovacími traktory jako poloautomatické svařování, kdy dochází k nárůstu produktivity 

svařování. Metodou 135 lze svařovat ve všech polohách. 

Tyto metody svařování jsou ve firmě tradiční a používají se běžně. 

Jakost svářečských prací je podle výsledků a zpráv dozorových orgánů na dobré úrovni. 

Ve firmě pracuje 18 svářečů s kvalifikací dle ČSN EN 287-1. 
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3.2 Problematika metody svařování 135 

 

Při dílenském svařování metodou 135 – obloukové svařování tavící se elektrodou 

v ochranném plynu je do konstrukce vnášeno množství tepla, které nepříznivě ovlivňuje 

geometrii svařované konstrukce a má za následek nepřípustné deformace. Tyto deformace 

musí být odstraněny rovnáním, což v konečném důsledku může způsobit snížení únosnosti 

navrženého uzlu. Pokud tato situace nastane, musí být do výrobního cyklu zařazeno žíhání 

svařence na snížení pnutí po svařování, které je finančně nákladné. 

Dále při použití metody 135 vzniká rozstřik roztaveného kovu, který ulpívá v okolí svarů. 

Tento rozstřik je jako vedlejší produkt svařování nepřípustný a musí se pracně odstraňovat 

mechanickým čištěním. 

 

3.3 Hodnocení jakosti svarových spojů 

 

Jakost svarových spojů se v organizaci hodnotí: 

• Vizuální kontrolou svarů 

• Nedestruktivní kontrolou svarů 

• Destruktivní kontrolou svarů 

 

3.4 Přezkoumání požadavků a technických podkladů 

 
Hlediska, na která se bere zřetel, musí obsahovat: 
 

• použitou výrobkovou normu 
• požadavky zákonů a platných předpisů 
• jakýkoliv dodatečný požadavek určený výrobcem 
• schopnost výrobce splnit předepsané požadavky 
• specifikaci základního materiálu a vlastnosti svarového spoje 
• požadavky na jakost a přejímku svarů 
• umístění, přístupnost a pořadí svarů 
• specifikace postupů svařování, postupy nedestruktivního zkoušení a postupy tepelného 

zpracování 
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• postup, který má být použit ke kvalifikaci postupů svařování 
• kvalifikaci personálu 
• volbu, identifikaci, nebo sledovatelnost (např. materiálu, svarů) 
• plány kontrol jakosti, včetně případného zapojení nezávislé inspekční organizace 
• kontrolu a zkoušení 
• smluvní subdodávky 
• tepelné zpracování po svařování 
• další požadavky na svařování, např. přivařená podložka, úprava povrchu, tvar svaru 
• použití zvláštních způsobů (např. dosažení plného provaření svaru bez podložení, 

pokud se svařuje pouze z jedné strany) 
• rozměry a podrobnosti přípravy svarového spoje a hotového svaru 
• svary, které mají být zhotoveny v dílně, nebo na montáži 
• podmínky okolního prostředí ve vztahu k použití metody svařování 

            zacházení s neshodnými výrobky [8]. 

 

3.5 Přezkoumání smlouvy 

 
Přezkoumávání smlouvy je prvek systému řízení managementu jakosti, který slouží k tomu, 

aby byla organizace v plném rozsahu schopna: 

• plně uspokojit požadavky zákazníka se stávajícím početním stavem a rozsahem 
kvalifikace svých pracovníků a se svým výrobně technologickým zařízením 

• pořídit si nová technicko - technologická zařízení a to zejména ve vazbě na dodací 
termíny, ceny, atd. 

• realizovat všechny nebo část požadavků zákazníka vyhledáním a dohodnutím vhodné 
kooperace   

• vyškolit svoje zaměstnance podle požadavků zákazníka                      
 

Organizace zkoumá nejen smluvní požadavky a podklady od zákazníka, ale i svoje vlastní 

konstrukční podklady, schopnost splnění požadovaného termínu dodávky a schopnost zajistit 

všechny činnosti vedoucí k zabezpečení jakosti. Přezkoumání požadavků zákazníka se účastní 

představitel svářečského dozoru a je o tom veden záznam. 

Smluvní požadavky v oblasti svařování obsahují především: 

• údaje o použitých normách  
• údaje o obsahu a zhotovení, výrobní, případně montážní dokumentace 
• označení třídy provedení ocelové konstrukce dle ČSN EN 1090-2+A1  
• stupeň jakosti svarových spojů dle ČSN EN ISO 5817  
• tolerance svařované konstrukce 
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3.6 Svařování jako externí dodávka 

 

V případě že se se organizace rozhodne zajistit svářečské práce subdodavatelsky, pak podle 

ČSN EN ISO 3834-2 a podle norem systémů managementu jakosti musí dát smluvnímu 

subdodavateli k dispozici nezbytné údaje, aby vyhověl předepsaným požadavkům. Smluvní 

subdodavatel musí zajistit takové záznamy a dokumentaci své práce, jaké byly výrobcem 

stanoveny. 

Smluvní subdodavatel musí pracovat na základě objednávky a v rámci odpovědnosti výrobce. 

Za tuto činnost zodpovídá svářečský dozor organizace. 

 

3.7 Dokumentace 

 

Každá ocelová konstrukce musí být zařazena podle její funkce, výrobních, montážních 

a provozních požadavků a odtud plynoucích dalších požadavků na přesnost, jakost, 

technologii výroby, svařování a montáže do čtyř tříd provedení – viz ČSN EN 1090-2+A1. 

Jsou to třídy provedení EXC1, EXC2, EXC3, EXC4 [11]. Třídu provedení stanoví ve výrobní 

dokumentaci projektant. Pokud není stanovena třída provedení, použije se EXC2. 

Jakékoliv změny a odchylky v provedení ocelové konstrukce oproti schválené výrobní 

dokumentaci musí být projednány s jejím zpracovatelem a změny provedeny 

a dokumentovány podle postupů systému řízení jakosti. 

Konstrukční řešení svařované ocelové konstrukce musí zajišťovat: 

• její vyrobitelnost 
• možnosti manipulace a dopravy na stavbu a při montáži 
• provozní udržovatelnost a bezpečný přístup pracovníků, kteří se podílejí na výrobě 

a montáži 
 
U svařované konstrukce musí každý výkres obsahovat označení: 

• základního materiálu v kusovníku a to podle příslušných norem, 
• přídavného materiálu včetně ochranných svařovacích plynů podle příslušných norem, 
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• všech svarů podle normy ČSN EN 22 553, 
• metodu svařování, stupně jakosti svářečských prací a tolerance svařované konstrukce. 

