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mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB – Technická  univerzita Ostrava, 2009, 30s. 

Bakalářská práce, vedoucí Schwarz. D. 

 

Bakalářská práce se soustřeďuje na tvorbu formulářů pro schvalování postupu svařování 

podle platných ČSN EN ISO norem. Teoretická část této práce popisuje kvalifikaci svařování 

a uvádí požadavky na kvalifikaci a zkoušení metody svařování plamenem (311). V praktické 

části této práce je na základě teoretické části vytvořena aplikace v programu MS Excel 2003. 

Tato aplikace vytváří základní formuláře pro metodu 311 a determinuje základní proměnné 

postupu kvalifikace metody. V další části práce jsou tyto základní proměnné srovnány 

s proměnnými metod obloukového, elektronového a laserového svařování. Závěrečná část 

práce porovnává rozsah kvalifikace pro jednotlivé metody svařování, které jsou nejvíce 

rozšířené ve strojírenské výrobě. V příloze bakalářské práce je uveden příklad formulářů 

vytvořených zmiňovanou aplikací. 
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MARTÍNEK, R. Approval of Welding Procedures According to ČSN EN ISO. Ostrava: 
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University of Ostrava, 2009, 30p. Bachelor work, vedoucí Schwarz. D. 

 

Bachelor work is concentrate on a formation of formularies for agreement of welding process 

according actual norms CSN EN ISO. Theoretical part of this work describes the qualification 

of welding, indicate a reguirements on the qualification and trying of gas welding (331). In a 

practical part of this work is, in terms of theoretical part create an application in a program-

MS Excel 2003. This application creates elementary variable of process qualification method. 

In next part of work are these elementary variable compare with the variable method arc 

welding, electron beam welding and laser beam welding. Finally part of the work compare 

qualificatory area for separate method of welding which are the most expanded in the 

engineering produce. In the appendix of bachelor work is presented as an example of 

formularies which are made with refer application. 
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1 Seznam použitého značení 
 

ČSN – neoficiální název je Česká soustava norem. Zákonem uznávané slovní označení je 

Česká technická norma 

EN – Evropská norma 

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 

WPS – specifikace postupu svařování (Welding Procedure Specification) 

pWPS – předběžná specifikace postupu svařování (Preliminary Welding Procedure 

Specification) 

WPQR – protokol o kvalifikaci postupu svařování (Welding Procedure Qualification 

Rekord) 

DT – destruktivní zkoušky svarů 

NDT – nedestruktivní zkoušky svarů 

TOO – tepelně ovlivněná oblast 

CR – Technická zpráva (Technical Report) 

MS Excel – Microsoft Excel 
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2 ÚVOD 
 

Spojováním kovových materiálů se lidstvo zabývá od raných dob své existence. Mezi 

nejstarší způsoby svařování patří bezesporu tzv. svařování kovářské. To bylo používáno už 

zhruba před 3000 lety na území Řecka. Během renesance a středověku se toto svařování 

postupně zdokonalovalo a v omezené míře se používá až do dnešních dob. Historie na našem 

území nemá tak hluboké kořeny jako jinde ve světě. Jednou z nejstarších, dnes běžně 

používaných technologií je metoda plamenem. Je spojována se objevením vzniku karbidu 

vápníku R. Hoissanem v roce 1892, o tři roky později byl popsán kyslíkoacetylénový plamen. 

Velkého rozmachu dosáhla tato metoda v období světových válek. Technologie ručního 

svařování elektr. obloukem byla uznána v roce 1927 zásluhou velkých podniků, zejména 

ČKD a především Škodovými závody v Plzni. Rovněž v témž roce byl p. prof. Ing. Dr. 

Františkem Faltusem navržen a vyroben první celosvařovaný most v Československu a 

zároveň největší svařovaný most na světě. Byl svařován ještě elektrody s duší. Svařování díky 

svým vlastnostem vytvořit celistvý pevnostní spoj se stává vůdčí technologií v oblasti 

spojování homogenních i nehomogenních materiálů. 

 

Jelikož se podíl technologie svařování na celkové strojírenské výrobě zvyšuje, roste i 

míra mechanizace a automatizace svařovacích procesů. Ta má za následek nejen zvýšení 

produktivity, ale i zvýšení kvality svařování a také vysokou opakovatelnost prováděných 

svarů. Jakost každého výrobku je určena souhrnem požadavků projektové, konstrukční, 

technologické, výrobní, kontrolní, zkušební a provozní dokumentace, ev. servisní 

dokumentace. V zemích Evropského obchodního prostoru se splňují podmínky jakosti 

dodržováním jednotného postupu a kvalifikace svařování.  

V dnešní době v oblasti normalizace se uplatňuje evropská a mezinárodní spolupráce. 

Normy řady 15 XXX mají status jak evropský (EN) tak i mezinárodní (ISO). S účinností od 

1.8.2006 se nahradila norma EN 729 Požadavky na jakost při svařování normou ČSN EN ISO 

3834 Požadavky na jakost při tavném svařování.  Tato norma od předešlé odkazuje už na 

skupinu norem ISO, kterými se nahrazují normy EN. V současné době platí oba systémy, 

takže je možno používat jak normy EN, tak normy ISO. V tabulce č. 1 jsou uvedené 

normativní odkazy na ISO a jim odpovídající EN normy. 
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Norma ISO Odpovídající  
norma EN 

Název evropské normy 

ISO 9606-1 EN 287-1 Zkoušení svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli 
ISO 9712 EN 473 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace 

pracovníků nedestruktivního zkoušení – Všeobecné 
zásady 

ISO 14731 EN 719 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti 
ISO 14732 EN 1418 Svářečský personál – Zkoušky svářečských operátorů 

pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování 
pro plně mechanizované a automatické svařování 
kovových materiálů 

ISO 17635 EN 12062 Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické 
zkoušení svarových spojů 

ISO 17636 EN 1435 Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické 
zkoušení svarových spojů 

ISO 17637 EN 970 Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola 
ISO 17638 EN 1290 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů 

magnetickou metodou práškovou – Stupně přípustnosti 
ISO 17639 EN 1321 Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových 

materiálů – Makroskopická a mikroskopická kontrola 
svarů 

ISO/FDIS 
17640 

EN 1714 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarových 
spojů ultrazvukem 

ISO/TR 17663 CR ISO 17663 Směrnice jakostních požadavků pro tepelné zpracování 
ve spojení se svařováním a příbuznými procesy 

ISO/TR 
17671-2 

EN 1011-2 Svařování – Doporučení pro svařování kovových 
materiálů – Část 2: Obloukové svařování feritických 
ocelí 

ISO/TR 17844 CEN ISO/TR 
17844 

Svařování – Porovnání normalizovaných způsobů pro 
zamezení praskavosti za studena 

 

Tab. č. 1 – Nahrazované EN normy za normy ISO 

 

 

3 Popište systém schvalování a kvalifikace postupu svařování 
 

Všeobecné pravidla pro stanovení a kvalifikaci postupů svařování kovových materiálů 

popisuje norma ČSN EN ISO 15 607. 
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3.1 Termíny a definice 
 

Pro účely schvalování a kvalifikace postupů svařování se používají následující termíny 

a definice. 

 

 Postup svařování – je stanovený průběh činností při zhotovování svaru, včetně 

metody svařování, odkazů na materiály, svařovací materiály, přípravu, předehřev (pokud je 

nutný), metody a řízení svařování a tepelného zpracování po svařování (pokud má význam) a 

na nezbytné použité zařízení. Stanovení takového postupu svařování provádí výrobce (tj. 

pověřený svářečský dozor I/EWT, I/EWE). Nový postup svařování WPS musí být datován a 

podepsán výrobcem (tj. pověřený svářečský dozor I/EWT, I/EWE). 

   

 Metoda svařování – definice metod svařování jsou uvedeny v normě ISO 857-1. 

Systém číselného označování jednotlivých metod svařování popisuje norma EN ISO 4063. 

 

 Předběžná specifikace postupu svařování (pWPS) – je dokument, který obsahuje 

požadované proměnné, na jejichž základě musí být postup svařování kvalifikován pro zjištění 

opakované jakosti během výrobního procesu. 

 

 Specifikace postupu svařování (WPS) – je dokument, který byl kvalifikován jedním 

ze způsobů uvedených v kapitole 3.5 této práce a poskytuje požadované proměnné postupu 

svařování pro zajištění opakovatelnosti během výrobního cyklu svařování. Vydává se na dobu 

neurčitou, pokud není stanoveno předpisy jinak. 

 

 Pracovní instrukce – zjednodušená specifikace postupu svařování, která je vhodná 

k přímému užití v dílně. 

 

 Protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) – je protokol, který zahrnuje 

všechny údaje nutné pro kvalifikaci předběžné specifikace postupu svařování. 

