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Seznam použitých značek a symbolů  

 

 

IWE   - International Welding Engineer - Mezinárodní svářečský inženýr. 

 

Nital  - 3% roztok HNO3 v etanolu. 

 

NPD -   - New product development - Projekt vývoje nového stroje. 

 

Product safety and regulation 

   - Oddělení bezpečnosti výrobků a nařízení a homologací. 

 

Teamleader  - Osoba vedoucí a dozorující pracovní buňku (část výrobní struktury). 

 

Turnframe - Název konkrétní sestavy svařovaných dílů - část rámu.  

 

Undercarriage - Název konkrétní sestavy svařovaných dílů - část podvozku. 

 

Product safety and regulation 

   - Oddělení bezpečnosti výrobků a nařízení a homologací. 

 

Std.  - Stadard 

 

VT   - Visual Test - vizuální zkoušky. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá validací procesu svařování dle ČSN EN ISO 9001:2009 

(systém managementu kvality) vzhledem k ČSN EN ISO 3834:2006 (požadavek na jakost 

(kvalitu) svařování). V portfoliu činností společnosti Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o. 

v Dobříši (dále jen Bobcat) je ve velké míře zastoupena výroba svařovaných konstrukcí.  

V rámci zlepšení kvality, konkurenceschopnosti, udržení kroku s vývojem požadavků 

zákazníků vznikl ve společnosti Bobcat záměr validovat proces svařování dle ČSN EN ISO 

3834. 

Použité metody tavného svařování mají rozhodující vliv na výrobní náklady a jakost 

svařovaných výrobků. Je proto důležité zajistit, aby tyto metody byly prováděny 

nejefektivnějším způsobem a byla vykonávána odpovídající kontrola všech operací procesu.  

ČSN EN ISO 3834 není normou systému managementu jakosti nahrazující 

ČSN EN ISO 9001. Je však užitečným doplněním a napomáhá stanovení konkrétnějších 

podmínek pro svařování oproti všeobecněji zaměřené normě ČSN EN ISO 9001:2009, která 

již je ve společnosti uplatňována.  

Specifikace požadavků na jakost svařovacích procesů je důležitá, protože jakost těchto 

procesů nemůže být snadno verifikována. Svařovací procesy se proto označují za zvláštní 

procesy, viz ČSN EN ISO 9001:2009. 

Jakost výrobku nemůže být zajištěna kontrolou, musí být jeho součástí. Dokonce 

i nejrozsáhlejší a nejdokonalejší nedestruktivní zkoušky nezlepší jakost svařovaného výrobku. 

Cílem diplomové práce je validovat proces svařování dle ČSN EN ISO 9001:2009 

vzhledem k ČSN EN ISO 3834:2006 vzhledem ke konkrétnímu výrobnímu procesu, 

doplněným o reálné svarové spoje.  

 



12 
 

1 Posouzení současného stavu použití systému řízení jakosti dle 

ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834:2006 ve společnosti Bobcat 

Dobříš.  

 

1.1 Všeobecný p řehled ČSN EN ISO 3834:2006. 

ČSN EN ISO 3834 stanovuje kritéria, se kterými je nutno počítat při volbě odpovídajícího 

stupně požadavků na jakost tavného svařování kovových materiálů a to jedním ze tří stupňů 

stanovených v ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 3834-3 a ČSN EN ISO 3834- 4. Platí pro 

výrobu a montáže, dílenské i externí. Výrobce volí jednu ze tří částí normy specifikující 

požadavky na jakost na základě následujících hledisek vztahujících se k výrobkům: 

– rozsah a významnost rizik z hlediska bezpečnosti výrobků, 

– složitost výroby, 

– sortiment vyráběných výrobků, 

– sortiment různých používaných materiálů, 

– rozsah možných metalurgických problémů, které mohou nastat, 

– rozsah možných vad ve výrobě, například přesazení, deformace nebo vady ve svaru, 

které ovlivňují vlastnosti výrobku. [1] 

Vzhledem k složitosti svařovaných konstrukcí, metodám svařování, podmínkám 

a prostředí kde výroba probíhá, dalšího uplatnění a bezpečnostních normativních a právních 

požadavkům ve společnosti Bobcat jsem se dále v této práci rozhodl pracovat s ČSN EN ISO 

3834-3:2006.  

Normy ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 3834-3 a ČSN EN ISO 3834-4 poskytují 

úplné soubory požadavků na jakost pro řízení procesu ve vztahu ke všem metodám svařování 

(pro každou jednotlivou metodu nebo pro stanovené kombinace). 

ČSN EN ISO 3834 stanovuje vhodné požadavky na jakost při tavném svařování 

kovových materiálů. Požadavky obsažené v této mezinárodní normě mohou být převzaty pro 

jiné metody svařování. Tyto požadavky se vztahují pouze k těm aspektům jakosti výrobků, 

které mohou být ovlivněny tavným svařováním bez toho, aniž by byly přiřazeny k jakékoliv 
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určité skupině výrobků. ČSN EN ISO 3834 tedy určuje způsob, jak prokázat schopnost 

výrobce vyrábět výrobky ve stanovené jakosti. 

Norma byla zpracována tak, že:  

a) je nezávislá na druhu vyráběné konstrukce, 

b) stanovuje požadavky na jakost při svařování v dílnách a/nebo na montážích, 

c) poskytuje návod k poznání schopnosti výrobce vyrábět konstrukce tak, aby vyhověly 

stanoveným požadavkům, 

d) představuje základ pro hodnocení schopnosti výrobce ke svařování. 

ČSN EN ISO 3834 je vhodná k prokázání schopnosti výrobce vyrábět svařované 

konstrukce při splnění stanovených požadavků na jakost. Požadavky na jakost jsou 

specifikovány v jednom nebo více z následujících předpisů: 

– specifikaci, 

– výrobkové normě, 

– platném předpise, 

Požadavky obsažené v tomto dokumentu mohou být výrobcem převzaty plně nebo 

částečně, pokud nejsou vhodné pro dotyčnou konstrukci. Poskytují pružný rámec pro řízení 

svařování v následujících případech. 

Případ 1: Určení stanovených požadavků ve specifikacích, které vyžadují, aby výrobce 

měl systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001. 

Případ 2: Určení stanovených požadavků ve smlouvách, které vyžadují, aby výrobce měl 

systém managementu jakosti jiný než podle ČSN EN ISO 9001. 

Případ 3: Určení stanovených návodů pro výrobce, který vyvíjí systém managementu 

jakosti pro tavné svařování. 

Případ 4: Určení podrobných požadavků pro specifikace, předpisy nebo výrobkové 

normy, které vyžadují řízení/kontrolu činností při tavném svařování. [1] 

 

1.2 Posouzení sou časného stavu 

V této části bude zhodnoceno plnění jednotlivých článků ČSN EN ISO 3834-3:2006.  
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Po prostudování situace, která je ve společnosti Bobcat ve vztahu k jednotlivým bodům 

normy ČSN EN ISO 3834 vyplynuly následující poznatky. V jednotlivých podkapitolách 

bude provedeno posouzení na kolik současné podmínky a fungování procesů výroby vyhovují 

a naplňují požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834:2006.  

Pro přehlednost a orientaci vzhledem k normě, je v závorce za názvem zachováno 

číslování kapitol dle ČSN EN ISO 3834:2006. 

 

1.2.1  Přezkoumání požadavků a technických podkladů - Přezkoumání 

požadavků (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 5.2) 

Konstrukce zařízení musí být schválená. Kontrola a splnění požadavků zákonů a platných 

předpisů má na starosti oddělení „Product safety and regulation“. 

Požadavky jsou splněny následováním interních dokumentů, viz: D03 „Vývoj nového 

výrobku“ a D07 „Posuzování bezpečnosti a shody výrobku“. 

Schopnost výrobce splnit předepsané požadavky přezkoumávají osoby pověřené 

plánováním výroby. Pokud vyplyne nedostatek možnosti zařízení nebo kapacity výroby, jsou 

zahájením procesu schválení nákupu nového zařízení, nebo hledání / poptání externích 

kapacit.  

 

1.2.2 Přezkoumání požadavků a technických podkladů - Přezkoumání 

technických podkladů (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 5.3) 

Vnitřní dokument D07 „Posuzováni bezpečnosti a shody výrobku“ z velké části naplňuje 

požadavky tohoto bodu, viz následující. 