Tolerance délek, úhlů, tvaru a polohy svařovaných konstrukcí ve čtyřech třídách obsahuje 

ČSN EN ISO 13 920.  

Výrobní dokumentace bez určení tolerancí se považuje za neúplnou a nelze ji uvolnit do 

výroby.  

Výrobní dokumentace svařované ocelové konstrukce obsahuje tyto údaje: 

• jakost základního i přídavného materiálu, 
• znaky a rozměry svarů, 
• technologii svařování, 
• úprava svarových ploch, 
• požadovaný stupeň jakosti svarů a tolerance svařované konstrukce, 
• údaje o kontrolách a zkouškách, 
• požadavky na tepelné zpracování před i po svařování, 
• platné předpisy pro daný výrobek, 
• určení místa pro značky svářečů a pracovníky kontroly, 

 

V rámci systému managementu jakosti musí být provedena identifikace dílů, podsestav, 

sestav, zejména pro účel následné sledovatelnosti. Každý svar je označen číslem svářeče. Za 

tímto účelem má každý svářeč přiděleno identifikační číslo, kterým označuje svary, které 

provedl. 

Technologická dokumentace obsahuje: 

• schválené WPS podle ČSN EN ISO 15614-1, 
• způsob přípravy svarových ploch, 
• požadavky na kvalifikaci svářečů, 
• specifikaci výrobního zařízení, 
• technologické přípravky, pomůcky , 
• svařovací postup (sled svarů, směr svařování, postup sestavy), 
• způsob rovnání, 
• požadavky na kontrolu svarů, 
• podmínky a způsoby manipulace s výrobkem. 
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3.8 Materiály 

 

V této kapitole se zabývám vhodností použití základních a přídavných materiálů pro výrobu 

a montáž svařovaných ocelových konstrukcí. 

3.8.1 Základní materiál 

Pro výrobu svařovaných ocelových konstrukcí (svarků) je možno použít jen materiál 

předepsaný a specifikovaný ve výrobní dokumentaci, pro který jsou k dispozici nezbytné 

doklady tj. hutní atesty, dodací listy, dokumenty kontroly podle ČSN EN 10 204. Hutní 

materiál podle výrobní dokumentace musí být dodán s atestem typu 2.2 - zkušební zpráva – 

nebo u náročnější konstrukce dokument kontroly typu 3.1 -  inspekční certifikát.  

Pokud není jakost základního materiálu takto doložena, lze jej pro konstrukci použít jen za 

podmínky, že jeho složení, vlastnosti budou prověřeny akreditovanou laboratoří (zkušebnou). 

Tuto službu pro D5, a.s. Třinec zajišťuje společnost Enviform. 

Pro svařované ocelové konstrukce se obvykle používají základní materiály tříd S 235, S 275 

a S 355 dodávané podle ČSN EN 10 025-1. 

Další část označení ocelí je označení parametrů vhodnosti oceli ke svařování, viz Tab. č. 1 

Oceli pro ocelové konstrukce [12]. 

Pevnostní třídy ocelí pro ocelové konstrukce se volí podle: 

• způsobu spojování, 
• způsobu a úrovně namáhání prvků, 
• možných následků porušení konstrukce, 
• tloušťky materiálu, 
• provozní teploty konstrukce. 

 

U ocelí S 235 a S 275 se většinou volí jakostní stupně J0 a J2, u oceli S 355 jakostní stupně J0 

až K2 . 
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      Tab. č. 1 Oceli pro ocelové konstrukce 
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3.8.2  Přídavný svařovací materiál 

 
Obdobně jako u materiálu základního lze používat jen přídavný materiál předepsaný ve 

výrobní dokumentaci. 

Norma ČSN EN 544 stanovuje technické dodací podmínky pro svařovací materiály, druhy 

výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování. Z ní také vyplývají parametry přídavných 

materiálů, které se při vstupní kontrole kontrolují. 

 
Sledované znaky jakosti, které musí vyhovět předepsaným parametrům. 
 
U obalených elektrod pro metodu svařováni 111: 
 

• obal elektrod musí být centrický a soudržný po celé délce, 
• obal nesmí vykazovat žádné nepravidelnosti, trhliny nebo jiné vady povrchu, 
• obal musí pevně ulpívat na jádrovém drátu a nesmí se při manipulaci a používání 

odlamovat, 
• na obalu musí být u upínacího konce označení názvu elektrody. 

 
U přídavných svařovacích drátů pro metodu 135: 

 
• musí být povrch drátů čistý a bez povrchových vad, 
• dráty na cívce nesmí vykazovat žádné propletené smyčky a nepravidelnosti, které by 

bránily plynulému podávání, 
• musí být na cívce označení značkou výrobku. 

 
Dále musí být na balení přídavného materiálu vyznačeny tyto údaje: 
 

• název výrobce nebo dodavatele, 
• obchodní značka, 
• označení podle příslušné evropské normy, 
• rozměry, 
• číslo tavby/dávky nebo tzv. Lot číslo, 
• druh proudu, 
• doporučené proudové rozmezí (u obalovaných elektrod), 
• počet kusů nebo jmenovitá hmotnost, 
• postup přesoušení. 

 
Skladování přídavných materiálů probíhá za těchto podmínek: 
 

• skladové prostory jsou dobře větrané, 
• teplota ve skladu neklesá pod 15°C , 
• vlhkost prostředí skladu nepřesahuje 60 %, 
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• uložené elektrody jsou v originálních obalech, 
• ukládání (vrstvení) materiálu v kartonech je prováděno tak, aby se obal nedeformoval 

a nedocházelo k poškození spodních vrstev . 
 

Uvedené parametry prostředí se denně monitorují a zapisují, záznamy jsou k dispozici ve 

skladu elektrod.  

K přídavným materiálům jsou v organizaci k dispozici dokumenty kontroly podle ČSN 

EN 10 204 a je zajištěno přiřazení k jednotlivým dodávkám.  

