Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu ve Şartnamesi (WPQR/WPS)

Kaynakçı Belgelendirmesi, WPS ve WPQR belgelerini zorunlu ve gerekli hale getiren bazı örnek nedenler:
Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED), EN 12952, EN 12953, CE Belgelendirme, EN 303-1-3,EN 3834,EN 1090-1, EN 10902,EN 15085-2, Tanker, Treyler Tasarım Onay Talimati, TS EN 10217-2,EN 1090-1 ve EN 1090-2 olarak sıralanabilir.
Kaynak Prosedürü Şartnamesi (WPS): Kaynak talimatı; İlgili Proje standardı (ASME ve/veya EN standartları ) kodlarına uygun
şekilde hazırlanmış, kaynak ağzı detayını, kullanılacak kaynak yöntemini, elektrod ve/veya kaynak teli tipini ve çapını, akım, volt,
kaynak pozisyonu, kaynak paso sayısı ve benzeri bilgileri içeren bir formdur.
Kaynak Prosedürü Onayı (WPQR): Standartlara göre, yapılacak her kaynağın yapılan kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak
malzemesinin uyumlu olduğunu belirten ve proje standardına uygun olarak ASME veya EN Kodlarına uygun şekilde kaynakların
yapıldığını, tahribatsız testlerin ve mekanik testlerin yapıldığını ve sonuçların uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Bu nedenle, her
Kaynak Talimatının (WPS) kendisini destekleyen bir “Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu” (WPQR) olması gereklidir. WPS ve WPQR
belgeleri geçerlilik süresi sınırsız olup işletmeye verilen, ilgili kaynak parametrelerini kapsayan, müşterinin kaynak prosesini
doğrulayan ve garanti altına alan belgelerdir.

Kiwa ile sertifikalanmak
Kiwa Türkiye, EN ISO 15614 belgelendirmesi için akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşudur.

Faydaları
Kârınızı arttırın - EN ISO 15614 ile Avrupa pazarına ve potansiyel kârlarına erişmeye hazır olabilirsiniz,
Kalitenizi arttırın - EN ISO 15614 ile kaynak kalitesini ve bileşenlerin performansının doğruluğunu garanti edebilirsiniz,
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayın - EN ISO 15614 ile ürünlerinizi kullanırken tüketicilere sağlık, güvenlik ve çevresel koruma
sağlar,
Kaliteye bağlılığınızı kanıtlayın - sertifikasyon, müşterilere, ortaklara ve çalışanlara teknik kaliteye bağlı olduğunuzu gösterir,
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Rekabet gücünüzü arttırın - EN ISO 15614 Avrupa pazarında rekabetçi olmanızı sağlar.
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