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9.2. Příloha č. 1 – Specifikace postupu svařování (WPS) pro metody 1XX: 

Specifikace postupu svařování (WPS) 

Postup svařování výrobce číslo:    Metoda přípravy a čištění: 

WPQR číslo:       Označení základního materiálu: 

Výrobce:        Tloušťka materiálu (mm): 

Způsob přenosu kovu:     Vnější průměr (mm): 

Druh spoje a druh svaru:     Poloha svařování: 

Podrobnosti přípravy svaru (náčrt): 

Návrh spoje Pořadí svařování 

  

Podrobnosti svařování: 

Housenka Metoda 
svařování 

Rozměr 
přídavného 
materiálu 

Proud 
A 

Napětí 
V 

Druh 
proudu 
/polarita

Rychlost 
podávání 

drátu 

Délka natavené 
housenky 

/Postupová rychlost 

Tepelný 
příkon 

                  
Označení přídavného kovu a obchodní značka: Další údaje *, například: 

Speciální sušení při vyšší teplotě sušení:  Rozkyv (maximální šířka housenky): 

Označení plynu/tavidla: - ochranného:  Oscilace: amplituda, frekvence, prodleva: 

       - pro ochranu kořene: Podrobnosti pulzního svařování: 

Průtoková rychlost plynu - ochranného:  Vzdálenost napájecího průvlaku od  

       - pro ochranu kořene: pracovního kusu: 

Druh/rozměr wolframové elektrody:   Podrobnosti plazmového svařování: 

Podrobnosti k drážkování/ochraně kořene:  Úhel sklonu hořáku: 

Teplota předehřevu: 

Interpass teplota: 

Dodatečný ohřev: 

Udržovací teplota předehřevu: 

Tepelné zpracování po svařování a/nebo stárnutí: 

 

…………………………………. 

Výrobce 

Jméno, datum a podpis 



9.3. Příloha č. 2 – Specifikace postupu svařování (WPS) pro metody 311: 

 

Specifikace postupu svařování výrobce (WPS) 

 

Postup svařování výrobce    

Číslo postupu:      Způsob přípravy a čištění: 

WPQR číslo:      Označení základního materiálu: 

Výrobce:       Skupina základního materiálu: 

Metoda svařování:     Tloušťka materiálu (mm): 

Typ spoje:      Vnější průměr (mm): 

 

Podrobnosti přípravy svaru (náčrt)*:   Poloha svařování: 

Návrh spoje Sled kladení svarových housenek 

    

 

Podrobnosti svařování: 

Svařovací parametry Svařovací 
materiály 

Svarová 
housenka Metoda Způsob 

svařování Velikost 
hubice 

Druh 
hořlavého 

plynu 

Tlak 
hořlavého 

plynu 

Tlak 
O2

Druh 
plamene Označení Rozměr

                    

                    

                    
 

Tepelné zpracování po svařování: 

Doba, teplota, metoda: 

Rychlost ohřevu a ochlazování*: 

Poznámky: 

 

……………………… 

Výrobce 

(Jméno, datum, podpis) 



9.4. Příloha č. 3 – Specifikace postupu svařování pro metodu 51: 

 

Příklad stanovení svařovacího postupu pro elektronové svařování 

 

Identifikace WPS: 

Výrobce: 

WPQR číslo: 

Identifikace zařízení: - svařovací zařízení 

    - typ děla 

    - typ katody 

    - systém podávání přídavného materiálu/ů 

Specifikace základního materiálu: 1: 

     2: 

  - tloušťka materiálu (mm): 1:  vnější průměr (mm): 

      2: 

Přídavný nebo doplňkový materiál: - označení:  - rozměry.   - zacházení: 

 

Typ spoje: - plech nebo deska  - kruhový  - axiální 

         - radiální 

         - jiný 

 

Tvar spoje Technika svařování 

    

 

Upínací přípravky: ano  ne 

   Mechanické upnutí: 

   Stehování: Metoda: 

 

Zadní podpěra: ano ne   Přední podpěra: ano ne 

 



