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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Europastandarden EN ISO 15614-1:2017 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den
officiella svenska versionen av EN ISO 15614-1:2017.
Denna standard ersätter SS-EN ISO 15614-1:2004, utgåva 1; SS-EN ISO 15614-1:2004 / A1:2008, utgåva 1
och SS-EN ISO 15614-1:2004 / A2:2012, utgåva 1..
The European Standard EN ISO 15614-1:2017 has the status of a Swedish Standard. This document
contains the official version of EN ISO 15614-1:2017.
This standard supersedes the Swedish Standard SS-EN ISO 15614-1:2004, edition 1;
SS-EN ISO 15614-1:2004 / A1:2008, edition 1 and SS-EN ISO 15614-1:2004 / A2:2012, edition 1.

Denna rättade svenska version av ISO 15614-1:2017 innehåller följande rättelser:
- Tabell 7 har korrigerats.

Tidigare har följande rättelser gjorts:
- I tabell 5 har värdet ”10-5” lagts till för provstyckesmaterial A av grupp 10 med
provstyckesmaterial B från grupp 5,
- Figur 6 har uppdaterats för att motsvara förklaringen.

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor.
© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is
governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.
Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00.
Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS),
telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS, who can also provide general
information about Swedish and foreign standards.
Standarden är framtagen av kommiten för Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05: AGS 445

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller
vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-80005388

SS-EN ISO 15614-1:2017 (Sv)

Innehåll

Sida

Europeiskt förord .......................................................................................................................................................... 4
Orientering ...................................................................................................................................................................... 5
1

Omfattning ......................................................................................................................................................... 6

2

Normativa hänvisningar ............................................................................................................................... 7

3

Termer och definitioner ............................................................................................................................... 8

4

Preliminärt svetsdatablad (pWPS) ........................................................................................................... 8

5

Svetsprocedurkontroll .................................................................................................................................. 8

6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3

Provstycken....................................................................................................................................................... 9
Allmänt................................................................................................................................................................ 9
Form och mått hos provstycken ................................................................................................................ 9
Allmänt................................................................................................................................................................ 9
Stumsvets i plåt med full inträngning...................................................................................................... 9
Stumsvets i rör med full inträngning ....................................................................................................... 9
T-förband ........................................................................................................................................................... 9
Avstickare .......................................................................................................................................................... 9
Svetsning av provstycken .......................................................................................................................... 10

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5
7.6

Undersökning och provning ..................................................................................................................... 13
Provningens typ och omfattning ............................................................................................................ 13
Provstavarnas läge och uttagning .......................................................................................................... 14
Oförstörande provning .............................................................................................................................. 18
Mekanisk provning ...................................................................................................................................... 18
Dragprovning i tvärriktning..................................................................................................................... 18
Bockprovning ................................................................................................................................................ 19
Makroundersökning ................................................................................................................................... 19
Slagprovning .................................................................................................................................................. 19
Hårdhetsprovning........................................................................................................................................ 20
Acceptansnivåer ........................................................................................................................................... 21
Omprovning ................................................................................................................................................... 21

8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
8.4.8
8.4.9
8.4.10
8.4.11
8.5
8.5.1

Giltighetsområde.......................................................................................................................................... 22
Allmänt............................................................................................................................................................. 22
Relaterat till tillverkaren .......................................................................................................................... 22
Relaterat till grundmaterialet ................................................................................................................. 22
Grundmaterialsgruppering ...................................................................................................................... 22
Godstjocklek .................................................................................................................................................. 26
Diameter på rör och avstickare .............................................................................................................. 28
Vinkel på avstickare .................................................................................................................................... 28
Gemensamt för alla svetsmetoder ......................................................................................................... 29
Svetsmetoder ................................................................................................................................................. 29
Svetslägen ....................................................................................................................................................... 29
Förbandstyp/Svetstyp ................................................................................................................................ 30
Tillsatsmaterial, tillverkare/handelsnamn, beteckning ............................................................... 31
Tillsatsmaterialdiameter .......................................................................................................................... 32
Typ av ström .................................................................................................................................................. 32
Värmetillförsel (bågenergi) ..................................................................................................................... 32
Förhöjd arbetstemperatur........................................................................................................................ 32
Mellansträngstemperatur ......................................................................................................................... 33
Väteutdrivning .............................................................................................................................................. 33
Värmebehandling......................................................................................................................................... 33
Specifik för metod ........................................................................................................................................ 34
Pulverbågsvetsning (metod 12) ............................................................................................................. 34

