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SFS EN-ISO 15614-1:2017 standardi

• Menetelmäkoestandardi on yksi hitsaavan teollisuuden eniten 

käytetyistä standardeista

• Standardin uusi versio aiheuttaa monelle päänvaivaa alkuvaiheessa
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Standardin muutokset pähkinänkuoressa

• Kaksi tasoa: taso 1 ja taso 2. Taso 2 vastaa vanhan 

revision vaatimustasoa

• Koesauvojen sijainti muuttunut

• Suojakaasun pätevyysalue MIG/MAG hitsauksessa 

muuttunut

• Aaltomuoto-ohjattu hitsauskone/prosessi, 

modifioidut valokaaret
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Koekappaleen testaus - tasot

• Testaustasoja on kaksi: taso 1 ja taso 2

– Taso 1 vaatii vain muutamia aineenkoetuskokeita (taulukko alla, perustuu ASME 

Sector IX)

– Taso 2 testauslaajuus vanhan standardin mukainen
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Pätevyysalue - yleistä

• Valmistajakohtainen kattavuus

• Perusaineiden ja aineenvahvuuksien osalta pysynyt ennallaan
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Pätevyysalueet - lisäaineet

• Lisäaineen pätevyysalue laajeni niissä tapauksissa, joissa 

iskukoelämpötilaksi riittää – 20 CO

– Standardin mukaan ”mikäli tuotestandardissa vaaditaan iskukoe alemmassa lämpötilassa kuin – 20 CO, standardin ISO 4063 

mukaisten prosessien 111, 114, 12, 136 ja 132 pätevyysalue on rajoitettu menetelmäkokeessa käytettyyn lisäaineen valmistajan 

kauppanimeen. Tässä tapauksessa on myös sallittua vaihtaa lisäaineen valmistaja toiseen, jolla on sama luokittelumerkinnän 

pakollinen osa edellyttäen, että yksi lisäkoekappale hitsataan käyttäen suurinta hyväksyttyä lämmöntuontia ja ainoastaan hitsiaineen 

iskukoesauvat testataan. Lisäkokeita ei tarvitse tehdä umpilangalle, joilla on sama luokittelumerkintä ja sama kemiallinen koostumus”.

• Sallii prosessin 135 (MAG-umpilankahitsaus) osalta kauppanimen 

muutoksen luokittelumerkinnän pysyessä samana, vaikka 

iskukoevaatimus olisi asetettu alempaan kuin - 20 CO

• standardi ei mainitse ISO 4063 mukaista prosessia 138 (MAG-

metallitäytelankahitsaus), mutta sitä koskee samat vaatimukset kuin 

prosessia 136 (MAG-rutiililankahitsaus). 

•

• Virtalajien ja napaisuuden pätevyysalueissa ei ole tapahtunut 
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Pätevyysalueet – virtalaji ja napaisuus sekä 
lämmöntuonti

• Virtalajien ja napaisuuden pätevyysalueissa ei 

ole tapahtunut muutosta

• Lämmöntuonnin voi korvat jatkossa 

kaarienergialla (J/mm)

– Kaarienergia tulee laskea julkaisun ISO/TR 18491 

mukaan

• Iskusitkeys- ja kovuuskoevaatimusten 

lämmöntuontirajoitukset ovat edelleenkin 

samat eli ±25 %. 
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Pätevyysalueet – MIG/MAG-hitsaus

• CO2 -pitoisuutta saa nostaa tai laskea 20 % 

(suhteellinen) menetelmäkokeessa käytetystä 

hiilidioksidipitoisuudesta

– Menetelmäkokeessa 20 % CO2  pätevyysalueeksi tulee 16…24 

% hiilidioksidia

– Voidaan lisätä tai poistaa 0,1 % mitä tahansa 

kaasukomponenttia tai- komponentteja

• Ei rajoita suojakaasupätevyyttä ISO 14175 mukaiseen 

suojakaasun tunnukseen, vaan pätevyysalue perustuu 

suojakaasun nimelliskoostumukseen 
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Pätevyysalueet – MIG/MAG-hitsaus
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• ”Umpilankahitsauksessa ja 

metallitäytelankahitsauksessa 

lyhytkaarihitsaus kattaa vain 

lyhytkaarihitsauksen. Kuumakaari-, pulssi-

ja välikaarihitsaus kattavat toisensa.”

• Ristiriidassa virtalajien pätevyysalueen 

kanssa.



Pätevyysalueet – Aaltomuoto-ohjattu hitsaus

• ”Käytettäessä aaltomuoto-ohjattua virtalähdettä (ks ISO/TR 18491) sen valmistaja ja 

aaltomuodon ohjaustapa on kirjattava menetelmäkoepöytäkirjaan yhdessä muiden 

olennaisten tietojen kanssa. Muutos virtalähteen valmistajasta toiseen tai muutos 

aaltomuodon ohjaustavassa vaatii uuden menetelmäkokeen.”

• Hitsauskoneesta ei tule automaattisesti oleellista muuttujaa.

• ISO/TR 18491: ”Aaltomuoto-ohjattu hitsaus, mukautettu hitsausprosessi, jossa 

jännitteen ja/tai virran aaltomuodon avulla ohjataan ominaisuuksia kuten pisaran 

kokoa, tunkeumaa, kostutusta, palon muotoa tai lisäaineen siirtymismuotoja” 

(Epävirallinen suomennos).
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Pätevyysalueet – Aaltomuoto-ohjattu hitsaus

• Aaltomuoto-ohjauksella tarkoitetaan erikoisprosesseja esim. Kempin 

WiseRoot+, Froniuksen CMT tai EWM:n coldArc. 

• Menetelmäkokeessa hitsattaessa ilman aaltomuoto-ohjausta hitsauskone ei 

ole oleellinen muuttuja

• Hitsauskoneen valmistaja ja tunnistetiedot on merkittävä 

menetelmäkoepöytäkirjaan  

• DVS (Saksan hitsausteknillinen yhdistys) on tehnyt virtalähteiden 

ohjaustapaa selvittävän dokumentin sekä taulukon eri valmistajien 

erikoisprosesseista, jota ovat aaltomuoto-ohjattua, helpottaakseen 

standardin käyttäjien arkea.
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Pätevyysalueet – TIG-hitsaus

• Heliumpitoisuutta saa laskea tai nostaa 10 % menetelmäkokeessa 

käytetystä pitoisuudesta. 

• Puhutaan suhteellisesta pitoisuudesta kuten MIG/MAG-hitsauksessa

• Suojakaasuun voidaan lisätä tai poistaa 0,1 % jotakin muuta 

kaasukomponenttia ilman, että menetelmäkoe joudutaan uusimaan. 
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Lopuksi

• . 

• Standardin suurimmat muutokset koskevat 

– suojakaasujen pätevyysalueita

– aaltomuoto-ohjattua hitsausta 

– kahta vaatimustasoja

• Standardin henki on pysynyt samankaltaisena kuin vanhassa

• Monia kohtia, joissa on tulkinnanvaraisuutaa
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