Před vlastním svařováním je veškerý přídavný materiál vizuálně zkontrolován, u obalených 

elektrod je provedeno přesušení, jehož průběh a parametry uvádí výrobce přídavného 

materiálu. Pro orientaci jako příklad parametrů přesoušení elektrod s bazickým obalem: 

1 hodina při teplotě 100°C, následně 2 hodiny při teplotě 300 až 350°C. Sušící pece jsou 

vybaveny měřením teploty. Přesušené elektrody se uchovávají v příručních píckách nebo 

termopouzdrech – viz Obr. č.2 (zejména při montáži) při teplotě cca 100 stupňů C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2 Termopouzdro 
 
 
Z hlediska systému managementu jakosti je jednoznačně stanovena odpovědnost konkrétních 

pracovníků za: 

 
• skladování a vydávání přídavného materiálu, 
• přesoušení elektrod, 
• skladování vrácených nespotřebovaných elektrod již přesušených a jejich evidenci tak, 

aby nedocházelo k  více než ke třem sušícím cyklům a celková doba přesoušení nebyla 
delší než 8 hodin, 

• údržbu, kontrolu a revize sušících pecí. 
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3.9 Ochranné plyny 

 
Základním úkolem ochranných plynů je ochrana tavné lázně před vlivy okolní atmosféry. 

Ochranné plyny svým složením a množstvím ovlivňují celou řadu svařovacích charakteristik 

[6]. 

Ochranné plyny jsou nakupovány ve  firmě Linde Gas a.s. a skladovány v uzavřených 

prostorách. 

Předmětem kontroly je vhodnost použití ochranného plynu v návaznosti na předepsané 

technologii svařování a měření průtoku plynu na konci svařovací hubice. 

 

3.10  Svářečská pracoviště a zařízení 

 
Organizace nemá vlastní stabilní svařovnu, práce související se svařováním probíhají na 

těchto pracovištích: 

• vlastní místo svařování, svařovací pracoviště 
• pracoviště pro dělení materiálu 
• pracoviště pro předehřev, dohřev a tepelné zpracování 
• pracoviště rovnání plamenem 
• pracoviště kontroly  
 

Tato pracoviště jsou vybavena manipulačním zařízením a všechna pracoviště jsou vybavena 

elektrickými zařízeními. V rámci procesu systém managementu jakosti jsou všechna tato 

zařízení zahrnuta do péče o rozhodující stroje a zařízení.  

Svařovací pracoviště organizace jsou vybavena místním odsáváním s filtrací. 

Organizace nakupuje zařízení firmy ESAB. 

ESAB nabízí kompletní řadu zařízení pro všechny typy procesů, stejně jako všechny 

spotřebního materiálu z trubičkových drátů do obalených elektrod, které potřebujete 

k dokončení úlohy. ESAB také se specializuje na celou řadu řezných zařízení, od malých 

přenosných plazmových jednotek až po velké portálové frézy použitých pro konstrukci 

letadlových lodí [14]. 
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Každý nový svařovací zdroj viz Obr.č.3 Svařovací zdroj ESAB LAW 500 cw s podavačem 

drátu organizace nakupuje výhradně od autorizovaného prodejce s návodem k obsluze. 

V případě poruchy svařovacího zdroje je oprava provedena do 24 hodin.  

 

  

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Svařovací zdroj ESAB LAW 500 cw s podavačem drátu 
 
 
Norma ČSN EN ISO 3834-2 ve své části 9. uvádí požadavky na dostupnost, popis, vhodnost 

a zejména údržbu zařízení pro svařování. Tyto požadavky organizace respektuje. 

 

3.11  Svářeči 

 
Jakost svářečských prací a její výsledky jsou závislé na zručnosti a zkušenosti svářečů. 

Schopnost svářečů plnit pokyny svářečského dozoru, přesně dodržovat technologické postupy 

a mít platná osvědčení a zkoušky zručnosti jsou pro jakost svářečských prací  nezbytné.  

Periodické zkoušky pro tavné svařování se provádí podle ČSN EN 287-1 a její provedení 

závisí na metodě svařování. Zkoušky se realizují ve svářečské škole ve dvouletém intervalu.  

Vlastní provedení zkoušek podrobně řeší ČSN EN 287-1. 

Zručnost svářeče a jeho odborné znalosti se v organizaci udržují na požadované úrovni tak, že 

svářeč provádí svary v rozsahu svého oprávnění pravidelně. Pověřený pracovník svářečského 

dozoru tuto skutečnost zaznamenává do osvědčení svářeče v intervalu šesti měsíců. Bez 

tohoto záznamu je osvědčení svářeče neplatné. 
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Pracovníci, kteří nevytvářejí výrobní svary, ale pro své činnosti používají technologii 

svařování (např. tepelné dělení, stehování, kde stehy nejsou, případně nezůstanou součástí 

svarů apod.) mají platnou kvalifikaci podle ČSN 050705.  

Svářeči jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami tak, jak to předepisuje 

ČSN 050601. Organizace si podle výrobního programu udržuje kvalifikace svářečů ve třech 

skupinách: 

 
• Pro všechny výrobní svářeče, 

podle ČSN EN 287-1 135 T BW 1.1 S t12,5 PF, PC ss nb; tato kvalifikace pro metodu 
svařování 135 (MAG) umožňuje svařování: 
- trubek a plechů, 
- tupých a koutových svarů, 
- uhlíkové a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev do meze kluzu 360 MPa, 
- s přídavným materiálem odpovídajícím základnímu, 
- v rozsahu tlouštěk nad 5 mm, 
- pro polohy svařování PA, PB a PF, PC, 
- jedno i oboustranný, 
- bez podložky i na podložku. 

 
• Dále pro vybrané svářeče,  

podle ČSN EN 287-1   111 P BW 1.3 B t12,5 PF, PC ss nb ; tatokvalifikace pro 
metodu svařování 111( ruční svařování obalenou elektrodou ) umožňuje svařovat : 

- plechy, ale ne trubky, 
- tupé i koutové svary,  
- uhlíkové a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev do meze kluzu 360 MPa, 
- elektrodami s obalem bazickým, rutilovým, kyselým i kombinovaným, 
- v rozsahu tlouštěk plechů nad 5 mm, 
- v polohách svařování PA, PB a PF, PC, 
- jednostranný i oboustranný, 
- bez podložky i na podložku [9].   

                 
• Pro svářeče pomocné a některé další pracovníky na montáži, 

- ZK 135 1.1, kvalifikace podle ČSN 05 0705 pro svařování v ochranné 
atmosféře tavící se elektrodou, 

- ZK 311 1.1, kvalifikace podle ČSN 05 0705 pro svařování plamenem, 
- ZK 111 1.1, kvalifikace podle ČSN 05 0705 pro ruční svařování elektrickým 

obloukem obalenou elektrodou.  
 

