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Voorwoord
De tekst van ISO 9606-1:2012 met inbegrip van correctieblad 1:2012, is opgesteld door de Technische
Commissie ISO/TC 44 "Lassen en verwante processen" van de International Organization for
Standardization (ISO) en is overgenomen als EN-ISO 9606-1:2013 door de Technische Commissie
CEN/TC 121 "Lassen" waarvan het secretariaat door DIN wordt gevoerd.
Deze Europese norm moet de status krijgen van een nationale norm, door publicatie van een identieke tekst
of door bekrachtiging, uiterlijk in april 2014, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in oktober 2015 zijn
ingetrokken.

Vo

Aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp van
octrooirechten kunnen zijn. CEN [en/of CENELEC] kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het
identificeren van een van of al dergelijke octrooirechten.
Dit document vervangt EN 287-1: 2011.
Dit document is opgesteld onder een mandaat dat aan de CEN is verstrekt door de Europese Commissie en
de Europese Vrijhandelsassociatie en ondersteunt de essentiële eisen van EU-richtlijn(en).
Voor de relatie met de EU-richtlijn(en), zie de informatieve bijlage ZA, die een integraal onderdeel van dit
document is.

or

Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de nationale normalisatie-instituten van de
volgende landen verplicht deze Europese norm te implementeren:. België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatie, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
Verklaring van bekrachtiging
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De tekst van ISO 9606-1:2012 met inbegrip van correctieblad 1:2012 is door CEN als EN-ISO 9606-1:2013
goedgekeurd zonder enige wijziging.
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Voorwoord
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale normalisatieinstituten (ISO ledenorganisaties). De voorbereiding van internationale normen wordt doorgaans uitgevoerd
door technische commissies van ISO. Elk lid dat interesse heeft in een onderwerp waarvoor een technische
commissie is opgericht, heeft het recht om in die commissie te worden vertegenwoordigd. Internationale
organisaties, overheden – en niet aan de overheid gerelateerde organisaties, nemen ook – in samenwerking
met ISO – deel aan het werk. ISO werkt nauw samen met de Internationale Elektrotechnische Commissie
(IEC) inzake alle elektrotechnische normalisatie.
Internationale normen worden opgesteld overeenkomstig de voorschriften die in ISO/IEC-richtlijnen, deel 2
zijn gegeven.

Vo

De belangrijkste taak van de technische commissies is om internationale normen voor te bereiden.
Internationale normontwerpen die door de technische commissies zijn aangenomen, worden aan de leden
ter stemming voorgelegd. Publicatie als internationale norm vereist de goedkeuring van ten minste 75 % van
de lidstaten die een stem uitbrengen.
Aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp van
octrooirechten kunnen zijn. ISO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het identificeren van een
van een van of al dergelijke octrooirechten.

or

ISO 9606-1 is opgesteld door technische commissie ISO/TC 44, Welding and allied processes,
subcommissie SC 11, Qualification requirements for welding and allied processes personnel.

Deze tweede editie vervangt de eerste editie (ISO 9606-1:1994), die technisch is gereviseerd. Hij bevat ook
het wijzigingsblad ISO 9606-1:1994/Amd.1:1998.
ISO 9606 bestaat uit de volgende delen, onder de hoofdtitel Het kwalificeren van lassers  Smeltlassen:

be

Pr

 Deel 1: Staal

ev

 Deel 2: Aluminium en aluminium legeringen

iew

 Deel 3: Koper en koper legeringen

 Deel 4: Nikkel en nikkel legeringen

 Deel 5: Titanium en titanium legeringen, zirkonium en zirkonium legeringen

eld

Verzoeken om officiële interpretaties van elk aspect van dit deel van ISO 9606 behoren te worden gericht
aan het secretariaat van ISO/TC 44/SC 11 via uw nationale normalisatie-instelling. Een volledige lijst van
deze instanties kan worden gevonden op www.iso.org.
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Inleiding
Het vermogen van een lasser om mondelinge of schriftelijke instructies te volgen en verificatie van de
vaardigheden van een persoon zijn belangrijke factoren bij het waarborgen van de kwaliteit van het gelaste
product.
Het testen van de vaardigheid van een lasser in overeenstemming met deze internationale norm is
afhankelijk van de lastechnieken en de gebruiksomstandigheden, waarbij uniforme regels worden gevolgd
en standaard proefstukken worden gebruikt.

Vo

Het principe van deze internationale norm is dat een kwalificatieproef een lasser niet alleen kwalificeert voor
de in de test gebruikte omstandigheden, maar ook voor alle andere situaties waarvan wordt verondersteld
dat die gemakkelijker te lassen zijn in overeenstemming met deze internationale norm. Er wordt van
uitgegaan dat de lasser een opleiding heeft genoten en/of industriële praktijkervaring heeft binnen het bereik
van de kwalificatie.
De kwalificatieproef kan worden gebruikt om een lasprocedure en een lasser te kwalificeren, in aanmerking
genomen dat aan alle relevante eisen wordt voldaan, bijv. proefstukafmetingen en de testeisen
(zie ISO 15614-1 [11]).

Alle nieuwe kwalificaties moeten in overeenstemming zijn met elk deel van deze internationale norm vanaf
de datum van uitgifte.
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Aan het einde van de geldigheidsperiode, kunnen bestaande kwalificaties van lassers in overeenstemming
met de eis van een nationale norm worden verlengd volgens deze internationale norm. Dit op voorwaarde
dat aan de technische intentie van deze internationale norm wordt voldaan. Het is noodzakelijk dat het
nieuwe geldigheidsgebied van de kwalificatie wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de eisen van
deze internationale norm.
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