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TÄHISED JA LÜHENDID 
 

MIG-keevitus – kaitsegaaskeevitus (ingl. metal inert gas welding: MIG-welding) 

MAG-keevitus – kaitsegaaskeevitus (ingl. metal active gas welding: MAG-welding) 

TIG-keevitus – kaitsegaasis sulamatu elektroodiga keevitus (ingl. Tungsten inert gas 

welding: TIG-welding) 

PDCA – planeeri-teosta-kontrolli-tegutse tsükkel (ingl. plan-do-check-act cycle) 

pWPS – esialgne keevitusprotseduuri spetsifikaat 

WPS – keevitusprotseduuri spetsifikaat 

WPQR – keevitusprotseduuri heakskiitmise aruanne 

NDT – mittepurustav katsetamine 

IWE – rahvusvaheline keevitusinsener (ing. International welding engineer) 
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SISSEJUHATUS 
 

Eestis tegutsevad tootmisettevõtted, kes toodavad suurtes või väiksemates kogustes 

omatoodangut nii välismaale kui ka riigisiseselt peavad tagama kvaliteetse toodangu 

klientide hoidmiseks või uute toodete saamisek. Ettevõtte eksisteerimise juures väga 

tähtsaks näitajaks on usaldusväärsus ja kvaliteet. Tootmise juures konkurentsi turul 

tagavad just viimati nimetatud omadused. Paljudel väikestel ja äsja alustanud ettevõtetel 

on puudulikud juhtimismeetodid, mis tähendab seda, et puudub teadmiste ja kogemuste 

pagas. Alustaval firmal võib olla olemas piisav algkapital, vastav masinapark ja leitakse ka 

vastavad spetsialistid, kes suudavad opereerida masinaparki.  

Selleks, et alustav ettevõte oleks edukas, kiiresti arenev ja pakkuda konkurentsi omal alal, 

peab rakendama kohe alguses vastavaid meetmeid, et tagada edu.  

Käesolevas bakalaureusetöös keskendub autor Eestis tegutseva metalliettevõtte Nordik 

Metal Works OÜ keevitusosakonna kvaliteedi tagamise meetoditele ja proovib välja 

töötada kindla kvaliteedi hindamise süsteemi, mis lähtub hetkel kehtivatest standarditest ja 

tootele kliendipoolselt nõutavast kvaliteedist.  

Töö käigus uuritakse ja antakse ülevaade ettevõtte keevitus osakonna seadmete pargist, 

üldkasutatavatest keevitusmeetoditest maailmas, kvaliteedi hindamisest uuritavas 

ettevõttes ja koostatakse parendatud kvaliteedihindamise süsteem, mida annab ettevõtte 

töös rakendada. 

Lõputöö probleem seisneb selles, et uuritavas, ettevõttes on suuri probleeme keevituse 

kvaliteediga. Puudub kindel keevisliidete kvaliteedi hindamise süsteem, mis ajab nii 

keevitusspetsialistid kui ka kliendid segadusse.  

Autor tänab Nordic Metal Works OÜ juhtkonda ja lektor Stanislav Toropovit 

bakalaureusetöö valmimisele kaasaaitamises asjakohaste kommentaaride ja vajalike 

vahenditega. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.2. Keevitamise määratlus 

 

Keevitamine on kahele või enamale osale jätkuva kuju andmine, rakendades kuumutamist 

või survet, mille tulemusena liidetavate materjalide vahel tekib pidev sisestruktuur. 

Võidakse kasutada lisamaterjali, mille sulamistemperatuur on samas suurusjärgus kui 

liidetavatel materjalidel. Keevitamise tulemuseks on keevisõmblus ehk keevis. Keevitust 

kasutatakse püsiliidete ehk mittelahtivõetavate liidete valmistamiseks. [1] 

Liidetavate pindade aatomid aktiveeritakse energeetiliselt ja lähendatakse tugeva 

aatomitevahelise sideme tekkimiseni. [1] 

Terminit „keevitamine“ kasutatakse tegevuse e operatsionni tähenduses ja terminit 

„keevitus“ kui protsessi laiemas tähenduses. [1] 

Keevitustehnoloogia on tehnikaala, mis käsitleb keevitusprotsesse kui toodete valmistamist 

detailidest või pooltoodetest. Eristatakse ka terminit keevituse sooritustehnika e. 

Keevitustehnika, mis on seotud keevitaja kälelise tegevusega konkreetse keevisõmbluse 

keevitamisel. [1] 

Eristatakse: 

a) liitmiskeevitust, mille käigus liidetakse osad; 

b) pealekeevitust, mille käigus saadakse osade peal etteantud omadustega kiht või 

taastatakse esialgsed mõõtmed; 

c) tootmiskeevitus – mingi toote valmistamiseks vajalik keevitus enne selle tarnimist 

tellijale; 

d) remontkeevitus – mingi toote valmistamiseks vajalik keevitus enne selle tarnimist 

tellijale; 

e) montaažkeevitus – toote lõplikul koostamisel tehtud keevitus. 

Keevitamise liigitus mehhaniseerimise taseme järgi [2] on toodud tabelis 1 

Käsikeevitus – täielikult inimese käe manipuleerimisel tehtud keevitus. 

Poolautomaatkeevitus – osaliselt mehhaniseeritud keevitus: käsikeevitus, kus 

lisametalli etteandmine on mehhaniseeritud. 
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Täielikult mehhaniseeritud keevitus – masinkeevitus: keevitus, kus kõik 

liikumised keevitusprotsessis teevad seadme, kuidkeevitusoperaatori kontrolli ja 

vaatluse all. Seade võib ise paigaldada detaile või seda mitte teha. 

Automaatkeevitus – keevitamise teevad seadmed, kusjuures keevitusparameetreid 

ei saa keevitamise ajal käsitsi juhtimisega muuta. 

Robotkeevitus – eri robotiga tehtud automaatkeevitus. [1] 

 

Tabel 1.2. Keevituse liigitus mehhaniseerimise taseme järgi. [2] 

Nimetus Skeem Liikumised keevitamisel 

põleti/detaili 

liikumine 

lisametalli 

etteandeliikumine 

Detaili 

manipuleerimin

e 

käsikeevitus 

 

 

 

 

käsitsi käsitsi käsitsi 

osaliselt 

mehhaniseeritud 

keevitus, 

poolautomaatkeevitus 

 käsitsi mehhaniseeritult käsitsi 

täielikult 

mehhaniseeritud 

keevitus, 

masinkeevitus 

 

mehhaniseerit

ult 

mehhaniseeritult käsitsi 

automaatkeevitus 

 

 

 

mehhaniseerit

ult 

mehhaniseeritult käsitsi 

 

1.3. Terase liigitus keevitatavuse alusel. Keevitustehnoloogia valik 

 

Keevitatavuse järgi jaotatakse terased nelja rühma: hästi, rahuldavalt, piiratult ja halvasti 

keevitatavad terased. Peamised tunnused, mille järgi hinnatakse keevitatavust, on metalli 

pragunemistundlikkus ja keevisliite mehaanilised omadused [6]. 

Esimesse rühma kuuluvad hästi keevitatavad terased. Neid pole vaja enne keevitamist ega 

keevitamise ajal kuumutada ning pärast keevitamist termotöödelda. Mõnikord on 

termotöötlus sisepingete vähendamiseks siiski vajalik [6]. 
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Teise rühma terased on rahuldavalt keevitatavad. Neid tuleb pragude tekke vältimiseks 

eelkuumutada ning enne ja pärast keevitamist termotöödelda [6]. 

Kolmandasse rühma kuuluvad piiratult keevitatavad terased. Neid on vaja enne 

keevitamist termotöödelda ja keevitamise ajal kuumutada. Suuremat osa selle rühma 

terastest tuleb ka pärast keevitamist termotöödelda [6]. 

Neljanda rühma terased on halvasti keevitatavad ning pragunemistundlikud. Neid teraseid 

tuleb enne ja pärast keevitamist termotöödelda ning keevitamise ajal kuumutada [6]. 

 

1.4. Keevitustehnoloogiad 

 

1.4.1. Käsikaarkeevitus  

 

Käsikaarkeevitus ehk elektroodkeevitus on kaarkeevituse protsess, mille puhul 

keevituskaar põleb kattega elektroodi otsa ja keevisvanni vahel ning elektroodi juhitakse 

käsitsi (Joonis 1.4.1.). 

 

Joonis 1.4.1. Käsikaarkeevitus [3]. 

Märkused: 1. Kattega elektrood; 2. Elektroodivarda kontaktosa; 3. Maanduskaabel; 4. 

Detail; 5. Elektroodihoidik; 6. Keevismetall. 

 

Keevituselektroodi kontaktosa on kinnitatud elektroodihoidikusse ja ühendatud kaabli abil 

vooluallikaga. Elektroodihoidiku käepide on elektriliselt isoleeritud keevitaja ohutuse 

tagamiseks. Keevitaja tekitab elektroodi otsa ja detaili vahel lühise, edasisel elektroodi 
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eemaldamisel kaugusel 2...5 mm detailist toimub elektroodist elektronide emissioon, kus 

viimased põrkuvad kokku aurustunud metalli aatomitega ja ioniseerivad kaarevahemiku. 

