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4.2 Odniesienie do wytwórcy

- Firma

- Nr WPS

- Nr WPQR

4.3 Materiał podstawowy

4.3.1 Rodzaj 

- Oznaczenie materiału lub grupy materiałów np. S235JR, S355J2 itp. - może być kilka materiałów

- Norma materiałowa np. EN 10025-2

- Nr grupy ISO TR 15608, ISO TR 20172 np.1.1, 1.2

4.3.2 Wymiary materiału

- Gruboścć zakres (min i max)

- Średnicy zakres (min i max)

4.4. Informacje dla wszystkich metod spawania

4.4.1 Metoda spawania

-

- 12 121

- 13 131, 135, 136, 138

- 14 141

- 15 151

4.4.2 Konstrukcja złącza (rysunki)

- Szkic złącza

- konstrukcja lub usytuowanie złącza ukosowanie, próg, odstęp, kąty ukosowania, głębokości

- wymiary złącza lub odniesienie do normy zaznaczone grubości

- Kolejność układania ściegów szczególnie dla spawania dwustronnego

FW: zakres grubości spoiny pachwinowej "a"

BW: jeśli spoina nie jest pełnoprzetopowa, to zakres 

grubości "s"

4.4.3 Pozycje spawania

- Pozycje z WPQR

- Pozycje możliwe dla danego typu złącza 

BW: PA, PC, PE, PF, PH, PG, PJ - należy rozróżnić rury 

od blach

4.4.4 Przygotowanie złącza

- Metody czyszczenia, odtłuszczania szlifowanie, szczotkowanie

-

- Sczepianie podać parametry i sposób sczepiania 

Informacje wpólne dla wszystkich metod spawania

111

Treść

Dla BW nie obowiązują wszystkie pozycje, a spawanie 

FW w niektórych pozycjach jest niepraktyczne

Mocowanie w przyrządach obróbkowych, uchwytach 

specjalnych
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4.4.5 Technika spawania

- Układanie ściegów zakosowych (jeśli stosowane)

- Max. szerokość ściegu (spawanie ręczne)

- Max. szerokość ściegu lub amplituda, częstotliwość i 

czas przerwy oscylacji (sp. Zmechanizowane lub 

zautomatyzowane)

- Kąt pochylenia uchwytu, elektrody, drutu

4.4.6 Żłobienie grani

- Metoda 

- Głębokość i kształt

4.4.7 Podkładka

- Metoda i rodzaj podkładki

- Materiał i wymiary podkładki

- Gazowa ochrona grani gaz wg. EN ISO 14175

4.4.8 Materiały dodatkowe

- Oznaczenie  np. W 46 3 W4Si1

- Marka (producent i nazwa handlowa) np. ESAB, OK Tigrod 12.64

- Wymiar  np. 2,0

- Dodatkowe czynności suszenie, ekspozycja w atmosferze

całe oznaczenie: EN ISO 636-A: W 46 3 W4Si1; 

ESAB, OK Tigrod 12.64
4.4.9 Parametry 

- Rodzaj i biegunowość prądu DC+, DC-, AC

- Natężenia prądu I [A] - zakres

- Szczegóły spawania Pulsem - (jeśli stosowane) program, nastawienie maszyny

4.4.10

- Prędkość spawania zakres

- Prędkość podawania drutu zakres; dla półautomatycznego, automatycznego, 

zmechanizowanego (nie dla ręcznego)

-

4.4.11 Temperatura wstępnego podgrzewania

- Minimalna temperatura odpowiednia dla danego materiału, 

dobrana do grubości,

zgodna z WPQR

- rozumiana jako temp. otoczenia

4.4.12 Temperatura międzyściegowa

- Maksymalna temp. stosowana między spawaniem kolejnego ściegu

- Jeżeli wymagane, to też minimalna

4.4.13 Utrzymanie temperatury podgrzewania wstępnego

- Minimalna temperatura w strefie spwania, gdy jest ono przerwane

4.4.14 Wygrzewanie uwalniające wodór

- Zakres temperatur

- Minimalny czas wytrzymania

Jeżeli urządzenie nie pozwala dokładnie określić 

parametrów w jednostkach - określamy takie ustawienie 

Spawanie zmechanizowane i zautomatyzowane (półautomat 

też)

Jeśli nie określono, to minimalna temperatura spawanego 

elementu 
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4.4.15 Obróbka cieplna po spawaniu (PWHT), starzenie

- Minimalny czas wytrzymania

- Zakres temperaturowy

- Ewentualnie powołanie się na normy

4.4.16 Gaz osłonowy

- Norma EN ISO 14175

- Oznaczenie I1

- Skład chemiczny np. 99,98% Ar

- Producent np. Air Liquide

- Nazwa handlowa np. Arcal 1

4.4.17 Ilość wprowadzonego ciepła Musi się mieścić z zakresem z WPQR

Qmin=Umin * Imin*k/(Vmax*1000)

Qmax=Umax * Imax*k/(Vmin*1000)

4.5 

4.5.1.

- Częściej podaje się prędkość spawania

4.5.2

- Wolny wylot elektrody, rurka stykowa = końcówka 

prądowa

-

- Topnik

- Oznaczenie np. SA AB 1 67 AC H5

- Wytwórca np. ESAB

- Nazwa handlowa np. OK FLUX 10.71

- Napięcie łuku  U [V] - zakres

4.5.3

- Gaz osłonowy

- Strumień objętości (przepływ, wydatek) np. 12-14 l/min

- Średnica dyszy 20mm

- Odległość rurka stykowa-przedmiot spawany Wolny wylot elektrody, rurka stykowa = końcówka 

prądowa

- Liczba drutów elektrodowych

- Napięcie łuku U [V] - zakres

- Sposób przenoszenia metalu Zwarciowy (D)

Grubokroplowy (G)

Natryskowy (S)

Impulsowy (P)

MMA (111)

SAW (12)

MIG, MAG, FCAW (13)

Wymagania dla konkretnych metod spawania

Odległość rurka stykowa-przedmiot spawany, można 

dodać kąt - jeśli jest specjalny

Liczba, układ elektrod i biegunowość - dla systemów 

wieloelektrodowych

Prędkość spawania lub długość ściegu ze stopionej 

elektrody 

Metoda PWHT i szybkość nagrzewania i chłodzenia - 

norma w tej części tego nie przywołuje, ale warto 

wpisać, bo są to ważne parametry!
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4.5.4

- Elektroda wolframowa

- Norma EN ISO 6848

- Oznaczenie np. WTh 20

- Średnica np. 2,0

- Gaz osłonowy

- Strumień objętości (przepływ, wydatek) np. 12-14 l/min

- Średnica dyszy 12mm

4.5.5

- Gaz plazmowy

- Skład chemiczny

- Średnica dyszy

- Strumień objętości

- Gaz osłonowy

- Strumień objętości (przepływ, wydatek)

- Średnica dyszy

- Typ uchwytu

- Odległość rurka stykowa-przedmiot spawany Wolny wylot elektrody, rurka stykowa = końcówka 

prądowa

TIG (14)

PAW (Plazma, 15)