 

Příprava: 

Postup demagnetizace - odkaz číslo: 

Postup 
  Stehovací vrstva Svařovací vrstva Kosmetická vrstva
Poloha svařování       
Technika svařování       
Urychlovací napětí (kV)       
Proud svazku (mA) 

kontinuální 
pulzní:   

frekvence 
amplituda 

    další     
Proud/y fokusační optiky (A) nebo 
nastavení fokusační optiky   
Vychylování svazku 

DC vychylování 
AC oscilující 
tvar 
frekvence (Hz) 
rozměry 

podélné 
    příčné       
Překrytí (s, mm nebo deg)       
Náběh výkonu (s, mm nebo deg)       
Snižování výkonu (s, mm nebo deg)       
Profil výkonu       
Směr       
Povrchová rychlost (mm/min nebo mm/s)       
Rychlost ramping       
Podávací rychlost drát/přídavný materiál       
Pracovní vzdálenost (mm)       
Tlak v elektronovém děle (mbar nebo Pa)       
Tlak v pracovní komoře (mbar nebo Pa)       
Přídavná zařízení       
Předehřev 
Dohřev       
Operace po svařování       
Doplňkové informace       
 

 

 

………………………. 

Výrobce 

(Jméno, podpis, datum) 



9.5. Příloha č. 4 – Specifikace postupu svařování pro metodu 52: 

 

Příklad stanovení svařovacího postupu pro laserové svařování 

 

Identifikace WPS 

Výrobce: 

WPQR číslo: 

Identifikace zařízení:  - laserové svařovací zařízení 

     - polarizace svazku: 

     - systém vychylování svazku 

     - systém fokusace svazku 

     - systém odstraňování plazmy 

     - systém ochranného plynu 

     - podávání přídavného drátu 

Specifikace základního   1: 

materiálu    2: 

- tloušťka materiálu (mm) 1:   - vnější průměr (mm): 

     2: 

Přídavný nebo další materiál:  - popis : - rozměry:  - skladování: 

Typ spoje:  - plech nebo deska  - kruhový  - axiální  

          - radiální 

          - další 

 

Tvar spoje Technika svařování 

    

Upínací přípravky:   Ano    Ne 

     Mechanicky upnuto: 

     Stehování, metoda: 

Zadní podpěra    Ano   Ne 

Formovací plyn: 



 

Příprava 
Postup 
  Stehovací vrstva Svařovací vrstva Kosmetická vrstva 
Poloha svařování       
Technika svařování       
Výkon svazku na výrobku 

kontinuální (W) 
F-číslo (pro CO2 lasery) 

špičkový výkon (W) 
energie pulzu (J) 
opakovací frekvence 
délka pulzu (ms) 

    tvar       
Změna výkonu: 

náběh výkonu (mm nebo deg) 
překrytí (mm nebo deg) 
snižování výkonu (mm nebo deg) 

  profil změny       
Oscilace 

model 
amplituda 
frekvence 

  čas prodlevy         
Úhel vychylování svazku: 

podélný: 
příčný: 

  poloha:         
Rychlost svařování (mm/min)       
Zrychlení, zpomalení       
Rychlost podávání drátu/plnidla       
Pracovní plyn 

klasifikace a typ: 
  průtok (l/min):       
Ochranný plyn 

klasifikace a plyn: 
průtok (l/min): 

  postup čištění:       
Pracovní vzdálenost (mm)       
Tryska ochranného plynu 

poloha (mm): 
  orientace:       

Předehřev 
  Dohřev       
Operace po svařování       

 

………………….. 

Výrobce 

(Jméno, podpis, datum) 



9.6. Příloha č. 5 – Specifikace postupu svařování pro odporové svařování: 

Specifikace postupu svařování – I – Plánované požadavky na metodu svařování - A 

                   Číslo:……. 

Vydání/revize:……………………………..  Číslo specifikace postupu pro další sled 

Datum:…………………………………….  operací na tomto spoji/dílu: 

Zákazník:………………………………….  ………………………………………… 

Výrobce:………………………………….. 