Tekib stabiilne kaarlahendus, millega kaasneb intensiivne soojuse eraldumine. Kaare 

piirkonnas ulatub temperatuur 5000...6000℃, mille toimel sulab elektroodivarras ja 

elektroodi kate, mis liiguvad tilkadena keevisvanni. Moodustunud räbu katab keevisvanni 

pealtpoolt [3]. 

 

1.4.2. MIG/MAG-keevitus 

 

Kaarkeevituse protsesside tootlikust on võimalik tõsta, kasutades elektroodi traadi kujul ja 

söötes seda pidevalt kaare piirkonda. Keevituskaart ja keevisvanni saab kaitsta ümbritseva 

keskkonna eest sinna juhitava kaitsegaasiga. Sellist kaarkeevituse protsesside rühma 

nimetatakse kaitsegaaskaarkeevituseks (gas metal-arc welding, gas shielded metal-arc 

welding). Eristatakse MIG-keevitust (metal inert gas welding; MIG-welding), MAG-

keevitust (metal active gas welding, MAG-welding) ja täidistraatkaarkeevitust (flux cored 

arc welding) [3]. 

Poolile keritud keevitustraat läbimõõduga 0,6...2,4 mm söödetakse automaatselt püsiva 

kiirusega etteanderullide abil keevituspõletisse, mida kutsutakse oma erilise kuju tõttu 

keevituspüstoliks. Keevitusvool juhitakse keevitustraadile keevituspüstolis kinnituva 

vasest voolukontakti kaudu. Keevitustraadi otsa ja detailide vahel põleb keevitustraat, 

mille piirkonda juhitakse keevituspüstoli suudmiku kaudu kaitsegaasi [3]. MIG/MAG-

keevitust kirjeldab järgnev joonis (Joonis 1.4.2.). 
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Joonis 1.4.2. MIG/MAG-keevitus. 

Märkused: 1. Elektronid; 2. Keevitustraat; 3. Keevitustraadi pool; 4. Traadi suunajad; 5. 

Traadi juhtkanal; 6. Juhtkanali katteümbris; 7. Keevituspüstol; 8. Keevitustrafo; 9. Traadi 

suunaja; 10. Kaitsegaas; 11. Gaasisuudmik; 12. Keevisvann [4]. 

 

1.4.3. TIG-keevitus 

 

TIG-keevitus on sulamatu elektroodiga kaarkeevituse protsess, kus keevituskaar põleb 

sulamatu elektroodi (peamiselt volfram ja volframisulamid) otsa ja detailide vahel ja 

kaarevahemikku kaitstakse sinna juhitava inertgaasiga. Varem tuntud kui argoonkeevitus. 

Tööstuslikud seadmed on välja töötatud 1940. a USAs. Kui keevitatakse õhukest plekki, 

siis tavaliselt lisametalli ei kasutata. Kui kasutatakse lisametalli, siis lisatakse seda 

keevisvanni eraldi varda või traadi kujul, mida sulatatakse kaare soojusega ja see siirdub 

tilkadena keevisvanni läbi kaare sarnaselt sulavelektroodiga keevitamisega. Keevitamisel 

ei moodustu keevisõmblusele räbu ega kaasne pritsmeid. Keevisõmblus on kvaliteetne. 

Keevitusprotsess sobib kõikide keevisliidete keevitamiseks. Terase keevitamisel loetakse 

aeglasemaks ja kallimaks keevitusprotsessiks kui teised sulakeevitusprotsessid. 

Kasutatakse põhiliselt käsikeevitusena, aga ka masin- ja automaatkeevitusena [3]. TIG-

keevitusprotsessi illustreerib joonis 1.4.3. 
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Joonis 1.4.3. TIG-keevitus. Märkused: 1. Kaitsegaas; 2. Keevituskaar; 3. Lisamaterjal; 4. 

Keevisvann; 5. Gaasisuudmik; 6. Sulamatu elektrood; 7. Keevitatav detail [5]. 

 

1.5. Keevistoote kvaliteedi kontrollimine 

 

Kvaliteediteooria järgi loetakse keevitamist eriprotsessiks, millest tuleneb, et kõik 

tegevused peavad toimuma kindlate ja heakskiidetud kirjalike protseduuride järgi. 

Kvaliteeditagamine keevitustootmises saavutatakse vastavate kvaliteedisüsteemide abil. 

Valmistatud keevisliidete kvaliteeti saab hinnata tõhusate kontrollmeetodite 

rakendamisega, mis on ka üks kvaliteedi tagamise komponente. Ettevõtte usaldust saab 

tõendada kvaliteedisüsteemide arendamise ja juurutamise kaudu. Levinud on 

kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9000 ja ISO 9001 järgi, kuid keevitustootmises on välja 

töötatud omad kvaliteedisüsteemid, mis on toodud standardite ISO 3834 sarjas. 

Põhimõtteliselt võib keevituse kvaliteedisüsteem olla standardite ISO 9000 või ISO 9001 

üks osa. Ainult viimati mainitud standardi juurutamine ettevõttes ei ole tavaliselt 

keevitustootmiseks piisav. Kui ettevõttes kaalutakse keevituse kvaliteedisüsteemi loomist, 

siis alati tekib küsimus, et mida see annab ettevõttele. Kvaliteedisüsteemi olemasolu 
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tõendab ettevõtte suutlikkust valmistada kvaliteetselt ja tähtajaks keevistooteid. Nii tellijad 

kui ka riiklikud jm järelvalveorganid saavad kindluse, et juurutatud kvaliteedisüsteemi 

korral on kõik keevitustootmise etapid kontrolli all ja tagatakse stabiilne toodete kvaliteet, 

et valmistusprotsess on ka tagantjärgi jälgitav ning tuvastatav. Kvaliteedisüsteemi 

juurutamine on kasulik nii tootjale kui ka tellijale järgnevatel põhjustel: 

1. Avatud turgude korral on järsult kasvanud konkurents ettevõtete vahel. 

Kvaliteedisüsteemi olemasolu võib olla eelduseks tellimuste saamisel ja 

eeltingimuseks riigihangetes osalemiseks ning ka kohaliku omavalitsuse 

projektides. 

2. Viimastel aastakümnetel on karmistunud keevistoodete kvaliteedinõuded ja seega 

on vaja kvaliteedile pöörata rohkem rõhku. 

3. Kvaliteedisüsteemi olemasolu korral vähenevad alltöövõtjate inspekteerimised ja 

peatöövõtjate kontrollimised, mis parandab tootmise rütmilisust. 

4. Kvaliteedisüsteemi arendamine tõstab ettevõtte võimekust keerukamate toodete 

valmistamisel. 

5. Teatud toodete, näiteks survemahutite, tootmisel on kvaliteedisüsteemi olemasolu 

tootmise alustamise eeltingimus [1]. 

 

1.6. Keevituse kvaliteedisüsteemi osad 

 

Metallidest valmistatud keevistoodete ja keeviskonstruktsioonide valmistamisel 

sulakeevituse meetodil on sageli otstarbekam kasutada standardi EVS ISO 3834 sarja 

vastava osa järgi koostatud ja sertifitseeritud kvaliteedisüsteemi. Tootele esitatavate nõuete 

järgi eristatakse kvaliteedinõudeid kolmel tasemel. Lihtsamate toodete valmistamisel on 

soovitatav kasutada elementaarseid nõudeid vastavalt standardile ISO 3834-4. Keerukama 

toodangu valmistamisel on soovitatav kasutada standardseid kvaliteedinõudeid standardi 

ISO 3834-3 järgi. Vastutusrikaste ja kõrge ohuastmega toodete valmistamisel kasutatakse 

laiendatud nõuetega kvaliteedisüsteemi ISO 3834-2. Ettevõtte kvaliteedisüsteemide 

arendamisel oleks loogiline alustada madalamate kvaliteedinõuete tasemest ja samm-

sammult siirduda kõrgematele nõudmistele. Põhilisi kvaliteedisüsteemi koostisosasid 

iseloomustatakse skemaatiliselt joonisel 1.6. Selgub, et elementaarsete kvaliteedinõuete 
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korral on nõutav ainult atesteeritud keevitajate olemasolu. Standartsete ja laialdaste 

kvaliteedinõuete korral lisandub veel keevitusprotseduuri spetsifikaat WPS (welding 

procedure specification) e keevitustehnoloogilise kaardi, keevitustööde koordinaatori, 

erinevate juhendite ja protseduuride, dokumentatsiooni koostamise nõue [1]. 

 

Joonis 1.6. Keevituse kvaliteedisüsteemi põhiosad ja standardid [1] 
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2. UURITAVA ETTEVÕTTE KVALITEEDISÜSTEEMI 

VÄLJATÖÖTAMISEKS KASUTATAVATE 

STANDARDITE KIRJELDUS 
 

2.1. ISO 9001 

 

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutuselevõtt on organisatsiooni strateegiline otsus, mis võib 

aidata parendada organisatsiooni üldist tulemuslikkust ja luua kindla aluse jätkusuutliku 

arengu algatuste jaoks. 

Kvaliteedijuhtimise põhimõtted on [7]: 

- kliendikesksus; 

- eestvedamine; 

- inimeste kaasamine; 

- protsessikeskne lähenemine; 

- parendamine; 

- tõenduspõhiste otsuste tegemine; 

- suhete juhtimine. 