Takto kvalifikovaní svářeči mají oprávnění svařovat v rozsahu základního kurzu. 
Pro některé speciální svářečské práce má organizace speciálně kvalifikované svářeče (např. 
pro svařování tenkostěnných trubek metodou 141). 
 
Pro některé práce naopak postačuje v organizaci zaškolený pracovník.  
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Jedná se především o kvalifikace: 
ZP 311-2 1.1, řezání a drážkování kyslíkem, 
ZP 311-3 1.1, rovnání plamenem, 
ZP 111-1 1.1, ruční stehování obalenou elektrodou, 
ZP 111-2 1.1, drážkování uhlíkovou elektrodou, 
ZP 135-1 1.1, ruční stehování v ochraně aktivního plynu. 
 
 

3.12  Svářečský dozor 

 
Výrobce musí mít k dispozici dostatečný a způsobilý personál pro plánování, provádění 

a kontrolu svářečské výroby podle stanovených požadavků [8]. 

Podle normy ČSN EN ISO 14731 jsou pracovníci svářečského dozoru odpovědní za výrobní 

svářečské operace a za činnosti se svařováním souvisejícími, jejichž způsobilost a znalosti 

jsou prokázány výcvikem, vzděláním, nebo odpovídajícími výrobními zkušenostmi. [7] 

Organizace disponuje třemi pracovníky svářečského dozoru. 
• jeden pracovník s kvalifikací mezinárodního svářečského inženýra – IWE, 
• dva pracovníci s kvalifikací mezinárodního svářečského technologa – IWT. 

 
Pracovníci svářečského dozoru a pracovníci oddělení řízení jakosti jsou certifikováni pro 

provádění vizuální kontroly svarů. 

Pracovníci svářečského dozoru mají v organizaci povinnosti podle ČSN EN ISO 14731 

a provádějí tyto činnosti: 

• vedou evidenci všech svářečů a evidenci jejich kvalifikace,  
• plánují a kontrolují plnění plánu kvalifikačních kurzů a zkoušek pro jednotlivé svářeče 

pro udržování nebo rozšiřování jejich kvalifikace dle zakázkové výroby, 
• pravidelně potvrzují svářečským pracovníkům, že pracují v rozsahu získané 

kvalifikace, tj. pravidelné šestiměsíční potvrzování podle ČSN EN 287-1, 
• zajišťují, aby přidělovaná práce jednotlivým svářečům byla v souladu s jejich 

kvalifikací, 
• provádějí vizuální kontrolu svarů dle požadavků dokumentace v rozsahu své 

kvalifikace, 
• provádějí výběr a označování svarů pro požadovanou nedestruktivní kontrolu, 

z výsledku těchto kontrol vyvozují nápravná opatření pro realizaci oprav. 
 

Svářečský dozor provádí i další činnosti při realizaci systému řízení jakosti. Přímo se podílejí 

na: 
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• přezkoumání smlouvy – vyjádření k způsobilosti organizace pro provedení svařování 
a souvisejících činností, 

• přezkoumání návrhu – odpovídající svářečské normy, umístění svarových spojů, 
přístupnost svarových spojů a požadavky na jakost a hodnocení svarů, 

• ověření vhodnosti základního materiálu ke svařování, případné doplňkové požadavky 
k dodacím podmínkám pro dokumenty kontroly, identifikace, skladování 
a manipulace se základními materiály,  

• ověření vhodnosti přídavného materiálu, dodací podmínky, případné doplňující 
požadavky včetně dokumentů kontroly, identifikace, skladování a manipulace 
s přídavnými materiály, 

• subdodávky – způsobilost subdodavatelů, 
• plánování výroby – vhodnost specifikace postupu svařování (WPS) a způsobu 

schvalování postupu svařování (WPQR), pracovní instrukce, upínací a svařovací 
přípravky, vhodnost a platnost zkoušek svářečů, postup svařování a montáže 
konstrukce, požadavky na zkoušení svarů, na kontrolu svařování, na podmínky 
okolního prostředí a okolnosti v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví, 

• svářečská zařízení – jejich vhodnost, provozuschopnost, 
• přípravné činnosti – vydání pracovních instrukcí, úprava svarových ploch,  sestavení 

a očištění, příprava výrobních zkoušek svarů a vhodnost pracoviště, 
• vlastní svařování – především pracovní postupy, určení svářečů a jejich poučení, 

použitelnost a funkčnost zařízení včetně příslušenství, přídavné materiály a pomocné 
prostředky, stehování, parametry svařování pro určený proces, použití případných 
mezioperačních kontrol (zkoušek), použití a způsob předehřevu a tepelného 
zpracování po svařování, postup svařování u jednotlivých svarů a zpracování po 
svařování, 

• vizuální zkoušky – úplnost svarů, rozměry svarů, tvar a tolerance svarů a jejich 
vzhled, 

• nedestruktivní a destruktivní zkoušky – jejich použití, 
• hodnocení svarů – posouzení výsledků kontrol a zkoušek, opravy svarů, opětné 

posouzení po opravách a opatření k nápravě, 
• dokumentace – příprava, vedení a uložení nutných záznamů. 

 
Pracovníci svářečského dozoru mají kromě výše uvedených úkolů a odpovědností 

v organizaci jednoznačně stanoveno svoje postavení a rozsah odpovědnosti. K této činnosti 

jsou pověřeni výrobním ředitelem společnosti. 

 
 

3.13  Svařování 

 
Svařování se dělí do dvou skupin, na svařování tavné a tlakové.  

V této kapitole se zabývám řízením jakosti pro tavné svařováním. 
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3.13.1  Svarové plochy 

 
Základní podmínkou pro zhotovení předepsaných svarů je příprava svarových ploch. 

Tvary a charakteristické hodnoty pro přípravu svarových ploch pro ruční obloukové 

svařování, svařování v ochranných atmosférách a plamenové svařování oceli, včetně souboru 

jejich osvědčených rozměrů se firma řídí normou ČSN EN ISO 9692-1.  

 
Uvedené údaje jsou respektovány při přípravě výrobní dokumentace i ve vlastní výrobě. 

Příprava svarových ploch je prováděna na základě WPS příslušného svaru. 