Výrobek 

Popis………………………………………  Jakostní třída………………………….. 

Označení dílu:……………………………..  Identifikace výrobku č. :……………… 

Místo spoje / výrobní operace / identifikace: Díl č. :…………………………………. 

……………………………………………..  Druh spoje: …………………………… 

…………………………………………….  Tvar (vzhled): 

Základní materiál:………………………….  ………………………………………… 

Stav povrchu:………………………………. Umístění /sled svarů (náčrt):………….. 

Počet svarů na spoj:………………………... Specifikace pro zajištění jakosti: příloha B 

Specifikace postupu 

Druh:……………………………………….  Rychlost svařování (svar/min):………… 

Omezení okolí:……………………………..  Umístění:………………………………. 

……………………………………………..  Typ stroje:……………………………… 

……………………………………………..  Výkon stroje/kapacita:…………………. 

Označení stroje č. :………………………… Vybavení přípravky:…………………… 

Ruční / mechanické /automatické:…………  Výměna elektrod / program frézování: C 

Nastavení elektrod:………………………… Nastavení řízení (program) – číslo : 

Potřeba zvláštních podmínek údržby:……… ………………………………………….. 

Způsob řízení stroje:……………………….. Druh svařovacího proudu:……………… 

Držák elektrody vrtaný / nevrtaný:………… Způsob řízení proudu:………………….. 

Identifikační číslo řízení stroje:……………. Svařovací proud (kA):………………….. 

Údržba příslušenství:………………………. Sekundární napětí (V):..………………… 

Druh pohonu (vzduchový válec):…………... Elektrodová síla (kN):…………………... 

Švové a kotoučové bodové svařování:…….. Kovací síla:……………………………… 

Rychlost švového svařování při průchodu  Druh chlazení / průtok (l/min):…………. 

proudu (m/min):……………………………  Stanovené zpracování po svařování: C 

Rychlost švového svařování bez proudu…… Zařízení pro zpracování po svařování:…. 



 

Specifikace postupu svařování – II – Jakostní kritéria přípustnosti – B 

          Číslo:…………… 

 

Vydání / revize: ……………………………………….. 

Datum: ………………………………………………… 

Zákazník: ……………………………………………… 

Výrobce:………………………………………………. 

Výrobek 

Popis:………………………………………  Identifikace výrobku č. : ………………… 

Označení dílu:……………………………..  Díl č. : …………………………………… 

Místo spoje / výrobní operace / identifikace: Druh spoje: .…………………………….. 

……………………………………………. 

Požadavky na jakost 

Výrobek: …………………………………..  Druh svaru: ……………………………… 

Požadovaná jakost svarů: ………………….  Vzhled: ………………………………….. 

 

Geometrické a fyzikální vlastnosti spoje 

 

Stanovené zkušební hodnoty Hodnota 
(mm) 

  

Hodnota 
(min) 
(kN) 

Průměr svaru 
(min) (mm) 

Druh 
lomu 

Průměr čočky (min.):   Sekáčová 
zkouška:       

Hloubka vtisku čočky (min./max.):   Odlupovací síla:       

Průměr vtisku elektrody (max.):   Střižná síla:       

Hloubka vtisku elektrody (max.):         

Mezera mezi plechy (max.):   

Síla křížového 
zkoušení tahem: 

      

Nárazová síla:       
  

Únavové namáhání (kN) a počet cyklů: 

 

Zvláštní pokyny:…………………………..  Korozní zkouška:……………………….. 

Vystavil:…………………………………... 

Datum:…………………………………….. 



Specifikace postupu svařování – III – Nastavení svařovacího stroje – C 

          Číslo:…………… 

 

Vydání / revize:…………………………… 

Datum:……………………………………. 

Zákazník:…………………………………. 

Výrobce:………………………………….. 

Výrobek 

Popis:………………………………………  Identifikace výrobku č. :…………………. 

Označení dílu:……………………………..  Díl č. :…………………………………….. 