Proces ověřování validace návrhu a vývoje ve společnosti Bobcat je v širším smyslu 

nedílnou součástí vývojových projektu řízených programem NPD. Je to z definice 

multidisciplinární proces, který se skládá – tematicky – z následujících částí: 

a) ověřování funkčnosti a specifikací návrhu,  

b) ověřování bezpečnosti návrhu z hlediska zamezení rizik, 

c) ověřování návrhu z hlediska legislativních požadavku na výrobek, 

d) ověřování mechanických vlastností modelu/návrhu výpočtem – simulací, 
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e) ověřování fyzikálních vlastností návrhu laboratorním testem, 

f) validace návrhu dlouhodobou zkouškou na zkušebním polygonu, 

g) ověřování návrhu z hlediska konkurenceschopnosti na trhu, 

h) ověřování návrhu z hlediska ceny, 

i) ověřování návrhu z hlediska zdrojovatelnosti a dostupnosti komponent, 

j) ověřování návrhu z hlediska technologičnosti ap. 

Tvoří propracovaný systém, jehož výstupy slouží v NPD procesech jako zpětná vazba 

ohledně účinnosti projektového úsilí a jsou závazným podkladem k rozhodovacím 

a uzavíracím krokům schvalovacího týmu – jde o předběžné, kritické a konečné přezkoumání 

návrhu (PDR, CDR, FDR), objasněné v interní směrnici D03 „Vývoj nového výrobku“. [3] 

Je doporučeno provádět detailní přezkum těchto bodů, jež navrhuje ČSN EN ISO 

3834:2006. Viz jmenovitě poznámky k jednotlivým bodům: 

a) Specifikaci základního materiálu(ů) a vlastnosti svarového spoje: interní dokument 

předepisuje parametry materiálu (například dle interních dokumentů - 

ms260_S235J2G3), jsou uvedeny na výkresech. Svary jsou předepsány z konstrukce 

na výkresech. Avšak na základě ČSN EN ISO 9001:2009 nebylo ověření vyžadováno. 

b) Požadavky na jakost a přejímku svarů: Vplývají z ČSN EN ISO 6820, ČSN EN ISO  

5817. Avšak na základě ČSN EN ISO 9001:2009 nebylo ověření vyžadováno. 

c) Umístění, přístupnost a pořadí svarů, včetně přístupnosti pro kontrolu a nedestruktivní 

zkoušení: Řeší pracovní návodky a je vyzkoušena při ověřování postupu. Avšak na 

základě ČSN EN ISO 9001:2009 nebylo ověření vyžadováno. 

d) Specifikace postupů svařování, postupy nedestruktivního zkoušení a postupy 

tepelného zpracování: Vyplývá z pracovních návodek, zkoušení je prováděno podle 

ČSN EN ISO 5817, tepelné zpracování se neužívá. Na základě ČSN EN ISO 

9001:2009 nebylo ověření vyžadováno. 

e) Postup, který má být použit ke kvalifikaci postupů svařování: Přezkoumá technolog 

svářeč.  

f) Kvalifikace personálu: Je zdokumentována v záznamech personálního oddělení, 

včetně záznamů vzdělání a pravidelných přezkoušení. Oddělení výroby má matici 
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dovedností, a matici nahraditelnosti – viz interní dokumenty. Všichni svářeči mají 

povinnost mít ČSN 050705. Všichni jsou proškoleni požadavky a povinnostmi 

bezpečnosti práce. 

g) Volbu, identifikaci a/nebo sledovatelnost (např. materiálů, svarů): Řeší interní 

dokumenty – materiál při zaskladnění - tok materiálu, Používají se pouze dva 

materiály. Přídavný materiál - jeden druh, tři různé průřezy. Jsou specifikovány v 

„Pracovních návodkách“ Na základě ČSN EN ISO 9001:2009 nebylo ověření 

vyžadováno. 

h) Plány kontrol jakosti, včetně případného zapojení nezávislé inspekční organizace: Jsou 

zapracovány podle ČSN EN ISO 9001:2009.  

i) Kontrolu a zkoušky: má na starosti oddělení kvality. 

j) Smluvní subdodávky: probíhají podle ČSN EN ISO 9001:2009 a interních směrnic. 

k) Tepelné zpracování po svařování: zpracování po svaření neprobíhá, společnost 

činnosti nepotřebuje. 

l) Další požadavky na svařování, například zkoušení dávek přídavných materiálů, obsah 

feritu ve svarovém kovu, stárnutí, obsah vodíku, přivařená podložka, použití temování, 

úprava povrchu, tvar svaru: Požadavky nejsou stanoveny. Zkoušení přídavných a 

konstrukčních materiálu neprobíhá, společnost odebírá certifikovaný materiál. 

m) Použití zvláštních způsobů (např. pro dosažení plného provaření svaru bez podložení, 

pokud se svařuje pouze z jedné strany): Požadavky nejsou stanoveny. Ve společnosti 

se používají pouze jednoduché způsoby. V případě potřeby bude nutné podmínky 

stanovit. 

n) Rozměry a podrobnosti přípravy svarového spoje a hotového svaru: Jsou stanoveny 

pracovními návodkami. Na základě ČSN EN ISO 9001:2009 nebylo ověření 

vyžadováno. 

o) Svary, které mají být zhotoveny v dílně, nebo jinde: Prostředí je stanoveno 

návodkami. 

p) Podmínky okolního prostředí ve vztahu k použití metody (např. podmínky pro 

svařování za nízké teploty okolí nebo jakákoliv nutnost zajistit ochranu proti 

nepříznivým povětrnostním podmínkám): Jsou stanoveny a následovány předepsané 
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hygienickými předpisy a pracovní podmínky, svařování probíhá pouze v hale. Na 

základě ČSN EN ISO 9001:2009 nebylo ověření vyžadováno. 

q) Zacházení s neshodnými výrobky: Popisuje interní směrnice Q-PJ-S3-PS2 „Řízení 

neshodného produktu“ a „Řízení neshodného produktu“ podle ČSN EN ISO 

9001:2009.  

 

1.2.3 Smluvní subdodávky (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 6) 

Ve společnosti je většinou požadována jakost podle ČSN EN ISO 5817_C. 

Pro řešení subdodávky se společnost řídí ČSN EN ISO 9001:2009: kapitoly 7.4 „Nákup“, 

7.2.3 „Komunikace se zákazníkem“ a interní směrnicí S-PJ-S10-R01 „Nákup“. 

Doporučení předat smluvnímu subdodavateli údaje zahrnující komplexní požadavky dle 

části ČSN EN ISO 3834:2006 7.2 a 7.3 zatím není naplňována. 

 

1.2.4 Svářečský personál – Všeobecně (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 7.1) 

Problematikou se zabývá ČSN EN ISO 9001:2009 kapitoly 6.2.1. „Lidské zdroje – 

Obecně“, 6.2.2. „Lidské zdroje – kompetence“.  

 

1.2.5 Svářečský personál - Svářeči a svářečští operátoři (ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 7.2) 

Dle pravidel firmy musí mít pracovníci přezkoušení podle ČSN 050705  

ČSN EN ISO 9001:2009 stanovuje jen všeobecně doporučení, viz kapitola 6.2 Lidské 

zdroje. 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 1) stanovuje odkazy na normy, které jsou doporučeny 

pro splnění požadavků na jakost u obloukového svařování. To zatím není ve společnosti 

požadováno, normy dosud nebyly zavedeny, nebo svým zaměřením neodpovídají druhům 

svařování, na které se orientuje společnost. 

ISO 9606_1-5 (ISO 9606-1 dosud nezavedena, ISO 9606 2-5 svařování jiných materiálů 

než ocelí – ve společnosti však zatím neprobíhá),  
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ISO 14732 – dosud nezavedena,  

ISO15618_1,2 – pro přetlakové svařování za mokra a za sucha. 

 

1.2.6 Svářečský personál - Pracovníci svářečského dozoru (ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 7.3) 

Doporučení jsou v ČSN EN ISO 9001:2009, viz kapitola 5.5.1 „Odpovědnost 

a pravomoc“ a kapitola 6.2 „Lidské zdroje“. Požadavky jsou jen všeobecné. 