Seda rahvusvahelist standardit on võimalik kasutada sise- ja välistel osapooltel ning selles 

toodud kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded täiendavad toodetele ja teenustele esitatud 

nõudeid. Uuritav standard kasutab protsessikeskset lähenemist, mis hõlmab planeeri-

teosta-kontrolli-tegutse tsüklit ning riskipõhist mõtlemist. Protsessikeskne lähenemine 

võimaldab organisatsioonil planeerida oma protsesse ja nende koostoimet [7]. 

Organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi planeerimist ja juurutamist mõjutavad [7]: 

-  organisatsiooni ärikeskkond, muutused selles keskkonnas ja selle keskkonnaga 

seotud riskid; 

-  organisatsiooni erinevad vajadused; 

-  tooted, mida ettevõte valmistab; 

-  protsessid, mida kasutatakse; 

-  suurus ja organisatsiooniline ülesehitus. 



17 
 

Planeeri-teosta-kontrolli-tegutse tsükkel ehk PDCA tsüklit on võimalik kohandada 

kõikidele protsessidele ja kvaliteedijuhtimissüsteemile tervikuna. Järgnev joonis näitab 

käesoleva standardi struktuuri PDCA tsüklis (Joonis 2.1.). All toodud joonisel oleva tsükli 

käigus toimub ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi pidev parendamine. 

 

Joonis 2.1. ISO 9001 standardi struktuuri esitus PDCA tsüklis [7]. 

 

Joonisel 2.1. esitatud skeemil on näidatud kuidas toimub PDCA tsükli käigus pidev 

parendusprotsess ja seda võib lühidalt kirjeldada järgmiselt [7]: 

- Planeeri: pannakse paika süsteemi eesmärgid ja selle protsessid ning tulemuste 

saavutamiseks vajalikud ressursid vastavalt klientide nõudmistele ja 

organisatsiooni juhtpõhimõtetele, tuvastades ja käsitledes riske ning võimalusi; 

- Teosta: viiakse planeeritu ellu; 

- Kontroll: protsesside vaatlus ja hindamine ning tulemuste kaardistamine ja 

ettekanne; 

- Tegutse: vajadusel võetakse kasutusele meetmed tulemuslikkuse parendamiseks. 
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2.2. ISO 3834 

 

Keevitamine on eriprotsess, mille tulemust ei pruugi olla võimalik katsetamistega 

tõendada. Keevisõmbluse kvaliteet tootes tagatakse tootmisprotsessiga, mitte kontrolliga. 

See tähendab, et keevitamine nõuab pidevat ohjet või spetsiifiliste protseduuride jälgimist 

või neid mõlemaid. ISO 3834 tegeleb keevitamise kvaliteedi nõuetega ja on mõeldud 

selleks, et määratleda selliseid ohjeid ja protseduure [8]. 

ISO/TR 3834 „Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel“ koosneb järgmistest 

osadest [8]: 

- Osa 1: Soviva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid; 

- Osa 2: Laialdased kvaliteedinõuded; 

- Osa 3: Standardsed kvaliteedinõuded; 

- Osa 4: Elementaarsed kvaliteedinõuded; 

- Osa 5: Dokumendid, mis on vajalikud kvaliteedinõuete vastavushindamiseks 

standardi ISO 3834-2, ISO 3834-3 või ISO 3834-4 järgi; 

- Osa 6: Juhised ISO 3834 juurutamisel (tehniline aruanne). 

ISO 3834 ei ole kvaliteedisüsteemi standard eesmärgiga asendada standardit ISO 9001, 

kuid on kasulik lisatööriist juhul, kui tootjad on rakendanud standardit ISO 9001 ning 

nõuetele vastavus peab olema dokumenteeritud sertifikaadil või dokumentatsiooniga. 

Siiski võib standardit ISO 3834 kasutada ka eraldi ilma standardita ISO 9001 [8].  

ISO 3834 on mõeldud kasutamiseks metallide sulakeevituse korral ja selle rakendamine ei 

sõltu toodetavast tootest. Siiski on standardi põhimõtted ja paljud selle üksikasjalikud 

põhimõtted kehtivad ka teiste keevitusprotsesside ja keevitusega külgnevate protsesside 

korral [8].  

Üks ISO 3834 eesmärk on määratleda keevitusvaldkonna nõudeid nõnda, et lepingulised 

või reguleerivad osapooled ei pea seda ise tegema. Viide konkreetsele ISO 3834 osale 

peaks olema piisav selleks, et demonstreerida tootja suutlikkust ohjata teostatud tööde 

keevitustegevusi. Sama põhimõte rakendub ka komiteedele, kes vastutavad 

tootestandardite koostamise eest [8]. 
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ISO 3834 iseenesest ei nõua välist hindamist või sertifitseerimist. Siiski on kliendipoolsed 

hindamised ja sertifitseerimised sõltumatute osapoolte poolt ärisuhetes kasvav trend ning 

see standard võib olla aluseks sellistel eesmärkidel, samuti demonstreerimaks nende 

tootjate võimekust, kes on juurutanud selle standardi [8]. 

 

2.2.1. Dokumentatsioon 

 

Iga ohjesüsteem vajab dokumentatsiooni. Dokumentatsioon hölmab eri tüüpi dokumente, 

nagu protseduurid, protokollid, juhised ja sertifikaadid. Eri tüüpi näidisdokumendid on 

toodud järgnevas tabelis (Tabel 2) [8]. 

 

Tabel 2.2.1 Keevituse seotud eri tüüpi näidisdokumendid [8] 

Dokumendi 

tüüp 

Kirjeldus* Keevituskoordinaatori näidised 

Protseduur Keevitusega seonduvate 

tegevuste kireldus 

Keevituskordinaatori rolli kirjeldus (ülesanded, 

kohustused ja volitused). 

Keevituse lisamaterjalide ja põhimetallide käsitsemise 

kirjeldus 

Kirjeldus keevitusprotseduuride katsete läbiviimise 

kohta 

Kirjeldus keevitaja kvalifitseerimise kohta 

Protokoll Keevitusega seonduvate 

tegevuste protokoll 

Protseduuri heakskiitmise aruanne (WPQR) 

Keevitaja kvalifikatsiooni katse protokoll 

Keevituse protokoll 

Juhend Keevitusega seonduva 

operatsiooni kirjeldus 

Keevitusprotseduuri spetsifikaat (WPS) 

Tööjuhendid 

Sertifikaat Keevitusega seonduva 

operatsiooni kinnitus 

Keevitaja kvalifikatsiooni sertifikaat 

Materjali katse protokoll 

* Mitte ajada segamini terminite määratlusega 

 

ISO 3834 sisaldab kolme kvaliteedinõuete taset, mida kasutatakse tootestandardites, 

regulatsioonides ja lepingutes või valitakse tootja poolt. Taseme valik sõltub toote 

olemusest, kasutustingimustest ja toodete valikust. ISO 3834-1 sätestab võimaluse 

rakendada standardit eri tootmissituatsioonides. Sobivaima kvaliteedinõuete taseme valiku 

kriteeriumid on [8]: 

- Ohutuse seisukohast kriitiliste toodete ulatus ja olulisus; 
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- Tootmisprotsessi keerukus; 

- Toodetavate toodete valik; 

- Kasutatavate materjalide valik; 

- Metallurgiliste probleemide esinemise võimaluse määr; 

- toote toimivust mõjutavate tootmisdefektide (nt rööphälve, deformatsioonid, 

keevitusdefektid) ulatus. 

 

Standard ISO 3834-1 sätestab, et tootja, täites kindla taseme kvaliteedi nõudeid, täidab 

samuti ka madalamat nõuete taset. Seega tootja, tõendades vastavust standardile ISO 3834-

2, vastab samuti standardiltele ISO 3834-3 ja ISO 3834-4. See võib olla oluline tootjatele, 

kes toodavad tooteid ulatuses, millest osad võivad nõuda laialdasi kvaliteedinõudeid, 

samas teised nõuavad ainult standardseid või elementaarseid kvaliteedinõudeid. Sellisel 

meetodil võib tootja rakendada laialdasi kvaliteedinõudeid nendele toodetele, mis võivad 

nõuda laialdasi tootenõudeid, samas rakendades standardseid või elementaarseid 

kvaliteedinõudeid nendele toodetele, kus see kohasem. Keevituskvaliteedi nõuete valikuga 

seotud tegevused on koondatud voodiagrammi (Joonis 2.2.1.) [8]. 
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Joonis 2.2.1. Keevituse kvaliteedinõuded – Voodiagramm [8] 
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ISO 3834-2, ISO 3834-3 ja ISO 3834-4 standardid annavad organisatsioonile komplekse 

kvaliteedinõuete kogumi kõigi sulakeevituse protsesside juhtimiseks. Keevituse 

kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel määratleb ära standard ISO 3834-1:2006 Osa 1, 

mis annab ette sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid. Antud standardit 

kasutatakse tootmises ehitusplatsidel ja töökojatingimustes [9]. 

Standardi valikut abistavad kriteeriumid on välja toodud järgmises tabeli (Tabel 3) [9]. 