Příprava a kvalifikace pracovníků vychází z jejich přesného zařazení a odpovědnosti. 

Mezi nejčastěji používané způsoby přípravy svarových ploch v organizaci patří: 

 
Obrábění, které zahrnuje frézování, obrábění na soustruhu, broušení, apod. Tyto práce 

provádějí pracovníci vyučení v oboru obráběč kovů, v případě méně náročných prací 

i pracovníci vhodným způsobem zaškolení.  

Tepelné dělení, které umožňuje přípravu svarových ploch je přednostně prováděno 

přenosnými sekátory kyslíko-acetylenovým plamenem. Tento způsob úpravy vyžaduje před 

vlastním svařováním ještě další úpravy např. broušením.  

Čištění svarových ploch včetně okolí (pás šířky 20 mm) se provádí broušením, případně 

tryskáním. U obou metod se dbá na příslušné normy a bezpečnostní předpisy a pracovníci 

jsou proškoleni. 

Kontrola jakosti (úhly rozevření svarových hran, rozměry otupení, rovinnost, odstranění 

oxidů, nátěrů, odmaštění apod. v šířce 20 mm od svarové plochy) je definována ve výrobní 

dokumentaci. 

 

3.13.2  Sestavení a stehování dílů a dílců 

 
K sestavení pro stehování a svařování jsou v organizaci pracovníky technické kontroly 

uvolněny  pouze díly, které: 
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• prošly vstupní nebo mezioperační kontrolou, 
• mají tvary a rozměry svarových ploch podle WPS, 
• nejsou znečištěny mastnotou, napadeny korozí apod. 

 
Všechny tvarové a rozměrové charakteristiky musí odpovídat tolerancím z výrobní výkresové 

dokumentace v souladu s toleranční třídou podle ČSN EN ISO 13 920. 

Umístění stehů musí být definováno ve výrobní dokumentaci včetně jejich rozměrů v sou-

ladu s obecnými zásadami, že: 

• stehy nejsou v rozích a krajích a respektují se min. délky a rozteče (25 x tloušťka), 

• sestavování se provádí ve vhodném přípravku, pro přesné nastavení svarové mezery se 

používají měrky, 

• požadovaná kvalifikace pracovníků je shodná s požadavky na výrobní svary, 

• když zůstává steh součástí svaru – stejná kvalifikace svářeče jako pro svařování. 

3.13.3 Vlastní svařování 

 
Rozdělení a číselné označování metod svařování uvádí ČSN EN ISO 4063. Toto označení 

metod je uváděno na výkresech i v další výrobní dokumentaci (techn. postup apod.). 

V organizaci se uplatňují následující metody svařování : 

• 135  - obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ( MAG ), 

• 111  - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou ( ROS ), 

• 136  - obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu, 

• 141  - obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG, WIG), 

• 311  - plamenové, kyslíko-acetylenové svařování. 

Specifická bezpečnostní opatření platí pro práce se zvýšeným nebezpečím a to především: 

• v uzavřených a těsných prostorech, 
• v mokrých, vlhkých nebo horkých podmínkách snižujících elektrický odpor 
• na zařízeních znečištěných látkami, které ohrožují zdraví, 
• v prostorách s nebezpečím požáru či výbuchu, 
• na zařízeních pod tlakem nebo obsahujících hořlavé či hoření podporující látky, 
• v prostředí s nevyhovujícím ovzduším, 
• se zvýšeným nebezpečím hluku, 
• v neúnosných mikroklimatických podmínkách. 
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V těchto případech vypracuje pověřený pracovník dokument Povolení ke svařování, který 

schvaluje požární technik a technik bezpečnosti a ochrany zdraví norma ČSN EN ISO 6947 

definuje pracovní polohy svarů viz Obr. č. 4 Označování poloh svařování [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Označování poloh svařování 

Při provádění předehřevu plamenem (nejčastěji propan - butanovými hořáky) je vyžadována 

kvalifikace pracovníků minimálně ZK 311 1.1. 

Je-li pro svařování předepsána teplota předehřevu nebo interpass teplota, provádí se měření 

těchto teplot v souladu s ČSN EN ISO 13 916. Zařízení používané pro měření teplot musí být 

specifikováno ve WPS. Měření teploty se provádí kalibrovanými dotekovými teploměry. 

Svařování probíhá na pracovištích vyhovujících ČSN 050600 a dalším normám. 
 
• Svařování provádějí pouze pracovníci s platnou kvalifikací 
• Svařování se provádí podle schváleného svařovacího postupu 
• Svařování probíhá na zařízeních v prověřeném funkčním a bezpečnostním stavu 
 
Kontrolou svařování jsou pověřeni následující pracovníci: 

• svářeč (100 %  vizuální kontrola svařovacích ploch a každé svařované vrstvy) 
• svářečský dozor 
• pracovníci technické kontroly 
• kontrola pracovníky odběratele – zákazníka (podle podmínek ve smlouvě) 
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3.13.4  Postupy svařování 

Pravidla pro stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů stanovuje norma 

ČSN EN ISO 15609-1. Činnosti týkající se svařování jsou před začátkem výroby oddělením 

přípravy výroby navrženy a schváleny. Návrh obsahuje postupy svařování WPS pro všechny 

svarové spoje. WPS je považována za pWPS, dokud není schválena podle ustanovení této 

normy [10]. 

Ve WPS jsou uvedeny podrobnosti o provádění svářečských operací a obsahují všechny 

podstatné údaje o svařování. WPS platí pro určitou oblast tlouštěk spojovaných částí 

a základních a přídavných materiálů. Přednost je dávána přípravě pracovního postupu pro 

každý jednotlivý úkon jako součást podrobného výrobního postupu. 

Uvedená norma stanovuje několik způsobů schvalování postupů svařování. Každý způsob 

schvalování má určitá omezení s ohledem na metodu svařování, základní materiály a přídavné 

materiály. Některé způsoby schvalování mají omezenou použitelnost. 

Použití jednotlivých způsobů schvalování postupu svařování je často závazně požadováno 

výrobkovou normou. Všechny postupy svařování jsou schváleny před zahájením výroby. 

Schválení je provedeno jedním z následujících způsobů: 

• Zkouškami postupů obloukového svařování podle ČSN EN ISO 15614-1  
 

• Na základě vyzkoušených přídavných materiálů pro obloukové svařování podle normy 
ČSN EN ISO 15 610. 