Pracovníci dozoru nejsou jmenováni. Jsou jmenováni technologové svařování. Dozor nad 

svařovací buňkou provádí „Team leader“, měl by kontrolovat 100% výrobků. Dále probíhá 

namátková kontrola oddělením kvality. 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 2) odkazuje na požadavky normy ISO 14731, které jsou 

doporučovány pro splnění požadavků na jakost u obloukového svařování. Zatím ve 

společnosti vyžadována není. 

 

1.2.7 Personál pro kontrolu a zkoušení – Všeobecně (ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 8.1) 

Ve společnosti jsou pracovníci certifikovaní ČSN EN ISO 17024 std.201. 

Ve společnosti jsou pracovníci kvalifikovaní jako IWE.  

ČSN EN ISO 9001:2009 se problematice věnuje v částech 6.2.1. „Lidské zdroje – 

Obecně“, 6.2.2. „Lidské zdroje – kompetence“ a 7.5.2 b). „Validace procesů výroby 

a poskytování služeb“  

 

1.2.8 Personál pro kontrolu a zkoušení - Personál nedestruktivního zkoušení 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 8.2) 

Personál má osvědčení pro kontrolu dle ČSN EN ISO17024 std. 201. Vedoucí výrobní 

buňky „Team leader“ by měl kontrolovat 100% výrobků a provést záznam do dokumentu. 

Dále probíhá namátková kontrola oddělením kvality. Svářeč má z popisu práce svary a 
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konstrukci vizuálně kontrolovat, přeměřit, ověřit stav deformací, materiálu a stav zaznamenat 

do dokumentu pro každý svařenec. 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 3) doporučuje následovat ISO 9712, (v současné době 

není v ČR zavedena, používá se EN 473). Ve společnosti aplikována není.  

 

1.2.9 Zařízení - Výrobní a zkušební zařízení (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 9.1) 

Ve společnosti se oblast výrobního a zkušební zařízení řídí dle ČSN EN ISO 9001:2009 

kapitol 6.3, 7.5.1 

Ve společnosti jsou pro výrobu k dispozici svařovací automaty pro ruční svařování, 

robotická pracoviště, laserové a plazmové pracoviště pro řezání plechů, zařízení pro přípravu 

svarových ploch, brousící stanoviště pro přípravu a dodatečnou úpravu svarů, upínací 

a polohovací přípravky, jeřáby a manipulační zařízení. Seznam je dostupný na oddělení 

údržby. Osobní ochranné prostředky a další zařízení pro zajištění bezpečnosti práce 

bezprostředně související s příslušným výrobním procesem jsou povinností užívat (brýle, 

ucpávky uší, bezpečnostní obuv a oblečení). Pro čištění povrchu je k dispozici odmašťovací 

box. Pro vizuální zkoušky je k dispozici lupa ¼, baterka, používá se standard 201_ISO 970. 

 

1.2.10 Zařízení - Popis zařízení (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 9.2) 

Ve společnosti se problematikou této části řídí dle ČSN EN ISO 9001:2009 kapitoly 6.3. 

V oddělení údržby veden seznam s parametry a návody pro potřebné výše uvedené 

zařízení: největší nosnost jeřábů; způsobilost mechanizovaných nebo automatizovaných 

svařovacích zařízení; kapacity zařízení pro ohýbání a řezání. 

 

1.2.11 Zařízení - Vhodnost a údržba zařízení (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 9.3) 

Ve společnosti je zařízení a údržba řízena dle části ČSN EN ISO 9001:2009 kapitol 6.3, 

7.5.1. 

V oddělení údržby jsou k dispozici záznamy o údržbě. Zařízení je vhodné pro uvažované 

použití a řádně udržované. Za stav odpovídá oddělení údržby. 



20 
 

 

1.2.12 Svářečské a související činnosti - Plánování výroby (ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 10.1) 

Plánování výroby je ve společnosti zpracováno dle ČSN EN ISO 9001:2009 kapitolami 

7.1, 7.5.1, 7.5.3 (6.2.1). 

V návodkách - pracovních postupech, které jsou vytvořeny pro každý svařenec vychází 

z WPQR a jsou umístěny na všech pracovištích, je specifikováno: postup, kterým musí být 

konstrukce vyrobena; identifikace jednotlivých procesů požadovaných k výrobě konstrukce; 

odkaz na vhodné specifikace procesu svařování a příbuzných procesů; pořadí, ve kterém musí 

být svary provedeny; specifikace pro kontrolu a zkoušení; identifikace dílů nebo částí, pokud 

to je vhodné; opatření k zajištění případných pracovních zkoušek. 

 

1.2.13 Svářečské a související činnosti – Specifikace postupu svařování 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 10.2) 

Specifikace postupu svařování je zpracována a je dostupná, viz interní dokument 

PPW001 „Specifikace procesu svařování“. 

Zabezpečení jejího správného použití je zajištěno odkazem z každé pracovní 

návodky (postupu). 

ISO 15609-1 doporučovaná v této části viz Tab. 4 ČSN EN ISO 3834-5:2006 zatím ve 

společnosti vyžadována není. 

 

1.2.14 Svářečské a související činnosti – Kvalifikace postupů svařování 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 10.3) 

Kvalifikace je podle ČSN EN ISO 9001:2009 popsána v článku 7.5.3 a dále interními 

předpisy a dokumenty. Oficiální WPQR dle ČSN 15609 – není vyžadováno, je však řízeno 

interním dokumentem viz PPW001 “specifikace procesu svařování“. 

WPS – není sestavována a kvalifikována. Interně je nahrazena „Pracovními návodkami“ 

(jsou pro každý svařenec). 
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Normy, jež jsou dle tohoto bodu a odkazem na Tab. 5 ČSN EN ISO 3834-5:2006 

doporučovány, zatím ve společnosti v procesu používány nejsou. 

 

1.2.15 1.2.15. Svářečské a související činnosti - Pracovní návodky/instrukce 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 10.4) 

Ve společnosti probíhá podle dokumentu T-PJ-S20-PP1-R01 – „Vytvoření nového 

pracovního postupu“. 

 

1.2.16 Skladování a manipulace se svařovacími/přídavnými materiály 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 11) 

Ve společnosti nejsou zvláštní směrnice pro postupy skladování, manipulaci, identifikaci 

a používání svařovacích/ přídavných materiálů zavedeny. Řídí se podle ČSN EN ISO 

9001:2009 kapitolami 7.5.3, 7.5.5. a interním dokumentem W-P9-S14-PP15 “Skladování 

materiálu“. Při příjmu pracovník oddělení kvality kontroluje stav zboží. Skladování a dodávka 

je řízena systémem „Kanban“. 

 

1.2.17 Skladování základních materiálů (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 12) 

Ve společnosti nejsou stanoveny speciální podmínky / směrnice s postupy pro skladování 

základních materiálů. Řídí se podle ČSN EN ISO 9001:2009 kapitolami 7.5.3, 7.5.5.  

S materiálem jsou obdrženy zaručené materiálové vlastnosti – certifikát materiálových 

vlastností – (metalurgical certificate). Při příjmu pracovník oddělení kvality kontroluje stav 

zboží. Skladování je v kryté hale a zachování identifikace je udržováno. Viz interní dokument 

PL_07 a W-P9-S14-PP15 “Skladování materiálu“. 

 

1.2.18 Tepelné zpracování po svařování (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 13) 

Ve společnosti se tepelné svařování nepoužívá. Nejsou vyráběny výrobky, které by to 

vyžadovaly. 
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1.2.19 Kontrola a zkoušení – Všeobecně (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 14.1) 

Řídí se ČSN EN ISO 9001:2009 kapitolami 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.2, 8.2.3 a dále interními 

předpisy a dokumenty. 

Při zavádění výroby svařenců se provádí podrobná kontrola prvních vyrobených kusů 

a podle potřeby se nechávají případně provést různé druhy zkoušek (NST/DT), zkoušky 

zástavbou. Během výroby se každý svařený kus podrobí vizuální zkoušce, přeměření 

stanovených rozměrů, kompletnosti, deformace, povrchových vad svarů a závěrečné 

zhodnocení a výsledky jsou zaznamenávány do protokolu. Zkoušku provádí svářeč, team 

leader a namátkově oddělení kvality. 

Viz interní dokument Q-PJ-S3-PP3-R01- Postup provádění kontroly na svařovně 

- postup provádění kontroly svářečem, 

- postup provádění kontroly teamleadrem, 

- postup provádění namátkové kontroly pracovníkem kvality – reaudit. 