 

Tabel 2.2.2. Standardi ISO 3834-2, ISO 3834-3 või ISO 3834-4 valikut abistavad 

kriteeriumid [9] 

Nr Element ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4 

1 Nõuete ülevaatus Ülevaatus on nõutud 

Protokull on nõutud Protokoll võib olla 

nõutud 

Protokoll ei ole 

nõutud 

2 Tehiniline ülevaatus Ülevaatus on nõutud 

Protokull on nõutud Protokoll võib olla 

nõutud 

Protokoll ei ole 

nõutud 

3 Alltöövõtt Käsitleda nagu tootjat spetsiifilise allhanketoote, teenuse ja/või 

tegevuse osas, kus lõplik vastus kvaliteedi osas jääb tootjale 

4 Keevitajad ja 

keevitusoperaatorid 

Kvalifikatsioon on nõutud 

5 Keevituse 

kordineerimise personal 

On nõutud Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 

6 Inspekteerimise ja 

kontrolli personal 

Kvalifikatsioon on nõutud 

7 Tootmis- ja 

testseadmed 

Sobivad ja kättesaadavad ettevalmistuseks, protsessi 

teostamiseks, katsetamiseks, transpordiks, tõstmiseks koos 

ohutusvahendite ja kaitseriietusega 

8 Seadmete hooldus Nõutud, et kindlustada, säilitada ja 

parandada toote vastavust 

Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid Dokumenteeritud 

plaanid ja protokollid 

on nõutud 

Protokollid on 

soovitatavad 

9 Seadmete kirjeldus Loetelu on nõutud Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 

10 Tootmise plaanimine On nõutud Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 
Dokumenteeritud 

plaanid ja protokollid 

on nõutud 

Dokumenteeritud 

plaanid ja 

protokollid on 

soovitatavad 

11 Keevitusprotseduuri 

spetsifikaat 

On nõutud Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 

12 Keevitusprotseduuride 

kvalifitseerimine 

(heakskiit) 

On nõutud Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 
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Nr Element ISO 3834-2 ISO 3834-3 ISO 3834-4 

13 Keevitusmaterjalide 

partii katsetamine 

Kui on nõutud Ei ole spetsiifilisi nõudeid 

14 Keevitusmaterjalide 

ladustamine ja 

käitlemine 

Protseduur on nõutud vastavalt tarnija 

soovitustele 

Vastavalt tarnija 

soovitustele 

15 Põhimaterjalide 

ladustamine 

Nõutav kaitse keskkonna mõju vastu; 

identifitseering peab säilima ladustamise 

joksul 

Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 

16 Keevitusjärgne 

termotöötlus 

Kinnitus, et nõuded vastavalt toote 

standardile või spetsifikatsioonile on 

täidetud 

Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 

Protseduur, protokoll 

ja protokolli 

jälgitavus toote osas 

on nõutud 

Protseduur ja 

protokoll on nõutud 

17 Inspekteerimine ja 

kontroll enne 

keevitamist, 

keevitamise ajal ja 

pärast keevitamist 

On nõutud Kui on nõutud 

18 Mittevastavus ja 

parandavad tegevused 

Kontrollabinõud on evitatud 

Parandamise / remondi protseduur on 

nõutud 

Kontrolli 

abinõud on 

evitatud 

19 Mõõte-, inspekteerimis- 

ja katsetamisseadmete 

kalibreerimine ja 

kehtivus 

On nõutud On nõutud Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 

20 Identifitseerimine 

protsessi jooksul 

Kui on nõutud Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 

21 Jälgitavus Kui on nõutud Ei ole 

spetsiifilisi 

nõudeid 

22 Kvaliteediprotokollid, -

andmestikud 

Kui on nõutud 

 

Eelnev tabel kirjeldab kvaliteedi hindamisel kasutatavate standardite valiku kriteeriume ja 

kvaliteedikriteeriumite elementidele vajalikku dokumentatsiooni. Kvaliteedikriteeriumi 

valiku standardid jagunevad järgmiselt [9]: 

- ISO 3834-2:2006 – Keevituse kvaliteedinõuded. Metallide sulakeevitus. Osa 2: 

Laialdased kvaliteedinõuded; 

- ISO 3834-3:2006 – Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 3: 

Standartsed kvaliteedinõuded; 

- ISO 3834-4:2006 – Keevituse kvaliteedinõuded sulakeevitusel. Osa 4: 

Elementaarsed kvaliteedinõuded. 
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Tootja valib kvaliteedi hindamiseks vastavad juhised eelnevalt kliendi poolsete nõuete 

põhjal. Nõuete kontrolliks on vajalik juhend, mis kirjeldab tehnilist ülevaatut. Tehniline 

ülevaatus peab olema protokollitud hilisema dokumentatsiooni lisana. 

Alltöövõtuks võivad olla keevitamine, termotöötlus, keevituse kontroll ja katsetamine ning 

mõõteriistade ja seadmete hooldus ning kalibreerimine. Alltöövõttu kirjeldamiseks on 

juhend, mis määratleb, kuidas alltöövõtt on hinnatud ja kontrollitud. Dokumentatsiooni 

hulka kuuluvad hindamisaruanded. Kontrollnimekirju kasutatakse alltöövõtjate 

järelvalveks. Igasugune kontroll ja katsetamine on vaja protokollida hilisemaks 

ülevaatuseks [10]. 

Keevituspersonal – Selle punkti all mõeldakse keevitamisega tegelevate töötajate 

kvalifikatsiooni hindamist ning keevituse kordineerimisega tegeleva personali 

kvalifikatsiooni. Vajalik dokument on juhend personali koolitamiseks, hindamiseks ja 

töökohale määramiseks. Keevitamisega seotud isikutel peab olema sertifikaat ja 

kvalifikatsioonitunnistused ning keevituse kordineerimise kohta on vajalik koostada skeem 

[10]. 

Keevituse inspekteerimise ja kontrolliga tegeleval personalil on nõutud vastav 

kvalifikatsioonitunnistus, samti katseid teostaval personalil ja inspektoritel peab olema 

vastav tunnistus [10]. 

Seadmete dokumentatsioon - Seadmete dokumentatsioon peab koosnema seadmete 

nimistust, hooldus juhenditest, masinate/seadmete spetsifikatsioonide nimistust. Kõik 

seadmetega seonduv vajab protokollimist hilisemaks ülevaate saamiseks ja seadmetega 

seotud otsuste langetamiseks. 

Keevitamine ja kaastegevused - Selle punkti all mõeldakse tootmisplaane, esimese 

keevitusprotseduuri spetsifikaadi (pWPS) ettevalmistamist ja kvalifitseerimist, 

keevitusprotseduuri spetsifikaadi (WPS) või tööjuhendi koostamist, kaasnevate protsesside 

spetsifikatsioone/juhendeid ning dokumentide haldust. Tüüpilised dokumendid/aruanded, 

mis võiks olemas olla on joonised ja eskiisid, keevitusprotseduuri atesteerimise protokoll 

(WPQR), WPS või tööjuhend, protsessi juhendid (NDT) ning protsesside raportid [10]. 

Keevitusmaterjalide ja põhimaterjalide ladustamine – seoses materjalidega, peab tootja 

kehtestama süsteemi ostetud või kliendi tarnitud materjalide ladustamiseks, mis hõlmab ka 
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komponente, mis on ette nähtud lõpptootesse paigaldamiseks. Eeldatakse, et meetodid ja 

süsteemid määratletakse [8]. 

Keevitusjärgne termotöötlus - Peetakse silmas termotöötluse planeerimist ja kontrolli. 

See sisaldab tootmise planeerimise dokumenteerimist ja tootmisoperatsioonide ohje 

protsessi kirjeldamist. Dokumenteeritakse protseduure ja termotöötluse andmeid [10].  

Katsetamine ja kontroll - Sisaldab endas kontrollimis juhiste määramist, katsetamist ja 

kontrolli enne keevitamist, keevitamise ajal ja pärast keevitamist. Kontroll on 

tootmisoperatsioonide hindamise protsessi dokumenteerimine. Kontrolliga käivad kaasas 

mõõteprotokollid, kontrolliraportid ja paranduste andmed [8]. 

Mittevastavused ja korrigeerivad tegevused - Need on meetmed nõuetele mittevastavate 

toodete ja tegevuste ohjeks, WPS remondiks või parandamiseks, remondijärgseks 

lisakontrolliks, katsetamiseks ja uurimiseks ning meetmete rakendamine vältimaks 

mittevastavuse kordumist. Vajalik dokument on juhend toote kvaliteeti või 

tootmisprotsesse kahjustada võivate tingimuste äratundmiseks ja parandamiseks [10].  

Kalibreerimine ja valideerimine – Punkti alla kuuluvad keevitusseadmete 

kalibreerimine, keevitusjärgse termotöötluse ja elektroodide hoiustamine, temperatuuri 

mõõtmine, elektrimõõteseadmed. Kalibreerimine eeldab tõpseid mõõteinstrumente, mis 

peavad omakorda olema dokumenteeritud ja kontrollitud [8]. 

