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KA19-DOKUMENTACE VE SVAŘOVÁNÍ A SYSTÉM VALIDACE 

ÚVODNÍ INFORMACE 

 Svařování je proces nespecifický, což znamená, že i když dodržíme co nejvíce podmínek svařování, můžeme 
dostat rozdílné výsledky. Proto je třeba se procesu důkladně věnovat ve všech proměnných, které ovlivňují 
jakost svaru. Jsou to: 
 

1. Personál 
2. Materiály 
3. Proces svařování 

 

PERSONÁL VE SVAŘOVÁNÍ 

 
 CWS ANB (česká svářečská společnost) 

CWS ANB je společnost, která členem IIW (mezinárodního institutu pro svařování). Je garantem kvality ve 
svařování v ČR.  CWS ANB přebírá celosvětové / evropské standardy ve svařování a zavádí je v ČR. CWS 
zastřešuje kurzy svářečských dozorů a dalšího personálu ve svařování. 

 
 Svářečský dozor 

Dozor je kvalifikován CWS ANB. Po absolvování kurzu a složení zkoušky dozor obdrží mezinárodně uznávaný 
certifikát. Svářečský dozor je člověk, který zajišťuje systém dozoru, dokumentace a validace. Ten je nastaven 
tak, aby byla s vyhovující mírou jistoty zajištěna opakovatelná požadovaná kvalita svaru. Svářečský dozor se 
dělí na svářečského praktika, technologa a inženýra – dle úrovně dosaženého vzdělání. 
 

 Svářeč 
Je člověk, který zhotovuje svary a provádí další činnosti. Svářeči jsou kvalifikování zkouškami, které zastřešuje 
CWS ANB. 
Zkoušky svářečů jsou normovány dle ČSN EN ISO 9606-1,2,3 a další. 
 
Každá zkouška má svůj omezený rozsah platnosti daný: 
o Metodou svařování 
o Základním / přídavným materiálem 
o Druhem polotovaru 
o Pozicí svařování 
o Rozměry vzorku, na kterém byla zkouška vykonána 
o Dalšími proměnnými 

Norma ČSN EN ISO 9606 (do r. 2014 ČSN EN 287-1) specifikuje rozsah specifikace. Svářeč musí prodělat 
povinné lékařské prohlídky a být zdravotně způsobilý. Provádí se specifické lékařské prohlídky extra pro 
svářeče. 
 

 Svářečská škola 
o Je firma, která provádí školení svářečů. Je certifikována ANB k této činnosti. 
o Zaměstnává svářečské instruktory školící svářeče. 
o Najímá zkušební komisaře k dozoru zkoušek svářečů. 

 
 Svářečská škola školí podle dvou norem: 

 ČSN – jako základní kurzy svařování  
o Nelze použít pro certifikované součásti 
o Neplatí jinde než v ČR a SR  
o Jsou levnější, méně náročné 



 EN ISO – jako „úřední“ kurzy 
o Použití všude ve světě 
o Použití pro všechny schvalované konstrukce 
o Jsou dražší, více náročné 

 
 Instruktor svařování 

Je člověk s certifikátem CWS ANB, který školí svářeče. Většinou je zaměstnancem svářečské školy. 
 

 Zkušební komisař 
o Je osoba pověřená ANB k dozoru zkoušek svářečů. 
o Potvrzuje certifikáty svářečů a dohlíží na průběh závěrečné zkoušky 

 
 NDT pracovníci 

Pracovníci provádějící nedestruktivní zkoušky svarů. Každá metoda NDT má svou normu, podle které se řídí 
kvalifikace daného pracovníka. NDT metody jsou: 

o VT – vizuální kontrola - ČSN EN ISO 5817 
o PT – penetrační metoda - ČSN EN 571 
o RT – rentgenová zkouška (zkouška prozářením) - ČSN EN 1735 
o MT – magnetická zkouška - ČSN EN 1290 
o UT – ultrazvuková zkouška - ČSN EN 1712 

Každá zkouška má několik Levelů: 
o Level 1 – pracovník může provádět pouze kontrolu 
o Level 2 – pracovník provádí kontrolu a vystavuje oficiální protokol 
o Level 3 – pracovník jako Level 2 + pravomoc kontrolovat nižší Level a zastřešovat firmu svou 

kvalifikací 

MATERIÁLY 

 
 Základní materiály ZM 

Jsou jednotlivé součásti vstupující do procesu svařování. Jejich kvalita a vhodnost ke svařování ovlivňují 
výsledný spoj. 
 