Proces ověřování validace návrhu a vývoje ve společnosti Bobcat je v širším smyslu 

nedílnou součástí vývojových projektu řízených programem NPD. Je to z definice 

multidisciplinární proces, který se skládá – tematicky - z následujících částí: 

a) ověřování funkčnosti a specifikací návrhu,  

b) operování bezpečnosti návrhu z hlediska zamezení rizik, 

c) ověřování návrhu z hlediska legislativních požadavku na výrobek, 

d) ověřování mechanických vlastností modelu/návrhu výpočtem – simulací, 

e) ověřování fyzikálních vlastností návrhu laboratorním testem, 

f) validace návrhu dlouhodobou zkouškou na zkušebním polygonu, 

g) operování návrhu z hlediska konkurenceschopnosti na trhu, 

h) ověřování návrhu z hlediska ceny, 

i) Ověřování návrhu z hlediska zdrojovatelnosti a dostupnosti komponent 

j) Ověřování návrhu z hlediska technologičnosti atp. 

Tvoří propracovaný systém, jehož výstupy slouží v NPD procesech jako zpětná vazba 

ohledně účinnosti projektového úsilí a jsou závazným podkladem k rozhodovacím 
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a uzavíracím krokům schvalovacího týmu – jde o předběžné, kritické a konečné přezkoumání 

návrhu (PDR, CDR, FDR), objasněné ve směrnici D03. [5] 

 

1.2.20 Kontrola a zkoušení – Kontrola a zkoušení před svařováním 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 14.2) 

Kontroly a zkoušky jsou dány interním dokumentem PPW006 – „Všeobecný postup pro 

proces svařování“ – 3.1 Kontrola, 3.2 Stav kontroly jakosti a zkoušek. 

– Vhodnost a platnost osvědčení o zkouškách svářečů: Svářeči musí podstupovat 

pravidelné předepsané zkoušky, musí mít odpovídající vzdělání. Zmíněné je pod dohledem 

personálního oddělení včetně dokladů přezkoušení. 

– Vhodnost specifikace postupu svařování: pro každé pracoviště a svařenec je dán 

pracovní postup (svařovací návodka) a „Specifikace procesu svařování (SPS)“ viz PPW001 se 

stanovenými parametry. 

– Označení základního materiálu: Dáno v „Pracovním postupu PPW…“ a ve „Specifikaci 

procesu svařování (SPS) PPW001“. 

– Označení svařovacích/přídavných materiálů: Dáno ve „Specifikaci procesu svařování 

(SPS) PPW001“. 

– Příprava svarového spoje (např. tvar a rozměry): Dáno v „Pracovním postupu PPW…“ 

a ve „Specifikaci procesu svařování (SPS) PPW001“. 

– Sestavení, upnutí a stehování: Dáno v „Pracovním postupu PPW…“. 

– Jakékoliv zvláštní požadavky ve specifikaci postupu svařování (např. předcházení 

deformace). 

– Vhodnost pracovních podmínek ke svařování, včetně okolního prostředí: Dáno 

v „Pracovním postupu PPW…“ a ve „Specifikaci procesu svařování (SPS) PPW001.“ Okolní 

podmínky pro jednotlivé postupy nejsou stanoveny. Svařování probíhá pouze v halách 

továrny, kde jsou podmínky stanoveny hygienickými a bezpečnostními předpisy, tím jsou 

vyloučeny extrémní podmínky. 
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1.2.21 Kontrola a zkoušení – Kontrola a zkoušení během svařování 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 14.3) 

Body kontroly a zkoušek jsou dány v PPW006 – „všeobecný postup pro proces 

svařování“ – 3.1 „Kontrola“, 3.2 „Stav kontroly jakosti a zkoušek“. Jednotlivé parametry 

požadavky a specifikace dány v „Pracovním postupu PPW…“ a ve „Specifikaci procesu 

svařování (SPS) PPW001“ 

– Základní svařovací parametry (např. svařovací proud, napětí na oblouku, rychlost 

svařování): Dáno ve „Specifikaci procesu svařování (SPS) PPW001“. 

– Teplota předehřevu a teplota interpass: Dáno v „Pracovním postupu PPW…“ a ve 

„Specifikaci procesu svařování (SPS) PPW001“. 

– Čištění a tvar housenek a vrstev svarového kovu: Dáno v „Pracovním postupu PPW…“ 

a ve „Specifikaci procesu svařování (SPS) PPW001“. 

– Drážkování kořene: Dáno v „Pracovním postupu PPW…“. 

– Sled svařování: Dáno v „Pracovním postupu PPW…“. 

– Správné používání a zacházení se svařovacími/přídavnými materiály: Nutno doplnit. 

– Kontrola deformace: Dáno v „Pracovním postupu PPW…“. 

– Každá mezioperační kontrola (např. kontrola rozměrů): Dáno v „Pracovním postupu 

PPW…“. 

Normy ISO 13916, ISO/TR 17671-2, ISO/TR 17844, doporučené podle 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 7), které by podle doporučení tohoto bodu měly být 

dodržovány, zatím ve společnosti vyžadovány nejsou. 

 

1.2.22 Kontrola a zkoušení – Kontrola a zkoušení po svařování 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 14.4) 

Body kontroly a zkoušek jsou dány PPW006 – „všeobecný postup pro proces svařování“ 

– 3.1 Kontrola, 3.2 Stav kontroly jakosti a zkoušek. [4] Jednotlivé parametry požadavky 

a specifikace dány v „Pracovním postupu PPW…“ a ve „Specifikaci procesu svařování (SPS) 

PPW001“. 
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Neshodami řeší vnitřní dokumenty Q-PJ-S5 „Nápravná a preventivní opatření“. PPW04 – 

„Řízení nápravné činnosti v procesu svařování“. 

 

Dle tohoto bodu je po svařování doporučeno zkontrolovat shodu s odpovídajícími kritérii 

přípustnosti, a to: 

– vizuální kontrolou: předepsaná v „Pracovním postupu PPW…“, 

– nedestruktivním zkoušením: většinou se neprovádí, probíhá na vyžádání technologa, 

– destruktivním zkoušením: probíhají většinou jen při zavádění do výroby a opakovaných 

závažných problémech, 

– kontrolou tvaru, provedení a rozměrů konstrukce: je předepsána, 

– výsledky a záznamy o zpracování po svařování (např. tepelné zpracování po svařování, 

stárnutí). Ve společnosti v současné době neprobíhá výroba svařenců, kde by bylo zpracování 

po svařování vyžadováno. 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 8) doporučuje normy ISO 17635, ISO 17636, 

ISO 17637, ISO 17638, ISO 17639, ISO 17640, zatím ve společnosti vyžadovány nejsou. 

 

1.2.23 Kontrola a zkoušení – Stav kontrol a zkoušek (ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 14.5) 

Řídí se ČSN EN ISO 9001:2009 kapitolami 4.2.4, 8.2.4 a dále interními předpisy 

a dokumentů. 

Během výroby se každý svařený kus podrobí vizuální zkoušce, přeměření stanovených 

rozměrů, kompletnosti, deformací, povrchových vad svarů a závěrečné zhodnocení a výsledky 

jsou zaznamenávány do protokolu. Zkoušku provádí svářeč, team leader a namátkově 

oddělení kvality. 

Viz interní dokument Q-PJ-S3-PP3-R01- „Postup provádění kontroly na svařovně“ 

- postup provádění kontroly svářečem, 

- postup provádění kontroly teamleadrem, 

- postup provádění namátkové kontroly pracovníkem kvality – reaudit. 



26 
 

Dále kontrolní listy: Q-PJ-S3-PP3-FPP1-R01, Q-PJ-S3-PP3-FPP2-R01. 

 

1.2.24 Neshoda a opatření k nápravě (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 15) 

Vadný díl je vyřazen do „Izolátoru“ (je označen visačkou a místo vady je určeno optickou 

značkou) odkud putuje k posouzení, k další opravě či vyřazení. Po opravě znovu následuje 

kontrola jakosti. Postup viz dokument „Q-PJ-S3-PS2-R00 – „Řízení neshodného produktu - 

izolátor“. 

 

1.2.25 Kalibrace a validace měřicích, kontrolních a zkušebních zařízení 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 16) 

Řídí se ČSN EN ISO 9001:2009 kapitolou 7.6 – „Řízení monitorovacího a měřícího 

zařízení“. 