 

 Zkouška postupu svařování – spočívá ve zhotovení a zkoušení normalizovaného 

zkušebního kusu uvedeného v pWPS a provedeného pro kvalifikaci postupu svařování. 
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Předvýrobní zkouška svařování – je zkouška svařování, která má stejnou funkci jako 

zkouška postupu svařování, ale je založena na nenormalizovaném zkušebním kusu, který je 

typický pro výrobní podmínky. Dokládá se protokolem WPQR.  

 

Normalizovaná specifikace postupu svařování – je specifikace, která byla 

kvalifikována zkouškou postupu svařování, jež se nevztahuje pouze na jednoho výrobce a je 

kvalifikována zkušebním orgánem či zkušební organizací. Svařovací zařízení musí 

umožňovat kontrolu všech svařovacích parametrů a dokládá se protokolem WPQR. 

 

 Předchozí svářečská zkušenost – je dokument, který dokládá výsledky zkoušek, 

které prokazují, že výrobcem používané postupy svařování při výrobě byly způsobilé pro 

provedení svarů s přijatelnou jakostí v průběhu určitého časového období. Doloženo 

protokolem WPQR. 

 

 Vyzkoušený svařovací materiál – svařovací materiál nebo kombinace svařovacího 

materiálu, vyzkoušených podle příslušných norem pro zkoušení svařovacích materiálů. 

 

 Základní proměnná – podmínka svařování, která vyžaduje kvalifikace. 

 

 Doplňková proměnná – podmínka svařování, která je uvedena ve WPS, ale 

nepožaduje kvalifikaci. 

 

 Zkušební orgán, organizace – je osoba, organizace, která byla určena k posuzování 

shody s příslušnou normou 

 

Kvalifikace postupu svařování musí být provedena před vlastním svařování ve 

výrobě. Výrobce musí pWPS připravit a zajistit, aby byla použitelná pro vlastní výrobu. 

Vychází na základě zkušeností z předchozích výrob a celkových znalostí technologie 

svařování.  

3.2 Přehled jednotlivých metod svařování 
 

Metody se označují číselně dle normy ČSN EN ISO 4063.  Níže jsou uvedeny všechny 

metody, pro které se vytváří specifikace postupu svařování (pWPS, WPS). 
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Svařování elektrickým obloukem: 

 111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 

 114 – obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu 

 122 – svařování pod tavidlem páskovou elektrodou 

 123 – svařování pod tavidlem vícepáskovými elektrodami 

 124 – svařování pod tavidlem s přídavkem kovového prášku 

 125 – svařování pod tavidlem plněnou elektrodou 

 131 – obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu, MIG 

 135 – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu, MAG 

 136 – obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu 

 137 – obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu 

 141 – obloukové svařování wolframovou elektrodou i inertním plynu, TIG, WIG 

 151 – plazmové MIG svařování 

Svařování elektrickým odporem: 

 21 – bodové odporové svařování 

 22 – švové odporové svařování  

 23 – výstupkové odporové svařování 

 24 – stykové odporové svařování 

 25, 221, 222, 225, 226, 291 

Svařování plamenem: 

 311 – kyslíko-acetylénové svařování 

 312 – kyslíko-propanové svařování 

 313 – kyslíko-vodíkové svařování 

Tlakové svařování 

 42 – třecí (frikční) svařování 

Svařování svazkem paprsků 

 511, 512 – elektronové svařování 

 521, 522 – laserové svařování 

Ostatní způsoby svařování 

 782 – odporové přivařování nosníků 

 783 – odporové přivařování nosníků 

 785 – kondenzátorové zdvihové přivařování svorníků 

 786 – kondenzátorové přivařování svorníků s hrotovým zapalováním 
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3.3 Přehled norem pro schvalování postupů svařování: 
 

Podrobné rozdělení norem pro stanovení a kvalifikaci postupů svařování: 

 

Metoda Obloukové 
svařování 

Plamenové 
svařování 

Elektronové 
svařování 

Laserové 
svařování

Odporové 
svařování 

Přivařování 
svorníku 

Třecí 
svařování

Všeobecná 
pravidla EN ISO 15607 

Směrnice pro 
zařízení do 

skupin 
CR ISO/TR 15608 Není použita CR ISO/TR 15608 

WPS EN ISO 
15609-1 

EN ISO 
15609-2 

EN ISO 
15609-3 

EN ISO 
15609-4 

EN ISO 
15609-5 

EN ISO 
14555 

EN ISO 
15620 

Vyzkoušené 
svařovací 
materiály 

EN ISO 15610 Není použita 

Předchozí 
svářečská 
zkušenost 

EN ISO 15611 
EN ISO 

14555 EN 
ISO 15611 

EN ISO 
15620  

EN ISO 
15611 

Normalizovaný 
postup pr EN ISO 15612 Není použita 

Předvýrobní 
zkouška EN ISO 15613 

EN ISO 
14555 EN 
ISO 15611 

EN ISO 
15620 

 EN ISO 
15611 

prEN ISO 
15614 

prEN ISO 
15614 prEN ISO 15614 prEN ISO 

15614 
EN ISO 
14555 

EN ISO 
15620 

Část1:Ocel/
nikl 

Část1:Ocel/
nikl Část7:Navařování 

Část2:Hliník Část3:Litina 

Část3:Litina Část6:Měď 

Část11:Elektronové 
svařování Laserové 

svařování 
Část4:Opra

va 
hlin.odlitků 

Část7:Navař
ování 

Část 12: 
Bodové, 
švové a 

výstupkov
é 

svařování 

Část5:Titan
Část6:Měď 

Část7:Nava
řování 

Část8:Trub
ky do 

trubkovnice

Část13: 
Odtavovac

í a 
stlačovací 
stykové 

svařování 

Část9:Hype
rbarické za 

mokra 

Zkouška 
postupu 

svařování 

Část10:Hyp
erbarické 
za sucha           

Tab. č. 2 – Přehled norem  
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Uváděné normy počítají s tím, že postupy WPS jsou ve strojírenské výrobě používány 

svářeči s oprávněním dle normy ČSN EN 287 – 1, ČSN EN ISO 9606 části 2, 3, 4, 5 a 

oprávněnými operátory svařování dle ČSN EN 1418. 

 

3.4 Jednotlivé etapy kvalifikace postupu svařování 
 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny etapy nutné k získání kvalifikace postupu svařování. 

 

Činnost Výsledek Zúčastněná strana 

Vypracování postupu pWPS Výrobce 

Kvalifikace některým ze 
způsobů 

WPQR obsahující rozsah platnosti, 
založený na odpovídající normě 

kvalifikace 

Výrobce, a pokud je 
požadováno, zkušební orgán, 

nebo zkušební organizace 

Dokončení postupu WPS na základě tohoto WPQR Výrobce 

Uvolnění do výroby Kopie WPS nebo pracovní 
instrukce Výrobce 

 

Tab. č. 3 – etapy postupu 

 

3.5 Vypracování a kvalifikace postupů svařování 
 

Kvalifikace postupu svařování musí být provedena před vlastním svařováním ve 

výrobě. Výrobce musí připravit pWPS a zajistit použitelnost pro vlastní výrobu. Vychází na 

základě předchozích zkušeností z výroby a na znalostech z technologie svařování. Jako 

podklad pro vypracování WPQR se použije každá pWPS, kvalifikovaná jedním 

z následujících způsobů: 

 způsob na základě zkoušky postupu svařování (3.5.1) 

 způsob na základě vyzkoušených svařovacích materiálů (3.5.2) 

 způsob na základě předchozí svářečské zkušenosti (3.5.3) 

 způsob na základě normalizovaného postupu svařování (3.5.4) 

 způsob na základě předvýrobní zkoušky svařování (3.5.5) 

Zahrnuje-li kvalifikace svařování zkušebních kusů, musí být potom tyto zkušební kusy 

svařovány podle pWPS. WPQR musí zahrnovat proměnné (základní i doplňkové), ale i 

specifikované rozsahy kvalifikace dané v příslušné normě. Pokud tomu není jinak, z tohoto 

WPQR vypracuje výrobce na vlastní zodpovědnost WPS.  
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Stanovený postup svařování se řídí podle metod svařování těmito normami: 

 ČSN EN ISO 15609 – 1: Specifikace postupu svařování – obloukové svařování  

 ČSN EN ISO 15609 – 2: Specifikace postupu svařování – plamenové svařování 

 ČSN EN ISO 15609 – 3: Specifikace postupu svařování – elektronové svařování 

 ČSN EN ISO 15609 – 4: Specifikace postupu svařování – laserové svařování 

 ČSN EN ISO 15609 – 5: Specifikace postupu svařování – odporové svařování 

 

3.5.1 Kvalifikace na základě zkoušky postupu svařování 
 

Je způsob, jež specifikuje možnost kvalifikace postupu svařování svařením a 

zkoušením normalizovaného zkušebního kusu. Zkouška může být požadována tehdy, když 

jsou pro dané použití rozhodující vlastnosti materiálu ve svarovém kovu a v tepelně ovlivněné 

oblasti (TOO). Kvalifikace na tomto základě popisují normy řady ČSN EN ISO 15614-X.  

