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Wspólnie zmieniamy świat 
             poprzez troskę o jakość życia 

ISO 3834 – Wprowadzenie  
 

• Specyfikacja wymagań jakościowych dla procesów spawalniczych jest ważna, 

ponieważ jakość tych procesów nie da się łatwo określić. Dlatego procesy 

spawalnicze zalicza się do procesów specjalnych. Ponieważ wyniku końcowego nie 

można potwierdzić przez badania, jakość spoiny musi być wytworzona w wyrobie  

i nie w nim badana. To oznacza, że spawanie zwykle wymaga ciągłej kontroli i/lub 

zastosowania specyficznych metod. ISO 3834 ustala wymagania jakości dotyczące 

spawania i została ustanowiona aby określić wymagane kontrole i metody.   

ISO 3834-1 
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ISO 3834 – Wprowadzenie  
 

• Procesy spawalnicze wywierają decydujący wpływ na koszty wytwarzania i jakość 

wyrobów. Dlatego ważnym jest zapewnienie aby procesy te wykonywane były  

w sposób najbardziej efektywny oraz aby dla wszystkich aspektów tych operacji 

przewidziany był odpowiedni nadzór.  

ISO 3834-1 
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ISO 3834 – Wprowadzenie  
 

• Aby spawane wyroby mogły być eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem 

i nie stwarzały poważnych problemów niezbędne jest zapewnienie nadzoru od fazy 

projektowania, poprzez dobór materiałów podstawowych i dodatkowych, proces 

wytwarzania i późniejszą kontrolę. Technologie spawania powinny być prawidłowo 

opracowane i kwalifikowane w celu uniknięcia niezgodności spawalniczych. 

ISO 3834-1 
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ISO 3834 – Wprowadzenie  
 

• Podkreśla się, że norma ISO 3834 ff nie jest normą systemu zarządzania jakością, 

która zastępuje ISO 9001, może jednak stanowić pomocnicze narzędzie wtedy 

kiedy wytwórca stosuje ISO 9001. Jeśli jest to taki przypadek, powinno wynikać z 

certyfikatów lub dokumentacji, że wymagania ISO 3834 są również w pełni 

spełnione. ISO 3834 może być stosowana niezależnie od ISO 9001. 

ISO/TR 3834-6 
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ISO 3834 – Wprowadzenie  
 

• ISO 3834 ustalona została dla spawania metalowych materiałów. Jej zastosowanie 

jest niezależne od wytwarzanych wyrobów. Podstawy oraz wiele wyliczonych 

wymagań mogą być także zastosowane dla innych procesów spajania i dla 

procesów pokrewnych spawaniu. Do nich zalicza się Normy Międzynarodowe 

dotyczące zgrzewania rezystancyjnego i metalizacji natryskowej jak ISO 14554 

względnie ISO 14922. 

ISO/TR 3834-6 
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ISO 3834 – Wprowadzenie  
 

• Jednym z celów ISO 3834 jest zdefiniowanie wymagań z dziedziny spawania aby 

przez to partnerzy kontraktu lub twórcy przepisów nie musieli sami je tworzyć. 

Odniesienie do jednej specjalnej części ISO 3834 powinno być wystarczające aby 

zdefiniować zdolności wytwórcy, działalności spawalnicze dla danego rodzaju 

pracy. Ta koncepcja dotyczy również komitetów które są odpowiedzialne za 

ustanawianie norm wyrobów. 

ISO/TR 3834-6 
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ISO 3834 – Wprowadzenie  
 

• ISO 3834 nie wymaga sama zewnętrznej oceny lub certyfikacji. Oceny przez 

klientów i certyfikacja przez niezależne jednostki są pomimo to wzrastającą 

tendencją w stosunkach handlowych i ta norma stanowi zarówno bazę dla tych 

celów jak również dla każdego wytwórcy, który tę normę wprowadza, aby 

dokumentować zdolności do spawalniczego wytwarzania. 

ISO/TR 3834-6 
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ISO 3834 – Wprowadzenie  
 

• Norma ISO 3834 ff określa wymagania dotyczące jakości dla różnych sytuacji. 