Kvalita materiálu je prokazována Atestem materiálu, který obsahuje: 
o Označení materiálu 
o Číslo tavby 
o Specifikuje chemické složení 
o Specifikuje mechanické vlastnosti 
o Tepelné zpracování 
o Specifikuje systém řízení kvality výrobce 
o Další proměnné (např. korozivzdornost, či obsah delta-feritu) 

 
 Přídavné materiály PM 

Jsou materiály, které budou tvořit většinu svarového (spojujícího) kovu. Kvalita materiálu je prokazována 
Atestem materiálu, který obsahuje: 
o Označení materiálu 
o Číslo tavby 
o Specifikuje chemické složení 
o Specifikuje mechanické vlastnosti 
o Specifikuje systém řízení kvality výrobce 
o Další proměnné (např. korozivzdornost, či obsah delta-feritu) 

Balení přídavného materiálu musí specifikovat podmínky pro uskladnění. U obalených elektrod předpis pro 
sušení. 

 



PROCES SVAŘOVÁNÍ 

 
Nad celým procesem bdí svářečský dozor, který vytváří dokumenty, jimiž se řídí další personál a činnosti ve svařování. 
Jsou to: 

o WPQR – schvalovací dokument svařování k WPS 
o WPS – postup svařování 
o WTP – přiřazení WPS k jednotlivým svarům a předpis zkoušek svarů 

 
 WPQR 

Je dokument, který potvrzuje správnost navrženého postupu svařování. Firma se tímto dokumentem 
prezentuje na trhu – dává tím svým partnerům najevo, že svary určité kombinace základních materiálů, 
přídavného materiálu, metody atd. umí zhotovit kvalitně. Potvrzují to destruktivní i nedestruktivní zkoušky 
obsažené v tomto dokumentu. 

o WPQR se zhotovují podle norem členěných dle materiálů. Po oceli je to ČSN EN ISO 15 609. 
o Norma pro WPQR udává rozptyl tlouštěk a průměrů, které kvalifikuje 

 
 WPS 

o Je postup svařování, který specifikuje všechny proměnné vstupující do procesu svařování.  
o WPS se tvoří dle normy ČSN EN ISO 15 607 
o Níže jsou jednotlivé proměnné popsány na příkladu WPS 09 KA10-06: 

 Označení WPS: 
o Je možno pořadovým číslem a další specifikací 
o Je možno značit systémem např. 01-001, 07-002, kde 01 je skupina materiálu a 001 pořadové číslo 

 List 
o Další list může obsahovat např. detaily v pokládání housenek apod. 

 Revize 
o Označuje možné změny v průběhu platnosti (změna označení ZM) 

 Výrobce 
o Identifikace firmy 

 Číslo WPQR 
o Udává vazbu na dokument WPQR, který WPS schvaluje 

 Metoda svařování 
o Udává se číselným kódem (např. 135 = MAG, 141 = TIG) 
o Značení předepisuje norma ČSN EN ISO 4063 

 Způsob přenosu kovu 
o Definuje se převážně pro metodu 135 
o Přenosy se dělí na zkratové, sprchové, pulsní a další 

 Druh svaru 
o BW – tupý svár 
o FW – koutový svár 

 Poloha svařování 
o Písmenný kód udává polohu, ve které se nachází budoucí svár 
o Polohy předepisuje norma ČSN EN ISO 9606 
o Má vliv na WPQR 
o Má vliv na kvalifikaci svářeče 
o Má vliv na tepelný cyklus 

 Tvar svarových ploch 
o Existují normalizované tvary svarových ploch, které udává norma ČSN EN ISO 9692-1 

 Skupina základního materiálu 
o V technické praxi se vyskytuje velké množství materiálů, které je možno svařovat. Pro usnadnění 

orientace o jaký druh materiálu se jedná, jsou tyto zařazeny do skupin 
o Skupinu tvoří materiály podobného chemického složení 
o Rozdělení specifikuje ISO/TR 15608  
o Skupina 1.1 obsahuje např. ocel S 235 J2G3, nebo 11 375 
o Skupina 8 austenitické oceli 17 248 



o Dle skupiny materiálů je přiřazován svářeč dle jeho kódu zkoušky, který obsahuje určení skupiny 
materiálů 