Jednotlivé části této normy definují zkoušky pro tyto metody svařování: 

 ČSN EN ISO 15614-1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové 

svařování niklu a slitin niklu 

 ČSN EN ISO 15614-2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin 

 ČSN EN ISO 15614-3: Obloukové svařování litiny 

 ČSN EN ISO 15614-4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním 

 ČSN EN ISO 15614-5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin 

 ČSN EN ISO 15614-6: Měď a slitiny mědi 

 ČSN EN ISO 15614-7: Navařování kovových materiálů 

 ČSN EN ISO 15614-8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí 

 ČSN EN ISO 15614-9: Hyperbarická svařování za mokra 

 ČSN EN ISO 15614-10: Hyperbarická svařování za sucha 

 ČSN EN ISO 15614-11: Elektronové a laserové svařování 

 ČSN EN ISO 15614-12: Bodové, švové a výstupkové svařování 

 ČSN EN ISO 15614-13: Odtavovací a stlačovací stykové svařování 

3.5.2 Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů 
 

Je způsob, jež specifikuje možnost kvalifikace postupu svařování použitím 

vyzkoušených svařovacích materiálů. Hodnotí se podle normy ČSN EN ISO 15610. Je 

definován hlavně pro metody obloukového a plamenového svařování, ale i jiné metody. Jsou 

materiály, které podstatně nezhoršují své vlastnosti v tepelně ovlivněných oblastech. Pokud je 
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tato podmínka splněna, může být použit tento způsob kvalifikace. Tuto normu nelze použít na 

materiály, na jejichž svarový spoj jsou požadavky na tvrdost nebo vrubovou houževnatost, 

předehřev, řízený tepelný příkon, teplotu interpass a tepelné zpracování po svařování. 

Kvalifikaci musí provést zkušební orgán nebo zkušební organizace. Dokládá se protokolem 

WPQR. 

3.5.3 Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti 
 

Je způsob, jež specifikuje možnost kvalifikace na základě předchozí svářečské 

zkušenosti. Hodnotí se podle normy ČSN EN ISO 156011. Tato norma je definována pro 

metody: 

 obloukového svařování 

 plamenového svařování 

 elektronového svařování 

 laserového svařovaní 

 odporového svařování 

Tato kvalifikace musí vycházet z předchozí svářečské zkušenosti na základě pWPS. 

Tato pWPS musí obsahovat rozsah všech příslušných parametrů. Předchozí svářečská 

zkušenost musí být prokázána dokumentací, která musí obsahovat: 

 základní vlastnosti výrobku ze zkoušek svarů (NDT, DT) 

 přehled svářečské výroby aspoň po dobu jednoho roku, nebo použitelnost 

svarů v provozu (5 let) 

Kvalifikace musí být provedena zkušebním orgánem nebo zkušební organizací. 

Dokládá se protokolem WPQR. 

3.5.4 Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování 
 

Je způsob, jež specifikuje možnost kvalifikace postupu svařování na základě použití 

normalizovaného postupu svařování. pWPS připravena výrobcem je kvalifikována, jestliže 

rozmezí všech proměnných je v požadovaném rozsahu normalizovaného postupu svařování. 

Hodnotí se podle normy ČSN EN ISO 15612. Tato norma je definována pro metody: 

 obloukového svařování 

 plamenového svařování 

 elektronového svařování 

 laserového svařování 
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 odporového svařování 

Normalizovaný postup svařování je vydáván jako specifikace na formulářích WPS 

nebo WPQR. Změny na normalizovaných postupech musí provádět pouze zkušební orgán 

nebo zkušební organizace, která mají zodpovědnost za vydání původní kvalifikace. 

 

3.5.5 Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování 
 

Je způsob, jež specifikuje možnost kvalifikace postupu svařování na základě 

předvýrobních zkoušek. Hodnotí se podle normy ČSN EN ISO 15613. Tato norma je 

definována pro metody: 

 obloukového svařování 

 plamenového svařování 

 elektronového svařování 

 laserového svařování 

 odporového svařování 

 Pro některé postupy svařování je vhodný pouze takový způsob, u kterého výsledné 

vlastnosti závisí na určitých podmínkách. Jedná se o součásti, které nemohou být napodobeny 

normalizovanými zkušebními kusy. Tato kvalifikace může být použita pouze tam, kde 

normalizované zkušební kusy jsou nevhodné z důvodu nedostatečné reprezentace daného 

spoje. Proto musí být zhotoveno několik speciálních zkušebních kusů, které napodobují spoj 

co možná nejvíce. Podle povahy příslušného spoje a speciálního zkušebního kusu je pak 

nutno vybrat i speciální zkoušky. Při tavném svařování je nutné provést vizuální kontrolu, 

dále kontrolu povrchových trhlin, zkoušku makrostruktury a zkoušky tvrdosti. Kvalifikace 

musí být provedena zkušebním orgánem nebo zkušební organizací. Dokládá se protokolem 

WPQR. 

 
 

4 Na základě norem řady 15609 zpracujte pro jednotlivé metody 
svařování přehled základních proměnných 

 
Svařování zabírá velikou část z celkové strojírenské výroby, patří proto mezi 

nejdůležitější operace ve strojírenství. Nejrozšířenějším způsobem svařování je metoda 

svařováním elektrickým obloukem, pokrývá přibližně 80% celkové produkce svařenců. 
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Z tohoto důvodu se používá nejvíce kvalifikovaných postupů právě pro tyto metody. Normy 

řady ČSN EN ISO 15609 uvádí stanovení a kvalifikaci postupu svařování pro tyto metody:  

 Obloukové svařování (dle ČSN EN ISO 15609-1) 

 Plamenové svařování (dle ČSN EN ISO 15609-2) 

 Elektronové svařování (dle ČSN EN ISO 15609-3) 

 Laserové svařování (dle ČSN EN ISO 15609-4) 

 Odporové svařování (dle ČSN EN ISO 15609-5) 

 

4.1. Přehled základních proměnných pro metody obloukového svařování 

 

 Základní proměnné jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 15609-1. Předběžná 

specifikace postupu svařování (pWPS) a specifikace postupu svařování (WPS) musí 

obsahovat všechny nezbytně nutné údaje k provedení svaru. Příklad formuláře je 

uveden v příloze této práce (příloha č. 1). 

 

4.1.1. Údaje týkající se výrobce 

- Označení výrobce 

- Označení WPS 

- Odkaz na protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) 

 

4.1.2. Údaje týkající se základního materiálu 

 

Údaje o materiálech a jejich tepelné zpracování 

Pr
om

ěn
ná

 

 Druh základního 
materiálu 

 Rozměry 
materiálu 

Svařovací 
materiály 

Dodatečný 
ohřev pro 

uvolnění vodíku 

Tepelné 
zpracování po 

svařování 

Označení, výrobek 
(výrobní a 

obchodní značka) 
Označení 

materiálu a 
odpovídající norma 

Rozsah tloušťky 
spoje 

Rozměry (velikost)

Rozsah teploty 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Číslo skupiny 
podle CR ISO 

15608 

Rozsahy 
vnějšího 

průměru trubek 

Manipulace 
(sušení, vystavení 

atmosféře, 
přesušování apod.)

Minimální doba 
výdrže 

Pro tepelné 
zpracování po 

skončení 
svařování nebo 

také proti stárnutí 
musí být 

stanovena 
minimální doba a 

rozsah teploty 
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4.1.3. Základní proměnné pro obloukové metody svařování 

 

Základní společné proměnné pro obloukové metody svařování 

Pr
om

ěn
ná

 

Metoda svařování Návrh spoje  Poloha svařování Příprava spoje Způsob svařování

Náčrt 
návrhu/uspořádání 
spoje a rozměry, 
nebo odkaz na 

normy, které tyto 
údaje poskytují 

Způsoby 
přípravy spoje, 

čištění, 
odmašťování, 

včetně 
použitých 

metod 

Rozkyv, pokud je 
použitý (pro ruční 

svařování 
maximální šířka 
housenky, pro 
automatické 
svařování 

maximální rozkyv 
či amplituda 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Použitá metoda 
svařování dle normy 

EN ISO 4063 Náčrt sledu 
kladení svarových 
housenek, jestliže 
je podstatný pro 
vlastnosti spoje 

Příslušné polohy 
svařování uvádí 
norma EN ISO 

6947 Upínání do 
přípravku, 
přípravky a 
stehovací 
svařování 

Úhel sklonu 
hořáku, elektrody, 

nebo drátu 

Pr
om

ěn
ná

 

Drážkování kořene Podložení Teplota 
předehřevu 

Interpass 
teplota 

Udržovací teplota 
předehřevu 

Použitá metoda 

Způsob a druh 
podložení, materiál 

podložení a jeho 
rozměry 

Minimální teplota 
použitá na 

zahájení svařování 
a během 
svařování 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Hloubka a profil 

Při plynové 
ochraně kořene, 
použitý plyn dle 
normy EN 439 

Pokud se 
nepožaduje 

předehřev, je to 
nejnižší teplota 

pracovního kusu 
před svařováním 

Maximální, a 
pokud je to 

nutné, 
minimální 
interpass 
teplota 

Minimální teplota, 
která musí být 

udržovaná v oblasti 
svaru po přerušení 

svařování 

Pr
om

ěn
ná

 

Elektrické 
parametry 

Mechanické a 
automatické 

svařování 
Ochranný plyn Tepelný 

příkon  

  

Druh proudu 
[střídavý proud 

(AC), stejnosměrný 
(DC)] a polarita 

Rozsah pojezdové 
rychlosti 

Podrobnosti 
pulzního svařování 
(nastavení stroje, 
výběr programu) B

liž
ší

 s
pe

ci
fik

ac
e 

Proudový rozsah 

Rozsah rychlosti 
podávání drátu 

nebo pásky 

Označení uvádí 
norma EN 439, 

pokud je to 
příslušné, uvádí se 

složení plynu, 
výrobce a 

obchodní značka. 