• Na základě předchozích svářečských zkušeností podle ČSN EN ISO 15 611. 
 

• Na základě normalizovaných postupů svařování podle ČSN EN ISO 15612. 
 

• Na základě předvýrobní zkoušky svařování podle ČSN EN ISO 15613. 
 
Organizace používá schválení postupů podle ČSN EN ISO 15614-1 
 

 

3.14 Tepelné zpracování po svařování 

 
Použití technologie tepelného zpracování musí být uvedeno ve výrobní dokumentaci. 

Všeobecné zásady jsou uvedeny v  ČSN EN ISO 13 916. V této normě jsou uvedeny zásady 
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a postupy pro tepelné i mechanické zpracování svarových spojů, nelegovaných 

a nízkolegovaných materiálů a rovněž základní způsoby výpočtu potřebných parametrů. 

 
Podmínky tepelného a mechanického zpracování svarových spojů se určují především podle: 
 
• druhu základního materiálu, nebo podle kombinací druhů, 
• tloušťky svarového spoje, 
• technologických podmínek svařování, tj. způsobu svařování, tvaru spoje, přídavného 

materiálu, měrného příkonu, teploty předehřevu a dohřevu apod., 
• provozních podmínek svařované konstrukce, 
• požadovaného stupně provozní bezpečnosti svařované konstrukce nebo podle stupně 

jakosti zhotovení svarových spojů. 
 
Tepelné zpracování se přitom provádí zejména, je – li požadováno: 
 
• zmenšit zbytková pnutí, 
• zlepšit vlastnosti svarového spoje (strukturu, mechanické vlastnosti, tvrdost, odolnost 

proti korozi), 
• snížit rizika pozdějšího vzniku trhlin, 
• snížit obsah vodíku ve svarovém spoji, 
• zabezpečit rozměrovou stabilitu svařované ocelové konstrukce. 
 
Tepelné zpracování je určeno parametry: 
 
• teplota žíhání, 
• délka výdrže na teplotě, 
• rychlost ohřevu a ochlazování. 
 
 
Kontrola při tepelném zpracování (požadované rozložení a rovnoměrnost teploty) musí být 

prováděna pomocí odpovídajícího způsobu měření, nejlépe termočlánky. O průběhu musí být 

pořízen záznam.  

O každém tepelném zpracování musí být zpracován protokol, podle něhož lze prokázat, že 

byly dodrženy předepsané hodnoty a že je možné zpětně stanovit (identifikace 

a sledovatelnost) průběhy jednotlivých operací tepelného zpracování. 

Organizace zařízení na provádění tepelného zpracování nevlastní, tuto službu nakupuje 

nejčastěji ve firmě Slévárny Třinec a.s., případně ve firmě  Strojírny Třinec a.s. 
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3.15 Rovnání 

 
Technologie rovnání používá organizace podle potřeby u základního materiálu před výrobním 

svařováním nebo u svarků v průběhu výroby nebo po skončení svářečských prací tak, aby 

konstrukce (díl, svařenec) odpovídala požadavkům ČSN EN ISO 13 916 z hlediska tolerancí 

rozměrů a úhlů (tvarů). 

O způsobu rovnání rozhoduje technolog výroby, rovnání je pak realizováno: 
 
• mechanicky, 
• plamenem, 
• kombinací obou způsobů. 
 
Postup musí být specifikován, v souladu s použitými zařízeními a pracovníky s příslušnou 
kvalifikací. 
 

3.16 Kontrola, měření a zkoušení svarů 

 
Kontrola svarových spojů je prováděna těmito způsoby: 
 
• vizuální kontrola - provádí přímo svářeč a pracovníci svářečského dozoru u všech svarů, 

namátkově další pracovníci kontroly podle ČSN EN ISO 17637, 
• nedestruktivní zkoušky prozařováním, ultrazvukem, kapilární metodou, metodou 

magnetickou práškovou a další zkoušky podle předepsaných požadavků, 
• destruktivní zkoušky, které se provádějí v rámci procesu schvalování WPS (tj. WPQR). 

 
Destruktivní zkoušky svarových spojů slouží jako namátková kontrola hotových svarů nebo 

jako součást schvalování technologického postupu podle ČSN EN 15 614-1 nebo 

kvalifikačních zkoušek svářečů podle normy ČSN EN 287-1. 

V průběhu výroby jsou všechna měření prováděna kalibrovanými měřidly. 
 

3.17 Svařování při staveništní montáži 

 
Svařování na staveništích musí respektovat specifika svářečských prací prováděných 

v klimatických podmínkách stavenišť. 

Při svařování na montáži jsou dodržovány tyto zásady: 

• hlavní nosné musí být před provedením montážních svarů sestaveny v souladu s montážní 
dokumentací,  
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• musí se stanovit oblasti, kde přivařování dočasných připojení není dovoleno. Montážní 
příchytky se musí umístit tak, aby šly odstranit bez poškození konstrukce, 

• v případech kdy je svařováno za nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, vítr, mráz, 
sněžení apod.), musí být pracoviště svářečů (svar i svářeč) vhodně chráněno, 

• ve výjimečných případech, kdy je svařováno při teplotách pod bodem mrazu byl 
zpracován speciální technologický postup montáže, ve kterém se musí určit: 

     - způsob ochrany svarů a svářečů při svařování i po něm, 
     - teplota, způsob a délka předehřevu a způsob kontroly těchto parametrů 
• postup provádění svařování na staveništní montáži je zaznamenán do montážního deníku. 
 
Na staveništi je zajištěno přesoušení elektrod podle parametrů daných výrobcem. Svářeči mají 

k dispozici přesoušecí pec a používají termopouzdra. 

Po ukončení montáže OK je provedena montážní prohlídka. Provádí ji objednatel na výzvu 

zhotovitele. Jejím účelem je získání údajů o jakosti provedených svarů a smontované ocelové 

konstrukce. Může probíhat ve více fázích, které určuje objednatel.  

Prohlídka obvykle sestává z: 
 

• z kontroly dokladů a záznamů, 
• z kontroly montážních svarů, 
• z odborné prohlídky smontované konstrukce, 
• sestavení zápisu o montážní prohlídce. 

