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Kansainväliset hitsausstandardit
Mikä on standardi?
• Standardi on virallisesti käytettäväksi hyväksytty normi,
malli tai tyyppi.
• Standardi on yleisesti saatavissa oleva tekninen asiakirja,
jonka tietty standardisoimiselin on vahvistanut.
• Standardeja tarvitaan järkeistämään toimintaa, lisäämään
turvallisuutta, parantamaan taloudellisuutta ja helpottamaan
jokapäiväistä elämää.
• Standardit eivät ole sellaisenaan pakollisia.
• Tilaaja, sopimus, tuotestandardi, direktiivi tms. voi kuitenkin
viitata niihin ja vaatia niiden noudattamista, jolloin ne ovat pakollisia.

Kansainväliset hitsausstandardit
Standardien laadinta
• Kansainvälinen taso:
• ISO: International Organisation for Standardization
• IEC: International Electrotechnical Commision
• Euroooppalainen taso:
• CEN: Comite Europeen de Normalisation
• CENELEC: Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique
• Kansallinen taso: Suomi
• SFS: Suomen Standardisoimisliitto
• SFS vahvistaa ja julkaisee SFS-standardit

Kansainväliset hitsausstandardit
Standardien laadinta
Kansallinen taso:
• Suomessa on hajautettu standardisoimisjärjestelmä.
• Suomen Standardisoimisliitto (SFS) ohjaa ja koordinoi toimintaa.
• Läheisinä yhteiskumppaneina toimivat toimialayhteisöt (TAY).
• TAYt ovat toimialaansa edustavia julkisia tai yksityisiä yhteisöjä.
• Niillä on asiantuntemus ja vastuu toimialansa standardien laadinnasta.
• Metsta on yksi SFS:n toimialayhteisöistä ja se vastaa kone- ja
metalliteollisuuden standardisointityöstä seuraavilla toimialoilla:
• materiaalit
• koneet
• painelaitteet
• valmistustekniikka
• HITSAUS
• teollisuuden perusstandardisointi

Kansainväliset hitsausstandardit
Hitsauksen standardisointi
Hitsaus on “läpikotaisin” standardisoitu toimiala ja koko
hitsaushenkilöstö joutuu työskentelemään hyvin paljon standardien
asettamien rajojen puitteissa ja noudattamaan niitä.
Hitsaus on erikoisprosessi.
Erikoisprosesseja ovat ne prosessit, joiden tuloksia ei voida täysin
todentaa tuotteen jälkeenpäin tapahtuvalla tarkastuksella ja
testauksella, ja joissa esimerkiksi prosessien puutteellisuudet
saattavat käydä ilmi vasta, kun tuote on käytössä. Sen takia on jatkuva
tarkkailu tai dokumentoitujen menetelmien noudattaminen tarpeen sen
varmistamiseksi, että spesifioidut vaatimukset tulevat täytetyiksi.

Kansainväliset hitsausstandardit
Hitsauksen standardisointi
• Hitsausta koskevat standardit ovat laajin koko metalli- ja
rakennusteollisuuteen vaikuttava perusstandardien osa-alue.
• Hitsausstandardeja on yli 250.
• Lähes kaikki standardit ovat SFS-EN ja SFS-EN ISO -standardeja.
• Hitsausstandardit ovat ns. horisontaalisia standardeja, mikä
tarkoittaa sitä, että
• ne ovat tuotteista riippumattomia.
• niihin viitataan lukuisissa tuotestandardeissa:
• esim. hitsaajia ei tarvitse pätevöittää erikseen
painelaitteille, teräsrakenteille jne.
• hitsiluokkavaatimukset ovat samat kaikissa tuotteissa,
joissa niihin viitataan.

Horinsontaalinen standardi

» Hitsaustandardi on horisontaalinen standardi, joka on periaatteessa
riippumaton tuotteesta tai sovelluksesta
» Tuote- tai sovellusstandardit asettavat vaatimuksia, joissa viitataan
hitsaustandardiin => tekee hitsausstandardista pakollisen
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Kansainväliset hitsausstandardit
Hitsausta koskevia muita standardeja
Lisäksi hitsausalalla joudutaan tekemiseen monien muiden alojen
standardien kanssa, jotka koskevat tavalla tai toisella hitsausalaa:
• Hitsattavat perusaineet (metallit)
• Hitsauskoneet ja laitteet
• Tuotestandardit, mm. painelaitteiden tuotestandardit
• Laatujärjestelmät
• Ympäristöjärjestelmät

2014 maaliskuussa julkaistu 341 standardia, jotka käsittelivät hitsausta
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Hitsausmerkit
Hitsaajan pätevöinti

Hitsausohjeet ja niiden
hyväksyminen

ISO 2553

Laserhitsaus
EN-ISO 15609-4

EN-ISO 9606-1

Taivutus

EN-ISO 15607

Hitsausasennot
Hitsauskoordinoija

Rikkova testaus

Muita

Hitsauksen laatu 3834

EN ISO 5173

EN ISO 6947

EN-ISO 14731
Hitsauslisäaineet
Ympäristö ja työturvallisuus
Hyväksymisrajat NDT
Toimitusehdot

EN ISO 544

SFS-EN 17637
Silmämääräinen tarkastus

Tunkeumaneste
Suojaverhot

EN ISO 23277

EN 1598

Hitsauslisäaineet luokittelu
Alumiini

Hitsiluokat ja railonvalmistus
EN-ISO 5817

Leikkauksen laatu
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MIG/MAG

EN ISO
18273
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IIW rooli standardien laadinnassa (ISO)
»

IIW:ssä Working Group Standardization (työryhmä standardisointiin), jotka valmistelevat
standardiesityksiä. Työryhmän jäsenet ovat asiantuntijoita (mm. teollisuudesta,
tutkimuslaitoksista, kansallisista standardointielimistä ..). Työryhmä jaettu eri Commission:hin

»

esim.
»

Commission II – Arc welding and filler materials
»

»

»

Hitsauslisäaineet => ISO 6847:2013

Commission III – Resistance welding, solid state welding and allied joining processes
»

vastushitsauksen menetelmäkoe => ISO 14373

»

kitkahitsaus (FSW) alumiinille => ISO 25239

Commission V – NDT and quality assurance of welded products
»

ei-rikkova aineenkoestus => ISO 24497

»

Commission VI – Terminology

»

Commission VIII – Health, safety and environment
»

»

Commission XIII – Fatigue of Welded components and Structures
»

»

Turvallisuusnäkökohdat hitsauksessa => ISO 13392

Hitsatun rakenteen väsymistestaus => ISO 14345

Commission XV – Design, Analysis and fabrication of welded structures
»

Putkiliitosten staattinen mitoitus ja suunnittelu => ISO 14346

17.3.2016/JKa

12

Mitä etuja?
» Helpottaa kansainvälisille markkinoille
laajentumista ja edellytys tiettyjen tuotteiden
valmistamiseen
» Parantaa hitsauksen laatua (erikoisprosessi, ei
voidaan muuten varmistaa ja todentaa)
» Vähentää laatuvikoja ja kustannuksia
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KIITOKSIA !
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