Rozsah 
tepelného 

příkonu (pokud 
je specifikován) 
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4.1.4. Základní proměnné pro jednotlivé metody svařování 

 

Základní proměnné pro jednotlivé metody obloukového svařování 

M
et

od
a Metoda 111 

(metoda ručního 
obloukového 

svařování) 

Metoda 12 
(metoda 

svařování pod 
tavidlem 

Metoda 13 
(metoda 

svařování tavící 
se elektrodou 
v ochranném 

plynu) 

Metoda 14 
(metoda 

svařování 
netavící se el. 
v ochranném 

plynu) 

Metoda 15 
(metoda 

plazmového 
svařování) 

Pro systémy 
s více drátovými 

elektrodami 
počet a 

uspořádání 
drátových 

elektrod a jejich 
polarita 

Průtokové množství ochranného plynu 
a průměr plynové trubice 

Parametry 
plazmového 
plynu, např. 

složení, průměr 
trysky, průtokové 

množství 

Vzdálenost 
napájecího 
průvlaku od 

pracovního kusu

Vzdálenost 
napájecí špičky od 
povrchu součásti 

Vzdálenost 
napájecího 
průvlaku od 

pracovního kusu 
Tavidlo: 

Označení, 
výrobce a 

obchodní značka

Počet drátových 
elektrod 

Wolframová 
elektroda: průměr 
a označení podle 

EN 26848 

Doplňkový přídavný materiál 

Průtokové 
množství 

ochranného 
plynu a průměr 

hubice 

Rozsah napětí na oblouku 
  

Typ hořáku Pr
om

ěn
né

 p
ro

 je
dn

ot
liv

é 
m

et
od

y 
sv

ař
ov

án
í 

Pro metodu 111 je 
to délka housenky 
z jedné elektrody 
nebo postupová  

  
Způsob přenosu 

kovu     
 

4.2. Přehled základních proměnných pro metodu plamenného svařování 

 

  Základní proměnné jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 15609-2.  Specifikace 

postupu svařování (WPS) musí obsahovat podrobnosti pro úspěšné provedení 

svařování. Příklad formuláře pro WPS je uveden v příloze této práce (příloha č. 2). 

 

4.2.1. Údaje týkající se výrobce 

- Identifikace výrobce 

- Identifikace WPS 

- Odkaz na protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) 
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4.2.2. Údaje týkající se základního materiálu 

Údaje o materiálech a jejich tepelné zpracování 

Pr
om

ěn
ná

 

 Typ základního 
materiálu 

 Rozměry 
materiálu 

Svařovací 
materiály 

-------------
- 

Tepelné zpracování 
po svařování 

Označení materiálu a 
odpovídající norma 

Rozsah tloušťky 
spoje 

Označení, výrobce 
a obchodní značka 

-------------
- 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Číslo skupiny podle 
CR ISO 15608 

Rozsahy vnějšího 
průměru trubek 

Rozměry, průměr 
drátu ------------- 

Je postup 
jakéhokoliv 
tepelného 

zpracování po 
svařování, který má 

být dodržen 

 

4.2.3. Základní proměnné plamenného svařování 

 

Základní proměnné pro plamenové svařování 

Pr
om

ěn
ná

 

Metoda svařování Návrh spoje Poloha svařování 
Počáteční a 

mezihousenková 
příprava a 
čištění 

Způsob svařování 

Náčrt návrhu 
spoje ukazuje 

jeho 
uspořádání a 

rozměry  

Svařování vpřed 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Metoda svařování 
se uvádí podle 
normy EN ISO 

4063 
Sled kladení 
svarových 

housenek, je-
li to pro 

vlastnosti 
spoje 

podstatné 

Vhodné polohy 
svařování uvádí 
norma EN ISO 

6947 

Jsou to údaje 
týkající se úkosů, 

čištění, 
odmašťování, 

upnutí do 
přípravku a 
stehování, 
broušení a 
drážkování Svařování vzad 

Pr
om

ěn
ná

 

Svařovací parametry       

Velikost hubice 
Druh a tlak 
hořlavého 

plynu  

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Druh a tlak 
hořlavého plynu  Tlak O2
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4.3. Přehled základních proměnných pro metodu elektronového svařování 

 

  Základní proměnné jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 15609-3.  Specifikace 

postupu svařování může pokrýt určitou oblast tlouštěk spojovaných dílů a může také 

pokrýt oblast základních a přídavných materiálů. Metoda svařování má číslo 51 podle 

EN ISO 4063. Příklad formuláře pro WPS je uveden v příloze této práce (příloha č. 3).  

 

4.3.1. Vztah k výrobci 

- Identifikace výrobce 

- Identifikace WPS 

4.3.2. Údaje týkající se základního materiálu 

Údaje o materiálech a jejich tepelné zpracování 

Pr
om

ěn
ná

 

Druh základního 
materiálu 

Rozměry 
materiálu 

Přídavný a doplňkový 
materiál Předehřev a dohřev

Označení a odkaz na normu pro 
každý přídavný nebo další 

doplňkový materiál použitý u 
spoje 

Označení materiálu a 
podložky a odkaz na 
odpovídající normu 

Rozsah tloušťky 
spoje 

Rozměry přídavného nebo 
dalších doplňkových materiálů 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Identifikace druhu 
výrobku (např. 

válcovaný, kovaný, 
odlitek atd.) 

Pro kruhové 
výrobky rozsah 

vnějšího průměru 
Speciální instrukce pro 
zacházení s přídavnými 

materiály 

Pokud je požadován 
předehřev nebo 

dohřev nebo tepelné 
zpracování, teplota a 

doba výdrže na 
teplotě musí být 

uvedena ve WPS 
s dalšími instrukcemi

 

4.3.3. Základní proměnné pro elektronové svařování 

Základní proměnné pro elektronové svařování 

Pr
om

ěn
ná

 

Provedení 
spoje 

Technika 
svařování 

Poloha 
svařování Příprava spoje Upínací 

přípravky 

Metoda přípravy spojů, čištění, 
odmašťování atd. 

Pro magnetické materiály doporučení 
uvedené ve WPS 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e Musí být 
uveden náčrtek 
provedení spoje 

s rozměry a 
tolerancemi, 

včetně konečné 
úpravy povrchu 

Náčrtek 
svařování 
ukazující 
detaily 
všech 

svarových 
vrstev 

Použitou 
polohu 

svařování 
uvádí norma 

EN ISO 
6947 

Jakákoliv ochrana připraveného spoje 
(pokud je nutná) 

Metody upnutí 
výrobku 
(včetně 
ručního 

sestehování 
svařováním) 
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Pr
om

ěn
ná

 

Zadní nebo 
přední podpěra 

Magnetis
mus Elektrické parametry svařování 

Vychylování svazku: 
Urychlovací napětí 
v kilovoltech (kV) 

Proud svazku 
v miliampérech 

(mA) 
Stejnosměrný proud 
vychylování (DC), 

rozměry na povrchu 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Typy a rozměry 
(pokud jsou 

použity) 

Pokud je 
to nutné, 
díly mají 

být 
odmagnet
ované na 
základě 

kvalifikova
ného 

postupu 
s uvedení
m odkazu 
na tento 
postup 

Proud fokusační čočky 
v ampérech (A), proud 
řídící jednotky pro 

nastavení nebo polohu 
ohniska vzhledem 
k povrchu výrobku 

Překrytí, náběh a 
snižování výkonu 
(v sekundách(s), 
milimetrech(mm) 

nebo stupních 
(deg)) 

 Střídavý proud 
vychylování (AC), tvar 
a orientace vzhledem 
ke směru svařování, 
frekvence v herzech 

(Hz) 

Pr
om

ěn
né

 