Viz také interní dokument Q-PJ-S4-R01 - „Metrologický řád“. 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 9) v tomto bodě doporučuje následovat: ISO 17662. 

 

1.2.26 Identifikace a sledovatelnost (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 17) 

Během celého výrobního procesu musí být, pokud je to požadováno, udržována 

identifikace a sledovatelnost. Dokumentované systémy pro zajištění identifikace a  

sledovatelnosti svařovacích pracovních postupů musí zahrnovat, pokud je to požadováno: 

- Identifikaci výrobních plánů: Výkresy mají jedinečná čísla, a jsou přehledně dohádatelná v 

databázi firmy. 

- Identifikaci umístění svarů na konstrukci: dáno výkresem, popisem a fotkou na pracovní 

návodce. 

- Identifikaci postupů nedestruktivního zkoušení a personálu: PPW003_Vizuální kontrola. 

Na vyžádání další zkoušky (nejsou interními předpisy specifikovány). 

- Identifikaci svařovacích/přídavných materiálů (např. označení, obchodní značka, výrobce 

svařovacích/ přídavných materiálů): Od dodavatele dokládán certifikát se zaručenými 

vlastnostmi, archivován. 
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- Identifikace základního materiálu (např. druh): Dáno výkresem, Označen ve skladě. 

- Identifikace míst oprav: Označení vady křídou, štítkem s popisem, zaznačení do 

dokumentů svářečem/ team leaderem/ brusičem. 

- Sledovatelnost svářečů a operátorů u stanovených svarů: Svářeči mají raznice s číslem pro 

identifikaci. Zaznamenávají své osobní číslo na kontrolní dokument. 

- Sledovatelnost specifikací postupů svařování u stanovených svarů: dáno a znázorněno 

pracovní návodkou a v interním  dokumentu „Specifikace procesu svařování“. 

 

1.2.27 Záznamy o jakosti (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 18) 

Záznamy o jakosti jsou zaznamenány do interních dokumentů Q-PJ-S3-PP3-FPP1-R01 -

 „Kontrolní list svařovna“ (vyplňuje svářeč), Q-PJ-S3-PP3-FPP2-R01 – „Kontrolní list 

svařovna“ (vyplňuje „Tem leader“). 

Dle této kapitoly ČSN EN ISO 3834:2006 záznamy o jakosti musí, pokud je to nezbytné, 

obsahovat: 

- záznam z přezkoumání požadavků/technických podkladů: Záznamy z vývoje jako: 

pevnostní výpočty, zkoušení testovacím oddělení, testování na zkušebním polygonu jsou 

archivovány jako reporty v interní databázi. Taktéž přezkoumání viz výše kapitola 5.3 

Přezkoumání požadavků a technických podkladů je součástí procesu NPD. 

- dokumenty kontroly materiálů: Dodavatel zaručuje vlastnosti dodávaných materiálů, 

s materiálem je obdržen certifikát materiálových vlastností - (metalurgical certificate), při 

přejímce zásobování pracovník kvality kontroluje stav dodávky. V případě zjištění závady 

následuje „Vrácení neshodného artiklu dodavateli“ dle interního dokumentu L-PJ-S14-PP7 

„Vrácení neshodného artiklu dodavateli“. 

- dokumenty kontroly svařovacích/přídavných materiálů: Dodavatel zaručuje vlastnosti 

dodávaných materiálů, při přejímce zásobování pracovník kvality kontroluje stav dodávky. 

V případě zjištění závady následuje „Vrácení neshodného artiklu dodavateli“ dle interního 

dokumentu L-PJ-S14-PP7 „Vrácení neshodného artiklu dodavateli“. 

- Specifikace postupu svařování: archivovány v interním systému/databázi. 
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- Protokoly o kvalifikaci postupů svařování (WPQR): archivovány v interním 

systému/databázi. 

- Osvědčení o zkouškách svářečů nebo svářečských operátorů: archivovány v personálním 

oddělení. 

- Osvědčení o zkouškách personálu nedestruktivního zkoušení: archivovány v personálním 

oddělení. 

- Specifikace a záznamy postupu tepelného zpracování: Neprovádí se, proto není 

zaznamenáváno. 

- Postupy a zprávy z nedestruktivního a destruktivního zkoušení: Výsledky z požadovaného 

zkoušení se zaznamenávají do „Kontrolních listů“. Postup nedestruktivního zkoušení viz 

interní dokument PPW003 – „vizuální kontrola“. 

- Zprávy o měření rozměrů; Dokument Q-PJ-S5-PP1-FPP1-R00 – „Požadavek na měření“. 

Nezaznamenávají se však u každého svařence, není to vyžadováno, (neodpovídá to druhu 

výroby). 

- Záznamy o opravách a protokoly o neshodách: Nezaznamenává se. 

- Jiné dokumenty, pokud jsou požadovány. 

Pokud není stanoveno jinak, musí být záznamy o jakosti uchovávány po dobu minimálně 

pěti let. Není zatím zaveden globální systém řízení a uchování těchto dokumentů po dobu pěti 

let. 
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2 Návrh změn a doplnění zkoušek dle potřeb v oblasti svařování  

 

 Na základě posouzení současného stavu (kapitola 1), lze navrhnout úpravu a doplnění 

požadavků jednotlivých kapitol dle ČSN EN ISO 3834:2006.  

V této kapitole je pro přehlednost a orientaci vzhledem k normě, zachováno číslování 

kapitol dle ČSN EN ISO 3834:2006 v závorce za názvem. 

Pro přehlednost a stručnost budou v následující části uvedeny pouze kapitoly 

s doporučenými změnami. 

 

2.1 Přezkoumání požadavk ů a technických podklad ů - Přezkoumání 

technických podklad ů (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 5.3) 

ČSN EN ISO 9001:2009 (kapitola 7) stanovuje prozkoumání smlouvy všeobecně. 

ČSN EN ISO 3834:2006 rozepisuje podrobně jednotlivé body, které před podepsáním 

smlouvy musí být ověřeny pro zajištění jakosti svařovaných konstrukcí. Některé z bodů jsou 

kontrolovány/plněny, avšak není to systematicky vyžadováno. Je nutno doplnit požadavky 

(ověření) pro sestavování smluv o vyjmenované body (viz ČSN EN ISO 3834-3:2006 

(kapitola 5) 

2.2 Smluvní subdodávky ( ČSN EN ISO 3834 - Kap. 6) 

Měly by být doplněny požadavky na smlouvy, jako přezkoumání části ČSN EN ISO 

3834:2006 7.2 a 7.3. 

 

2.3 Svářečský personál – Svá řeči a svá řečští operáto ři (ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 7.2) 

Pokud bude požadována vyšší kvalifikace svářečského personálu než ČSN 050705, musí 

být pro práci vybrán personál s vyšší kvalifikací nebo být dodatečně kvalifikace doplněna.   
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2.4 Svářečský personál – Pracovníci svá řečského dozoru ( ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 7.3) 

Nutno doplnit dle ISO 14731 oficiální jmenování pracovníka svářečského dozoru 

a stanovení náplně jeho činnosti, odpovědnosti a kompetencí. Úkoly pracovníka svářečského 

dozoru musí být vybrány z příslušné části ČSN EN ISO 3834:2006 podle kriterií 

definovaných v ČSN EN ISO 3834-1:2006 (viz ČSN EN ISO 14731 příloha B).  

Každá jednotlivá činnost podle ČSN EN ISO 14731 přílohy B může být spojena s větším 

počtem úkolů a odpovědností jako jsou:  

- specifikace a příprava,  

- řízení,  

- inspekce, kontrola, nebo prohlídka. 

Kde je svářečský dozor vykonáván více než jedním pracovníkem, úkoly a odpovědnosti 

musí být jasně rozděleny, aby byla jasně definována odpovědnost osob a jejich kvalifikace 

pro každý specifický úkol dozoru.  

Svářečský dozor je výhradně odpovědnost výrobce.  

Výrobce musí jmenovat alespoň jednoho odpovědného pracovníka svářečského dozoru. 

