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NOVINKY NEJEN V TECHNICKÝCH NORMÁCH  
 

Ing. David Hrstka, Ph.D. 
SVV Praha, s.r.o., hrstka@svv.cz 

 

 

ÚVODEM  

V dnešním světě techniky a nejen tam, by měla existovat pravidla, která zajišťují, aby materiál, 

výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu. Tyto pravidla se nazývají technické normy. 

Nejsou závazné. Jejich dobrovolné použití techniky je však velmi výhodné. Zaručují, že 

materiál, výrobky, postupy nebo služby budou vhodné pro daný účel. Stanoví základní 

požadavky především na kvalitu a bezpečnost. Dále se zabývají ochranou zdraví, nebo 

ochranou životního prostředí. Technické normy upravují i další požadavky. Jsou důležité pro 

volný mezinárodní obchod. V příspěvku je uveden výběr aktuálně vydaných nových či 

aktualizovaných technických norem v oblasti svařování a norem souvisejících v poslední době. 

 

1. Oblast svařování  
ČSN EN 1011: Svařování – doporučení pro svařování kovových materiálů-Část 3: Obloukové 

svařování korozivzdorných ocelí. Datum vydání říjen 2020. 

  

ČSN EN 1011: Svařování – doporučení pro svařování kovových materiálů-Část 6: Laserové 

svařování. Datum vydání listopad 2020.  

 

ČSN EN ISO 6947: Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování. Datum vydání leden 

2021.  

Hlavní polohy svařování jsou uvedeny v „novém“ obrázku č.1 

 

 
Obrázek č.1 Hlavní polohy svařování [1] 

Zavedena byla také tzv. speciální poloha testování (special test position).  Poloha SP je 

definována jako jakákoliv poloha svařování (3.1),  která není pokryta jednou z hlavních poloh 

svařování. V příloze B(informativní) je uvedeno porovnání tohoto dokumentu a US systémů 

označení poloh svařování. Příklad označení je zobrazen na obrázku číslo 2. 

http://www.svv.cz/
mailto:hrstka@svv.cz


                                                                                        Leden 2022 

© SVV Praha s.r.o., 2022, Ohradní 65, Praha 4. tel.:739592659, www.svv.cz                2       

 
Obrázek č.2 Porovnání US poloh svařování [1] 

 

Poloha svařování na trubkách s nakloněnou osou, směrem svařování „nahoru“ (PH) a úhlem 

sklonu 45° je označena takto: PH-L045. Jedná se o speciální polohu zkoušení, pro kterou je 

rozsah kvalifikován pro všechny sklony a do 45° rotace lícové strany s postupným vzestupem. 

Poloha svařování na trubkách s nakloněnou osou, směrem svařování „dolů“ (PJ) a úhlem sklonu 

45° je označena takto: PJ-L045. Jedná se o speciální polohu zkoušení, pro kterou je rozsah 

kvalifikován pro všechny sklony a od 30° do 60° rotace lícové strany s postupným sestupem.  

 
 

Obrázek č.3 Šikmé polohy svařování (pevných trubek) [1] 

ČSN EN ISO 15607: Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – obecná 

pravidla. Datum vydání duben 2021.  

Hlavní změny oproti předchozímu vydání: byly doplněny odkazy na mezinárodní normy pro 

laserové obloukové hybridní svařování, svařování třením a výrobní svařování ocelových 

odlitků viz obrázek č.4 
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                                                                                        Leden 2022 

© SVV Praha s.r.o., 2022, Ohradní 65, Praha 4. tel.:739592659, www.svv.cz                3       

 
Obrázek č.4 Doplnění kvalifikačních norem [2] 

 

ČSN ISO 24394: Svařování pro letecké aplikace – zkoušky svářečů a svářečských operátorů. 

Datum vydání leden 2021.  

 

 
Obrázek č.5 Ilustrativní snímek letounu Aero L-39 Albatros [David Hrstka] 

Norma je velmi přehledná, na rozdíl od ISO 9606-1 je základní proměnná stále základní 

materiál (ne přídavný) a platnost zkoušky je stanovena na 2 roky. Celý článek o této normě 

naleznete na odkaze : https://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=695   

Autor: Ing.Václav Minařík,CSc., ředitel exekutivy CWS ANB 
 

ČSN EN ISO 2553: Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové 

spoje. Datum vydání květen 2020. Zásadních změn v této normě není. Nicméně je nutné si 

povšimnout následujícího. Doplňková značka svaru ve tvaru „kotvičky“ je opět definována 

jako: opracované přechody svaru. Obrázek č.6. 
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Obrázek č.6 Doplňková značka svaru- opracované přechody svaru [3] 

 

Přechody svarové housenky musí být vyhlazeny (hladce opracované, bezvrubové) při svaření 

nebo konečné úpravě. Podrobnosti zpracování smějí být uvedeny v pracovních návodech nebo 

specifikacích WPS. 