Mechanické parametry 
svařování Další parametry 

  

Směr pohybu 

Rychlost 
pohybu 
s detaily 

zrychleni a 
zpomalení 

(pokud je to 
nutné) 

Tlak 
v elektronovém 

děle v pascalech 
(Pa) nebo 

milibarech (mbar) 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Rychlost 
pohybu 
povrchu 
(mm/min 

nebo v mm/s) 

Rychlost 
podávání 

přídavného 
drátu, směr, 

poloha a 
úhel 

Pracovní vzdálenost 
v milimetrech (mm) nebo 

pracovní vzdálenost 
elektronového děla Tlak v pracovní 

komoře 
v pascalech (Pa) 
nebo milibarech 

(mbar)   
 

4.3.4. Typ použitého zařízení 

 

Typ použitého zařízení 

D
ru

h Zařízení pro elektronové svařování, 
identifikace Zařízení pro podávání přídavného drátu 

Typ katody Popis a schéma konstrukce 

Pa
ra

m
et

ry
 

Typ elektronového děla 
Poloha zařízení pro podávání přídavného 

drátu ve vztahu ke spoji, směru svařování a 
místu svařování 
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4.4.  Přehled základních proměnných pro metodu laserového svařování 

 

  Základní proměnné jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 15609-4.  Specifikace 

postupu svařování může pokrýt určitou oblast tlouštěk spojovaných dílů a může také 

pokrýt oblast základních a přídavných materiálů. WPS musí poskytovat všechny 

informace požadované při provádění svaru. Metoda svařování má číslo 52 podle EN ISO 

4063. Příklad formuláře pro WPS je uveden v příloze této práce (příloha č. 4). 

 

 

4.4.1. Vztah k výrobci 

- Identifikace výrobce 

- Identifikace WPS  

- Odkaz na protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) 

 

 

 

4.4.2. Údaje týkající se základního materiálu 

 

Údaje o materiálech a jejich tepelné zpracování 

Pr
om

ěn
ná

 

 Druh základního 
materiálu 

 Rozměry 
materiálu Přídavný nebo další materiál Předehřev a dohřev

Popis a odkaz na příslušnou 
normu pro jakýkoliv přídavný 
materiál nebo další materiály 

použité u spoje 

Popis materiálu a 
jakákoliv podložka, 
je-li použita a odkaz 

na normu 

Rozsah tloušťky 
spoje 

Rozměry přídavného materiálu, 
nebo dalších materiálů 

použitých ve spoji 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Identifikace druhu 
výrobku (válcovaný, 
kovaný, odlitek, atd.) 

Pro kruhové 
výrobky rozsah 

vnějších průměrů 
Všechny speciální instrukce pro 

skladování přídavného 
materiálu nebo dalších 

materiálů použitých ve spoji 

Pokud je požadován 
předehřev nebo 

dohřev nebo tepelné 
zpracování, teplota a 

doba výdrže na 
teplotě musí být 

uvedena ve WPS 
spolu s dalšími 

instrukcemi 
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4.4.3. Základní proměnné pro laserové svařování 

Základní proměnné pro laserové svařování 

Pr
om

ěn
ná

 

Provedené 
spoje Návrh spoje  Poloha svařování Příprava spoje Upínací 

přípravky 

Metoda přípravy 
spoje, čištění, 

odmašťování atd. 

Náčrt 
návrhu/uspořádání 
spoje a rozměry, 
nebo odkaz na 

normy, které tyto 
údaje poskytují Ochrana 

připraveného 
spoje (pokud je 

nutná) 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Náčrtek 
ukazující 
provedení 

spoje, 
rozměry a 
tolerance, 

včetně 
konečné 
úpravy 

povrchu, nebo 
odkaz na 

normu 
poskytující 

tyto informace 

Náčrt sledu kladení 
svarových housenek, 
jestliže je podstatný 
pro vlastnosti spoje 

Použitá poloha 
svařování podle 

norma EN ISO 6947 

Jakákoliv nutná 
ochrana plynem 

připraveného 
spoje 

Metody upnutí 
výrobku (včetně 

ručního 
sestehování 
svařováním) 

Pr
om

ěn
ná

 

Zadní 
podpěra Formovací plyn Technika svařování Mechanické parametry 

Rychlost pohybu (mm/min nebo 
mm/s) 

Klasifikace a typ 
podle příslušné 

normy, např. EN 439 Rychlost pohybu s detaily zrychlení 
a zpomalení (pokud je to nutné) 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Typy a 
rozměry 
podpěry 
(pokud je 
použita) 

Průtok plynu 

Náčrtek svařování 
ukazující detaily 
všech svarových 

vrstev 

Rychlost podávání přídavného 
drátu, směr, poloha a úhel 

Pr
om

ěn
ná

 

Parametry svazku 
Parametry 

odstraňování 
plazmy 

Další 
parametry 

Výkon 
laserového 
svazku na 
výrobku 

Detaily náběhu a 
snižování výkonu, 
pokud je použito 

Diagram pulzace, 
amplituda, frekvence 

a prodleva 

Klasifikace a typ 
podle EN 439 

Pracovní 
vzdálenost 

(mm) 
Číslo F 

(ohnisková 
vzdálenost) 

pro CO2 
lasery 

Detaily stehování Orientace laserového 
svazku, polarizace  

Průtočné množství 
plynu 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Parametry pulzu, pokud je pulzace používána (špičkový 
výkon, energie pulzu, opakování frekvence, délka pulzu, tvar 

pulzu) 

Kontrola čistoty 
plynu, postup 

čištění 

Poloha a 
orientace trysky 

s ochranným 
plynem ve 

vztahu 
k výrobku 
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4.4.4. Typ použitého zařízení 

Typ použitého zařízení 

D
ru

h Laserové svařovací 
zařízení 

Systém vedení a fokusace 
svazku 

Systém 
odstraňování 

plazmy a systém 
ochranného plynu 

Systém podávání 
přídavného 
materiálu 

Jmenovitý výkon 

-         Druh, (např. 
YAG nebo CO2), typ, 

výrobce 

Metoda vedení svazku 
(optická vlákna, zrcadla 

včetně kolimátorů svazku, 
pokud jsou použita) 

Počet sdružených 
laserů Vzdálenost od zdroje záření 

k fokusačnímu systému 
Provoz kontinuální 

nebo pulzní 
Průměr svazku na vstupu do 

fokusačního systému 

Vedení svazku a fokusační 
systém 

Naměřené hodnoty, 
nebo hodnoty výrobce 

následujících 
parametrů: 

Ohnisková vzdálenost 
·        Mod svazku a 
divergence svazku 

·        Polarizace a 
poloha svazku 

Pokud je požadováno, 
jmenovitá velikost ohniska a 

metoda měření 

Pa
ra

m
et

ry
 

·        Vlnová délka Systém ochrany vedení 
svazku 

 Schématický nákres 
ukazující provedení, 

polohu trysek ve 
vztahu ke spoji, 
směru a místu 

svařování 

Schématický 
nákres ukazující 

provedení, polohu 
systému podávání 

přídavného 
materiálu ve vztahu 

ke spoji, směru a 
místu svařování 

 

 

4.5. Přehled základních proměnných pro metodu odporového svařování 

 

 Základní proměnné jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 15609-5. Specifikace 

postupu svařování musí platit pouze na jedno specifické užití a vhodnost rozšíření 

k pokrytí podobných způsobů použití musí být prokázána ještě předtím, než bude 

jakákoliv kvalifikace provedena. Příklady formulářů WPS jsou uvedeny v příloze této 

práce (příloha č. 5). 

 

4.5.1. Údaje týkající se výrobce 

- Identifikace výrobce 

- Identifikace WPS 

- Odkaz na protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) 
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4.5.2. Údaje týkající se základního materiálu 

Údaje o materiálech a jejich tepelné zpracování 

Pr
om

ěn
ná

 

Složení základního 
materiálu 

Rozměr základního 
materiálu ----------------- -------- --------- 

Označení materiálu a 
odkaz na normu Tloušťka materiálu ve 

spoji 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

V případě protikorozního 
povlaku (druh, tloušťka, 

počet vrstev) 
Rozměry průřezu trubky 

nebo dílu (stykové 
svařování) 

------------------ -------- -------- 

 

4.5.3. Základní společné proměnné odporového svařování 

Základní společné proměnné pro odporové metody svařování 

Pr
om

ěn
ná

 

Údaje o stroji Návrh svarového 
spoje Příprava povrchu nebo hrany Technika svařování

Odmaštění, kartáčování, chemické 
leptání apod. 

Ruční, 
mnohobodové, 

mechanizované, 
robotizované 

svařování  U svařování stykových svarů 
jakákoliv mechanická příprava 
svarových ploch a hran (např. 

