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Förord
Denna standard har utarbetats av Working Group
1 ”Specification and approval of welding procedures for metallic materials” inom CEN/TC 121
”Welding”.
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0

Inledning

Alla nya svetsprocedurgodkännanden skall överensstämma med denna standard från dess utgivningsdatum.
Denna standard gör emellertid inte föregående
svetsprocedursgodkännanden enligt tidigare nationella standarder eller specifikationer ogiltiga
förutsatt att syftet med de tekniska fordringarna
är uppfyllt och att de föregående godkännandena
är tillämpliga på den användning och produktion
för vilka de avses gälla.
Om dessutom ytterligare prov skall utföras för att
göra godkännandet tekniskt likvärdigt, behöver de
ytterligare proven endast utföras med ett provstycke enligt denna standard.
Föregående procedurgodkännande enligt tidigare
nationella standarder eller specifikationer bör bedömas vid tidpunkten för förfrågan eller kontrakt
och överenskommas mellan de kontraktsslutande
parterna.

1

Omfattning och tillämpning

Denna standard föreskriver hur ett svetsdatablad
godkänns genom kontroll.
Den anger villkoren för provning för godkännande
av svetsprocedur och gränserna för giltigheten av
en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges
i avsnitt 8.
Provning skall utföras enligt denna standard om
strängare provning inte föreskrivs av relevant
tillämpningsstandard eller kontrakt, vilka i så fall
skall gälla.
Denna standard avser bågsvetsning av plastiskt
bearbetat aluminium och dess svetsbara legeringar
enligt EN 515 och EN 573-3. I denna standard står
termen aluminium för aluminium och dess legeringar. Principerna i denna standard kan tillämpas
även på andra smältsvetsmetoder enligt överenskommelse mellan de kontraktsslutande parterna.
ANM: Speciella förhållanden rörande service, material
eller tillverkning kan erfordra en mera omfattande provning än denna standard föreskriver för att få mer information och för att undvika att upprepa procedurprovningen senare bara för att få ytterligare provdata. Sådan
provning kan innefatta:

– dragprovning i svetsens längdriktning
– bockprovning på svetsen eller speciellt bockprov
med förlängningsmätning
– slagprovning enligt Charpy med V-anvisning
– 0,2 %-gränsen
– brottförlängning
– kemisk analys
Bågsvetsning omfattar följande metoder enligt
EN 24063:
131 MIG-svetsning
141 TIG-svetsning
15 Plasmasvetsning
Andra smältsvetsmetoder efter överenskommelse.

2

Normgivande referenser

Denna standard innefattar genom daterad eller
odaterad hänvisning bestämmelser i andra publikationer. Dessa normgivande referenser anförs vid
tillämpliga ställen i texten och motsvarande publikationer anges nedan. För daterade referenser
gäller senare ändringar eller revision av någon av
dessa publikationer för denna standard endast då
de innefattas i den genom ändring eller revision.
För odaterade referenser gäller senaste utgåvan av
respektive publikationer.
EN 287-2
Svetsarprövning – Smältsvetsning –
Del 2: Aluminium
EN 288-1
Specifikation för och godkännande
av svetsprocedurer för svetsning av
metalliska material – Del 1: Allmänna regler för smältsvetsning
EN 288-2
Specifikation för och godkännande
av svetsprocedurer för svetsning av
metalliska material – Del 2: Svetsdatablad för bågsvetsning
EN 515
Aluminium och aluminiumlegeringar – Bearbetade produkter – Tillståndsbeteckningar
EN 571-1
Oförstörande provning – Penetrantprovning – Del 1: Allmänna principer
ËN 573-3
Aluminium och aluminiumlegeringar – Kemisk sammansättning
och formvaror av plastiskt bearbetade produkter – Del 3: Kemisk
sammansättning
EN 895
Mekanisk provning av svetsar i
metalliska material – Dragprovning i tvärriktningen
prEN 910
Mekanisk provning av svetsar i
metalliska material – Bockprovning
prEN 970
Oförstörande provning av smältsvetsar – Visuell kontroll
prEN 1321
Mekanisk provning av svetsar i
metalliska material – Makroskopisk
och mikroskopisk undersökning av
svetsar
EN 24063
Ritningsregler – Sifferbeteckningar
för svets- och lödmetoder (ISO 4063:
1990)
EN 30042
Bågsvetsförband i aluminium och
dess svetsbara legeringar – Riktlinjer för kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser
CEN CR 12187 Welding – Guidelines for a grouping
system of materials for welding
purposes
EN ISO 6947 Svetsar – Svetslägen – Definitioner
av lutnings- och vridningsvinklar
(ISO 6947:1990)
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3