Místo spoje / výrobní operace / identifikace: Druh spoje:……………………………….. 

…………………………………………….  …………………………………………… 

Stroj 

Stroj / kleště – typ:     Identifikace stroje č. :................................ 

…………………………………………….  Průřez sekundárních kabelů (mm2): 

Rozměry upínacích desek / elektrod (mm):  ………………………………………….. 

…………………………………………….  Typ sekundárního kabelu x délka (m): 

Jmenovitý výkon transformátoru (kVA):  ………………………………………....... 

…………………………………………….  Identifikace transformátoru č. : …………. 

Odbočka vinutí č. : ………………………..  Identifikace svařovacího řízení / program: 

Svařovací řízení / programátor: …………… ……………………………………………. 

Typ válce:………………………………….  Svařovací přípravky: …………………….. 

Výška zdvihu: ……………………………..  Druh chlazení / průtokové množství (l/min) 

Nastavení elektrod: ………………………..  …………………………………………… 

Kontrola příslušenství: …………………….  Rychlost přibližovací elektrody (m/min): 

Elektrodová síla (kN): ……………………..  …………………………………………… 

Bezpečnostní opatření: …………………….  Zdroj spouštěcího signálu: ………………. 

Umístění (pracoviště): …………………….. Signál pro ukončení svařování: …………. 

Rozměry svařovacího okna: ………………. 

Nastavení svařovacích parametrů 

Doba 1. přítlaku (kmitočet sítě 50 nebo 60 Hz): Svařovací proud (kA): ………………….. 

………………………………………………. Nastavení svařovacího proudu: 

Doba přítlaku (periody):     …………………………………………… 

………………………………………………. Počet pulzů: ……………………………... 



Doba svaru (periody):     Svařovací proud (kA):……………………. 

……………………………………………... Nastavení svařovacího proudu: 

Přestávka mezi pulzy (periody): …………… ……………………………………………. 

Počet impulzů: ……………………………... Nárůst proudu: …………………………... 

Doba dotlaku (periody):……………………. Pokles proudu: …………………………... 

Mezidoba mezi svary (periody): …………… Zapisovač: ……………………………….. 

Způsob řízení proudu: ……………………… Kroková funkce aktivní:…………………. 

Způsob krokového zvyšování proudu:  Program krokové funkce: ……………….. 

……………………………………………… 

Stroj / svařovací přípravek 

Nastavení řízení stroje:……………………… Stav elektrod: ……………………………. 

Podmínky údržby příslušenství:   Stav přípravku:  

………………………………………………. ……………………………………………. 

Zpracování po svařování: …………………… 

 

Zvláštní pokyny: ……………………………. 

Vystavil: …………………………………….. 

Datum: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.7. Příloha č. 6 – Formulář o kvalifikaci postupu svařování (WPQR)  

 

Kvalifikace postupu svařování – Zkušební certifikát 

Protokol výrobce WPQR číslo:    Zkušební orgán nebo organizace 

Výrobce:       Číslo jednací: 

Adresa: 

Předpis / zkušební norma: 

Datum svařování: 

 

Rozsah kvalifikace 

Metoda(y) svařování: 

Druh spoje a svaru: 

Skupina(y) a podskupina(y) základního materiálu: 

Tloušťka základního materiálu (mm): 

Tloušťka svarového kovu (mm): 

Velikost koutového svaru (mm): 

Jedno/více housenkové: 

Vnější průměr trubky (mm): 

Označení přídavného materiálu: 

Značka přídavného materiálu: 

Rozměr přídavného materiálu: 

Označení ochranného plynu/tavidla: 

Označení plynu pro ochranu kořene: 

Druh svařovacího proudu a polarita: 

Způsob přenosu kovu: 

Tepelný příkon: 

Polohy svařování: 

Teplota předehřevu: 

Interpass teplota: 

Dodatečný ohřev: 

Tepelné zpracování po svařování: 

 

Potvrzuje se, že zkušební svary byly připraveny, svařovány a zkoušeny podle výše uvedeného 

předpisu/zkušební normy s vyhovujícím výsledkem.  