úkosování, dokončovací operace) 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Uvádí se typ 
použitého stroje a 
jeho identifikace 

Musí být 
stanovena 

velikost 
přeplátování, 
vzdálenost od 

okraje, 
vzdálenosti mezi 

body, sled a 
umístění svarů a 

rozměry bodů 
nebo výstupků, 

které jsou závislé 
na tloušťce plechu

U svařování bodového, švového a 
výstupkového odstranění otřepů 

z hran k zabránění vedlejších 
zkratů 

Přístupnost, sled 
svarů, způsob 

umístění svarů a 
úhel elektrod nebo 
poloha svařovacích 

kleští 

Pr
om

ěn
ná

 

Technika 
svařování Odporové svařovací elektrody a přídavná zařízení 

Pracovní upínka, 
systémy upnutí 
nebo vedení, 

stehování, atd. 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Postupy pro 
zmenšení 

deformace, vtisku, 
znečištění, koroze 

atd. 

Tvar, rozměry a 
složení materiálů 
elektrod, viz EN 

25184, 
elektrodových 
čepiček, viz EN 

25821, 
elektrodových 

adaptérů, viz EN 
ISO 5183-1 a EN 

ISO 5183-2 

Tvar, rozměry a 
složení materiálů 

podložkových 
elektrod (EN 

25827) 

Tvar, rozměry a 
složení 

materiálu 
pomocných 

zařízení (např. 
držáky 

elektrod, 
kabely, ohebné 
spoje atd.) EN 
ISO 8205-1, 

EN ISO 8205-2 

Použitelné mezní 
úchylky pro dodržení 

stanovených 
jakostních 

požadavků, viz EN 
28430-1, EN 28430-

2, EN 28430-3 
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Pr
om

ěn
ná

 

Parametry stroje a nastavení řízení 

Měření 
sekundárního 

napětí 

Rychlost 
posuvu u 
švového 

svařování při 
průchodu 
proudu 

Hodnota 
svařovacího 

proudu (úrovně 
svařovacího 

proudu) 

Požadavky na 
chlazení pro stroj/ 

transformátor a 
elektrody 

Svařovací síla: 
velikost a 
program Tepelné 

zpracování 

B
liž

ší
 s

pe
ci

fik
ac

e 

Druh svařovacího 
proudu, 

nepřerušovaný 
střídavý proud, 
stejnosměrný 

proud, vysoká nebo 
střední frekvence, 

výboj 
kondenzátoru, 

invertor 

 Doby 
svařovacího 
cyklu: tlakový 

program a 
program 

svařovacího 
proudu 

Program 
svařovacího 

proudu: nárůst 
proudu, pokles, 

konstantní 

Rychlost 
posuvu u 
švového 

svařování bez 
proudu 

Nastavení 
svařovacího proudu 
(fázovým řízením) a 
nastavení odbočky 

transformátoru 

 

4.5.4. Základní metody odporového svařování a jejich specifikace 

 

Základní metody odporového svařování (dle EN ISO 4063) 

M
et

od
a 

Bodové 
svařování (21): 

Švové 
svařování 

(22)  
(kotoučové 

bodové 
svařování): 

Výstupkové 
svařování (23): 

Stlačovací 
stykové 

svařování (25): 
Svařování 

v mikroelektronice: 

Ruční – strojní, 
klešťové Ruční Stlačovací Ruční 

s vedením 

S jednotlivými 
výstupky/ s více 

výstupky 
Mnohobodové – 
přímé, nepřímé, 

sériové, 
dvoubodové 

svařování 
v protitahu (pusch 

– pull) 

odtavovací mechanizované 

automatické 

Pr
om

ěn
né

 p
ro

 je
dn

ot
liv

é 
m

et
od

y 
sv

ař
ov

án
í 

Mechanizované – 
jednostupňové, 

v postupové lince, 
s automatickým 

podáváním, 
robotizované robotizované 

S vylisovaným 
výstupkem/ 

s plným 
výstupkem kondenzátorové robotizované 
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5. Zpracujte základní formuláře pro metodu 311 
 

 Kvalifikace procesu svařování se provádí za účelem vystavení certifikátu, ke 

kterému nepodmíněně patří i WPS (Stanovení postupu svařování), WPQR (Protokol o 

kvalifikaci postupu svařování) a Inspekční zpráva. K této činnosti je potřeba orientovat se jak 

v současně platných normách popisujících kvalifikaci svařování, tak i v technologii 

samotného svařování. Jelikož vystavení takového certifikátu vyžaduje značné úsilí ze strany 

administrativy, aplikace pro metodu 311 tuto práci usnadňuje. Aplikace je vytvořena 

v programu MS Excel 2003, který je součástí kancelářského balíku MS Office 2003. Tento 

balík je celosvětově rozšířen a jeho pořizovací cena oproti speciálním programům vytvářející 

formuláře o kvalifikaci je značně nižší.  

 

5.1. Požadavky na aplikaci 

 Aplikace by měla splňovat kritéria, které očekává uživatel: 

- Přehlednost 

- Jednoduché ovládání 

- Odpovídající design formulářů 

- Možnost editovat vstupní i výstupní data 

- Návaznost jednotlivých formulářů na sebe 

- Dostatečná rychlost aplikace 

- Rozšíření aplikace 

Kritéria jsou ovšem kladeny i na uživatele aplikace, kteří musí mít vysoké znalosti 

jak z oblasti svařování a legislativy, tak znalosti MS Excel na pokročilé uživatelské úrovni.  

 

5.2. Popis užívání aplikace 

Aplikace obsahuje celkově tři listy vytvořené programem MS Excel. Tvorba 

formulářů lze shrnout do tří kroků: 

- Vyplnění vstupních dat do WPQR 

- Vytvoření WQR a WPS – uživatel zadá výsledky zkoušek do listu WPQR 

a tím vytvoří požadované formuláře, které graficky upraví a poté vytiskne. 

- Vytvoření Certifikátu o Rozsahu kvalifikace – uživatel aplikace doplní 

chybějící informace, graficky upraví a vytiskne.  

Aplikace je uložena pod názvem Rozsah kvalifikace metody 311 s příponou.xls.  
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5.3. Formulář pro WPQR dle normy ČSN EN ISO 15 614-1 

 

Označuje se: 

- 1P XXX 

kde   1 – příslušná část normy ČSN EN ISO 15 614 

 P – značka pro WPQR 

 XXX – pořadové číslo 

 Protokol o kvalifikaci postupu svařování WPQR obsahuje: 

• Obecné údaje (označení WPQR) 

• Základní materiály – informace o základních materiálech, rozměry a 

odkazy na příslušné normy 

• Záznam zkoušky svaru – informace o svářečích a jejich kvalifikaci a o 

místě (název podniku) kde proběhlo svaření zkušebního kusu 

• Přídavný materiál – informace o typu, výrobci a další odkazy na příslušné 

normy 

• Podmínky svařování – informace o přípravě, čištění svarového spoje a o 

poloze svařování 

• Schéma svarového spoje – náčrty tvaru svarového spoje a pořadí kladení 

housenek 

• Parametry svařování – podrobnosti o použitém hořlavém plynu, druhu 

plamene, velikosti hubice a použitém způsobu svařování 

• Tepelné zpracování – uvádí teplotu dohřevu, teplotu a dobu setrvání na 

dohřívací teplotě, rychlost ochlazování 

• Výsledky zkoušek – zde uživatel dosadí výsledky destruktivních zkoušek 

(příčná zkouška tahem, zkoušky lámavosti, zkouška makrostruktury, 

zkouška tvrdosti, zkouška rázem v ohybu) a nedestruktivních zkoušek (VT, 

PT, RT, UT, MT) 

• Poznámky – informace o poznámkách při zkoušení  

• Závěr – prohlášení o úspěšnosti zkoušek, zveřejnění výrobce a zkušebního 

orgánu nebo zkušební organizace 

 

Příklad WPQR je uveden v příloze této bakalářské práce (příloha č. 6). 
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5.4. Formulář pro WPS dle normy ČSN EN ISO 15 609-2 

 

Označuje se: 

- 1S XXX 

kde   1 – příslušná část normy ČSN EN ISO 15 614 

 S – značka pro WPS 

 XXX – pořadové číslo 

 Protokol o kvalifikaci postupu svařování WPS obsahuje: 

• Obecné údaje (označení WPS) 

• Základní materiály – analogické s WPQR 

• Přídavný materiál – analogické s WPQR  

• Podmínky svařování – analogické s WPQR  

• Schéma svarového spoje – náčrty tvaru svarového spoje a způsob kladení 

housenek pro kořen a výplň svaru 

• Parametry svařování – podrobnosti o samotném svařování pro kořen a 

výplň svaru 

• Tepelné zpracování – analogické s WPQR  

• Závěr – potvrzení WPS, zveřejnění výrobce a zkušebního orgánu nebo 

zkušební organizace 

Příklad WPS pro jednotlivé metody je uveden v příloze této bakalářské práce (příloha 

č. 1-5). 