Typowe zastosowanie tej normy to: 

- podczas  przygotowania  umowy:  specyfikacja  spawalniczych  wymagań  jakości;; 

- przez  wytwórców:  ustanowienie  i  utrzymywanie  spawalniczych  wymagań  jakości;; 

- przez  komitety  przygotowujące  przepisy  lub  normy  dotyczące  zastosowania:  

specyfikacja  spawalniczych  wymagań  jakości;; 

- przez  organizacje  oceniające  jakość  spawania,  np.  trzecia  strona,  klienci  lub  

wytwórcy. 
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ISO 3834 – Efektywność  systemu  nadzoru  spawania   
 

• Efektywność systemu nadzorowania spawania zależy w dużym stopniu od 

zaangażowania kierownictwa przedsiębiorstwa i jego roli podczas utrzymywania  

i nadzorowania a także od jego zaangażowania w działania związane z wykrytymi 

niezgodnościami. Dokonywanie ocen przez kierownictwo i wewnętrzne audyty 

zapewniają udział kierownictwa w systemie nadzorowania spawania, umożliwiają 

prowadzenie tego nadzoru i prowadzą do ustalenia środków, które usuną 

stwierdzone niezgodności. 

ISO/TR 3834-6 
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EA-6/02  
WYTYCZNE EA  
DOTYCZĄCE  STOSOWANIA  NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021  
W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834  
 

• Norma określa wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie, zarówno na 

wydziałach produkcyjnych jak i poza nimi oraz nadaje się także do wykazania 

możliwości produkowania przez wytwórcę konstrukcji spawanych zgodnie  

z wyspecyfikowanymi kryteriami; norma ta może być także stosowana do oceny 

rozwiązań jakościowych wytwórcy w spawalnictwie.  
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EA-6/02  
WYTYCZNE EA  
DOTYCZĄCE  STOSOWANIA  NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021  
W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834  
 

• Właściwości wyrobów spawanych nie mogą być potwierdzane tylko przez ich 

badanie, pewność uzyskuje się także przez kontrolę procesu produkcji. Jeśli 

procesy produkcji spawalniczej kontrolowane są zgodnie z wymaganiami normy  

EN ISO 3834 uznaje się, że jakość złączy spawanych w wyrobie finalnym spełnia 

wyspecyfikowane wymagania.  
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EA-6/02  
WYTYCZNE EA  
DOTYCZĄCE  STOSOWANIA  NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021  
W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834  
 

Ocena i certyfikacja zdolności spawalniczych wytwórcy zgodnie z wymaganiami  

EN ISO 3834 Część 2, 3 lub 4, mogą być prowadzone jako integralna część oceny  

i certyfikacji wg ISO 9001, (ISO/IEC 17021), lub jako samodzielna ocena i certyfikacja 

operacji spawania i działań związanych, które wpływają na rzetelność złączy 

spawanych (EN 45011). 
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EA-6/02  
WYTYCZNE EA  
DOTYCZĄCE  STOSOWANIA  NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021  
W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834  
 

Mająca zastosowanie część normy EN ISO 3834 (Część 2, 3 lub 4) dla samodzielnej 

oceny i certyfikacji procesów spawania i procesów pokrewnych zależy od charakteru 

działań spawalniczych wymaganych do spełnienia uzgodnionych specyfikacji i od tego, 

jak ważne są operacje spawalnicze dla jakości i przydatności użytkowej wyrobu 

finalnego. 
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EA-6/02  
System certyfikacji wg EN ISO 3834:  

system używany przez jednostkę certyfikującą do certyfikowania zgodności 
procesów spawalniczych przedsiębiorstw z wymaganiami normy  
EN ISO 3834.  

Zespół oceniający wg EN ISO 3834:  

grupa audytorów wg EN ISO 3834 (włącznie z audytorem wiodącym wg EN 
ISO 3834), wyznaczona przez osobę zarządzającą systemem certyfikacji, 
która ocenia zgodność wytwórcy z wymaganiami systemu certyfikacji wg EN 
ISO 3834. W zależności od specyficznych warunków auditu (np. wielkości 
przedsiębiorstwa, złożoności jego procesów itp.) audytor wiodący wg EN ISO 
3834 może samodzielnie przeprowadzać audit wg EN ISO 3834. 
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Norma EN 3834 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych” składa się z pięciu części: 
• Część  1  Kryteria  wyboru  odpowiedniego  poziomu  wymagań  jakości 

• Część  2  Pełne  wymagania  jakości 

• Część  3  Standardowe  wymagania  jakości 

• Część  4  Podstawowe  wymagania  jakości 

• Część 5 Dokumenty konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami 
jakości EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 lub EN ISO 3834-4.  

