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Anneks I: Recertificering af plastsvejsere 
 
Dette Anneks har samme status som SBC 243 
This Annex forms an integral part of SBC 243 
 
 
I.1 Praktiske opgaver, Recertificering: BASIS og genstiller BASIS, PLADE og 

genstiller PLADE, RØR og genstiller RØR, UVE, USME, MEMBRAN og 
genstiller MEMBRAN 

 
Prøverne afvikles efter de i DS 2383 og de i denne SBC gældende regler. 
 
Til den praktiske prøve er afsat max. 8 timer. 
 
En kollega fra holdet kan medvirke ved løsning af opgaver, der kræver medhjælp (fx 
muffe- og stuksvejsning i maskine), men svejsningerne foregår på eksaminandens 
ansvar. 
 
 
I.1.1 Kriterier for bedømmelse af praktiske opgaver BASIS og genstiller BASIS, 

PLADE og genstiller PLADE, RØR og genstiller RØR, UVE, USME, MEMBRAN 
og genstiller MEMBRAN 

 
Opgaverne vurderes efter kriterier i SBC 243 (Anneks B-E-F-G). Bedømmelsen foretages 
af en person fra en inspektionsvirksomhed, der er uafhængig af plastsvejseskolen og 
godkendt af Certificeringsudvalget. 
 
For at have bestået den praktiske del må eksaminanden højst have: 
 
BASIS og genstiller BASIS  ÷ 4 points 
PLADE og genstiller PLADE  ÷ 4 points 
RØR og genstiller RØR  ÷ 4 points 
UVE  ÷ 4 points 
USME  ÷ 3 points 
MEMBRAN og genstiller MEMBRAN  ÷ 4 points 
 
For UVE og USME skal der forefindes en fejlfri svejsning inden for hver opgave. 
 
Der anvendes fejlregistreringsskema (Anneks C-D). 
 
For UVE og USME gælder, at fejl påvist under bedømmelsen udløser omsvejsning. 
 
Hver svejsers bedømte prøver skal opbevares samlet med tydelig mærkning (navn, dato 
for prøven og lignende) af plastsvejseskolen i 6 måneder fra bedømmelsesdatoen. 
 
Anvisning på vurdering og pointgivning: 
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Generelt: Forkert valg af materiale eller tilsatsmateriale 1 fejl pr. opgave. 
Forbrænding ½ fejl pr. svejsning (svejsesøm). Gnistgennemslag 1 fejl pr. 
gennemslag. Målfejl 1 fejl pr. opgave. 
Øvrige fejl påvist efter SBC 243 Anneks B-E-F-G ÷ 1 point pr. fejl. 

 
 
I.1.2 Omprøvning BASIS, PLADE, RØR OG MEMBRAN 
 
Består eksaminanden ikke den praktiske prøve, kan vedkommende efter aftale med den 
aktuelle skole og censor gå op til en fornyet prøve efter at have gennemført et nyt 
kursusforløb: Recertificering. Dog skal dette ske inden for 3 måneder efter sidste 
prøveaflæggelse. Består eksaminanden ikke 2. gang, kan vedkommende først gå op til 
fornyet prøve efter at have gennemført et nyt kursusforløb: BASIS, PLADE, RØR eller 
MEMBRAN. 
 
Note: Er plastsvejseren tilmeldt et nyt recertificeringskursus, men et sådant ikke afvikles 

inden for de 3 måneder, dispenseres for 3- måneders-reglen, hvis svejseren har et 
skriftligt tilsagn fra skolen. 

 
 
I.1.3 Omprøvning UVE og USME 
 
Består eksaminanden ikke den praktiske prøve, kan vedkommende først gå op til fornyet 
prøve efter at have gennemført et nyt kursusforløb, UVE eller USME. 
 
 
Følgende opgaver fremlægges ved recertificeringen til bedømmelse:  
(nr. på opgaverne svarer til numrene i SBC 243 Anneks B) 
 
 
BASIS 1 PLADE  2 RØR  1 

" 4 " 3 " 2 
" 5 " 4*) " 3 
" 6 " 5 " 4 
" 9 " 6 " 5 
" 10 *) kantbukket " 8 
     
      

UVE 3 USME 2 MEMBRAN 
" 4 " 3 som førstegangscertificering 
" 6*) " 4   
" 7 " 6   
" 8 " 10   

*) kantbukket     
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