 

5.5. Inspekční certifikát 

Závěrem kvalifikace je vystaveni Inspekčního Certifikátu, který obsahuje základní 

informace o výrobci, údaje o základních a svařovacích materiálech. Dále specifikuje blíže 

svařování kořene a výplně svaru a tepelné zpracování.  

 

 

6. Zpracujte návrh rozsahu kvalifikace pro jednotlivé metody svařování 
 

6.1. Všeobecný popis rozsahu kvalifikace 

Rozsah kvalifikace pro provádění jakostních svarů obloukovými a 

plamenovými metodami svařování je uveden v normě ČSN EN ISO 15 614 – 1. Tato 
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norma rovněž udává rozměry a druhy provedených destruktivních zkoušek pro zkoušení 

postupu svařování. Kvalifikace pWPS zkouškou postupu svařování platí pro svařování 

v dílnách a na montážích, které jsou pod stejným technickým i jakostním dozorem 

výrobce. Aby se omezil počet zkoušek postupů svařování na minimum, jsou oceli, nikl a 

slitiny niklu zařazeny do skupin materiálů podle CR ISO 15608. Pro materiály, které se 

v této skupině nenachází, je vyžadována samostatná kvalifikace postupu svařování. 

Jestliže jeden základní materiál náleží do dvou skupin nebo podskupin, pak musí být vždy 

klasifikován v nižší skupině nebo podskupině. Tabulka č. 4 uvádí  rozsah kvalifikace pro 

oceli, tabulka č. 5 uvádí rozsah kvalifikace pro nikl a jeho slitiny . 

 

Skupina 
(podskupina) 

materiálů 
zkušebních kusů 

Rozsah kvalifikace 

1 svařovaná s 1 1a - 1 
2 svařovaná s 2 2a - 2, 1 - 1, 2a - 1 
3 svařovaná s 3 3a - 3, 1 - 1, 2 - 1, 2 - 2, 3a - 1, 3a - 2 
4 svařovaná s 4 4b - 4, 4b - 1, 4b - 2 
5 svařovaná s 5 5b - 5, 5b - 1, 5b - 2 
6 svařovaná s 6 6b - 6, 6b - 1, 6b - 2 
7 svařovaná s 7 7c - 7 
7 svařovaná s 3 7c - 3, 7c - 1, 7c - 2 
7 svařovaná s 2 7c - 2a, 7c - 1 
8 svařovaná s 8 8c - 8 
8 svařovaná s 6 8c - 6b, 8c - 1, 8c - 2, 8c - 4 
8 svařovaná s 5 8c - 5b, 8c - 1, 8c - 2, 8c - 4, 8c - 6.1, 8c - 6.2 
8 svařovaná s 3 8c - 3a, 8c - 1, 8c - 2 
8 svařovaná s 2 8c - 2a, 8c - 1 
9 svařovaná s 9 9b - 9 

10 svařovaná s 10 10b - 10 
10 svařovaná s 8 10b - 8c

10 svařovaná s 6 10b - 6b, 10b - 1, 10b - 2, 10b - 4 
10 svařovaná s 5 10b - 5b, 10b - 1, 10b - 2, 10b - 4, 10b - 6.1, 10b - 6.2 
10 svařovaná s 3 10b - 3a, 10b - 1, 10b - 2 
10 svařovaná s 2 10b - 2a, 10b - 1 

11 svařovaná s 11 11b - 11, 11b - 1 
a Zahrnuje stejnou nebo nižší jmenovitou mez kluzu ocelí stejné skupiny 
b Zahrnuje oceli stejné poskupiny a jakoukoliv nižší podskupinu v rozmezí stejné 

skupiny 
c Zahrnuje oceli ve stejné podskupině 

 

Tab. 4 – Rozsah kvalifikace pro skupiny a podskupiny ocelí 
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Skupina materiálů 
zkušebních kusů Rozsah kvalifikace 

41 svařovaná s 41 41c - 41 
42 svařovaná s 42 42c - 42 
43 svařovaná s 43 43c - 43, 45c - 45, 47c - 47 
44 svařovaná s 44 44c - 44 
45 svařovaná s 45 45c - 45, 43c - 43c

46 svařovaná s 46 46c - 46 
47 svařovaná s 47 47c - 47, 43c - 43c, 45c - 45c

48 svařovaná s 48 48c - 48 
41 až 48 svařovaná s 

2 41 až 48c - 2a, 41 až 48c - 1 

41 až 48 svařovaná s 
3 41 až 48c - 3a, 41 až 48c - 2 nebo 1 

41 až 48 svařovaná s 
5 41 až 48c - 5b, 41 až 48c - 6.2 nebo 6.1 nebo 4 nebo 2 nebo 1 

41 až 48 svařovaná s 
6 41 až 48b - 6b, 41 až 48c - 4 nebo 2 nebo 1 

Poznámka 
Pro skupiny 41 až 48, zkouška postupu svařování provedená na precipitačně 

vytvrzené slitině ve skupině, zahrnuje všechny precipitačně vytvrzené slitiny v této 
skupině, svařované se všemi slitinami po rozpouštěcím žíháním ve stejné skupině 

a Zahrnuje stejnou nebo nižší jmenovitou mez kluzu ocelí stejné skupiny 
b Zahrnuje oceli stejné podskupiny a jakoukoliv nižší podskupinu v rozmezí stejné 

skupiny 

c
Pro skupiny 41 až 48, zkouška postupu svařování provedená na slitině v tuhém 

roztoku nebo na precipitačně vytvrditelné slitině ve skupině, zahrnuje všechny slitiny 
v tuhém roztoku nebo precipitačně vytvrditelné slitiny jednotlivě ve stejné skupině 

Tab. č. 5 – Rozsah kvalifikace pro slitiny niklu a pro slitinu niklu/skupiny ocelí 

 

  Pro rozsah kvalifikace jednotlivých metod svařování má tloušťka „t” 

následující významy: 

a) Pro tupý spoj: tloušťka základního materiálu 

b) Pro koutový spoj: tloušťky základních materiálů 

c) Pro nasazené přípoje odbočky: tloušťky základních materiálů 

d) Pro vsazené přípoje odbočky: tloušťky základních materiálů 

e) Pro T-spoj na plechu s plným průvarem: tloušťka základního materiálu 

Kvalifikace zkoušky postupu svařování na tloušťce t zahrnuje kvalifikaci pro 

tloušťku v rozsahu uvedeném v tabulce 6 a 7. Pro přípoje odboček a koutové svary musí 

být rozsah kvalifikace určen pro oba použité základní materiály samostatně. Pokud je 
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koutový svar kvalifikován tupým svarem, použije se rozsah kvalifikace pro tloušťku 

materiálu a velikost u koutových svarů dle tabulky č. 7.   

Rozsah kvalifikace Tloušťka zkušebního 
kusu t jednou housenkou více housenkami 
t<=3 0,7t až 1,3t 0,7t až 2t 

3<t<=12 0,5 (3 min.) až 1,3ta 3 až 2ta

12<t<=100 0,5t až 1,1t 0,5t až 2t 
t>100 není použitelná 50 až 2t 

a Pokud nebyly prováděny žádné zkoušky rázem v ohybu a byly stanoveny 
požadavky na nárazovou práci, platí jako horní mez kvalifikace 12 mm. 

Tab. č. 6 – Rozsah kvalifikace pro tloušťku materiálu tupých svarů 

 a tloušťku navařeného kovu [mm] 

 

Rozsah kvalifikace 
velikost koutového svaru 

Tloušťka 
zkušebního 

kusu t tloušťka 
materiálu jednou housenkou více housenkami 

t<=3 0,7t až 2t 0,75a až 1,5a 

3<t<30 0,5 (3 min.) až 
1,2t 0,75a až 1,5a 

t>=30 >=5 a

bez omezení 

a
je nejmenší nosný průřez svaru použitý na zkušebním kusu, pouze pro speciální 
použití, každá velikost koutového svaru musí být zkoušena samostatně zkouškou 

postupu svařování 
Tab. č. 7 – Rozsah kvalifikace pro tloušťku materiálu a velikost 

 u koutových svarů [mm] 

 

  Kvalifikace zkouškou postupu svařování na průměru D musí zahrnovat 

kvalifikaci pro průměry v následujícím rozsahu podle tabulky 8. Kvalifikace daná pro 

plechy zahrnuje také trubky, které mají vnější průměr větší než 500 mm, nebo takové, 

které mají vnější průměr větší než 150 mm při svařování v polohách PA nebo PC 

s otáčením. Zkouška postupu svařování provedená na přípoji odbočky s úhlem α musí 

kvalifikovat všechny úhly odbočky α1 v rozsahu α<=α1<=90°.  

Průměr zkušebního kusu Da, mm Rozsah kvalifikace 

D<=25 0,5D až 2D 
D>25 >=0,5D (25 mm min.) 

