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Svařování je z hlediska zabezpečení jakosti zvláštní proces, protože následující 

kontrolou jakosti a zkoušením hotových svarů a návarů není možno s konečnou platností 
potvrdit, že byly dodrženy požadované normy jakosti a svar splňuje sledované parametry 
- znaky jakosti.  

K zajištění podmínek pro vytváření a trvalé udržování jakosti výrobků, materiálů 
a zařízení určených pro stavbu a udržování železničního svršku platí výnos generálního 
ředitele ČD [1]. 

Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) se při své činnosti v oblasti péče o jakost 
při svařování ocelového materiálu železničního svršku řídí obecně závaznými právními 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami výrobce, Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb ČD [2], interními předpisy [3] a výnosy ČD [4, 5]. Práce 
TÚDC v této oblasti spočívá v zajišťování a uplatňování jednotného, jasného a co možná 
nejjednoduššího systému pro standardizaci potřebné kvality jednotlivých složek 
souvisejících se svařováním: 

• ověřování shody vlastností vybraných výrobků stanoveným postupem podle 
požadavků technických podmínek dodacích, 

• ověřování vyzískaného materiálu určeného pro opětovné použití k původnímu 
účelu z hlediska jeho bezpečnosti a jeho opotřebení, 

• zřizování zkušebních úseků povolených pro ověření nových technologií 
(výrobků) v podmínkách železničního provozu, 

• ověřování odborné způsobilosti zhotovitelů svářečských prací na železničním 
svršku, 

• posuzování měřidel z metrologického hlediska pro použití u ČD, kontrola 
dodržování právních předpisů z oblasti metrologie, 

• nedestruktivní zkoušení svarů a návarů,  
• činnost při tvorbě norem a předpisů.  

 
Odborná způsobilost zhotovitele je schopnost zabezpečit a trvale dodržovat souhrn 

podmínek pro dodávky svářečských prací ve standardní kvalitě a ve shodě s požadavky 
ČD specifikovanými v Technických kvalitativních podmínkách staveb ČD. Pravidla pro 
ověřování odborné způsobilosti zhotovitelů svářečských prací na železničním svršku jsou 
stanoveny výnosem vrchního ředitele DDC [5] a jsou součástí systému péče o jakost pro 
stavbu a udržování železničního svršku. Zhotovitelem svářečských prací je právnická 
nebo fyzická osoba, která je držitelem platného „Osvědčení způsobilosti ke svařování“ 
a která vykonává na základě smluvního vztahu svářečské práce v rozsahu uvedeném 
v osvědčení a jen podle technologických postupů schválených ČD. 

Homologací technologie se rozumí proces schválení přípustnosti použití technologie 
svařování u ČD na základě ověření shody s technickými podmínkami nebo s jinými 
stanovenými ověřovacími postupy. O homologaci technologie může požádat právnická 
nebo fyzická osoba, která v rámci ověřování doloží: 

• splnění požadavků vyplývajících pro výrobce svařovacího materiálu a zařízení 
ze zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění,  

• splnění specifických požadavků stanovených výnosy ČD [1, 4].  
 
O přípustnosti použití technologie u ČD je rozhodnuto na základě splnění všech 

požadavků a při příznivém výsledku ověřování, zpravidla v rámci laboratorního 
a provozního. 
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U ČD se v současné době používají tyto způsoby svařování a navařování ocelového 
materiálu železničního svršku: 

− aluminotermické svařování kolejnic,  
− odtavovací stykové svařování kolejnic:  

− stabilními svářečkami,  
− mobilními svařovnami,  

− svařování kolejnic elektrickým obloukem,  
− navařování elektrickým obloukem: 

− kolejnic a srdcovek z kolejnic,  
− srdcovek s částmi z odlévané oceli (manganové), 
− hrotů srdcovek Vario, 
− vadných míst na jazykách výhybek,  

 
Svářečské práce se řídí interními předpisy ČD a technologickými postupy 

schválenými DDC ČD. 
Povinnost „nedestruktivní kontroly kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek a vizuální 

prohlídky jejich svarů za účelem zjištění lomů nebo vad“ stanovuje vyhláška č. 177/1995 
Sb., v platném znění. Při základních pravidelných kontrolách kolejnic defektoskopickými 
skupinami jsou svary podrobeny vizuálním prohlídkám. Nejčastěji zjištěnými vadami 
v oblasti svarů jsou příčné trhliny s iniciací v hlavě kolejnice a vodorovné trhliny 
rozvíjející se ve stojině kolejnice.  
Tabulka uvádí přehled nejzávažnějších vad svarů kolejnic zjištěných v síti ČD v roce 
2002, které si z důvodu zajištění bezpečného provozu vyžádaly odstranění nebo opravu 
bezodkladně či v krátké lhůtě:  
Popis vady (kategorie A,B dle předpisu 
ČD S67)  

 Způsob 
svařování 

 

 stykové 
odtavovací 

aluminotermic
ké 

elektrickým 
obloukem 

Roztlačení hlavy nebo prohlubenina 
v oblasti svaru 

0 13 0 

Příčná trhlina ve svaru, včetně příčné 
trhliny v návaru 

56 966 66 

Vodorovná trhlina ve svaru 66 52 0 
V tabulce nejsou uvedeny lomy svarů, které evidují správy tratí.  
 
Údaje o vadách se týkají ve značné míře starých svarů, kterých je na tratích ještě 

velké množství. Termitové svary zhotovené v minulosti pomocí tzv. mokrých forem 
vykazovaly nestandardní jakost, i proto je každoročně zjištěno velké množství těchto 
svarů s příčnými trhlinami. Svary zhotovené homologovanými technologiemi 
aluminotermického svařování vykazují mnohem méně vad, příčinou bývá nedodržení 
technologického postupu svařování.  

Hlavní příčinou vzniku vodorovných trhlin bylo svaření kolejnic bez předchozího 
odříznutí konců s otvory pro spojkové šrouby.  

U svařování kolejnic elektrickým obloukem lze za příčinu vzniku vad svarů považovat 
velkou náročnost těchto technologií na ruční zhotovení v koleji a mnoho spolupůsobících 
faktorů ovlivňujících konečný výsledek. Přípustnost použití svařování kolejnic elektrickým 
obloukem je omezena a všechny tyto svary musí být po zhotovení zkoušeny 
ultrazvukovou metodou. Bez tohoto opatření by byl počet zjištěných vad a lomů v koleji 
daleko vyšší. 

Z hlediska kvality mají odtavovací stykové svary kolejnic nejlepší mechanické 
a pevnostní vlastnosti a menší možnost vzniku vnitřních vad než svary aluminotermické 
nebo obloukové, při dalším použití kolejnic není nutné odtavovací stykové svary 
odstraňovat. Použití nejkvalitnější technologie je závislé na vhodně zvolené technologii 
oprav železničního svršku a na její cenové kalkulaci. K většímu rozšíření této 
nejkvalitnější technologie by mohl přispět i současný vývoj ceny za svar - cena stykového 
odtavovacího svaru je poloviční ve srovnání s termitovým a o více než čtvrtinu lacinější 
než cena obloukového svaru. K ceně obloukového svaru se musí navíc připočítat náklady 
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za nedestruktivní zkoušení a zvýšená míra rizika dalších nákladů spojených 
s odstraněním nebo zajištěním nevyhovujícího svaru.  
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