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-80005388

SS-EN ISO 15614-1:2017 (Sv)

8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6

Gasmetallbågsvetsning (metod 13) ....................................................................................................... 35
Bågsvetsning med gasskydd och icke smältande elektrod (metod 14) .................................... 36
Plasmabågsvetsning (metod 15)............................................................................................................. 36
Oxy-acetylensvetsning (metod 311) ...................................................................................................... 36
Rotskyddsgas ................................................................................................................................................. 37

9

Protokoll för att kvalificera en svetsprocedur (WPQR) ................................................................. 37

Annex A (normativ) Tillsatsmaterial, beteckning ......................................................................................... 38
Annex B (informativ) Formulär för protokoll för att kvalificera en svetsprocedur (WPQR) ........ 40
Bilaga ZA (informativ) Samband mellan denna internationella standard och grundläggande
krav i EU-direktiv 2014/68/EU (PED) .................................................................................................. 46
Bilaga ZB (informativ) Samband mellan denna internationella standard och grundläggande
krav i EU-direktiv 2014/29/EU (SPVD) ................................................................................................ 47
Litteraturförteckning ................................................................................................................................................ 48

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-80005388

SS-EN ISO 15614-1:2017 (Sv)

Europeiskt förord
Denna standard (EN ISO 15614-1:2017) har utarbetats av ISO/TC 44 "Welding and allied processes" i
samarbete med CEN/TC 121 “Welding and allied processes”. Sekretariatet hålls av DIN.

Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk
text eller genom ikraftsättning senast i december 2017, och motstridande nationella standarder ska
upphävas senast i december 2017.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för
patenträtter. CEN ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
Denna Europastandard har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska Kommissionen och
EFTA. Den stöder grundläggande krav i EUs direktiv.
Dennas standard ersätter EN ISO 15614-1: 2014

Sambandet med EU-direktiv beskrivs i bilaga ZA, ZB som ingår som en informativ del i denna standard.

Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ikraftsättningsnotering

Texten i den internationella standarden ISO 15614-1:2017 har godkänts av CEN som EN ISO 15614-1
utan någon ändring.
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All ny svetsprocedurskontroll ska utföras i enlighet med detta dokument från dess utgivningsdatum.
Detta dokument gör emellertid inte föregående svetsprocedurkontroller enligt tidigare nationella
standarder eller specifikationer eller tidigare utgåvor av detta dokument ogiltiga.
Två nivåer av svetsprocedurkontroller ges för att tillämpas på många olika typer av svetsade produkter.
De betecknas som nivå 1 och 2.

Nivå 1 baseras på kraven i ASME Avsnitt IX och nivå 2 baseras på föregående versioner av detta
dokument.
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Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för
metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 1: Båg- och
gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och
nickellegeringar
1 Omfattning
Detta dokument beskriver hur ett preliminärt svetsdatablad kvalificeras genom svetsprocedurkontroll.
Detta dokument gäller för produktionssvetsning, reparationssvetsning och måttpåsvetsning.

Detta dokument anger villkoren för utförande av svetsprocedurkontroll och giltighetsområdet för
svetsprocedurer för alla praktiska svetsarbeten inom detta dokuments giltighet.
Det primära syftet med kvalificering av svetsprocedurer är att påvisa att den sammanfogningsmetod
som föreslås för konstruktionen kan åstadkomma förband som har de nödvändiga mekaniska
egenskaperna för den avsedda tillämpningen.