 

Część  6  - Norma  będąca  wersją  Raportu  Technicznego  CEN  ISO/TR  3834-6:2007 

• ISO/TR 3834-6 Wymagania jakości dotyczące spawania  materiałów metalowych – 
Część 6: Wytyczne dotyczące wprowadzania ISO 3834 
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Norma EN 3834 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych” składa się z pięciu części: 

 

• PN-EN ISO 3834-1:2007 (EN ISO 3834-1:2005)  
Wymagania  jakości  dotyczące  spawania  materiałów  metalowych 
Część  1  Kryteria  wyboru  odpowiedniego  poziomu  wymagań  jakości 

 

• W niniejszej części normy ISO 3834 ustalono ogólny zarys ISO 3834 oraz kryteria, 

które należy uwzględnić podczas wyboru odpowiedniego poziomu jakości do 

spawania materiałów metalowych, spośród trzech określonych w ISO 3834-2, ISO 

3834-3, ISO 3834-4. Ma zastosowanie do wytwarzania zarówno w wydziałach 

produkcyjnych, jak również na placu budowy.  
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• PN-EN ISO 3834-1:2007 Kryteria  wyboru  odpowiedniego  poziomu  wymagań  
jakości 

 

• Norma opisuje poza kryteriami wyboru odpowiedniego poziomu jakości również 

elementy dotyczące systemu zarządzania jakością, które należy uwzględnić aby 

uzupełnić ISO 3834 by system zarządzania w organizacji dotyczący wytwarzania 

wyrobu spawanego uznać, jako system zarządzania jakością (QMS – Quality 

Management System).  
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• PN-EN ISO 3834-1:2007 Kryteria  wyboru  odpowiedniego  poziomu  wymagań  
jakości 

Elementy QMS, które zaleca się aby wytwórca wprowadził w celu wsparcia wymagań 
jakości ISO 3834: 
• nadzór nad dokumentami i zapisami (patrz ISO 9001:2000, 4.2.3, 4.2.4) 
• odpowiedzialność kierownictwa (patrz ISO 9001:2000, Rozdział 5) 
• zapewnienie zasobów (patrz ISO 9001:2000, 6.1) 
• kompetencje, świadomość i szkolenie personelu (patrz ISO 9001:2000, 6.2.2, 7.5.2) 
• planowanie realizacji wyrobu (patrz ISO 9001:2000, 7.1) 
• określenie wymagań dotyczących wyrobu (patrz ISO 9001:2000, 7.2.1) 
• przegląd wymagań dotyczących wyrobu (patrz ISO 9001:2000, 7.2.2) 
• zakupy (patrz ISO 9001:2000, 7.4) 
• walidacja procesów (patrz ISO 9001:2000, 7.5.2) 
• własność klienta (patrz ISO 9001:2000, 7.5.4) 
• audyt wewnętrzny (patrz ISO 9001:2000, 8.2.2) 
• monitorowanie i pomiar wyrobu (patrz ISO 9001:2000, 8.2.4) 
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Norma EN 3834 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych” składa się z pięciu części: 

 

• PN-EN ISO 3834-2:2007 (EN ISO 3834-2:2005)  
Wymagania  jakości  dotyczące  spawania  materiałów  metalowych 
Część  2  Pełne  wymagania  jakości 

 

• W niniejszej części normy ISO 3834 określono pełne wymagania jakości dotyczące 

spawania materiałów metalowych, zarówno w wydziałach produkcyjnych, jak  

i instalacjach na placach budowy.  
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Norma EN 3834 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych” składa się z pięciu części: 

 

• PN-EN ISO 3834-3:2007 (EN ISO 3834-3:2005)  
Wymagania  jakości  dotyczące  spawania  materiałów  metalowych 
Część  3  Standardowe  wymagania  jakości 

 

• W niniejszej części normy ISO 3834 określono standardowe wymagania jakości 

dotyczące spawania materiałów metalowych, zarówno w wydziałach 

produkcyjnych, jak i instalacjach na placach budowy.  
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Norma EN 3834 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych” składa się z pięciu części: 

 

• PN-EN ISO 3834-4:2007 (EN ISO 3834-4:2005)  
Wymagania  jakości  dotyczące  spawania  materiałów  metalowych 
Część  4  Podstawowe  wymagania  jakości 

 

• W niniejszej części normy ISO 3834 określono podstawowe wymagania jakości 

dotyczące spawania materiałów metalowych, zarówno w wydziałach 

produkcyjnych, jak i instalacjach na placach budowy.  