 Opraveny byly obrázky příkladu uplného značení svaru v sytému A i B viz obrázek č.7 

 

 
 

Obrázek č.7 Příklady úplného značení svaru [3] 

 

Doplněno bylo i značení textury povrchu viz obrázek č.8 

 
Obrázek č.8 Značka svaření se značkou textury povrchu [3] 
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Obdobně byly doplněny informaci týkající se pájených spojů, které jsou v národní příloze této 

normy obrázek č.9 

 

 
 

Obrázek č.9 Příklad zobrazení přeplátovaného pájeného spoje [3] 

ČSN EN ISO 2553 OPRAVA 1: Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech 

– Svarové spoje. Datum vydání květen 2021. 

V příloze C, v tabulce C.2, ve všech řádcích se slovo „tupý“ nahrazuje slovem „koutový“. 
 

2. Oblast jakosti a kvality  
ČSN EN ISO 3834-2: Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – 

Část 2: Vyšší požadavky na jakost. Datum vydání listopad 2021. 

 

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:  

- redakční revize;  

- aktualizace odkazů na nejnovější vydání ISO 3834-5; 

- přepsání kapitoly 16 o kalibraci a validaci měřicího, kontrolního a zkušebního zařízení.  

 

Kapitola 16 Kalibrace a validace měřicích, kontrolních a zkušebních zařízení  

Výrobce je odpovědný za vhodnou kalibraci nebo validaci měření, kontrolní nebo zkušební 

zařízení. Veškeré měřicí, kontrolní a testovací zařízení sloužící k posouzení kvality konstrukce 

musí být vhodně kontrolovány a kalibrovány nebo validovány ve stanovených intervalech. 

Shoda se specifikací postupu svařování se ověří pomocí validovaných měření, kontrolní a 

testovací zařízení. Kalibrace nebo validace svářecího zařízení nezbavuje výrobce z 

odpovědnosti za ověření fungování v souladu s WPS. Dokumenty, se kterými se požaduje, aby 

byly splněny požadavky na kvalitu, jsou uvedeny v: — ISO 3834-5:—, tabulka 9, pro 

obloukové svařování, svařování elektronovým paprskem, laserové svařování a plynové 

svařování; a -ISO 3834-5:-, tabulka 10, pro jiné procesy tavného svařování. [4] 

 

ČSN EN ISO 3834-3: Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – 

Část 3: Standartní požadavky na jakost. Datum vydání listopad 2021 

http://www.svv.cz/
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Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:  

- redakční revize;  

- aktualizace odkazů na nejnovější vydání ISO 3834-5; 

- přepsání kapitoly 16 o kalibraci a validaci měřicího, kontrolního a zkušebního zařízení.  

 

Kapitola 16 Kalibrace a validace měřicích, kontrolních a zkušebních zařízení  

 

Výrobce je odpovědný za vhodnou kalibraci nebo validaci měření, kontrolní nebo zkušební 

zařízení. Shoda se specifikací postupu svařování se ověří pomocí validovaných měření, 

kontrolní a testovací zařízení. Kalibrace nebo validace svařovacího zařízení nezbavuje 

ulehčení výrobce z odpovědnosti za ověření fungování v souladu s WPS. Dokumenty, se 

kterými se požaduje, aby byly splněny požadavky na kvalitu, jsou uvedeny v: — ISO 3834-

5:—, tabulka 9, pro obloukové svařování, svařování elektronovým paprskem, laserové 

svařování a plynové svařování; a -ISO 3834-5:-, tabulka 10, pro jiné procesy tavného svařování. 

[5] 

 

ČSN EN ISO 3834-4: Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – 

Část 4: Základní požadavky na jakost. Datum vydání listopad 2021 

 

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující: 

 - redakční revize;  

- v 7.2 a 8.2 aktualizace odkazů na nejnovější vydání ISO 3834-5. 

 

ČSN EN ISO 13919-1: Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – 

Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny. 

