NIEUWE VERSIE EN 287-1

NORMEN

VOORNAAMSTE VERSCHILLEN
Het totstandkomen van de vervanger voor de EN
287-1 heeft tot nu toe heel wat voeten in de aarde
gehad.
Het was (en is nog steeds) de bedoeling om de
huidige Europese norm 'EN 287-1: 2004: Het
kwalificeren van lassers – smeltlassen – Deel 1: Staal'
in de toekomst te vervangen door een internationaal
aanvaarde ISO 9606-1, zodat op Europees en
internationaal niveau eenzelfde EN ISO 9606-1 kan
gebruikt worden.
Benny Droesbeke, normen-antenne lastechniek BIL

Terwijl de ontwikkeling voor een nieuwe internationaal aanvaarde ISO 9606-1 verder
gaat, wordt een nieuwe versie van de huidige EN 287-1 ingevoerd (Bron foto: V.C.L.)

VIJFDELIGE NORMENREEKS
De norm ISO 9606-1 zou het
eerste deel zijn van een vijfdelige
normenreeks die het kwalificeren
van lassers beschrijft voor
verschillende materialen.
De delen 2 tot en met 5 zijn
reeds overgenomen als Europese
norm:
• EN ISO 9606-2: kwalificeren
van lassers – smeltlassen –
Deel 2: Aluminium en
aluminiumlegeringen
• EN ISO 9606-3: kwalificeren
van lassers – smeltlassen –
Deel 3: Koper en
Koperlegeringen
• EN ISO 9606-4: kwalificeren
van lassers – smeltlassen –
Deel 4: Nikkel en
Nikkellegeringen
• EN ISO 9606-5: kwalificeren
van lassers – smeltlassen –
Deel 5: Titanium en
Titaniumlegeringen, Zirconium
en Zirconiumlegeringen
ISO 9606-1 was in april 2009
reeds aan zijn derde DIS (Draft
International Standard) toe en
werd nipt afgekeurd.
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• MIG/MAG: onderscheid tussen
kortsluitboog, globulair,
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terwijl de andere modes enkel
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De ontwikkeling van de ISO
9606-1 zal ondertussen
verdergaan.
De vernieuwde EN 287-1 werd
in februari 2011 voorgelegd aan
alle Europese lidstaten en met een
ruime meerderheid in mei 2011
goedgekeurd.
Vanaf augustus 2011 begon dan
een periode van zes maanden te
lopen waarbinnen elke Europese
lidstaat de norm moet overnemen.
In België werd de nieuwe EN
287-1:2011 in september 2011
reeds overgenomen. In wat volgt
beschrijven we kort de verschillen
tussen de vorige en de nieuwe
versie.

EN 287-1:2004 MET
ADDENDA 2006 VERSUS
NIEUWE EN 287-1:2011
• De bestaande
lasserskwalificaties mogen
volgens de vorige editie van de
norm verlengd worden, maar
nieuwe kwalificaties en
herkwalificaties dienen te
gebeuren volgens de nieuwe
editie.
• De nieuwe nummering van de
lasprocessen volgens EN ISO
4063:2009 is gebruikt.
Zo zal bijvoorbeeld MAGlassen met metaalgevulde draad
nu met 138 aangeduid
worden, terwijl dit vroeger
aangeduid werd met 136 in
combinatie met M als
metaalgevuld toevoegmateriaal.
• In addenda 2006 werd het
geldigheidsgebied aangepast
betreffende de plaat die een
pijp kwalificeert met
D ≥ 500 mm. Er werd

NORMEN
bijkomend geëist dat de plaat
in PE diende gelast te worden
en dan de pijp PF-kwalificeerd.
Deze bijkomende eis werd in
deze versie niet opgenomen.
• Wellicht de grootste wijziging is
dat een lasserskwalificatie van
een stompe las geen hoeklas
kwalificeert!
In de vorige editie staat dat een
stompe las een hoeklas
kwalificeert indien 'de
meerderheid' van het laswerk
stompe naden betreft.
Er wordt in de nieuwe editie
wel de mogelijkheid geboden
om tegelijk met de kwalificatie
van je stompe las een extra
hoeklas te lassen met platen van
min. 10 mm dik met 1 laspas in
de PB-positie.
De range waarvoor je
gekwalificeerd bent voor
hoeklas stemt dan overeen met
de range van je kwalificatie
voor de stompe las.
• De aanduiding van de
lasposities werd licht gewijzigd,
zo is PF i.g.v. pijp vervangen
door PH en is PG i.g.v. pijp
vervangen door PJ.
• Het geldigheidsgebied van de
lasposities werd licht uitgebreid,
zo zal nu lassen in PF op plaat
ook PH op pijp kwalificeren en
PG op plaat, ook PJ op pijp.
(zie tabel 8 uit EN 2871:2011).
• De aanvaardingscriteria van de
proefstukken zijn licht
gewijzigd.
Er geldt nog steeds dat het stuk
moet voldoen aan
kwaliteitsniveau B volgens EN
ISO 5817, behoudens enkele
uitzonderingen waarvoor
kwaliteitsniveau C geldt. De
onvolkomenheden waarvoor
kwaliteitsniveau C geldt, waren
reeds in het addenda van
2006 uitbebreid met
'randinkarteling' en 'onjuist
aangevloeide las' en zijn nu
ook in de nieuwe versie
opgenomen. In het addenda
van 2006 stond echter ook dat
hoekverdraaiing niet moest
nagegaan worden voor de
lasserskwalificatie; in de nieuwe
versie is dit niet vermeld ...
• De bevestiging van de
geldigheid dient nog steeds
zesmaandelijks te gebeuren
door de lasverantwoordelijke,
maar bijkomend is nu opgenomen dat een elektronische
handtekening ook geldig is.
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• a: de vereisten van 5,3 en 5,4 zullen worden geobserveerd
• b: laspositie PB en PD worden enkel gebruikt voor hoeklassen (zie 5,4 b) en kunnen enkel hoeklassen
kwalificeren in andere lasposities
• c: de testpositie PH in pijp bevat de lasposities PE, PF en PA. De testpositie PJ in pijp bevat
de lasposities PA, PG en PE
Sleutel

x geeft de lasposities aan waarvoor de lasser gekwalificeerd is
- geeft de lasposities aan waarvoor de lasser niet gekwalificeerd is

BESLUIT
Terwijl de ontwikkeling van een
nieuwe internationaal aanvaarde
ISO 9606-1 verder gaat, wordt
een nieuwe versie van de huidige
EN 287-1 ingevoerd. De grootste
wijziging in deze nieuwe EN
287-1 is dat een
lasserskwalificatie van een stompe
las geen kwalificatie geeft voor

In België werd de EN287-1:2011in september 2011 reeds overgenomen (Bron foto: V.C.L.)

een hoeklas, maar door een extra
proefstuk samen met de kwalificatie van de stompe las kan
gekwalificeerd worden. De
overige wijzigingen zijn eerder
klein en de actuele lasserskwalificaties kunnen verlengd worden

volgens de vorige versie van de
norm.
Nieuwe kwalificaties en herkwalificaties zullen echter volgens de
nieuwe versie moeten gebeuren.
De verdere ontwikkeling van de
ISO 9606-1 wordt op de voet

gevolgd door de normenantenne
lastechniek van het BIL
(www.nal-ans.be) die tevens
optreedt als vertegenwoordiger
van België op de internationale
meetings van ISO/TC44/SC10
en SC11. 