27/12/2013 24 Prezentacja TÜV  Rheinland 

Stosowanie  wymagań  norm  serii  ISO  3834   
w procesie  zapewnienia  jakości  wyrobów  spawanych 

Wspólnie zmieniamy świat 
             poprzez troskę o jakość życia 

Norma EN 3834 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych” składa się z pięciu części: 

 

• PN-EN ISO 3834-5:2007 (EN ISO 3834-5:2005)  
Wymagania  jakości  dotyczące  spawania  materiałów  metalowych 
Część  5  Dokumenty  konieczne  do  potwierdzenia  zgodności  z  wymaganiami  
jakości  ISO  3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4 

 

• W niniejszej części normy ISO 3834 określono dokumenty, które są konieczne do 

potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 

3834-4. Może być stosowana tylko łącznie z ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4.  
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• PN-EN ISO 3834-5:2007 Dokumenty  konieczne  do  potwierdzenia  zgodności  z  
wymaganiami  jakości  ISO  3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4 

 

• Wytwórca, potwierdzający zgodność z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 

3834-3, ISO 3834-4 . Może być stosowana tylko łącznie z ISO 3834-2, ISO 3834-3, 

ISO 3834-4 zobowiązany jest zachować zgodność z dokumentami ISO, 

wyszczególnionymi w pkt. 2.2 normy ISO 3834-5 lub innymi dokumentami, 

zawierającymi równorzędne warunki techniczne, jeśli te dokumenty powołano  

w normie wyrobu dotyczącej konstrukcji, którą wytwarza wytwórca.  
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• PN-EN ISO 3834-5:2007 Dokumenty  konieczne  do  potwierdzenia  zgodności  z  
wymaganiami  jakości  ISO  3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4 

 

Dokumenty wymienione w normie ISO 3834-5 to: 

• Dokumenty ISO (pkt. 2.2 normy) – normy dot. personelu, wyrobu, badań  

i procesów stosowanych w wytwarzaniu; ich stosowalność (pkt. 2.3 normy)  

w odniesieniu do stosowanych procesów spajania metali w procesie wytwarzania;  

 

• Wytyczne dotyczące schematu kwalifikowania / szkolenia personelu nadzoru 

spawalniczego i kontroli (załącznik A normy).  
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Norma EN 3834 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych” składa się z pięciu części: 
 

• ISO/TR 3834-6  
Wymagania  jakości  dotyczące  spawania    materiałów  metalowych  
Część  6:  Wytyczne  dotyczące  wprowadzania  ISO  3834 

 

• Niniejsza część ISO 3834 zawiera wytyczne dotyczące wprowadzania wymagań, 

które ustalone zostały w innych częściach ISO 3834. Pomaga wytwórcom  

i użytkownikom wybrać odpowiednią część ISO 3834. Oczekuje się, że wytwórca  

i użytkownik zna serię norm ISO 3834. 
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Dobór  odpowiedniego  stopnia  wymagań  jakości 
• Zaleca się aby wybór odpowiedniej części ISO 3834, które specyfikują wymagane poziomy 

wymagań jakości, był zgodny z normą wyrobu, specyfikacją, przepisami lub umową.  

• ISO 3834 ff może być stosowana w różnych sytuacjach. Zaleca się aby wytwórca wybrał jedną 
z trzech części, które ustalają różne poziomy wymagań jakości, bazując na kryteriach 

odniesionych do wyrobu: 

- zakres  i  znaczenie  wyrobów  o  decydującym  znaczeniu  dla  bezpieczeństwa;; 

- złożoność  produkcji;; 

- zakres  wytwarzanych  wyrobów;; 

- zakres  zastosowanych  różniących  się  materiałów;; 

- stopień  do  którego  mogą  występować  problemy  metalurgiczne;; 

- stopień  do  którego  niezgodności  produkcyjne  np.  nieprostoliniowość,  odkształcenie  lub   

niezgodność  spoiny,  wywierają  wpływ  na  wykonanie  wyrobu. ISO 3834-1 
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Dobór  odpowiedniego  stopnia  wymagań  jakości 
• Zwykle standardowy stopień jakości powinien być wystarczający dla szeregu zakresu wyrobów 

spawanych spełniających zwykłe wymogi bezpieczeństwa i podlegające dynamicznym 

obciążeniom. Są to takie wyroby wykonywane z konwencjonalnych materiałów, których 
spawalność jest znana i przy wykonaniu których zapewniono, że wymagania dotyczące 

własności mechanicznych złączy zostały zachowane zaś występujące niezgodności zostały 

dobrze udokumentowane. Wyroby o bardzo niskich wymaganiach bezpieczeństwa podlegające 

statycznym obciążeniom z nieznacznym udziałem obciążeń dynamicznych wymagają zwykle 
podstawowych wymagań jakości. Jeśli występują wysokie wymogi bezpieczeństwa, wysokie 

statyczne i dynamiczne obciążenia i wykorzystuje się materiały poddane wysokim naprężeniom 

wymagane są pełne wymagania jakości. Można też stosować pełne wymagania jakości  

w miejsce standardowych wymagań jakości kiedy stosuje się nowoczesne projekty rozwiązań 

konstrukcyjnych jak również nowe procesy produkcyjne. 
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Dobór  odpowiedniego  stopnia  wymagań  jakości 