ISO 3834 ei nõua alati identifitseerimist ja jälgitavust. Kui tootja on vastu võtnud või 

tõenäoliselt võtab vastu lepingud, milles jälgitavus on nõutud, tuleb juurutada selleks 

sobilikud juhendid. Sellised juhendid ei tohiks tekitada segadust nende toodete suhtes, mis 

lepingu kohaselt ei nõua jälgitavust [8]. 
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3. KEEVITUSKVALITEEDI KAVA VÄLJATÖÖTAMINE 
 

3.1. Nõuded keevitustöödele 

 

Sulakeevituse protsesse kasutatakse laialdaselt mitmesuguste keevistoodete 

valmistamiseks. Mõnes ettevõttes on nad tootmist iseloomustavaks võtmejooneks. Toodete 

nomenklatuur ulatub lihtsatest keerulisteni. Näiteks on survemahutid, kodumasinad ja 

põllumajandusmasinad, kraanad, sillad, transpordivahendid ja teised [9]. 

Need protsessid avaldavad mõju tootmiskuludele ja toote kvaliteedile. Seega on tähtis 

tagada, et neid protsesse teostatakse võimalikult efektiivselt ja et toimuks kõikide 

aspektide asjakohane ohje. Kvaliteeti ei saa tõendada kontrollimise teel, vaid toode tuleb 

valmistada kvaliteetselt. Isegi kõige ulatuslikum ja kõrgetasemeline mittepurustav kontroll 

ei paranda toote kvaliteeti [9]. 

Keevitustoote kõlbulikkuse määrab ära see, et toode oleks vaba tõsistest probleemidest 

valmistamisel ja kasutamisel. Selleks on vaja teostada ohjet kavandamisel, materjalide 

valikul, valmistamisel ja järgneval kontrollil. Näiteks võib halb kavandamine põhjustada 

tõsiseid ja kulukaid probleeme töökojas, ehitusplatsil või teenindamisel. Materjalide vale 

valik võib põhjustada selliseid probleeme nagu pragude tekkimine keevisliidetes [9].  

 

3.2. Keevitustööde kordineerimine  

 

Keevitus on eriprotsess, mis nõuab keevitusoperatsioonide kordineerimist selleks, et 

tagada keevitustootmise usaldusväärsus ja töökindlat toimimist kasutamisel. Tuleb selgelt 

määratleda keevitusega hõivatud personali ülesanded ja kohustused. Kohustuste hulka 

kuuluvad plaanimine, teostamine, ülevaatus ja inspekteerimine [11]. 

Olulised keevitamisega seotud ülesanded, mida tuleb asjakohaselt arvestada vastavalt 

standardiga ISO 3834 [11]: 
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- nõuete ülevaatus; 

- tehniline ülevaatus; 

- alltöövõtt; 

- keevituspersonal; 

- seadmed; 

- tootmise planeerimine; 

- keevitusprotseduuride atesteerimine; 

- keevitusprotseduuride spetsifikaadid; 

- tööjuhendid; 

- keevitusmaterjalid; 

- materjalid; 

- inspekteerimine ja katsetamine enne keevitamist; 

- inspekteerimine ja katsetamine keevitamise ajal; 

- inspekteerimine ja katsetamine pärast keevitamist; 

- keevitusjärgne termotöötlus; 

- mittevastavused ja korrigeerivad tegevused; 

- mõõte-, inspekteerimis- ja katsetamisseadmete kalibreerimine ja kasutuskõlblikkus 

(kehtivus); 

- identifitseerimine ja jälgitavus; 

- kvaliteediandmestik. 

 

ISO 3834-2 ja ISO 3834-3 nõuavad ISO 14731 rakendamist, mis toob esile „inimliku 

mõõtme“ keevitustööde ohjel ja on seetõttu oluline standard. Süsteemis teostab igasugust 

ohjetegevust, nt keevitusseadmete hooldustööde kontrolli, kas üks või mitu inimest, kelle 

on reeglina värvanud tootja. Määrates keevitustööde kordineerimise ülesandeid ja 

kohustusi, peaks tootja [8]: 

- määrama eraldi ohjesüsteemi ja looma nimekirja kõikidest ülesannetest ja 

kohustustest ning viitama, kellele need on kohaldatud; 

- kontrollima, et ohjesüsteem hõlmab kõiki nimetatud ülesandeid ja kohustusi ja kõik 

ISO 14731 nimetatud tegevusi ning et need on määratud vastavale isikule või 

isikute vahel; 

- määrama igale keevitustööde koordinaatori positsioonile kompetentsi kriteeriumid 

kvalifikatsiooni, tööalaste kogemuste ja väljaõppe kohta; 
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- veenduma, et kogemuste, väljaõppe ja/või kvalifikatsiooni alusel määratud 

keevituskoordinaatorite kompetents vastab nendele kohalduvatele ülesannetele. 

Tuleb rõhutada, et iga keevituskoordinaatori vajalik kvalifikatsioon lähtub sellest, kuidas 

tootja on määranud ülesanded ja kohustused oma organisatsiooni struktuuris [8]. 

 

3.3 Keevitusoperaatori või keevitusseadistaja atesteerimine 

 

Keevitaja võime järgida suulisi või kirjalikke juhiseid ja tema isiklike tööoskuste 

tõestamine on tähtsad tegurid keevistoote kvaliteedi tagamisel. Standardi EN 287-1:2011 

põhimõtteks on see, et keevitaja atesteerimise katse kvalifitseerib keevitaja mitte ainult 

keevituskatsel kasutatud tingimustele, vaid ka kõigile keevisliidetele, mida loetakse 

kergemini keevitatavaks, eeldusel, et keevitaja on läbinud spetsiaalse koolituse ja/või 

tööstusliku praktika atesteerimispiirides [12]. 

Keevitaja atesteerimine põhineb olulistel muutujatel. Iga olulisele muutujale on määratud 

atesteerimispiirid. Kõik kontroll-liited tuleb keevitada, kasutades sõltumatult olulisi 

muutujaid. Juhul kui keevitaja keevitab väljaspool atesteerimispiide, on vajalik uus 

atesteerimine. Olulised muutujad on [12]: 

- keevitusprotsess; 

- toote tüüp; 

- keevisõmbluse tüüp; 

- materjali grupp; 

- lisamaterjal; 

- mõõtmed; 

- keevisõmbluse asend; 

- keevisõmbluse üksikasjad. 

 

Lõpuks antakse keevitajale atesteerimistunnistus, mis peab tõendama, et keevitaja on 

edukalt sooritanud atesteerimiskatse. Kõik olulised muutujad peavad olema tunnistusel ära 

toodud. Kui kontroll-liide ei läbi ükskõik millist nõutavat katset, siis atesteerimistunnistust 
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välja ei anta. Üldiselt antakse iga kontroll-liite põhjal välja üks atesteerimistunnistus [12]. 

Keevitaja atesteerimistunnistuse näidis blanket on toodud lisas (Lisa 2). 

 

3.4 Keevitusprotseduuri heakskiidu aruanne (WPQR) 

 

Keevitusprotseduuri heakskiidu aruanne ehk keevitusprotseduuri kvalifitseerimise 

protokoll (WPQR) on iga keevituse katsekeha, ka korduskatsekeha hindamistulemuste 

aruanne. Hindamistulemuste esituse ühtlustamiseks ja andmete hindamise kergendamiseks 

tuleb keevitusprotseduuri ning katsetulemuste üksikasjade jäädvustamisel kasutada 

WPQR-i vormi [13]. WPQR-i vormi näide on toodud lisas (Lisa 1). 

Keevitusprotseduuride atesteerimine peab olema tehtud enne tegelikku kasutamist 

tootmises. Tootja peab välja töötama pWPS-i ning tagama, et see on kasutatav tegelikus 

tootmises, kasutades eelnevat keevituskogemust ja põhjalikke teadmisi 

keevitustehnoloogiast. Iga pWPS-i tuleb kasutada WPQR-i alusena, mis on koostatud 

vastavuses ühe järgnevas tabelis loetletud atesteerimise meetodiga (Tabel 4) [14]. 

 

Tabel 3.4. Atesteerimise meetodid [14] 

Meetod põhineb Märkused 

Keevitusprotseduuri 

katsel 

Võib alati kasutada, kui keevitusprotseduuri katsed vastavad liite 

geomeetriale, piirangutele, keevisõmbluste juurdepääsetavusele tootes. 

Määratletud standardiga EN ISO 15614, EN ISO 15613 

Heakskiidetud 

keevitusmaterjalidel 

Rakendus piirdub keevitusmaterjale kasutavate keevitusprotseduuridega 

Keevitusmaterjalide katsetamine peab hõlmama toodangus kasutatava 

põhimaterjali. 

Täiendavad piirangud seoses materjalide ja muude parameetritega on 

toodud standardis EN ISO 15611 

Eelneval 

keevituskogemusel 

Rakendus on piiratud protseduuridega, mida varem kasutati paljude 

võrreldavate toodete keevisõmblustel, liidetel ja materjalidel. Nõuded on 

toodud standardis EN ISO 15611 

Standardsel Sarnane keevitusprotseduuri katsetele ja piirangud on määratud 
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keevitusprotseduuril standardiga prEN ISO 15612 

Tootmiseelsel 

keevituskatsel 

Põhimõtteliselt võib rakendada alati, kuid nõuab katsekeha valmistamist 

tootmistingimustes. Sobib masstootmisele. Nõuded on toodud standardis 

EN ISO 15613 

 

Kui atesteerimine hõlmab katsekehade keevitamist, siis peavad katsekehad olema 

keevitatud vastavuses pWPS-iga. WPQR peab hõlmama kõiki muutujaid ja 

atesteerimispiire vastavalt asjakohasele standardile. Keevituse teostamiseks tootmises 

töötatakse tootja vastutusel WPQR-i alusel välja WPS, kui ei ole nõutud teisiti [14].  