Svářečský dozor může být prováděn subdodavatelem. Přesto, shoda mezinárodní normou ISO 

14731 zůstává v odpovědnosti výrobce. Popis práce dozoru a požadované technické znalosti 

viz body 5 a 6 normy ČSN EN ISO 14731. [2] 

 

2.5 Personál pro kontrolu a zkoušení – Všeobecn ě (ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 8.1) 

Ve společnosti jsou pracovníci certifikovaní ČSN EN ISO17024 std. 201 Zákazník může 

vyžadovat vyšší znalosti, certifikát dle EN 473. 

Ve společnosti jsou pracovníci kvalifikovaní IWE. 
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2.6 Personál pro kontrolu a zkoušení - Personál pro  nedestruktivní zkoušení 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 8.2) 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 3) doporučuje následovat ISO 9712, (v současné době 

není v ČR zavedena, používá se EN 473). Ve společnosti aplikována není.  

Při vyžádání nutno proškolit personál pro nedestruktivní zkoušení EN 473. Je možnost 

alespoň zkráceně certifikát EN 473 platný pro VT - stupeň 2, obor svařování, přímá metoda. 

 

2.7 Zařízení - Výrobní a zkušební za řízení (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 9.1) 

V případě potřeby bylo nutné doplnit nebo zajistit externí subdodávkou: zařízení pro 

předehřev a tepelné zpracování včetně přístrojů pro měření teplot, zařízení pro destruktivní 

a některé případně požadované druhy nedestruktivního zkoušení, pece, toulce, atd. používané 

pro přesušení/ochranu přídavných materiálů. Pro výrobu probíhající ve společnosti zatím tato 

zařízení nebyla požadována. 

 

2.8 Svářečské a související činnosti – Plánování výroby ( ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 10.1) 

Pro případ zvýšených nároků na kontrolu by bylo potřeba upravit specifikace pro kontrolu 

a zkoušení včetně případného zapojení některé nezávislé inspekční organizace; 

Pro případ výroby v prostředí mimo výrobní halu by bylo nutné doplnit podmínky 

okolního prostředí (např. ochrana před větrem a deštěm); 

V případě požadavků by bylo nutné také specifikovat opatření k zajištění případných 

pracovních zkoušek. 

 

2.9 Svářečské a související činnosti – Specifikace postupu sva řování 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 10.2) 

Ve společnosti specifikace postupu svařování přesně podle ČSN EN ISO 15609-1 

neprobíhá, některé detaily je třeba doplnit.  
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2.10 Svářečské a související činnosti – Kvalifikace postup ů svařování 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 10.3) 

Normy (viz níže), jež jsou podle tohoto bodu a odkazu na Tab. 5 ČSN EN ISO 3834-

5:2006 doporučovány, zatím ve společnosti v procesu používány nejsou. 

Proces kvalifikace postupu svařování by měl být doplněn o proces z vyjmenovaných 

norem: ISO 15607, ISO 15610, ISO 15611, ISO 15612, ISO 15613, ISO 15614-1,2,3,4, ISO 

15614-5,7,8,10 

2.11 Skladování a manipulace se sva řovacími/p řídavnými materiály 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 11) 

Ve společnosti není postup specielně specifikován. Je potřeba zpracovat a zavést postupy 

pro skladování, manipulaci, identifikaci a používání svařovacích/ přídavných materiálů tak, 

aby nemohlo dojít k navlhnutí, oxidaci, poškození, atp. Postupy musí být v souladu 

s doporučeními dodavatelů. 

 

2.12 Tepelné zpracování po sva řování (ČSN EN ISO 3834 - Kap. 13) 

Ve společnosti se neprovádí, v případě zakázky vyžadující zmíněný proces by bylo nutné 

obstarat zařízení a zaškolit personál, nebo situaci vyřešit externí subdodávkou. 

 

2.13 Kontrola a zkoušení – Kontrola a zkoušky b ěhem sva řování 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 14.3) 

V případě požadování by bylo nutné doplnit seznam požadavků na monitorování o teplotu 

předehřevu a teplotu interpass. Pro svařování ve společnosti současné době není požadováno. 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 7) v tomto bodě doporučuje následovat normy: ISO 

13916, ISO/TR 17671-2, ISO/TR 17844 ty zatím ve společnosti vyžadovány nejsou. Nutno 

případně doplnit. 
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2.14 Kontrola a zkoušení – Kontrola a zkoušky po sv ařování 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 14.4) 

V případě požadování by bylo nutné doplnit seznam požadavků na monitorování o teplotu 

předehřevu a teplotu interpass. Pro svařování ve společnosti současné době není požadováno. 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 7) v tomto bodě doporučuje následovat normy: ISO 

13916, ISO/TR 17671-2, ISO/TR 17844 ty zatím ve společnosti vyžadovány nejsou. Nutno 

doplnit. 

 

2.15 Kontrola a zkoušení – Stav kontrol a zkoušek ( ČSN EN ISO 3834 -

 Kap. 14.5) 

V případě požadování by bylo nutné doplnit seznam aplikovaných zkoušek 

nedestruktivních a destruktivních. A v případě aplikace také záznamy o zpracování po 

svařování (tepelné zpracování, stárnutí). Další případné požadavky k doplnění vyplývají 

z vyjmenovaných norem pro tento bod vyžadovaných pro dodržení splnění požadavků na 

jakost u obloukového svařování. 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 8) v tomto bodě doporučuje následovat normy: 

ISO 17635, ISO 17636, ISO 17637, ISO 17638, ISO 17639, ISO 17640, ty zatím ve 

společnosti vyžadovány nejsou. Nutno doplnit. 

 

2.16 Kalibrace a validace m ěřících, kontrolních a zkušebních za řízení 

(ČSN EN ISO 3834 - Kap. 16) 

ČSN EN ISO 3834-5:2006 (Tab. 9) v tomto bodě doporučuje následovat: ISO 17662, ta 

zatím ve společnosti požadována není. Nutno doplnit. 

 

2.17 Záznamy o jakosti ( ČSN EN ISO 3834 - Kap. 18) 

Následuje doporučení k jednotlivým bodům této části: 
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- Dokumenty kontroly materiálů: Není zaznamenáván a archivován stav každé jednotlivé 

dodávky, kontroluje se jen, jestli odpovídá požadavkům. Mělo by se zavést vedení 

záznamů a archivace. 

- Dokumenty kontroly svařovacích/přídavných materiálů: Není zaznamenáván stav každé 

jednotlivé dodávky, kontroluje se jen, jestli odpovídá požadavkům. Nutno zřídit vedení 

záznamů a archivaci. 

- Specifikace a záznamy postupu tepelného zpracování: Neprovádí se, proto není 

zaznamenáváno. V případě zařazení tepelného zpracování do výroby by bylo nutno zavést 

vedení záznamů a archivaci. 

- Zprávy o měření rozměrů: Nezaznamenávají se u každého svařence, není to vyžadováno 

(neodpovídá to druhu výroby). Většinou jsou vytvářeny zprávy při zavádění výroby a při 

výskytu opakovaných chyb. Pokud by bylo vyžadováno, nutno zřídit vedení záznamů 

a archivaci.  

- Záznamy o opravách a protokoly o neshodách: Nezaznamenává se. Nutno zavést vedení 

záznamů a archivaci. 

- Jiné dokumenty, pokud jsou požadovány. Pokud budou požadovány, nutno zavést vedení 

záznamů a archivaci. 

- Pokud není stanoveno jinak, musí být záznamy o jakosti uchovávány po dobu minimálně 

pěti let. Chybí systém/proces archivace po dobu 5 let. 
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3 Návrh a provedení zkušebních svarových spojů 

Z kapitoly 2 je patrné, že požadavky na jakost při tavném svařování mají jednoznačné 

opodstatnění, mající vliv na kvalitu a sledovatelnost výroby.  

Samozřejmě, že v každé výrobě dochází ke vzniku nevyhovujících svarových spojů, které 

mohou být způsobeny, jak systémovým selháním, lidským faktorem, nedůslednou kontrolou 

před v průběhu a po svařování, tak vadnými materiály. V těchto konkrétních případech je 

nutný individuální přístup k jednotlivým problémům. ČSN EN ISO 3834:2006 obsahuje 

kapitoly s postupy řešení problémů a kontrol v průběhu výroby, oprav, reklamací výrobků. 

Současně je znám postup zacházení s neshodnými výrobky. 

Jako konkrétní příklad lze uvést případ stehování a svařování dílce „Turnframe“ obr. 1, 

Svařence „Undercarriage“ obr. 2. Dále jako ukázku využití procesu managementu kvality ve 

svařování uvádím proces povinné kontroly rozměrů prvních vyrobených kusů při zavádění 

výroby. 

