Personcertifiering
- Svetsarprövning

Montico övervakar prövningar enligt SS-EN 287-1, SS-EN ISO 9606-1,
SS-EN ISO 9606-2, SS-EN ISO 9606-5 samt SS-EN ISO 14732.
Syfte och mål med utbildningen
I dagens svetsande produktion blir kvalitetsstyrning allt viktigare. Krav på rätt spetskvalitet ställs
i konstruktionsregler, av kunder, av myndigheter
och liknande. Det blir mer och mer vanligt att ett
svetsarprövningscertifikat krävs. Många svetsande
företag har redan anpassat sin svetstekniska
produktion till de kvalitetsstyrningsstandarder
som utarbetats. Styrningen sker genom företagets
kvalitetskrav, procedurer och personal.

Utbildningens innehåll
•

Fastställande av väsentliga parametrar
och giltighetsområden.

•

Framtagande av lämplig pWPS/WPS.

•

Avläggande av svetsarprövningar.

•

Test av teoretiska arbetskunskaper (valbart).

Målgrupp
Svetsare och andra personer med svetsrelaterat
arbete.

Utbildningens utformning
Du kommer till Montico där vi diskuterar
vilket prov du ska avlägga så vi hamnar
inom rätt giltighetsområde för det behov
du har. Innan du lägger ditt prov finns det
möjlighet att öva.
Du lägger ditt/dina prov i en lugn miljö.
Våra tekniker granskar ditt prov utefter
standardens krav på förstörande eller
oförstörande provning.
Om du vill kan du även göra ett teoretiskt
arbetskunskapstest efter provläggningen.
Då får du intyg på även detta.
Ut och svetsa igen! Tänk på att du måste
få ditt intyg påskriver var 6:e månad för
att det ska behålla sin giltighet.
Efter tre år är du välkommen tillbaka
för att förnya ditt prov!

Efter godkänd utbildning

Plats för utbildningen

Om du blir godkänd får du ditt svetsarprövningsintyg direkt i handen. Om ditt prov kräver
kvalificerad oförstörande provning kanske du får
vänta ett par dagar och sedan få det skickat på
posten.

Svetsarprövningar kan avläggas där ni önskar, på
ert företag, byggarbetsplatser eller på någon av
Monticos utbildningsenheter.

Montico som din utbildningspartner

För mer information

•

Komplett matchningsföretag
Vi levererar kvalitetssäkrade helhetslösningar till dig och ditt företag.

•

Gedigen erfarenhet
Vi har mer än 20 års erfarenhet i branschen.

På vår hemsida www.montico.se hittar
du mer information om våra utbildningar.
Där hittar du också ditt närmaste kontor.
Du kan även ringa oss på telefon
0200 -76 70 00 så berättar vi mer!

•

Vår kunskap, din trygghet
Vi erbjuder spetskompetens inom samtliga
våra utbildningar, tester och valideringar.

•

Flexibla
Det är ditt behov som styr.