Definitioner

För denna standard gäller de definitioner som anges i del 1 av standarden.

4

Preliminärt svetsdatablad (pWPS)

Det preliminära svetsdatabladet skall utarbetas
enligt EN 288-2. Det skall ange toleranser för alla
tillämpliga parametrar.

5

Svetsprocedurprovning

Tillverkning och provning av provstycken som representerar den typ av svetsning som används i
produktionen skall ske enligt avsnitt 6 och 7 i denna standard.
Den svetsare som utför svetsprocedurprovet tillfredsställande enligt denna standard är godkänd i
tillämplig utsträckning enligt dithörande del av
SS-EN 287.

6

Provstycken

6.1
Allmänt
Den svetskonstruktion på vilken svetsproceduren
ifråga skall användas, skall representeras av ett
standardiserat provstycke eller provstycken enligt
avsnitt 6.2.
6.2
Form och dimensioner hos provstycken
Provstyckena skall ha tillräcklig storlek för att
kunna medge en rimlig värmefördelning.
I figurerna 1–4 är ”t” tjockleken hos den tjockare
delen av förbandet.
Ytterligare provstycken, eller provstycken med
större längd än den minsta storleken, kan tillverkas för att medge extra provstavar och/eller provstavar för omprovning (se avsnitt 7.5).
Om så föreskrivs i tillämpningsstandarden, skall
bearbetningsriktningen, t ex genom strängpressning markeras på prov-stycket.
Väggtjockleken och/eller ytterdiametern hos rörprovstycken skall väljas enligt avsnitt 8.3.2.1–
8.3.2.4.
Om ej annat överenskommes, skall form och minimimått hos provstycken vara som följer:

6.2.1
Stumsvets i plåt
Provstycket skall vara enligt figur 1. Provstyckets
längd skall vara sådan att den medger lämpliga
provstavar enligt tabell 1.

Stumsvets i rör
6.2.2
Provstycket skall vara enligt figur 2. För små rördiametrar kan flera provstycken bli nödvändiga.
ANM: Ordet ”rör”, ensamt eller i sammansättningar,
används i betydelserna ”rör” eller ”hålprofil”.

6.2.3
Rörknut
Provstycket skall vara enligt figur 3. Vinkeln a
skall vara den minsta som används i produktion.
En rörknut betraktas som en fog med full inträngning.

Kälsvets
6.2.4
Provstycket skall vara enligt figur 3 eller 4.
Det kan också tillverkas för att ge partiell inträngning.
6.3
Svetsning av provstycken
Tillverkning och svetsning av provstycken skall
utföras enligt det preliminära svetsdatabladet
(pWPS), och under samma allmänna förhållanden
som den produktionssvetsning som de skall representera. Svetslägen och begränsningar i lutningsoch vridningsvinklar hos provstycket skall vara
enligt EN ISO 6947.
Om häftsvetsar skall ingå i den färdiga svetsen
skall de finnas med också i provstycket.
Svetsning och provning av provstyckena skall bevittnas av en granskare eller ett granskande organ.
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Fogberedning och tillpassning enligt det
preliminära svetsdatablade (pWPS)

a = 3t; dock minst 150 mm
b = 6t; dock minst 350 mm
Figur 1 – Provstycke för stumsvets i plåt