 

…………………….   ……………………….   ……………………. 

          Místo          Datum vydání        Zkušební orgán 



Záznam zkoušky svaru 

Místo: ……………………………………….  Zkušební orgán nebo organizace: …………… 

Postup svařování výrobce pWPS číslo: …….  Metoda přípravy a čištění: ………………....... 

WPQR výrobce číslo: ……………………….  Specifikace základního materiálu: …………... 

Výrobce: …………………………………….  Tloušťka materiálu (mm): …………………… 

Jméno svářeče: ………………………………  Vnější průměr (mm): ………………………... 

Způsob přenosu kovu: ………………………  Poloha svařování: ……………………………. 

Druh spoje a svaru: …………………………. 

Podrobnosti přípravy svaru (náčrt): ………… 

Návrh spoje Pořadí svařování 

    

Podrobnosti svařování: 
Housenka Metoda 

svařování 
Rozměr 

přídavného 
materiálu 

Proud 
A 

Napětí 
V 

Druh proudu 
polarita 

Rychlost 
podávání 

drátu 

Postupová 
rychlost 

Tepelný 
příkon 

Přenos 
kovu 

                   
 

Označení přídavného materiálu a značka:…….  Další informace *, např.: …………………… 

Speciální sušení při vyšší teplotě sušení:………  Rozkyv (maximální šířka housenky):……….. 

Plynu/tavidlo: - ochranné: …………………….  Oscilace: amplituda, frekvence, prodleva: ….. 

        - pro ochranu kořene: ………….  Podrobnosti pulzního svařování: ……………. 

Množství průtoku plynu - ochranného: ……….  Vzdálenost napájecího průvlaku od pracov. 

    - pro ochranu kořene...  kusu: …………………………………………. 

Typ/rozměr wolframové elektrody: …………...  Podrobnosti plazmového svařování: ………… 

Podrobnosti k drážkování/podložení:………….  Sklon hořáku: ………………………………... 

Teplota předehřevu: …………………………… 

Interpass teplota: ……………………………… 

Dodatečný ohřev: ……………………………… 

Tepelné zpracování po svařování: ………… 

(Čas, teplota, metoda: ……………………… 

rychlost ohřevu a ochlazování): …………… 

 

………………………………..  …………………………………………… 

    Výrobce        Zkušební orgán nebo organizace 

      Jméno, datum a podpis   Jméno, datum, podpis 



Výsledky zkoušky 

Protokol výrobce WPQR číslo: …………….. Zkušební orgán nebo zkušební organizace 

       Číslo jednací: ……………………………. 

Vizuální kontrola: …………………………… Radiografická zkouška: …………………. 

Kapilární/magnetická prášková metoda: ……. Ultrazvuková zkouška: ………………….. 

Zkoušky tahem     Teplota: ………………………………….. 

Typ/číslo Re N/mm2 Rm 
N/mm2 A % na Z % Místo 

porušení Poznámky 

Požadavek             

              
 

Zkoušky lámavosti     Průměr ohýbacího trnu: ………………….. 

Typ/číslo Úhel ohybu Prodloužení Výsledek 

        
       M 

Zkouška rázem v ohybu Typ: …….. Rozměr: ……… Požadavek: ………………. 

Umístění 
vrubu/směr Teplota °C Hodnoty 1 2 3 Průměr Poznámky 

     

 

Zkouška tvrdosti (Typ/zatížení)   Umístění měření (náčrt) 

Základní materiál: …………………………… 

TOO: ………………………………………… 

Svarový kov: ………………………………… 

Jiné zkoušky: ………………………………… 

Poznámky: ………………………………………………………………….. 

Zkoušky byly provedeny v souladu s požadavky: ………………………….. 

Laboratorní protokol jednací číslo: …………………………………………. 

Zkoušky byly provedeny za přítomnosti: …………………………………… 

       ……….…………………………………..

              Zkušební orgán nebo organizace

        jméno, datum a podpis 