 

3.18 Záznamy o jakosti 

 
Na základě zavedeného systém managementu jakosti v souvislosti se svářečskými pracemi 

organizace vyhotovuje a používá tyto záznamy o jakosti: 

• záznamy o přezkoumání smlouvy (stanovisko svářečského dozoru), 
• osvědčení o použitých materiálech základních i přídavných (dokumenty kontroly podle 
ČSN EN 10 204 a dokumenty podle zákona č. 22/97 Sb. v platném aktuálním znění), 

• specifikace postupu svařování, 
• protokoly o schválení postupu svařování, 
• osvědčení o zkouškách svářečů, popř. certifikáty, 
• osvědčení (certifikáty) pracovníků svářečského dozoru, 
• osvědčení o zkouškách (certifikáty) pracovníků pro nedestruktivní zkoušky, 
• specifikace postupu a protokoly o tepelném zpracování, 
• postupy nedestruktivních a destruktivních zkoušek a protokoly z nich, 
• protokoly o dalších zkouškách a ověřeních (rozměrové apod. kontroly), 
• protokoly o neshodách, opravách a nápravných opatřeních. 
 
Pokud není stanoveno jinak, musí být záznamy o jakosti uchovány po dobu min. pěti let [8]. 
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4 Návrh a vyzkoušení nových postupů  
 

Jako možnost zvýšení efektivity a produktivity svařování v D5, akciová společnost Třinec 

jsem navrhnul vyzkoušení a částečné zavedení metody svařování 138 – obloukové svařování 

plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu a jeho porovnání se současně 

používanou metodou svařování 135 – obloukové svařování tavící se elektrodou (plným 

drátem). Částečné zavedení proto, že na výběr přídavného drátu má vliv projektant zařízení, 

případně zákazník.  

Pro svařování metodou 135 jsem použil standardní drát výrobce Esab Vamberk, obchodní 

název OK Aristorod 12.50, průměr 1,2 mm. 

Pro metodu 138 jsem použil svařovací drát výrobce Hyundai, obchodní název Supercored 

71H, průměr 1,2 mm. 

Sledovanými parametry byla rychlost svařování, výkon odtavení svarového kovu na jednotku 

času, jakost provedeného svarového spoje po provedení nedestruktivních zkoušek, množství 

rozstřiku svarového kovu v okolí svarů a tím následné náklady na čištění okolí svarů. 

Výsledkem byla vyšší produktivita a výrazné lepší čistota svařování metodou 138 v porovnání 

s metodou 135. 

Výsledky nedestruktivních zkoušek provedených ultrazvukem byly u obou metod svařování 

srovnatelné.  

Pracovní zkoušky probíhaly na svařovacím zařízení ESAB LAW 500 cw.  

V rámci požadavků normy ČSN EN 1090-2+A1 doporučuji vyškolit nejméně jednoho 

zaměstnance oddělení řízení jakosti na provádění nedestruktivní kontroly svarů pro metodu 

MT – metoda magnetická a pro metodu UT – metoda zkoušení svarů ultrazvukem. 
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5  Dosažené výsledky a jejich hodnocení 
 
Pro porovnání jednotlivých metod jsem změřil a porovnal časy svařování obou metod 

viz. Tab. č.2 Porovnání časů svařování metoda 135, 138 

 

5.1 Test významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry                   

dvouvýběrový t – test) 

Tab. č. 2 Porovnání časů svařování metoda 135, 138 

Počet měření 
Čas v sec / 1m svaru 

Plný drát (135) Trubičkový drát(138) 

1 202 161 

2 206 165 

3 198 158 

4 185 158 

5 201 160 

6 206 163 

7 198 165 

8 199 160 

9 206 163 

10 202 157 

  průměr x= 201,3 sec. průměr x = 161sec. 

 
Na 5% hladině významnosti zjistím, zda použití jednotlivých metod má vliv na produktivitě 

svařování. 

,1X = 201,3 

2X = 161 

2
1S = 13,91 

2
2S = 7,6 

Pomocí F – testu ověřím, zda σ1
2 =  σ2

2, abych mohl vybrat správnou variantu 

jednovýběrového t – testu. 

T  =
S

S
1

2

2
2

 = 
,

,
 = 1,83 
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Kritická hodnota: 

F n1- 1, n2- 1(p) = F9,9 (0,05)  = 3,179 

Protože T < F, přijímáme H0, tedy σ1
2 =  σ2

2. 

Pomocí dvouvýběrového t – testu porovnám výběrové průměry 

,1X = 201,3, 2X = 161, je-li 2
1S = 13,91, 2

2S = 7,6, n1 = n2 = 10 

( ) ( )

( )

21

2121

2
22

2
11

21 2

11 nn

nnnn

SnSn

XX
T

+

−+⋅⋅
⋅

−+−

−
=  = 2,959  ·  9,486 = 28,07 

Kritická hodnota t10+10-2 (0,05) = 2,101 

Protože T > t18 (0,05) zamítáme H0 a přijmeme H1. 

Mezi výběrovými průměry je významný rozdíl, to znamená, že svařování trubičkovým drátem 

má vliv na úsporu času a tím na snížení celkových nákladů na svařování. 

Pro doplnění uvádím na Graf. č.1 Grafické znázornění,  v Tab. č. 3 Základní popisné statistiky 

výběru, a v Tab. č. 4 Statistický popis kontingenčních intervalů pro průměry.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. č. 1 Grafické znázornění 
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Tab. č. 3 Základní popisné statistiky výběru 
Druh  N  Mean  Std Dev  Std Err  Minimum  Maximum  

Plny  10 200,3 6,236986 1,972308 185 206 

Trub  10 161 2,905933 0,918937 157 165 

Diff (1-2)     39,3 4,865411 2,175878       

 

Tab. č. 4 Statistický popis kontingenčních intervalů pro průměry 
Druh  Method  Mean  95% CL Mean  Std Dev  95% CL Std Dev  

Plny     200,3 195,8383 204,7617 6,236987 4,290019 11,38631 

Trub     161 158,9212 163,0788 2,905933 1,998803 5,3051 

Diff 
(1-2)  

Pooled  39,3 34,72865 43,87135 4,865411 3,676366 7,195089 

Diff 
(1-2)  

Satterthwaite  39,3 34,58921 44,01079          

 

5.2 Ekonomické vyhodnocení teoretických východisek jednotlivých metod 

 

Pro srozumitelnější prezentaci nákladů na jednotlivé způsoby svařování jsem zvolil 

modelovou situaci nákladů na zhotovení 100 metrů koutového svaru velikosti a = 5mm viz 

Tab. č. 5 Náklady na 100 m svarů. 

