
Auktorisation för  
övervakning av svetsarprövning

Kursverksamheten

Om utbildningen
Målet med denna utbildning är att auktorisera personer för att övervaka svetsarprövning av 
internationella svetsare (IW-svetsare) enligt ISO 9606-1.  Utbildningen ger även företag rätt verktyg att 
övervaka svetsarprövning för att själva utfärda intyg enligt ISO 9606-1.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov och examination. Vid godkänt prov får kursdeltagare 
ett intyg från Svetskommissionen som styrker att personen har lämplig kunskap att övervaka 
svetsarprövning, utföra syning, utföra och bedöma bock/brytprov samt utfärda intyg enligt ISO 9606-1.

Tillsammans med IWS/EWS-diplom, ger intyget 
auktorisation för övervakning av svetsarprövning 
inom IW-utbildningen av svetsare. Deltagaren med 
godkänt resultat blir därmed av Svetskommissionen 
en auktoriserad examinator för utbildning av 
internationella svetsare, IW-utbildning.

Målgrupp
•  Svetslärare som undervisar och examinerar 
internationella svetsare (IW-svetsare) och ska värdera 
elevers svetsprover enligt SS-EN ISO 9606-1. 
•  Företag och konsulter som avser att i egen regi 
genomföra svetsarprövning och utfärda svetsarintyg 
enligt SS-EN ISO 9606-1. 
•  Svetsansvariga, svetsare och kontrollanter som i sitt 
arbete utför kontroll av svetsförband.

Innehåll
Första dagen går vi igenom standarder för 
svetsarprövning SS-EN ISO 9606-1, svetsklasser, 
klassificering av diskontinuiteter enligt SS-EN ISO 5817 
samt visuell kontroll enligt SS-EN ISO 17637.

Andra dagen ägnas åt praktiska övningar i bedömning 
av svetsprover samt värdering av bock- och brytprov. 
Särskild vikt läggs vid upprättande av svetsarprövningsintyg.

Praktisk information

Pris: 5 100 kr medlemmar 
 6 400 kr icke-medlemmar
            
 I priset ingår kursmaterial,   
 kursintyg, lunch och fika

Datum: 29-30 november 2018

Plats: Dekra Industrial AB 
 Hemvärnsgatan 11 B  
 171 54 Solna

Avbeställning    
Om du avbeställer fram till två veckor innan kursdagen tar vi ut 
en avgift på 500 kr. Avbokar du en till två veckor innan kursstart 
debiterar vi halv kursavgift. Vid avbokning en vecka eller mindre 
innan kursstart, eller om du uteblir, debiterar vi hel kursavgift. 
Avbokning ska göras skriftligt, via e-post. Självklart kan någon 
annan på ditt företag ta din plats om du inte kan delta. 

Läs mer och anmäl dig via www.svets.se/kurser

Monica Pettersson
Projektledare 
08-120 304 07
monica.pettersson@svets.se



Auktorisation för övervakning av svetsarprövning

Program
Föreläsare:      Ulla Z. Anehorn, Dekra Industrial AB

Dag 1

10.00–10.30 Registrering och kaffe

10.30–10.35  Inledning 

10.35–11.00  Examineringsrutiner och krav för  
  IW-svetsarutbildning

11.00–12.30  Genomgång av standarden för   
  svetsarprövning, SS-EN ISO 9606-1,  
  samt underliggande standarder för bock-,  
  bryt- och makroprovning.

12.30–13.30  Lunch

13.30–15.10  Fortsättning – genomgång av  
  SS-EN ISO 9606-1 och underliggande  
  standarder, samt ö vningar i   
  tillämpningen av dessa.

15.10–15.30  Kaffe

15.30–16.30  Övervakning av svetsarprövning,   
  genomgång av checklista och rutiner.

Dag 2

08.00–08.20  Klassificering av diskontinuiteter och  
  formavvikelser enligt SS-EN ISO 6520 samt  
  utrustning och förutsättningar för visuell  
  svetskontroll enligt SS-EN ISO 17637.

08.20–09.00  Acceptansgränser för kvalitetsnivåer enligt  
  SS-EN ISO 5817.

09.00–09.20  Kaffe

09.20–12.30  Genomgång och dokumentationshantering   
  för svetsarprövningsintyg enligt IOS 9606-1.  
  Granskning av protokoll och WPS enligt  
  ISO 15609.

12.30–13.30  Lunch

13.30–14.30  Examinering – övervakning av   
  svetsarprövning, skriftligt prov.

14.30–14.45  Sammanfattning och avslutning

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