Keevitusprotseduuride atesteerimine jaguneb erinevateks etappideks, mis on toodud 

järgnevas tabelis (Tabel 4). 

 

Tabel 3.4.1. Keevitusprotseduuride erinevad etapid [14] 

Tegevus Tulemus Osaleja 

Protseduuri väljatöötlus pWPS Tootja 

Atesteerimine mõne meetodiga WPQR, kaasa arvatud 

atesteerimispiirid, asjakohase 

standardi alusel 

Tootja ja vajadusel atesteerija / 

atesteeriv organisatsioon 

Väljatöötluse lõpetamine WPQR-il baseeruv WPS Tootja 

Toodangu väljalase WPS-i koopia või tööjuhend Tootja 

 

3.5 Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi 

 

Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi määrab ära standard ISO 5817:2014, mille 

eesmärgiks on määratleda tüüpiliste keevitusdefektide mõõtmeid, mida võib oodata 

normaalses tootmises. Standardit võib kasutada ettevõtte keevisliidete tootmise 

kvaliteedisüsteemis. Standard pakub mõõtmete järgi välja kolm rühma defekte, millest 

võib teha valiku iga rakenduse jaoks. Välja pakutud kolm kvaliteeditaset on antud selliselt, 
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et need hõlmavad laia keevitustoodete valmistusala. Kvaliteeditasemed on tähistatud 

tähtedega B, C ja D [15]. 

- D – mõõdukas (rahuldav) tase; 

- C – keskmine tase; 

- B – range, kõrge tase. 

D-kvaliteeditase määratakse järgmistel tingimustel [1]: 

- teraskonstruktsiooni kasutatakse plusstemperatuuril (+5...+80 ℃); 

- põhimetalli seinapaksused on suhteliselt väikesed (üle 2 mm, kuid alla 30 mm); 

- korrosioonikaitsele ega keevisõmbluste väljanägemisele ei ole nõudmisi; 

- koormused on staatilised (koormustsüklite arv on alla 500), deformatsiooniohtu ei 

ole; 

- keevisõmblus ei ole koormust vastuvõttev õmblus (sideliide, kinnitusliide); 

- konstruktsiooni stabiilsuse kaotusest ei teki ohtu kasutaja ega muu ümbritseva 

keskkonna jaoks. 

B-kvaliteeditaset võib kasutada järgmiste tingimuste esinemisel [1]: 

- keevisliide on koormust vastuvõttev e jõuliide; 

- keevisliidet koormatakse dünaamiliselt; 

- keevisliite stabiilsuse kaotus võib põhjustada kahju või vigastusi seadme kasutaja 

või ümbritseva keskkonna jaoks; 

- kui seadet kasutatakse madalatel temperatuuridel, kus hapra murdumise töenäosus 

kasvab (alla -30 ℃); 

- kui terase tõmbetugevuse-voolavuspiiri suhe on alla 1,18 ühiku ja materjali paksus 

on üle 20-25 mm. 

Halvema kvaliteeditasemega kui D-tase toodetud keevituskonstruktsioone ei aksepteerita. 

Nii võib standardite järgi mõningatel juhtudel ühele keevisõmblusele määrata osale 

keevitusdefektidele B-taseme, osale C-taseme [1]. Lubatud keevitusdefektid on toodud 

lisas (Lisa 3) [18], kus näidatakse ära keevitusdefektide aksepteerimise ulatus vastavalt 

kvaliteeditasemele D, C või B. 
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Praktikas on kujunenud nii, et üldiselt kasutatakse ehituskonstruktsioonide ja 

mittevastutusrikaste staatiliselt koormatud konstruktsioonide valmistamisel C-

kvaliteeditaset. Lubatud defektid võivad sõltuvalt liite koormamise iseloomust olla erineva 

kvaliteeditasemega. Näiteks kasutatakse teraskonstruktsioonide valmistamisel standardi 

EN 1090-2:2008 järgi üldiselt C-taset, kuid osale defektidele nagu sisselõige, 

pealevalgumine, lõpukraater, lubatakse D-taset.  

 

4. UURITAVA ETTEVÕTTE NORDIC METAL WORKS OÜ 

KIRJELDUS JA KVALITEEDISÜSTEEM 
 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade uuritavast ettevõttest. Kirjeldatakse ettevõttel 

kasutuses olevat tehnikat ja töös käsitletavaid keevitusseadmeid. Antakse ülevaade hetkel 

kasutusel olevatest kvaliteedisüsteemidest ja lõpuks pakub autor välja parendatud 

keevisliidete hindamise kava.  

Nordic Metal Works OÜ on Tartus tegutsev metalliettevõte. Tegemist on 100% kapitalil 

loodud Eesti firmaga. Ettevõtt põhi tootmishoone asub Riia tänaval vanas Aparaaditehases. 

Nordic Metal Works on ettevõte, mis tegeleb erinevate metallkonstruktsioonide 

valmistamisega, eritellimustöödega ja oma toodangu eksportimisega sise- ja 

välisturgudele. Ettevõte alustas oma tegevust 2010 aastal, et üle võtta allhanke tööd 

firmadelt, kellel olid raskused peale 2008-2010 majanduskriisi.  

Praeguseks on ettevõte tegutsenud peaaegu 8 aastat ja suutnud tõsta töötajate arvu 40-ni. 

Lühikese ajaga, mil ettevõte on turul tegutsenud, on suudetud pakkuda klientidele kiiret, 

kvaliteetset ja usaldusväärset teenust metalli töötlemise alal. 

Ettevõttel on kaks tootmishoonet. Põhi tootmishoone, kus on tööpinda 3000 m
2
 ja Tartu 

küljeall Arukülas 1000 m
2
 tootmispinda, mida kasutatakse põhiliselt väiksemate ja 

lihtsamate tööde teostamiseks.  

Bakalaureuse töö praktiline osa on läbi viidud Nordic Metal Works OÜ 

põhitootmishoones, Riia 24C. Ettevõtte juhtimissüsteem on esitatud järgneval joonisel 

(Joonis 5). 
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Joonis 4.1. Nordic Metal Works OÜ juhtimissüsteemi struktuur. Allikas: (autori 

koostatud)  

 

 Tootmine tehases jaguneb järgmisteks üksusteks: 

- lehtmetalli laserlõikus ja automaatstantsimis keskuste osakond, kus toodetakse 

pooltooteid ja valmistooteid; 

- projekteerimis ja tootearendus osakond, kus toimub tehniliste jooniste ülevaatus, 

muutmine ja joonestamine ning mitmetele arvjuhitavatele seadmetele programmi 

kirjutamine; 

- keevitamise osakond, kus toimub erinevate konstruktsioonide valmistamine; 

- trei- ja freesimis osakond, mis toodab tootmises olevatele toodetele vajaminevaid 

trei- või freesdetaile; 

- viimistluse osakond, kus toimub toodete visuaalne kontroll ja vajadusel pindade 

viimistlemine lihvimise, värvimise või kuumtsinkimise teel; 

- monteerimise osakond, kus komplekteeritakse ettevõtte toodangut. 

Ettevõttes toodetavate toodete nimekiri on küllaltki pikk, alustades meditsiinitööstuses 

kasutatavatest seadmete detailidest lõpetades põllumajanduses vajamineva rasketehnika 

varuosadega. Põhilisemad tooteartiklid ettevõtte tootmises on järgmised: 

- lumepuhurite konstruktsiooni detailid;  
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- elektrimootorite korpused; 

- puidutööstuses kasutatavate lõikeriistade konstruktsioonid (saeraamid); 

- põllutöömasinate detailid. 

Enamike toodete valmistamiseks kasutatakse metalli. Vähesel määral valmistatakse tooteid 

erinevatest plastidest. Põhilisemad materjalid on roostevaba terased, süsinikterased, 

mitmed alumiiniumsulamid ja vasesulamid. Materjali valik sõltub klientide soovist ja 

vajadustest. Ettevõte kasutab tootmises metalli laselõikusseadmeid, lehtmetalli ja 

torupainutus seadmeid, mitmeid erinevaid ektsentrikpresse, keevitusagregaate ja palju teisi 

metallitöö masinaid. 

Antud bakalaureuse töös vaatleb autor lisaks kvaliteedi hindamisele ka uuritava ettevõtte  

keevitusosakonna seadmeid ja nende eripärasid kvaliteetse toodangu valmistamisel.  

Ettevõttel on olemas põhilised tänapäevased keevitusagregaadid keevisliidete 

teostamiseks. Keevitustehnoloogiate hulka kuulivad: 

- MIG/MAG; 

- TIG; 

- käsikaarkeevitus seadmed; 

- gaasikeevitus. 