• W ISO 3834-1 podano, że wytwórca, który jest zgodny ze stopniem wymagań 

jakości, zgodny jest także ze stopniami niższymi. Oznacza to, że wytwórca który 

udokumentował zgodność z ISO 3834-2, jest zgodny także z ISO 3834-3 i ISO 

3834-4. To ma znaczenie zwłaszcza dla tych wytwórców, którzy produkują pewien 

zakres wyrobów dla których wymagane są pełne lub standardowe lub podstawowe 

wymagania jakości.  
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ISO 3834 – Zależność     

• Jeśli normy wyrobu wymagają kontroli spawania, powinna być zastosowana  

ISO 3834 aby zorganizować spawalnicze działalności.  

• Normy wyrobu, w których wymaga się zgodności z ISO 3834 zawierają: 

− EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (budowlanych),  

− EN 12732 - Spawanie stalowych układów rurowych (infrastruktura gazowa),  

− EN 12952 - Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze,  

− EN 13445 - Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe, 

− EN 15085 - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych (kolejnictwo). 
ISO/TR 3834-6 
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ISO 3834 – Ważność  certyfikatu 
 

• Samodzielne certyfikaty wg EN ISO 3834 wystawiane są z 3-letnim okresem 

ważności od daty wydania pod warunkiem zadowalających wyników nadzoru.  

Co 3 lata wymagana jest ponowna ocena przebiegająca wg tej samej procedury co 

przy składaniu wniosku i ocenie początkowej. 

EA/6 
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ISO 3834 – Ważność  certyfikatu 
- Nadzór  

• Zaleca się, aby okresowy nadzór certyfikowanych działań został wdrożony w formie 

audytów przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą, w celu weryfikacji ciągłej 

zgodności z systemem certyfikacji wg EN ISO 3834.  

• Jest to realizowane przez coroczne wizyty w nadzorze. Wizyty te mogą być 

częstsze jeżeli zmuszą do tego okoliczności, np. złożoność produkcji, asortyment 

wyrobów, itp. 

 

EA/6 
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ISO 3834 – Ważność  certyfikatu 
- Nadzór  

• W przypadku połączonych certyfikatów wg ISO 9001 i EN ISO 3834 wydanych na 

podstawie ISO/IEC 17021, okresowa ocena ciągłej zgodności z wymaganiami  

EN ISO 3834 może być połączona z rutynową wizytą w nadzorze dla oceny wg  

ISO 9001.  

• Monitorowanie procesów spawalniczych może przebiegać w podobny sposób jak 

dla samodzielnej certyfikacji, tam gdzie ocena ryzyka przez jednostkę certyfikującą 

może uzasadnić takie działania. 

EA/6 
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ISO 3834 – Ważność  certyfikatu 
- Nadzór  

• Dla samodzielnych certyfikatów EN ISO 3834, w pierwszym cyklu certyfikacji wizyta w 

nadzorze musi być przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych od oceny 

początkowej. Częstotliwość ta musi być zachowana wtedy, gdy stwierdzono 

niezgodności powodujące wątpliwości dotyczące zdolności klientów do spełniania 

wszystkich wymagań. Po tym czasie, wizyty w nadzorze mogą być przeprowadzane w 

odstępach czasu większych niż 12 miesięcy kalendarzowych,  

o ile nie było niezgodności stwierdzonych podczas poprzedniej wizyty w nadzorze 

powodujących wątpliwości co do zdolności klientów do spełniania wszystkich 

wymagań oraz, dodatkowo, jeżeli ocena następujących czynników nie wskazuje na 

znaczące ryzyko, że system kontrolny wytwórcy uległby pogorszeniu w ciągu 

wydłużonego okresu czasu.  

EA/6 
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Pierwsze  kroki  są  najważniejsze. 
Zacznij  z  nami  już  dzisiaj.   

TÜV  Rheinland  Polska  Sp.  z  o.o. 
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa 

Telefon: +48 22 846 79 99 
Faks:     +48 22 868 37 42 

www.tuv.pl ; e-mail: post@pl.tuv.com 
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Dziękuję  za  uwagę. 
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