Två nivåer av svetsprocedurkontroller ges för att tillämpas på många olika typer av svetsade produkter.
De betecknas som nivå 1 och 2. I nivå 2 är omfattningen av provning och giltigheten för kvalificering
mer restriktiv än i nivå 1.
Procedurkontroll som utförs för nivå 2 kvalificerar automatiskt för kraven i nivå 1, men inte tvärt om.

När ingen nivå fordras i ett avtal eller en tillämpningsstandard gäller alla krav för nivå 2.

Detta dokument gäller för båg- och gassvetsning av stål i alla formvaror och bågsvetsning av nickel och
nickellegeringar i alla formvaror.
Båg- och gassvetsning täcks av följande metoder enligt SS-EN ISO 4063.

111 – manuell metallbågsvetsning (metallbågsvetsning med belagd elektrod)

114 – metallbågsvetsning med rörelektrod utan gasskydd

12 – pulverbågsvetsning

13 – gasmetallbågsvetsning

14 – bågsvetsning med gasskydd och icke smältande elektrod
15 – plasmasvetsning

311 – oxy-acetylensvetsning

Principerna i detta dokument kan tillämpas på andra smältsvetsmetoder.

ANM.
Ett tidigare metodnummer behöver inte ny giltighetsprovning i överensstämmelse med detta
dokument.

Specifikation och kvalificering av svetsprocedurer som utfördes i enlighet med tidigare utgåvor av detta
dokument kan användas för alla tillämpningar för vilka den innevarande utgåvan fordras. I detta fall
förblir giltigheten för föregående utgåvor tillämpliga.
Det är även möjligt att skapa ett nytt WPQR (Protokoll för att kvalificera en svetsprocedur) med
giltighetsområde enligt denna utgåva baserat på befintligt kvalificerat WPQR, förutsatt att den tekniska
avsikten för provningskraven i detta dokument har uppfyllts. När ytterligare provning måste utföras för
6
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att kvalifikationen ska vara tekniskt likvärdig är det bara nödvändigt att utföra den ytterligare
provningen på ett provstycke.

2 Normativa hänvisningar

Följande dokument hänvisas till i texten på sådant sätt att deras innehåll helt eller delvis utgör krav
som gäller för detta dokument. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För
odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan (inklusive eventuella ändringar).

ISO 148-1, Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 1: Test method

ISO 3452-1, Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles

ISO 4063, Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference numbers

ISO 4136, Destructive tests on welds in metallic materials — Transverse tensile test

ISO 5173, Destructive tests on welds in metallic materials — Bend tests

ISO 5817, Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding
excluded) — Quality levels for imperfections

ISO 6520-1, Welding and allied processes — Classification of geometric imperfections in metallic
materials — Part 1: Fusion welding

ISO 6947, Welding and allied processes — Welding positions

ISO 9015-1, Destructive tests on welds in metallic materials — Hardness testing — Part 1: Hardness test
on arc welded joints

ISO 9016, Destructive tests on welds in metallic materials — Impact tests — Test specimen location, notch
orientation and examination
ISO 14175, Welding consumables — Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes

ISO 15609-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding
procedure specification — Part 1: Arc welding

ISO 15609-2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding
procedure specification — Part 2: Gas welding

ISO 15613, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification
based on pre-production welding test

ISO 17636-1, Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 1: X- and gamma-ray
techniques with film

ISO 17636-2, Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 2: X- and gamma-ray
techniques with digital detectors

ISO 17637, Non-destructive testing of welds — Visual testing of fusion-welded joints

ISO 17638, Non-destructive testing of welds — Magnetic particle testing
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ISO 17639, Destructive tests on welds in metallic materials — Macroscopic and microscopic examination
of welds

ISO 17640, Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Techniques, testing levels, and
assessment
ISO/TR 15608, Welding — Guidelines for a metallic materials grouping system

ISO/TR 17671-1, Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 1: General
guidance for arc welding
ISO/TR 18491, Welding and allied processes — Guidelines for measurement of welding energies