 Základní materiál A, B 
o Je specifikace materiálu, který konkrétně vstupuje do procesu svařování 
o K materiálu tohoto označení je nutno mít atest 

 Svařovaná tloušťka t1, t2 
o Udává většinou rozptyl tlouštěk svařovaných materiálů 
o Rozptyl je uváděn na základě tlouštěk materiálů vzorku z WPQR 

 Způsob přípravy a čištění 
o Udává, jak se mají připravovat svarové plochy 
o Mechanicky = např. bruskou 
o Může být i tepelně – drážkováním drážkovací elektrodou 

 Tvar spoje 
o Vyobrazení ukazuje tvar přípravy pro svár a její rozměry 

 Postup svařování 
o Udává, kde bude kořenová vrstva – první housenka 
o Udává, jak budou kladeny další housenky 
o 2-n = druhá až n-tá vrstva 
o Každý svářeč má svůj „rukopis“ – jinou rychlost svařování, jiné tloušťky housenek, a proto není u větších 

svárů možno odhadnout, na kolik vrstev bude svár zhotoven. Proto je přistupováno k obecným číslům 
o n+1 je vrstva která je zhotovována po dokončení hlavní výplně – většinou je to podložení (podvaření) 

kořene 
 Svarová housenka 

o Udává pořadí svarové housenky  
 Metoda svařování 

o Udává metodu svařování pro danou housenku 
o Může být např. metoda 141 pro první housenku a metoda 135 pro další housenky 

 Průměr přídavného materiálu PM 
o Zvláště u obalených elektrod důležitý údaj 
o Pro metodu 135 se též používá více průměrů drátu 
o Údajem je též ovlivňována produktivita práce 

 Svařovací proud 
o Je předepisován dle údajů z WPQR a údajů výrobce PM 
o Svařovací proud do značné míry ovlivňuje strukturu svaru 
o Udává se rozsah – každý svářeč vaří trochu jinak 

 Svařovací napětí 
o Podobně jako svařovací proud 
o Svařovací napětí není pevně svázáno s proudem, rozptyl ovlivňuje množství vneseného tepla a průvar 

 Druh proudu / polarita 
o Údaj, který uvádí, zda bude svařováno stejnosměrným proudem DC, nebo střídavým proudem AC 
o Polarita značí, jestli zemnící kabel bude – nebo + 

 Rychlost podávání drátu (135) 
o Je svázána u moderních zařízení s proudem a napětím 
o U starších strojů byla hlavní proměnnou 

 Rychlost posuvu 
o Specifikuje se pro poloautomatické, nebo automatické vedení hořáku 
o Např. pro metodu 121 svařování pod tavidlem 

 Tepelný příkon 
o Existují materiály, kde je nutno sledovat množství vneseného tepla kvůli struktuře svaru 

 Přídavný materiál 
o Specifikuje většinou obchodní označení PM jistého výrobce, opět dle PM z WPQR 
o Předpis i pro více metod 

 Předpis pro sušení 
o Používá se u obalených elektrod 
o Sušení snižuje množství vodíku ve svarovém kovu – nebezpečný jev 



 Ochranný plyn/tavidlo 
o Předepisuje se ochranný plyn pro všechny metody 
o Plyny jsou rozděleny do skupin 

 Ochranný plyn/tavidlo l/min 
o Udává průtok ochranného plynu v hubici hořáku 
o Namátkově se kontroluje kónickými průtokoměry 

 Ochrana kořene l/min 
o Používá se např. u austenitických ocelí při svařování trubek 
o Roztavená austenitická ocel silně oxiduje je tedy ji nutno chránit i ze strany kořene 
o Používají je trubkové ucpávky 

 Wolfram. Elektroda, druh / Ø 
o Předepisuje se pro metodu 141 
o Existuje mnoho směsí pro netavící se elektrody na bázi wolframu, každá má odlišné vlastnosti, které 

ovlivňují např. hloubku průvaru 
o Průměr je důležitý z hlediska tepelného příkonu 