Datum vydání leden 2021 

Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou následující: 

– text byl edičně revidován; 

– byly aktualizovány citované dokumenty; 

– byl přidán odkaz na normu ISO 6520-1, aby byl dokument uveden do souladu s normou    ISO 

5817. 

 
ČSN EN ISO 13919-2: Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – 

Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti – Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné 

slitiny a čistá měď. Datum vydání září 2021 

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující: 

 - Doložka 2 byla aktualizována;  

-byl přidán odkaz na ISO 6520-1, aby byl dokument v souladu s ISO 5817. (zde se domnívám, 

že by měl být uveden odkaz na  EN ISO 10042) 

 
Návrh ČSN EN ISO 5817: Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin 

zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování 

stupňů kvality. Datum vydání ?? pravděpodobně v prvním kvartálu roku 2022. 

Změny budou v hodnocení vady 1.4. obrázek č. 10 
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Obrázek č.10 Návrh hodnocení vady 2025 dle ISO 6520-1 [6] 

 

 

Hodnocení vady 1.11. obrázek č. 11 

 
Obrázek č.11 Návrh hodnocení vady 504 dle ISO 6520-1 [6] 

 

 

Hodnocení vady 1.16. obrázek č. 12 

 
Obrázek č.12 Návrh hodnocení vady 512 dle ISO 6520-1 [6] 

 

 

Hodnocení vady 1.19. obrázek č. 13 
 

 
Obrázek č.13 Návrh hodnocení vady 517 dle ISO 6520-1 [6] 
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Hodnocení vady 4.1. obrázek č. 14 

 
Obrázek č.14 Návrh hodnocení vady 4.1 dle ISO 6520-1 [6] 

 

2.1 Podpůrné dokumenty v odborných kurzech 

Na stránkách DVS Media, je možné zakoupit nejen odbornou literaturu v oblasti svařování, 

navrhování a kontroly, předpisy DVS. Stáhnout různé podpůrné materiály při výuce v kurzech 

vyššího svářečského personálu, ale i ve svářečských školách. Tyto materiály jsou zdarma, 

samozřejmě jen v německém a anglickém jazyce. Novinkou je plakát zabývající se vizuální 

kontrolou. Ukázka je na obrázku č.15. 

 
  

Obrázek č.15 Výukový plakát pro vizuzální zkoušení (zdroj: www.dvs-media.eu) 
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3. Bezpečnost a enviroment  
V normě ČSN EN ISO 14731 je nový článek B.20. Tento článek se zabývá zdravím,  

bezpečností a životním prostředí v oblasti svařování. 

Ve vztahu k otázkám zdraví a bezpečnosti a ochrany životního prostředí, musí se vzít v úvahu 

všechna příslušná pravidla a předpisy. Mimo známé bezpečnostní normy ČSN 0506XX, je 

potřeba se zabývat i dalšími normami. Na portále CWS ANB byl 1.3.2021 zvěřejněn seznam 

norem nově vydaných souvisejících se zdravím a bezpečnosti při svařování. Autorem je Ing. 

Václav Voves, manažer normalizace CWS ANB. 
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Obrázek č.16 Ochrana zdraví a bezpečnost v normách pro svařování, stav ke konci února 

2021 (zdroj: www.cws-anb.cz) 
 

 

 

ČSN EN 14717- Svařování a příbuzné procesy – Enviromentální kontrolní seznam. Datum 

vydání červen 2006. 

 

Tento dokument poskytuje kontrolní seznamy pro posouzení environmentálních aspektů při 

svářečské výrobě kovových materiálů, včetně pracoviště a opravářských prací. Informativní 

přílohy ukazují doporučené činnosti k tomu, jak se vyvarovat a zmenšit možné environmentální 

dopady mimo pracoviště. Ukázka z této normy je na obrázku č. 17 

 

 

 
Obrázek č.17 Ukázka normy EN 14 7171 [7] 

 

 

 

ZÁVĚREM  

 

Svařování je považováno za „zvláštní proces“, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen 

zkoušením po ukončení svařování. Dodržováním norem a předpisům jsme schopni nastavit 

funkční systém a zaručit kvalitu svařovacích procesů. Normy se stále mění a „vylepšují“, proto 

je nutné tyto změny sledovat, ale i zachovat samozřejmě chladnou hlavu a zdravý rozum při 

jejich interpretaci a zavádění. 
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