ISO/TR 20172, Welding — Grouping systems for materials — European materials

ISO/TR 20173, Welding — Grouping systems for materials — American materials

ISO/TR 20174, Welding — Grouping systems for materials — Japanese materials

ISO/TR 25901 (all parts), Welding and allied processes — Vocabulary

3 Termer och definitioner

Vid tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som anges i ISO/TR 25901 (alla
delar) samt följande.
ISO och IEC upprätthåller terminologiska databaser som används för standarder på följande adresser:
— ISO Online Browsing Platform: finns på http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: finns på http://www.electropedia.org/
3.1
utdragslängd
längd på en svetssträng som svetsats med en belagdelektrod
Anm. 1 till posten: Se ISO/TR 17671-2.

3.2
måttpåsvetsning
tillägg av svetsgods för att erhålla eller återställa nödvändiga mått

4 Preliminärt svetsdatablad (pWPS)

Det preliminära svetsdatabladet ska tas fram i överensstämmelse med SS-EN ISO 15609-1 eller SSEN ISO 15609-2.

5 Svetsprocedurkontroll

Tillverkning och provning av provstycken ska ske enligt avsnitt 6 och 7.

Svetsaren eller svetsoperatören som genomför svetsprocedurkontrollen nöjaktigt i överensstämmelse
med detta dokument är kvalificerad enligt den relevanta nationella/internationella standard som
tillämpas, förutsatt att de relevanta provningskraven för standarden uppfylls.
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6 Provstycken
6.1 Allmänt
Den svetsade fogen som svetsproceduren avser i produktion ska representeras genom att göra ett
standardprovstycke eller -stycken, så som specificeras i 6.2.

Om det krävs av tillämpningsstandarden ska plåtens valsriktning markeras på provstycket när
slagprovningar av den värmepåverkade zonen (HAZ) och ska nämnas i slagprovningsrapporten.

För nivå 1: Vilken stumsvets som helst kan
kvalificera alla fogkonfigurationer.
6.2 Form och mått hos provstycken

För nivå 2: När förbandskraven och/eller
provstyckets mått inte omfattas av
standardprovstyckena så som de visas i detta
dokument är användning av SS-EN ISO 15613
nödvändigt.

6.2.1 Allmänt
Längden eller antalet provstycken ska vara tillräckligt för att medge att all fordrad provning utförs.

Ytterligare provstycken, eller provstycken längre än minimistorleken kan förberedas för att medge
extra provning och/eller för omprovning av exemplar (se 7.6).

För alla provstycken utom avstickare (se Figur 4) och T-förband (T-stumsvets eller kälsvets, se Figur 3),
ska materialtjockleken, t, och diametern, D, vara samma för både plåtarna och rören på den erfordrade
längden av provstycken som ska svetsas.

Tjockleken och/eller rörets utvändiga diameter för provstyckena ska väljas i överensstämmelse med
8.3.2 till 8.3.3.
6.2.2 Stumsvets i plåt med full inträngning

Provstycket ska förberedas i överensstämmelse med Figur 1.
6.2.3 Stumsvets i rör med full inträngning

Provstycket ska förberedas i överensstämmelse med Figur 2.

ANM.
Ordet ”rör”, ensamt eller i sammansättning, används för att syfta på ”rör”, ”tub” eller ”hålprofil” men ej
kvadratiska eller rektangulära hålprofiler.

6.2.4 T-förband

Provstycket ska förberedas i överensstämmelse med Figur 3. Detta provstycke tillämpas för stumsvets
eller kälsvets med full inträngning.
6.2.5 Avstickare

För nivå 1: Inget särskilt provstycke krävs.

För nivå 2: Provstycket ska förberedas i
överensstämmelse med Figur 4. Vinkeln α är
den minsta som används i produktion. Detta
provstycke tillämpas för förband med full
inträngning (utanpåställt eller genomsticks
eller genomgående förband) och för
kälsvetsar.
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