Při výrobě může dojít ke vzniku nekvalitních svarových spojů, které je nutné posoudit 

a následně opravit, či dokonce zvolit změnu parametrů nebo postupu svařování.  

Konkrétní případy nevyhovujících svarových spojů jsou uvedeny v kapitolách 3.1, 3.2. 
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Obr. 1 Svařování dílce Turnframe 

Obr. 2 Svařování dílce Undecarriage 
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3.1 Návrh a provedení zkušebních svarových spoj ů dílce „Turnframe“  

3.1.1 Posouzení vad svarových spojů 

Tento svařovaný díl je dodávaný externí firmou jako subdodávka. Špatné provedení svaru 

se projevilo při zavádění výroby, při provádění posouzení svarových spojů, jež se věnuje 

kapitola 1.1.21 „Kontrola a zkoušení - Kontrola a zkoušky po svařování“ a dále bylo řešen 

nekvalitní výrobek podle kapitol 1.1.23 „Neshoda a opatření k nápravě“, 1.1.2 „Smluvní 

subdodávky“. 

 

Pro posouzení nevyhovujících svarových spojů byly použity 4 vzorky koutových svarů 

prováděných tavným svařováním na svařenci „Turnframe“ dle výkresové dokumentace. 

Odběr vzorků je dokumentován v příloze 2. 

Nekvalitní provedení svaru prokázala již Nedestruktivní zkouška (penetrační zkouška PT) 

obr. 3 a obr. 4 

Obr. 3 Penetrační zkouška „Turnframe“ 
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Poté bylo rozhodnuto provést destruktivní metalografické zkoušky.  

Vzorky pro analýzu a fotodokumentaci byly připraveny standardním metalografickým 

postupem a leptány 4 % Nitalem.  

Vyhodnocení bylo provedeno na metalografickém mikroskopu Zeiss NEOPHOT 32. 

Vzorky byly hodnoceny z pohledu kvality svaru makroskopické i mikroskopické. 

Přítomnost vad ve svaru byla stanovena podle ČSN EN ISO 5817. Předepsaná kvalita svarů 

ve stupni C. [6] 

 

3.1.2 Vyhodnocení vad svarových spojů 

Všechny vzorky z makroskopického hlediska vykazují nevhodné provedení svaru. Ve 

všech případech se v kořeni svaru objevují dutinky pozorovatelné pouhým okem. 

Vzorek 1 

Obr. 4 Penetrační zkouška „Turnframe“ 
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Z makroskopického hlediska je na obr. 5 a 6 a 7b patrný základní kov, tepelně ovlivněná 

oblast a svarový kov. Svarový kov ve vodorovné oblasti svaru vykazuje ostré rozhraní, což 

nasvědčuje nedokonalému svaru. Navíc je zde patrná výrazná oblast studeného spoje resp. 

neprůvar v kořeni svaru. Dle normy ČSN EN ISO 5817 referenční číslo vady 4013 resp. 402 

se jedná pro stupeň C o nepřípustný defekt. Primární struktura svarového kovu je hrubozrnná, 

kolumnární. Sekundární struktura je tvořena martenzitem a jehlicovitým feritem. Přechodová 

oblast (obr. 7a) je hrubozrnná, martenzitického charakteru. [6] 

 

Obr. 5 Vzorek 1, makrostruktura koutového svarového spoje. (zvětšeno 3.5x) 
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Obr. 6 Vzorek 1, kořen svaru pravá strana (Zvětšeno 20x) 

 

 

  

a) b) 

Obr. 7 Vzorek 1, (zvětšeno 20x), svarový kov a TOO - a) kořen svaru levá strana - b) 

 

Vzorek 2  

 

Z makroskopického hlediska je opět patrný základní kov, tepelně ovlivněná oblast 

a svarový kov (obr.8). Svarový kov stejně jako u vzorku 1 ve vodorovné oblasti svaru 

vykazuje ostré rozhraní, což nasvědčuje nedokonalému svaru (obr. 9). Navíc je zde patrná 

výrazná oblast studeného spoje a dutiny. Kořen svaru není provařen. Objevuje se zde struska. 

Dle normy ČSN EN ISO 5817 referenční číslo vady 4013, resp. 402 se jedná o nepřípustný 

defekt. Primární struktura svarového kovu je hrubozrnná, kolumnární. Sekundární struktura je 

tvořena martenzitem a jehlicovitým feritem. Přechodová oblast (obr. 9b) je hrubozrnná, 

martenzitického charakteru. [6] 
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Obr. 8 Vzorek 2, makrostruktura koutového svarového spoje. (zvětšeno 3.5x) 

 

  

a) b) 

Obr. 9 Vzorek 2, (zvětšeno 20x) svarový kov a TOO - a),  kořen svaru - b)  

Vzorek 3  

Svar se liší od vzorku 2 oboustranným provedením. Struktura a vady ve svaru 

(obr. 10, 11) jsou obdobné jako u vzorku č. 2 (obr. 8, 9) 
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Obr. 10 Vzorek 3, makro koutového svarového spoje. (zvětšeno 3.5x) 

 

  

a) b) 

Obr. 11 Vzorek 3, (zvětšeno 20x)   

Kořen svaru pravá strana - a),     kořen svaru levá strana - b) 
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Vzorek 4  

Struktura a vady ve svaru tohoto vzorku (obr. 12 až 14) jsou obdobné jako u předchozích. 

V kořeni svaru se objevují dutiny a struska (r.č. 4013, resp.402). Svar na tomto vzorku 

vykazuje také enormní množství dutin (obr. 12 a 14). Jejich nadlimitní množství a velikost 

svědčí o velmi nekvalitním svaru. [6] 

 

 

Obr. 12 Vzorek 4, makro koutového svarového spoje. (zvětšeno 3.5x) 
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Obr. 13 Vzorek 4,  (zvětšeno 20x)  

kořen svaru pravá strana - a),     kořen svaru levá strana - b) 

 

  

Obr. 14 Vzorek 4,  kořen svaru levá strana 

 

3.1.3 Závěr 

Strukturní analýza předložených vzorků ukázala na všech čtyřech případech nevyhovující 

stav. 

Množství a velikost některých vad svaru spadá do kategorie „nepřípustné“. Struktura 

svarového kovu se výrazně odlišuje od struktury základního materiálu.  

Provedení svarů je u všech vzorků vypuklé, na základně má vždy alespoň jeden ze svarů 

ostrý přechod, což není vhodné pro dynamicky namáhané konstrukce. 

Postup svařování nebyl dodržen, což ukazují zejména neprovařené rohy koutových svarů 

a ostrá rozhraní mezi základním a svarovým kovem. Svarový kov tuhne velice rychle, velikost 
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zrna je příliš velká. Ve stojině je závar ve všech případech hlubší, avšak přechodová oblast 

vykazuje nevhodná hrubá zrna se zákalnými strukturami. 

U vzorku 4 se navíc objevuje nadlimitní porózita, která svědčí o plynatosti svarové lázně, 

způsobené vysokou vlhkostí elektrody.  

Vzhledem k velikosti svaru a jejich velmi nevyhovující kvalitě, je nutno dodržovat 

striktně technologický předpis. 

Svarová housenka by měla být provedena ve 3 vrstvách. [6] 

 

3.1.4 Návrh oprav 

 Na základě provedeného posouzení svarových spojů (kapitola 3.1.1.), je nutné podle 

systému řízení jakosti viz kapitola 1.2.22 „Neshoda a opatření k nápravě“ navrhnout postup 

oprav vad.  

Bylo rozhodnuto, že vady jsou neopravitelného charakteru. Pro výrobu vyhovujících 

svarových spojů bylo nutno změnit svařovací parametry (proud, napětí, délku oblouku, sklon 

hubice), počet housenek. Později bylo rozhodnuto provádět svařování na robotickém 

pracovišti, kde bylo nutné parametry opět přesně naladit.  

 

3.2 Posouzení vad svarových spoj ů dílu „Undercarriage“ 

 

3.2.1 Posouzení vad svarových spojů 

Svařenec „Undercarriage“ viz výše obr. 2, bylo nutno vyztužit přidáním podpor pro 

zesílení spojení, viz obr 16. Z pevnostního hlediska svařeného dílu bylo nutné, aby byl 

přivařen výztužný díl k zadnímu plechu kolem obvodové části, ale také v mezeře k profilu. 