Tab. č. 5 Náklady na 100 m svarů 

 
OK Aristorod 12.50 Supercored 70 NS 

Hmotnost 1 m svaru 0,14 kg 0,14 kg 

Doba zhotovení 100 m 5,8 hod. 4,8 hod. 

Cena drátu  Kč / kg 31 58 

Hodinová sazba svářeče 350 Kč / hod 350 Kč / hod 

Celkové náklady v Kč 2 464 2 247 

Úspora v Kč 0 217 

 

Úspora na jeden metr koutového svaru velikosti 5 mm tedy s použitím nové technologie činí 

217 : 100 = 2,17 Kč. 

Výpočet celkové roční úspory: 

1 m svaru = 0,14 kg 

1 kg svarového kovu = 1 : 0,14 = 7,14m svaru 
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1 kg svarového kovu  tedy reprezentuje 7,14 m svaru 

Úspora na 1 kg svarového kovu:  

1 kg = 7,14 x 2,17 = 15,50Kč 

 

Při průměrné roční spotřebě svařovacího drátu 15 000 kg by byla celková 

úspora při použití trubičkového drátu : 15 000kg  x 15,50 Kč = 232 500 Kč. 
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6 Závěr 
 

V této bakalářská práci jsem se zabýval řízením jakosti svářečských prací v D5, akciová 

společnost Třinec a možnostmi jejího zefektivnění. 

Svařování je klíčový proces v oblasti výroby a montáže ocelových konstrukcí, proto je 

procesu svařování přikládán takový význam.  

Důraz v této práci je kladen na správný přístup k řízení jakosti v této oblasti strojírenství. 

Význam celé práce je přikládán konkrétním vstupům a výstupům jednotlivých procesů, které 

se bezprostředně týkají svařování.  

V první části bakalářské práce popisuji teoretická východiska použitých metod na základě 

testování hypotéz. 

Ve druhé části jsem popisem současných metod řízení jakosti svářečských prací poukázal na 

to, že tato problematika se týká široké škály činností, které se svařováním úzce souvisí. 

Ve třetí části jsem teoretická východiska vyzkoušel v praxi a provedl jejich vyhodnocení. 

Hodnota informací získaných analýzou údajů z reklamací a stížností by měla být považována 

za vyšší v porovnání s náklady, které si práce s těmito formami deklarované nespokojenosti 

vyžaduje! Jak ostatně ukazují některé zahraniční zkušenosti, systematická práce se stížnostmi 

a reklamacemi má dopad i na úroveň spokojenosti a loajality zákazníků [4]. 

D5, akciová společnost Třinec se v rámci systému managementu jakosti řídí procesem 

neustálého zlepšování, o čemž svědčí minimum oprávněných reklamací a spokojenost 

zaměstnanců, ale především zákazníků. 

  



36 
 
 

Seznam použité literatury 
 

1. TOŠENOVSKÝ, Josef. NOSKIEVIČOVÁ Darja. Statistické metody pro zlepšování 

jakosti. Ostrava: Montanex, 2000, 362 s. ISBN 80-722-5040-X. 

2. NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 

1. Praha: Management Press, 2008, 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7. 

3. EFQM Excellence Model. Brussels, EFQM 2003, 35s. (ISBN90-5236-242-4) 

4. GOODMAN,J: Manage Complaints To Enhance Loyalty. Quality Progress, 

2006,February, s.28-33.(ISSN 0033-524X) 

5. KOUKAL, Jaroslav a Tomáš ZMYDLENÝ. Svařování I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2005, 133 s. ISBN 978-80-248-0870-3. 

6. KANDUS, Bohumil a Jaroslav KUBÍČEK. Technologie svařování a zařízení: učební 

texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. 1. vyd. Ostrava: Zeross, 2001, 395 

s. Svařování. ISBN 80-857-7181-0. 

7. ČSN EN ISO 14731. Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti. ČESKÝ 

NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha. 2006. 

8. ČSN EN ISO 3834-2. Požadavky na jakost při tavném svařování: Část 2: Vyšší 

požadavky na jakost. ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha. XEROX CR, 

s.r.o, 2006. 

9. ČSN EN ISO 287-1. Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli. ČESKÝ 

NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha, 2012. 

10.  ČSN EN ISO 15609-1. Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů 

- Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování. Praha: ČESKÝ 

NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha, 2005. 

11.  ČSN EN 1090-2+A1. Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 

2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ 

INSTITUT, 2012. 

12.  ČSN EN 10025-1. Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: 

Všeobecné technické dodací podmínky. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ 

INSTITUT, 2005. 



37 
 
 

13.  ČSN EN ISO 6947. Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování. Praha: ČESKÝ 

NORMALIZAČNÍ INSTITUT, 2011. 

14.  Http://www.esab.com/global/en/products/index.cfm. Prospektový materiál firmy Esab 

Sweden [online]. [cit. 2013-04-28]. 

  



38 
 
 

Seznam tabulek  
 
Tab. č. 1  Oceli pro ocelové konstrukce ……………………………………………..str. 14 

Tab. č. 2  Porovnání časů svařování metoda 135, 138. …………………………….. str. 28 

Tab. č. 3  Základní popisné statistiky výběru……………………………………….. str. 30 

Tab. č. 4  Statistický popis kontingenčních intervalů pro průměry…………………..str. 30 

Tab. č. 5  Náklady na 100 m svarů …………………………………………………..str. 30 

Seznam obrázků 
 
Obr. č.1 Portálový jeřáb na Rudišti, jeřáb na skladě ingotů  

 Třineckých železáren………………………………………………………..str. 3 

Obr. č. 2  Termopouzdro…………………………………………………………......str. 16 

Obr. č. 3  Svařovací zdroj Esab LAW 500 cw s podavačem drátu………………….str. 17 

Obr. č. 4  Označování poloh svařování……………………………………………....str. 22 

Seznam grafů 
 
Graf. č. 1  Grafické znázornění………………………………………………… ……str. 29 

 

Seznam zkratek 
 

1) WPS – Welding Procedure Specification  Specifikace postupu svařování 

2) WPQR – Welding Procedure Quafilification Report    Kvalifikace postupu svařování 

3) MAG – Metal Activ Gas  Svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu 

4) ROS – Ruční obloukové svařování 

5) S 235, S 275, S 355 – pevnosti ocelí v MPa 