Uuritavas ettevõttes põhiliseim keevitusagregaat on MIG/MAG keevitusseade. Antud 

seadmega toodetakse ligikaudu 60 % keevisliidetest Nordic Metal Works OÜ-s. Ettevõttes 

toodetakse väga laias ulatuses erinevaid konstruktsioone levinud süsinikterastest (S235, 

S355), mille keevitamiseks kõige efektiivsem ja odavaim meetod ongi MIG/MAG 

tehnoloogia. Järgneval joonisel on kujutatud MIG/MAG keevitusseadet (Joonis 4.2.).  
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Joonis 4.2. MIG/MAG keevitusseade [16] 

 

TIG-keevitusseadmete tootlikus on väiksem, kuna kasutatakse lisamaterjalina käsitsi 

ettesöödetavat lisa traati. Antud seadmega toodetakse Nordic Mteal Works OÜ-s ligikaudu 

30 % keevisliiteid. Klientidele on antud keevitusmeetod kindlasti kulukam kui näiteks 

MIG/MAG meetod, kuid esteetlise välimusega tooted tihti nõuavad ilusat, üthlast ja 

madalat keevisõmblust. TIG-keevitust kasutatakse paljude roostevabast terasest toodete 

keevitamiseks ja ka messingu, vase ja teiste sulamite keevitusel. Ettevõttes põhiline 

tootmisartikkel antud seadmega on roostevabast terasest elektrikilbid lumepuhuritele. 

Joonisel 4.3. on kujutatud mittesulava elektroodiga (TIG-keevitusseade) keevitusagregaati. 

 

 

Joonis 4.3. TIG-keevitusseade [16] 

 

Käsikaarkeevitus seadmed on suurtootmises vähem levinud. Neid seadmeid kasutatakse 

laialdasemalt kodustes tingimustes üld-majapidamises vajalike keevisõmbluste 

teostamiseks. Samas ei puudu antud seadmed ka tootmisettevõtetest. Käsikaarkeevitus 
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seadmetega teostatakse õmblusi, mida eelnevad seadmed ei võimalda. Näitseks malmi 

keevitus, mis on väga keerukas ja kogemusi nõudev protseduur. Antud seadme kasutamise 

miinusteks on keevituselektroodide õige hoiustamise tagamine, küllaltki aeganõudev 

keevitusprotsess, mis sisaldab räbu eemaldamist ja kõrge keevituselektroodide hind. 

Järgnev joonis kujutab kõige tüüpilisemat käsikaarkeevitus seadet (Joonis 4.4.). 

 

 

Joonis 4.4. Käsikaarkeevitus seade [16] 

 

Gaasiga keevitus on levinud näiteks laevatööstustes või vanametalli käitlevates etevõtetes, 

kus kasutatakse keevitus seadme teist funktsiooni, milleks on gaasiga lõikamine. Nordic 

Metal Works OÜ-s toimub enamasti antud seadmega keerukamate keevisliidete 

eelkuumutamine või metallide termotöötlus ja vajadusel ka materjali lõikamine. Järgneval 

joonisel kujutatakse gaasikeevituse agregaati (Joonis 4.5.). 

 

 

Joonis 4.5. Gaasikeevitus seade [17] 
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5. NORDIC METAL WORKS OÜ-s KASUTUSEL OLEV 

KVALITEEDI HINDAMISE SÜSTEEMI KIRJELDUS JA 

KVALITEEDI PARENDAMINE 
 

Käesolev bakalaureuse töö teema sai valitud eesmärgiga anda autori poolne panus ettevõtte 

kvaliteedisüsteemide parendamisse, kuna töö autor töötab uuritavas ettevõttes.  

Tootmismahtude suurenemisega on vaja ettevõttel kasutusele võtta kindlamad meetmed 

kvaliteedisüsteemide ohjamiseks, et hoida kliente ja säilitada hea maine turul. Lojaalse 

kliendisuhte aluseks on kvaliteedipoliitika, mis täidab klientide nõudmised ja vajadused 

toote kvaliteedi osas. 

Ettevõttel on saadud 2016. aastal sertifikaat kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 kohta, 

mis tähendab, et Nordic Metal Works täitis välisauditi läbiviimise hetkeks kõik nõuded, 

mis on määratletud standardi ISO 9001 sertifikaadi omandamiseks. 

Ettevõte toodab arvestatavates kogustes metallist konstruktsioone ja teisi metallis tooteid. 

Sellest tulenevalt on oluline tähtsus keevisliidete kvaliteedil. Hetkel puuduvad konkreetsed 

keevisliidete kvaliteeti puudutavate juhiste ohjesüsteemid ja plaanid. Ettevõtte juhtkond 

soovib suurendada klienditurgu keevituse alal ja sellega seoses vajab ettevõte ISO 3834 

sertifikaati. Sertifikaadi saamiseks on vaja täita ISO 3834 standardis kirjeldatud 

kvaliteedinõudmised ja läbida välisaudit, mis kinnitab ettevõtte sertifitseerituks eelneva 

standardiga.  

ISO 3834 sertifikaadi hankimise protsessi planeerimiseks vaadati töö autori ja ettevõtte 

juhtkonnaga üle toomise kitsakohad ja pandi paika edaspidine tegutsemisplaan. 

Tegutsemisplaani hulka kuulus ka Eesti Standardikeskusest soetatud keevisliidete 

kvaliteedi hindamise standardite pakett, mis sisaldas neljateistkümmend standardit ja lisaks 

tuli soetada veel mõned toetavad juhised. Esialgset auditi läbimise aega paika ei pandud, 

kuid võimalikult kiiresti soovitakse saada tootmisprotsessi kontrolli alla. 
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5.1. Kvaliteeditingimused, mis vajavad rohkem tähelepanu 

 

1. Nõuete ülevaatus ja tehniline ülevaatus 

Tootmisportsess algab sellega, et klient edastab oma nõudmised ja tootega seotud info 

ettevõtte juhile, kes määratleb edasised protseduurid ja edastab selle informatsiooni 

tootmisjuhile. Tootja poolsed nõudmised jõuavad töötajani, kes toote valmistab, kuid 

puuduvad kindlad juhised edaspidiseks tegutsemisek ülevaatuse ja kontrolli osas. Toodete 

kontroll on puudulik ja kõikidel toodetel ei ole oma kontrolldokumentatsiooni.  

2. Alltöövõtt 

Alltöövõtuna kasutatakse põhiliselt pulbervärvimise teenust ja kuumtsinkimise teenust. 

Ettevõttel puudub juhend, mis ohjaks alltöövõtuga seonduvaid tegevusi. Puudub 

alltöövõtjate tegevuse kontroll. 

3. Keevitajad ja keevitusoperaatorid 

Keevitajaid on kokku kaheksa, kvalifitseeritud neist on neli keevitajat. ISO 3834 sertifikaat 

nõuab, et keevitajate kvalifikatsioon on olemas. Keevitajate täiendkoolituse läbiviimine 

peab olema teostatud ja dokumenteeritud. 

4. Keevitusprotseduuride dokumentatsioon 

Tellimustel puudub juhised, kuidas teostada kontroll. Klientide nõudmiste hulka kuuluvad 

toote saaterpaortid, mis sisaldavad endas jooniseid, protokolle, sertifikaate, keevisõmbluste 

kirjeldust.  

5. Tootmise planeerimine 

Tootmise planeerimisega tgeleb tootmisjuht, kes arvestab klientide nõudmistega tootele ja 

määrab tööjuhendid. Puudub kindel ohje tootmise planeerimise osas. Kõikidele toodetele 

on vaja kontrolljuhendeid, kuid hetkel on juhendid olemas ainult keerukatele toodetele, 

mille kohta on klientidelt tulnud reklamatsioon.  
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5.2. Kvaliteeditingimused, mis on ettevõttel juba täidetud, aga vajavad 

parendamist ISO 3834 juurutamisel 

 

1. Keevitusseadmete ülevaade ja hooldus 

Seadmete ülevaade on olemas. Iga seadme kohta on informatsioon, kes antud seadme eest 

vastutab, kes on kasutajad ja kuidas toimub hooldus. Hoolduse intervall on auklik. See 

tähendab seda, et paljud regulaarsed seadmete hooldused on jäetud tegemata ja 

dokumenteerimata, kuigi on olemas graafik, millal tuleks seadmele teostada hooldus. 

Kirjeldatava punkti osas peab ettevõttes korraldama paremat kontrolli.  

2. Keevitusmaterjalide hoiustamine ja kasutamine 

Selle punkti all käsitletakse keevituselektroodide, keevitustraadi, keevitusgaaside ja teiste 

tööks vajalike materjalide ladustamist ja kasutamist. Ettevõtte tootmishoones on eraldi 

ruum, kus hoiustatakse ainult keevitusgaase. Igal keevitajal on gaasiruumi ligipääs. Kui 

keevitajal tekib vajadus uue gaasiballooni järele, siis toimetab ta selle gaasiruumist oma 

töökohale ja ühendab vastavalt nõuetele keevitusseadmega. Keevituselektroodid, 

keevitustraadid ning muud kuluosad asuvad ettevõtte laoruumis, kust väljastatakse 

materjale läbi laohoidja. Kuna sulavkattega elektroodid nõuavad ladustamiseks kindlat 

temperatuuri ja vähest õhuniiskust, siis on ladu selleks kõige parem koht. Ruumis 

puuduvad õhuniiskust mõõtvad seadmed. Sellepärast ei saa hinnata materjalide 

hoiustamistingimustele vastavust. Kirjeldatava kvaliteeditingimuse parendamiseks on vaja 

ettevõttel soetada mõõtevahendid õhuniiskuse ja õhutemperatuuri mõõtmiseks laos ja 

ebasobivate tingimuste korral valida parem koht hoiustamiseks.  

