Informasjon til deg som ønsker sveisesertifisering utført lokalt
Når det skal avvikles repetisjon-/metodekurs for skinnesveisere, samt nøytraliseringskurs,
lokalt ute i områdene, må det iverksettes noen forberedende tiltak før kursene skal starte.
For teoribiten må det være rom med tavle og projektor.
Repetisjon-/metodekurs i aluminiotermisk sveising (PLA eller elektro-thermit)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Innendørs. Romslig, luftig og brannfare må være vurdert. Førstehjelp- og
brannslokningsutstyr.
Ute. Brannfare må være vurdert. Førstehjelp- og brannslokningsutstyr.
Alle metoder trenger skinnestiger med nødvendig lengde for sliping. Er det mange
deltakere kan det gjerne legges opp flere stiger, slik at flere sveis kan avvikles
samtidig. Stigene må ligge stødig, derfor må tresvillestiger som legges oppå
eksisterende spor unngås.
Det anbefales skinneprofil 60 kg, dette gir automatisk godkjenning for aktuell metode
på mindre skinneprofiler.
For godkjenning SKV, anbefales SKV L-50, det gir godkjenning for begge SKV.
Alt maskinelt utstyr må fungere (kappeutstyr, sveisekutter, slipemaskiner).
Nok gass. Gassutstyr.
Sand, former og sveiseporsjoner. Vær oppmerksom ved SKV L-50, ekstraporsjon og
egne former.
Sjekk at alt verktøy og spesialutstyr for skinnesveising er på plass og i orden.
Samtlige må avlegge egen prøve, det trenges 2 personer for hver prøve, må være
"hjelper" for hverandre.

Repetisjonskurs pålegg-/reparasjonssveis
•

•

•

Forberedt arbeidsplass. Førstehjelp- og brannslukningsutstyr. Det må legges prøve
for den enkelte metode som det skal godkjennes for, belagt elektrode og/eller
rørtråd.
Prøveemner som skal sveises på må være ferdige før kursstart. De beskrives i Teknisk
regelverk:
Overbygning_/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Standard_for_godkjenning_av_skinn
esveisere, Pkt. 5.2.1 Prøveemne
Alt maskinelt utstyr må fungere (sveiseaggregat, trådmater, slipemaskiner).

Nøytraliseringskurs.
Legger opp til at skolens instruktør har med laser og måleutstyr for pilhøyde. Har ikke
instruktøren med dette, må det skaffes på kursstedet.
•
•
•
•

Førstehjelpsutstyr
Tilgang til spor med kurve. Sikkerhetsvakt. (Gjerne sidespor, hovedsak er at det kan
forklares/øves innmåling av VUL-merker).
Strekkapparat. Målebånd og kritt. Verktøy for å løse/feste befestigelse.
Løfteruller