Také u profilu bylo požadováno dobré spojení se zadním plechem. Zkoušky po svaření 

prokázaly nevyhovující kvalitu svarových spojů, viz obr. 17 a obr. 18. Místo provedených 

řezů pro posouzení výbrusy je naznačeno na obr. 15. 
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Obr. 15 Detail savru dílce „Undecarriage“ 

 

 

Obr 16 Konstrukční zesílení dílu „Undecarriage“ 

3.2.2 Vyhodnocení vad svarových spojů 

Prostor, jenž byl ponechán pro svar, se ukázal jako nedostatečný pro použití koutových 

svarů jako základu. Na výbrusech viz obr. 17 a obr. 18 je patrné nedokonalé provaření 

a spojení všech tří částí, což je z požadovaného pevnostního a tedy funkčního hlediska 

nepřípustné. 
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Obr. 17 Řez 1A svarem bez úkosu (zvětšeno 2x) 

 

 

Obr. 18 Řez 1B svarem bez úkosu (zvětšeno 2x) 
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3.2.3 Závěr 

Prostor svaru se ukázal jako nedostatečný pro správné vedení hubice. Profily brání dobré 

dostupnosti místa svaru pro vytvoření koutových svarů vyhovující kvality viz obr. 16. Bylo 

nutno přistoupit ke změně pracovního postupu a konstrukce dílů. 

 

Obr. 19 Řez 2A svarem s úkosy (zvětšeno 2x) 

 

Obr. 20 Řez 2B svarem s úkosy (zvětšeno 2x) 
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3.2.4 Návrh oprav 

Na základě posouzení vzorků bylo rozhodnuto vytvořit úkosy jak na výstužných částech, 

tak na profilech. Tím bylo možné použít 2 x ½ V svar.  Jak ukázaly výbrusy, viz obr. 19 a obr. 

20, spoj je lépe provařen a hodnocen jako vyhovující. 

Výše popsaná změna návrhu konstrukce a svarů je blíže popsána v kapitolách 1.1.11, 

„Svářečské a související činnosti – Plánování výroby“, 1.1:12 „Svářečské a související 

činnosti – Specifikace postupu svařování“, 1.1.13 „Svářečské a související činnosti – 

Kvalifikace postupu svařování“ a interní dokument T-PJ-S20-PP2-R02 „Příjem a ověření 

přípravku“, Q-PJ-S5 „Nápravná a preventivní opatření“. 

 

3.3 Posouzení vad zavád ěcí série sva řenců „Undercarriage“ 

Jako poslední z ukázky aplikace systému řízení jakosti ve svařování je kontrola svařených 

konstrukcí měřením. V příloze 3 je k nahlédnutí výstupní dokument měření prvních čtyř 

vyrobených kusů svařence zaváděného do výroby. Kontrolují se důležité rozměry stanovené 

po domluvě konstruktéra s technologem. Měření je jednoduchá zkouška, avšak velké 

důležitosti. Může odhalit nedostatky postupu svařování, svařovacího přípravku, nebo 

parametrů svařování. Mnohé faktory pro vytvoření správného výrobku se projeví právě na 

rozměrové přesnosti. Jmenujme například nutnost předepnutí některých dílů, stanovení úhlu 

ohýbaných částí, postup stehování, pořadí kladení svaru / svarových housenek. Velikost 

vneseného tepla a další mohou způsobit nekvalitní výrobek dále nepoužitelný pro zástavbu, 

nebo správnou funkci. Požadavky měření jsou zachyceny v části kapitole 1.2.22 „Kontrola 

a zkoušení – Kontrola a zkoušení po svařování“ 

 

3.3.1 Posouzení opakovatelnosti rozměrové přesnosti svařence 

Konstruktér většinou stanoví tolerance, v kterých by se měl pohybovat jmenovitý rozměr. 

V některých případech musí být tyto tolerance po domluvě s technologem upraveny, neboť 

jsou ovlivněny celkovým sestavením, konstrukcí a v některých případech určitého řešení 

konstrukce za použití určité technologie svařování není možné tolerancí s dostatečnou 

opakovatelností dosáhnout.  
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Ve společnosti Bobcat je pro měření k dispozici 3D měřící centrum, na kterém měření 

probíhá.  

V připojené Tabulce 1 je ukázka příkladu hodnot praktické zkoušky měření dílu 

„Undecarriage“. 

 

Specifikace 

rozměru 

Tolerance Výsledek měření (vzorek) Specifikace 

dodržena 

 Horní 

limit 

Dolní 

limit 

1 2 3 4 ANO NE 

102,88 -0,76 0,76 104 102,5 103 107  x 

62,77 -0,76 0,76 64,5 64,5 64,1 65  x 

73,21 -0,76 0,76 73,2 73,5 73,5 73,7 x  

112,88 -0,76 0,76 113,2 114,5 113 113,5  x 

Tabulka 1 Kontrola rozměrů 

 

3.3.2 Vyhodnocení 

Požadované tolerance sice dodrženy nebyly, ale odchylky byli velmi malé, a proto bylo 

rozhodnuto schválit dávku jako vyhovující. Díly jsou dále ověřeny zástavbou do 

konstrukčních skupin /celků kde by se případně projevily další nepřesnosti. 

 

3.3.3 Závěr 

Jak již bylo zmíněno, je třeba spolupráce technologa s konstruktérem, aby vznikl jakostní 

vyhovující výrobek s finančně odpovídajícím postupem výroby. Problematikou se zadívají 

kapitoly 1.1.11 „Svářečské a související činnosti – Plánování výroby“ a 1.1:13 „Svářečské 

a související činnosti - Kvalifikace postupů svařování“, Q-PJ-S5 „Nápravná a preventivní 

opatření“. 
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3.3.4  Návrh oprav 

Navrhuji prověřit návrh další zástavby a zvážit, případně upravit požadované tolerance. 

Vyrobená dávka prokazuje, že je v dostatečném rozmezí přesnosti a potvrzuje správně 

zvolený postup svařování, svařovacích parametrů a použitých přípravků. 
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4 Vyhodnocení zkoušek a úpravy v systému řízení jakosti ve svařování 

V předchozí kapitole 3 byly na ukázku popsány zkoušky včetně řešení nevyhovujících 

svarů s odkazy na kapitoly podrobněji se věnující dané tématice. ČSN EN ISO 3834:2006 

svým podrobným stanovením a doporučením konkrétnějších podmínek by napomohla při 

jejím následování zajistit a upevnit kvalitu vyráběných svařenců.  

V druhé kapitole byly zmíněny doporučení potřebných nebo volitelných úprav a doplnění 

procesu systému řízení jakosti svařování ve společnosti Bobcat Dobříš. Po zavedení 

doporučených změn se dá očekávat výrazný přínos zvýšením kvality a spolehlivosti 

svařovaných dílu a tím i celých strojů, což je cílem každého výrobce. 
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5 Závěr 

V diplomové práci byla řešena problematiky validace procesu svařování dle 

ČSN EN ISO 3834:2006 a ČSN EN ISO 9001:2009.  

Byl posouzen současný stav řízení jakosti procesu svařování ve společnosti Bobcat 

vzhledem k ČSN EN ISO 3834:2006, ČSN EN ISO 9001:2009 a interním předpisům 

a směrnicím (Kap. 1).  

Na základě tohoto zhodnocení byla následovně navrhnuta doporučení pro doplnění 

procesu svařování pro validaci řízení jakosti podle ČSN EN ISO 3834:2006 (kapitola 2). 

Právě v této části spočíval hlavní význam provedeného rozboru. Byly uvedeny informace 

a doporučení, co by mělo být uděláno pro zvýšení jakosti procesu svařování ve společnosti, 

aby plně následoval ČSN EN ISO 3834:2006 a mohla proběhnout validace, což byl záměr této 

práce.  

Pro demonstraci bylo na závěr také ukázáno na různých praktických případech reálných 

procesů výroby svařenců uplatnění některých z doporučení ČSN EN ISO 3834:2006. Pro 

příklad jmenujme uplatnění kontroly na nevyhovujících svarových spojích (kapitola 3.1, 3.2) 

a jejich řešení, dále také názorná aplikace kontroly při zavádění procesu výroby (Kapitola 

3.3). 
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