3. Keevituse kvaliteedispetsialist 

Kvaliteedispetsailisti ametikoht on ettevõttes küll täidetud, kuid edaspidiseks parema 

teenuse pakkumiseks ja ISO 3834 standardi juurutamiseks on vaja viia läbi täiendkoolitusi 

üldise kvaliteedi inspekteerimise osas. Ettevõttes puudub spetsialist kellel on õigused 

kontrollida keevituskvaliteeti. Ettevõttel oleks vaja keevitusinseneri paberitega töötajat, 

kes tegeleks keevituskvaliteedi nõuete vastavusega igapäevaselt.  

 



40 
 

4. Tootmispraagi parandatavus 

Harva tuleb ette, et klient on tooted kätte saanud ja avastab defektseid detaile või 

ebakvaliteetseid keevisliiteid. Sellised möödalaskmised tulenevad ebapiisavast kvaliteedi 

kontrollist. Üldjuhul avastatakse praak toode ettevõtte siseselt ja kaup ei jõua kliendini. 

Teostatakse praak toodete kontrollmõõtmised ja hindamine ning seejärel tehakse otsus 

parandatavuse kohta. Kui näiteks juhtub, et tootmispraak tuleneb ebatäpsest joonisest, siis 

tehakse jooniste osas korrektuurid ja valmistatakse uued tooted. Igasugune parandus 

tegevus võtab ettevõttelt liigset energiat ja rahalisi vahendeid. Siit tulenevalt ongi 

ettevõttel vaja juurutada keevisliidete hindamiseks ISO 3834 standardit. Ettevõtte 

usaldatavus klientide poolt ja kvaliteet on firmale esmatähtis. 

5. Keevituselektroodide ja materjalide katsetamine 

Ettevõte tellib materjali erinevatelt firmadelt. Sellest tulenevalt võib eri tootjate kvaliteet 

kõikuda. Kvaliteedi erinevus materjalidel tähendab seda, et toote keevituskvaliteet võib 

kõikuda. Sellepärast toimub enne suure toodangu keevitamist materjalide kontroll ja 

keevitatavuse proov, et hilisemaid probleeme vähendada. 

6. Keevitusprotseduuri spetsifikaat 

Nordic Metal Works OÜ areneb kiiresti ja klientide baas suureneb. Kui ettevõte varasemalt 

ei vajanud keevitusprotseduuride spetsifikaate enamjaolt, siis nüüd on tekkinud olukorrad, 

kus näiteks kliendi poolsete nõudmiste osas on, et keevitusmaterjalidele peab olema 

spetsifikaadid. Ettevõttel on olemas WPS-id terastele S235, S355, roostevabaterastele 

AISI304 ja AISI316, ning WPS alumiiniumile. Asutuses puudub keevitusinsener. 

Keevitusinseneril saab koostada WPQR-e. IWE plaanitakse kiiremas korras võtta tööle või 

koolitada välja. Keevitusprotseduuri spetsifikaadi näidis blankett on toodud lisas (Lisa 4) 

[19].  

7. Atesteeritud keevitajad 

Ettevõtte kaheksast keevitajast neljal on kvalifikatsioon. Keevitajate kvalifikatsioon 

sisaldab kõiki praeguste toodete jaoks vajalikke materjale, seega nende atesteerimine pole 

hetkel vajalik. Ülejäänud neli keevitajat vajavad kiiremas korras kvalifikatsiooni. 
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Kvalifikatsiooni saamiseks pole tegevusi veel määratud, kuid ettevõtte juhtkond on asjast 

teadlik ja töötab selle nimel.  
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KOKKUVÕTE 
 

Iga tootmisettevõtte juures on üheks oluliseimaks märksõnaks toote, teenuse kvaliteet. 

Olemasolevate klientide hoidmiseks ja uute klientide saamiseks tuleb kõvasti vaeva näha 

ja ettevõtte toimimismehhanismide ohje tagada võimalikult kõrgel tasemel. Kvaliteetne 

tootmine kasvatab järk-järgult ettevõtte usaldatavust, mis tagab hea maine ja edu. 

Käesolevas lõputöös uuriti Nordic Metal Works OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi ja pakuti 

välja parendustegevused keevisliidete kvaliteedi hindamiseks ja parendamiseks. 

Kvaliteedisüsteemide kirjeldamiseks kasutas autor Eesti Standardikeskusest kättesaadavaid 

standardeid. Ettevõttel on saadud 2016. aastal sertifikaat kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 

9001 kohta, millest antakse töös ülevaade. Ettevõtte juhtkond aitas soetada autoril Eesti 

Standardikeskusest standardite paketi, mis sisaldas endas keevitusliidete kvaliteedi 

ohjamiseks vajalikke standardeid. Peamiselt toetutakse standardile ISO 3834, mis 

määratleb keevituse kvaliteedinõuded sulakeevitusel. Lõputöös antakse lisaks standarditele 

lühike ülevaade keevitustehnoloogiatest. Lisaks kirjeldatakse ettevõttes Nordic Metal 

Works OÜ olevaid keevitusseadmeid. 

Nordic Metal Works OÜ on kiiresti arenev ja kasvav ettevõte, mis pakub metallide 

töötluse teenust laserlõikamise, lehtmetalli painutuse, torupainutuse, trei-freestööde, 

lehtmetalli stantsimise ja kõikvõimalike metallide sulakeevitustööde näol.  

Ettevõtte juhtkond soovib suurendada klienditurgu keevituse alal ja sellega seoses vajab 

ettevõte ISO 3834 sertifikaati. Sertifikaadi saamiseks on vaja täita ISO 3834 standardis 

kirjeldatud kvaliteedinõudmised ja läbida välisaudit, mis kinnitab ettevõtte sertifitseerituks 

eelneva standardiga. Välisauditi läbimiseks peab eelnevalt olema täidetud kõik ISO 3834 

standardis sätestatud nõuded.  

Kvaliteedisüsteemi parendamiseks vaadati üle olemasolevad kvaliteeditingimused ja 

pakuti välja parendustegevused ning pandi kirja, millistele kvaliteedinõuetele pole 

ettevõttes tähelepanu pööratut.  

ISO 3834 standardi sertifikaadi saamiseks tuleb antud olukorras ettevõttel teha suuri 

muudatusi töökorralduses ja rahalisi väljaminekuid. Pikemas perspektiivis tuleb tehtav 

investeering ettevõttele kasuks.  
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STANDARD ISO-3834 IMPLEMENTATION IN COMPANY 

NORDIC METAL WORKS OÜ FOR WELDING QUALITY 

IMPROVING 

SUMMARY 

The quality of products and services are on of the most important aspects of every 

manufacturing company. To keep their customers and to gain new ones, companies have to 

maintain their working standards as high as possible. Good quality in production raises the 

company’s reliability, which ensures good reputation and success. 

The aim of current Bachelor’s Thesis was to investigate Nordic Metal Works OÜ’s quality 

management system and to offer ways to improve the assessment of welding quality and 

the quality of welds itself. For describing the quality systems the author used available 

standards from the Estonian Centre for Standardisation. Nordic Metal Works OÜ has a 

certificate since year 2016 for quality management system ISO 9001 which is described in 

current thesis. The company’s board helped the author to acquire a packet of standards 

about management the quality of welds from the Estonian Centre for Standardisation  

Current thesis is mainly focused on standard ISO 3834, which defines the quality 

requirements for metal welding. In addition, short overview of welding technologies were 

given and welding equipment in Nordic Metal Works OÜ were described in current thesis. 

Nordic Metal Works OÜ is rapidly developing company, which offers metal processing 

services like laser cutting, sheet metal bending, tube bending, metal turning and milling, 

sheet metal stamping and metal welding. 

The management of the company wishes to expand their clientele for welding services and 

needs ISO 3834 certificate for that. In order to be certified, the quality requirements in ISO 

3834 standard need to be fulfilled and the company has to pass the external audit.  

For improvement of the quality system, all current quality conditions were studied and 

new aspects to improve quality of welds were suggested. The quality requirements that are 

not followed well enough in the company were pointed out.   
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Major changes in work management and big financial expenses are needed to be done in 

Nordic Metal Works OÜ in order to acquire the certificate of ISO 3834 standard. In longer 

perspective, the investment would profit the company. 
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Lisa 1. Keevitusprotseduuri heakskiidu aruande (WPQR) näidis 
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Lisa 1 järg. Keevitusprotseduuri heakskiidu aruande (WPQR) näidis 
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Lisa 1 järg. Keevitusprotseduuri heakskiidu aruande (WPQR) näidis 
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Lisa 2. Keevitaja atesteerimistunnistuse näidis 
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Lisa 3. Lubatud keevitusdefektid keevitusklassi järgi 
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Lisa 3 järg. Lubatud keevitusdefektid keevitusklassi järgi 
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Lisa 3 järg. Lubatud keevitusdefektid keevitusklassi järgi 
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Lisa 4. Keevitusprotsetuuri spetsifikaadi näidis
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