Pro konstrukční duté profily je D rozměr kratší strany 
a D je vnější průměr trubky nebo vnější průměr trubky odbočky 
Tab. č. 8 – Rozsah kvalifikace pro průměry trubky a přípoje odbočky 

 

6.2. Přehled rozsahu kvalifikace pro jednotlivé proměnné 

6.2.1. Společné údaje pro všechny postupy svařování 
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Základní 
proměnná 

Bližší 
rozdělení Podmínky (Možnost/rozsah kvalifikace) Požadov. 

zkouška

Ruční Částečně 
mech. Mechanizované Plně 

mech. Automatické 
stupeň 

mechanizace
Ruční Částečně 

mech. Mechanizované Plně 
mech. Automatické 

KCV nebo 
HV10 

Jedna 
použitá 
metoda 

Rozsah platí pouze pro metodu použitou při zkoušce postupu 
svařování 

KCV nebo 
HV10 

M
et

od
a 

sv
ař

ov
án

í 

Více 
použitých 

metod 

Rozsah je platný pouze pro sled metod svařování použitých při 
zkoušce postupu svařování 

KCV nebo 
HV10 

všechny 
polohy Rozsah platí pro všechny polohy NDT 

Pro zkoušky musí být odebírán vzorek svaru z polohy PF a PC  všechny 
polohy Rozsah platí pro všechny polohy s vyjímkou PG a J-L045 

KCV nebo 
HV10 

PG J-L045 Samostatné 
polohy PG J-L045 

KCV nebo 
HV10 

Po
lo

hy
 s

va
řo

vá
ní

 

Skupina 
materiálů 10 Zkouší se polohy s nejnižším a nejvyšším tepelným příkonem KCV i 

HV10 
Tupé svary 

Tupé svary s plným a částečným průvarem, koutové svary 
KCV nebo 

HV10 

Tupé svary na trubce 
Tupé svary na trubce a přípoje odboček s α>60° 

KCV nebo 
HV10 

T-tupé spoje 
T-tupé spoje s plným průvarem a koutové svary 

KCV nebo 
HV10 

Jednostranné svary bez podložení 

Tu
pé

 s
va

ry
 

Jednostranné svary bez podložení, oboustranné svary a svary s 
podložením  

KCV nebo 
HV10 

Svary s podložením 
Svary s podložením a oboustranné svary 

KCV nebo 
HV10 

Oboustranné svary 
Oboustranné svary bez drážkování i s drážkováním 

KCV nebo 
HV10 

Koutové svary 
Kvalifikuje pouze koutové svary 

KCV nebo 
HV10 

  

D
ru

h 
sp

oj
e/

sv
ar

u 

O
st

at
ní

 ty
py

 s
va

rů
 

Není přípustné zaměnit svar s více housenkami za svar jednou 
housenkou (nebo jednou housenkou z obou stran) a naopak   

Vlastnosti 
Přídavné materiály zahrnují i jiné přídavné materiály, které mají 
stejné mechanické a chemické vlastnosti, stejný typ obalu jádra 

nebo tavidla, a stejný obsah vodíku  

Rozměr Je možno změnit rozměr materiálu, musí ovšem vyhovovat 
tepelnému příkonu a parametrům svařování 

Dle 
původního 
postupu 

svařování

Všechny metody, příd. materiál má stejnou povinnou část značení 

Není omezení 
Doplňující 
zkuš. kus 

Metody svařování 111, 114, 12, 136 a 137 Př
íd

av
ný

 m
at

er
iá

l 

Značka 
výrobce 

Rozsah platí pouze pro značku použitou při zkoušce 
KCV 
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Základní 
proměnná 

Bližší 
rozdělení Podmínky (Možnost/rozsah kvalifikace) Požadov. 

zkouška 

Stejnosměrný proud (+) Stejnosměrný proud (-) Stejnosměrný
Stejnosměrný proud (+) Stejnosměrný proud (-) 

KCV nebo 
HV10 

Střídavý proud 
Střídavý proud 

KCV nebo 
HV10 

Střídavý proud u metody 111 

D
ru

h 
pr

ou
du

 

Střídavý 

Rozsah platí pro střídavý a stejnosměrný obou polarit 
HV10(----) 

Horní mez 
Horní mez při zkoušení + 25 % 

KCV 

Dolní mez 
Jedna mez 

Dolní mez při zkoušení - 25% 
HV10 

Obě úrovně mezí 

Te
pe

ln
ý 

př
ík

on
 

Dvě meze 
Rozsah je platný pro úrovně tepelného příkonu mezi nimi 

KCV nebo 
HV10 

Teplota 
předehřevu Dolní mez kvalifikace je nominální teplotou předehřevu 

  
Interpass 

teplota Horní mez kvalifikace je nejvyšší interpass teplota 
  

Zpracování 
po svařování

Platný rozsah teploty je teplota výdrže, rychlost ohřevu, 
ochlazování a doba výdrže se vztahuje k výrobku   

Dodatečný 
ohřev Teplota a trvání dodatečného ohřevu nesmí být sníženo 

  

Te
pe

ln
é 

zp
ra

co
vá

ní
 

Počáteční 
zpracování 

Před svařováním není přípustná změna podmínky tepelného 
zpracování   

 

6.2.2. Údaje pro jednotlivé metody svařování 

Základní 
proměnná 

Bližší 
rozdělení Podmínky (Možnost/rozsah kvalifikace) Požadov. 

zkouška

Každá z metod musí být kvalifikována samostatně Metoda 
12   Omezení na značku a označení přídavného materiálu   

Obsah CO2 Obecné plyny Ochranný 
plyn 

Omezení CO2 +- 10% Omezeny na složení plynu při 
zkoušce   

Jednodrátový systém Vícedrátový systém 
Vedení drátu 

Jednodrátový systém Vícedrátový systém   
Sprchový Kapkový Zkratový 

Metody   
131, 135, 
136, 137 

Typ přenosu 
Sprchový i kapkový Sprchový i kapkový Zkratový   

Ochranný plyn Plyn na ochranu 
kořene Použití 

ochranného 
plynu Omezení na označení plynu EN 439 Použití bez plynu 

kvalifikuje použití s pl.   
S přídavným materiálem Bez přídavného materiálu 

Metoda 
141 

Druh 
svařování S přídavným materiálem Bez přídavného materiálu   
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Ochranný plyn Plyn na ochranu 
kořene Použití 

ochranného 
plynu Omezení na označení plynu EN 439 Použití bez plynu 

kvalifikuje použití s pl.   
S přídavným materiálem Bez přídavného materiálu 

Metoda 
15 

Druh 
svařování S přídavným materiálem Bez přídavného materiálu   

S přídavným materiálem Bez přídavného materiálu Metoda 
311 

Druh 
svařování S přídavným materiálem Bez přídavného materiálu   

 

 

6.3. Protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) 

 Protokol o kvalifikaci postupu svařování je přehled výsledků zkoušek. Do těchto 

výsledků spadá hodnocení každého zkušebního kusu, včetně opakovaných zkoušek. 

Pokud nebyly nalezeny žádné nepřijatelné vlastnosti nebo nepřijatelné výsledky zkoušek, 

pak je WPQR kvalifikován a musí být datován a potvrzen zkušebním orgánem nebo 

zkušební organizací. WPQR musí podrobně uvádět výsledky zkoušek postupu svařování 

zkušebního kusu. Formulář WPQR musí být užíván pro záznam podrobností z postupu 

svařování a výsledků zkoušek, pro usnadnění jednotné prezentace a hodnocení údajů. 

V příloze této bakalářské práce je přiložen informativní formulář protokolu o kvalifikaci 

postupu svařování WPQR.  

 

7. Závěr a hodnocení 
 Zpracování formulářů má za úkol zjednodušit kvalifikaci postupu svařování. 

Aplikace je vytvořena tak, aby konečný uživatel zadával hodnotu základní proměnné co 

nejméně, pokud možno jen jednou. Pro lepší pohodlnost uživatele by bylo vhodné vytvořit 

předdefinované seznamy jednotlivých proměnných, z kterých by poté jen vybíral vhodné 

varianty. Práce obsahuje rovněž množství tabulek, které byly vytvořeny za účelem větší 

přehlednosti základních proměnných mezi jednotlivými metodami svařování. Většina 

základních proměnných je dále blíže specifikována, zejména možnostmi výběru variant dané 

proměnné.  

 V roce 2007 byla vytvořena aplikace pro kvalifikaci obloukového svařování dle 

norem ČSN EN ISO 15609-1 a ČSN EN ISO 15614-1. Cílem této bakalářské práce bylo 

doplnění o další metodu svařování, konkrétně plamenného svařování dle norem ČSN EN ISO 

15609-2 a ČSN EN ISO 15614-1. Obloukové a plamenné svařování pokrývají velikou část 

výroby svařenců. Pro kompletnost pokrytí by měly být vytvořeny ještě další formuláře, které 

by ulehčovaly kvalifikaci elektronového, laserového a odporového svařování.  
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