
SS nõuded keevitajate sertifitseeerimiseks
Info taotlejale (kandidaadile) ja taotleja tööandjale

EN ISO 
17024:2012

Hindamise 
kriteeriumid

Nõuded ja tegevused

P.6.1.4 Standartide 
aktuaalsus

SS on arendatud kehtivate keevitajate sertifitseerimise standatide põhjal EN 
ISO 9606-1:2013
Keevituse tüüpide ulatus EN ISO 9606-1 p. 5.6 Tabel 5
Materjali paksuste ulatus EN ISO 9606-1 EN ISO 9606-1 p. 5.7 Tabelid 6; 8

Läbimõõtude ulatus EN ISO 9606-1 Tabel 7
Materjalide gruppide ulatus EN ISO 9606-1 p. 5.5
Täitematerjalide ulatus EN ISO 9606-1 Tabel 3
Keevitusasendite ulatus EN ISO 9606-1 Tabelid 9; 10
Detailide ulatus EN ISO 9606-1  item 5.9 Tabelid 11, 12
Kombineeritud protsesside ulatus EN ISO 9606-1 Tabel 1
Reeglitega tutvumine ja (BTI КА01_06) allkirjastamine ning eksami 
läbiviimise ja ohutustehnika reeglite täitmine
Sertifikaatide esitamine (vt. p 8.2 е) BTI eksamineerijale vastavuse 
hindamiseks
katsekehade etevalmistamine vastavuses WPS-ga
katsekehade keevitamine vastavuses WPS-ga
katsekeha märgistamine (kandidaadi perekonnanimi, keevitamise kp.)
katsekeha edastamine BTI eksamineerijale kontrollimise (VT) ja tulevaste 
katsete (NDT; DT) läbiviimiseks mida organiseerib BTI 

algkoolitus ja/või ettevalmistus, või eriharidus plaanitava sertifitseerimise 
valdkonnas
seadmete tundmine (seadistamine, režiimid, korrasoleku kontroll)
õige WPS nõuete interpreteerimine (keevitusprotsessi spetsifikatsioon)
Arusaam keevitustöödele esitatavatest kvaliteedinõuetest
ohutu töö tegemise võtete tundmine ja kasutamine

P. 8.2 (d)

Nõuded kandidaadi 
seisundile (sh. 
tervise- ja 
silmanägemise 
seisundile)

Kandidaadi tervise ja silmanägemise seisund peab vastama 
normatiivaktides planeeritavale sertifitseerimisulatusele sätestatud 
miinimumnõuetele; Vastutus kandidaadi tervise nõuetele vastavuse suhtes 
langeb kandidaadi tööandja peale

vanus - mitte noorem kui 18 a.
korrektselt täidetud ning Taotleja ja Taotleja tööandja (juhul kui maksjaks on 
juriidiline isik) poolt allkirjastatud taotlus soovitavale sertifitseerimisulatusele 
(КА01-02)
Nõusolek täita kokkuleppe/ keevitajate sertifitseerimistaotuse (КА01-02 ) 
nõudeid
Nõusolek täita ohutustehnika ja käitumisreegleid eksami läbiviimisel (КА01-
06) - allkirjastab kandidaat enne eksamit
Nõusolek katta sertifitseerimisega seotud kulud
WPS (keevitusprotsessi spetsifikatsioon) või / pWPS (tingimusel, et 
keevitaja sertifitseerimist teostatakse koos WPQR sertifitseerimisega)
kandidaadi isikuttõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart, Juhiluba)
põhimaterjali (terase, alumiiniumi) sertifikaat
lisandmaterjali sertifikaat (traat, elektroodid)
gaasi sertifikaat (135, 136,138 keevitusprotsesside puhul)
volframi sertifikaat (141 keevitusprotsessi puhul)
töökorras keevitusseadmed
ohutu töötegemise tingimuste tagamine ning isikukaitsevahendite olemasolu

adekvaatne seisund; ohutustehnika reeglite täitmine; professionaalne 
ettevalmistatus

Käitumisreeglid, 
konfidentsiaalsus, 

P. 8.2 (е)
Sertifitseerimise 
eeltingimused

P. 8.2 (а)
Sertifitseerimise 
ulatus

P. 8.2 ( b)
Töö kirjeldus ja 
ülesanded

P. 8.2 (с) Nõutav kompetents



SS nõuded keevitajate sertifitseeerimiseks
Info taotlejale (kandidaadile) ja taotleja tööandjale

sertifitseerimise käigus saadud verbaalse ja kirjaliku info kofidentsiaalsus
Sertifikaadi ja logo (kaubamärgi) kasutamisreeglite jälgimine
BTI otsusele surve avaldamise puudumine; КА01-02 kokkuleppe ning 
raamlepingu tingimuste täitmine
taotluse olemasolu
allkirjastamine (BTI КА01_06 Eksami läbiviimise ja ohutustehnika reeglid 
kandidaatidele)
isikuttõendavate dokumentide ja nende koopiate esitamine
ettevalmistumine katsekeha keevitamiseks vatavuses WPS/pWPS-ga
adekvaatsus (alkohoolse ja/või narkootilise joove sümptomite puudumine 
sh. ka jääknähtused)
töökogemus tootmises keevitajana mitte vähem kui 1 a.

vanus - mitte noorem kui 18 a.

Keevitajana töös ei tohi olla pause pikkemaid kui 6 kuud. Sertifikaadis peab 
olema keevituse eest vastutava isiku poolt tehtud sellekohane märge.
resertifitseerimiseks
resertifitseerimist teostatakse esmasertifitseerimisskeemi järgi

BTI hindamisprotsess vastabEN ISO 17024:2012 p. 9.2, 9.3. 
Keevitustingimuste hindamiskriteeriumid vastavad EN ISO 9606-1  p.6.3

keevisõmbluse defektide hindamiskriteeriumid vastavad EN 5817 klassile В

Visuaalkontroll - teostamise metoodika EN ISO 17637

BTI ei vastuta sertifitseeritud keevitajate üle järelvalve teostamise eest

keevituse eest vastutava isiku järelvalve teostamise kinnituse kontroll 
(märge sertifikaadis 6 kuu möödumisel) 
Sertifitseerimisskeemi ja ohutustehnika nõuete eiramine eksamil
BTI logode ja kaubamärkide kasutamise keelu rikkumine
Väljastatud sertifikaadi muutmine (va. 6-kuuline keevitaja kvalifikatsiooni 
kinnitus)
Sertifikaadi kasutamine või sertifikaadile viidamine kui tööd on teostanud 
muu isik (isikuandmed ei klapi)
viidamine sertifitseerimisulatusele mis ei ole väljastatud sertifikaadiga 
kinnitatud
muud valed viited sertifitseeringule või sertifikaadile mis on eksitavad, 
vigased, ebaaktsepteeritavad
viidete kasutamine reklaamides, kataloogides, publikatsioonides jne.

sertifikaadi kasutamise jätkamine selle kehtivuse BTI poolt peatamise või 
ülesütlemise järel 

P. 8.2 (f)
erapooletus

Järelvalve meetodid 
ja kriteeriumid

P. 8.3 (с)

P. 8.3 (d)

Kriteeriumid 
sertifikaadi 
kehtivuse 
peatamiseks või 
ülesütlemiseks

P. 8.3 (а)
Esma- ja 
resertifitseerimise 
kriteeriumid

P. 8.3 (b)
Hindamismehhanis
mi identifitseerimine


