
• Kurset er godkjent av Nemko og det gis anledning til å avlegge Nemko- 
eksamen og ved bestått eksamen utstedes Nemko-sertifikat. 

• Opplæring i henhold til NS 416.
• Kurset varer 2 dager iht. NS 416-2.

Kurset i elektromuffesveising er beregnet for:
Rørleggere, anleggsrørleggere o.a. i kommuner eller rørlegger- og entreprenør-
firma som vil ha en grunnleggende innføring i elektromuffesveising og som  
forestår sveising med elektromuffer eller elektrosadelstykker.                                                         

Elektromuffesveising
SVEISING MED ELEKTROMUFFE

Teori møter praksis

Kurset består av en teoridel og en praksisdel. I teoridelen tar man for seg 
materialet polyetylen, og det gis en grunnleggende innføring i material- 
egenskaper, med spesiell vekt på forhold som kan påvirke skjøteprosessen.

Vi gjennomgår nødvendig verktøy som trengs for å gjennomføre en korrekt 
skjøt; sveisemaskin, oppspennings-, skrape- og rengjøringsverktøy. Det vil 
bli lagt stor vekt på å vise prosedyre for riktig utført elektromuffesveis, samt 
gjennomgang av eksempler på sjekklister.

I praksisdelen får kursdeltakerne demonstrert hvordan en korrekt 
eletromuffeskjøt skal gjennomføres. Kursdeltakerne skal også få øving i å 
gjennomføre hele sveiseprosessen selv.

HVA INNEHOLDER KURSET

Kurs og kompetanse senter 
innen vann - og avløpssystemer



Sted: 
Norsk Rørsenter, 
Scheitlies gate 14, 
3045 Drammen

Tid: 
Kurset har en varighet på 2 dager, 
kl. 08.00 til 15.30.  

Påmelding:
• www.norskrorsenter.no/kurs/pamelding
• E-post: norsk@norskrorsenter.no
• Telefon: 32 80 79 30

Påmeldingsfrist:
En uke før kursstart. 

Kursavgiften inkluderer:
Lunsj, kaffe, kaffemat/frukt,  
læremateriell, NRS kursbevis.
Utstedelse av sertifikat gjøres av Nemko.

Generell informasjon:
For ytterligere kursinformasjon, 
se www.norskrorsenter.no

Overnatting:
Vi har avtale med hotell i Drammen.
Kan være behjelpelig med å bestille  
overnatting på hotell.

Innhold:
Kurset gjennomføres i tråd med NS 416:
• NS 416
• Materiallære
• PE rør - NS EN 12201, toleranser
• SDR - begrepet
• Elmuffer - produkter
• Sveiseprosedyrer
• Skrape/kappe verktøy
• Oppspenningsverktøy
• Rensemateriell
• Sveisemaskin
• Føring av loggbok
• Visuell bedømmelse
• Kvalitetssikring

Teori møter praksis

Kurs og kompetanse senter 
innen vann - og avløpssystemer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

KURSLEDER: Odd Lieng 

Odd Lieng er utdannet      
sivilingeniør og har jobbet 
ved Norsk Rørsenter siden 
1998. Har bakgrunn fra   
entreprenør og konsulent-
bransjen.    