 Teplota předehřevu 
o Předehřev je zahřátí základních materiálů na určitou teplotu 
o Používá se u ocelí třídy 15 a jiných 
o Používá se pro ZM s tloušťkou nad 32 mm, dle staré praxe nad 25mm 
o Předehřev ovlivňuje krystalizaci tavné lázně – zpomaluje ji a tak podporuje tvorbu vhodné struktury 

materiálu 
 Dohřev 

o Je prodloužením předehřevu 
o Zabraňuje tvorbě trhlin po svařování – lépe se napětí „usadí“ v materiálu 
o Po dohřevu většinou následuje volné chladnutí v zábalu 

 Teplota interpass 
o Je teplota ZM mezi pokládáním jednotlivých housenek 
o Každá housenka ZM ohřeje 
o Při rychlém kladení housenek se materiál může přehřát do teplot negativně ovlivňujících strukturu – 

hrubnutí zrna atd. 
o Před započetím nové housenky nutno kontrolovat teplotu a udržet jí do uvedené teploty 

 Tepelné zpracování 
o Provádí se pro odstranění / zmenšení pnutí ve svařenci po svařování 
o U ocelí tř. 15 na odstranění tvrdosti po svařování a získání požadované vrubové houževnatosti 
o Provádí se v peci, indukčně, méně často plamenem. 
o Uvádí se teplota, které musí být dosaženo po určitý čas 
o Uvádí se max. rychlost ohřevu ve °C / hodinu 
o Rychlost chladnutí je též předepisována 
o Od 200 °C lze dochladit v zábalu – čas se velmi prodlužuje 
o O teplotním cyklu se musí vést záznam – z žíhacího zařízení – křivka závislosti teploty na čase 

 Údaje o podložce sváru 
o Podložka sváru se používá např. u metody 121 – svařování pod tavidlem 
o Podložka je tvořena plechovým korýtkem s tavidlem 
o Podložky se používalo i pro metodu 111 – plech, kde kořenová vrstva plech protavila do poloviny – jistota, 

že je kořen 100% v pořádku 
 Rozkyv 

o Používá se pro automatizované vedení hořáku např. u metod 135 a 121 
 Údaje pro pulsní svařování 

o Je možno předepsat program, podle kterého bude nastaven svářecí zdroj 
o Proměnnými jsou základní napětí a proud, zvýšené napětí a proud, frekvence, doby atd. 

 Úhel nastavení hořáku 
o U metody ovlivňuje teplotní cyklus a ochranu lázně 

 Značka svaru 
o Značka, kterou najdeme na výkrese 

 Poznámky 



o Místo pro doplňující informace 
o Zde o provedení NDT kontrol kořene a v polovině výplně – opravovat vadu v hloubce např. 40 mm je 

velmi pracné, nákladné s rizikem návazných vad 
 Za výrobce 

o Místo pro identifikaci tvůrce WPS – svářečského technologa, nebo inženýra 
 Za zkušební orgán 

o Místo pro podpis svářečského technologa, nebo inženýra zkušení organizace, nebo zákazníka  
o Potvrzuje správnost WPS, kontrolu WPQR a dalších dokumentů 

 WTP – plán kontrol 
o Je dokument, ve, kterém svářečský dozor předepisuje NDT kontroly svarů 
o Každý svár na svařenci musí mít své označení ve výkrese 
o Každý svár musí být ve WTP zahrnut 
o Ke každému svaru se stanovují NDT kontroly v % jeho délky 
o Dává pevnou vazbu mezi svárem a WPS 
o Musí mít k dispozici svářeč – orientuje se tak v souboru přidělených WPS ke svařenci 
o Musí mít pevnou vazbu na daný výrobek – názvem, nebo označením výkresu 
o Musí kopírovat stupeň revize výkresu – mění se s výkresem 
o Má své nezaměnitelné číslo 
o Určuje stupeň kontrol (laicky řečeno přísnost) 
o Určuje, dle jakých norem mají být jednotlivé zkoušky prováděny 
o Udává počet kontrol na svaru (opakování z důvodů žíhání atp.) 
o Do WTP zapisují svářeči své značky – identifikují se tak ke svaru – důležité pro monitoring kvality práce 

svářeče a taky kvůli tomu, kdo opravu bude provádět 

 

 Přílohy: 
o WPS KA19 
o WPQR 
o Certifikát svářeče 
o EWT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
Investice do rozvoje vzdělávání. 

Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci 

projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206  „Inovace výuky podpořená praxí“. 
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