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Bruk av Kemppi X8 
sveisemaskiner hos 
Mesekon Oy.



Tredjeparts bevitnelse og 
utstedelse av sveiseprosedyrer
Kiwa tilbyr tredjeparts bevitnelse og utstedelse av sveiseprosedyrer.
Vi utfører akkreditert godkjenning av WPQR (Welding Procedure 
Qualifi cation Record) i henhold til NS-EN ISO 17020:2012 samt 
WPQR som skal tilfredsstille kravene i PED – trykkpåkjent utstyr.

Kiwa bevitner og utsteder sveiseprosedyrer i henhold til de fl este
nasjonale og internasjonale standarder og kundespesifi kasjoner, 
bl.a. NS-EN ISO 15614, ASME IX og NORSOK M601 og M101. 

Ved bruk av tidligere kvalifi seringer (WPQR) kan det bli påkrevet 
å utføre produksjonstester.

I tillegg til bevitnelse, destruktiv testing (DT) og ikke-destruktiv testing 
(NDT) av WPQR kan vi også levere produksjonstester raskt og effektivt.

For mer informasjon: fi rmapost@kiwa.com | Tlf.: 22 86 50 00

www.kiwa.no

                09:09:22
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Hvorfor ble det sveis på deg?
Ja si det. Det var vel slike tilfeldighe-
ter som livet byr på. Når jeg var ferdig
på ingeniør høgskolen og begynte å se
meg om etter jobb så var den en onkel
til fruen som lurte på om jeg kunne
tenke meg å begynne på HMV igjen.
Der var det en ledig ingenørstilling i
sveiseavdelingen. Det sa jeg ja til og

var på intervju og fikk ett tilbud som
jeg takket ja til og begynte i stillingen
i august 1978.

Hvordan startet det?
Det startet august 1970 når jeg fikk
jobb på ett mekanisk verksted i Ølens-
våg, hvor jeg var hjelpearbeider. Jeg
lærte her å sveise og brenne.

1971-1972 gjennomførte jeg ett år på
Sveis og Konstruksjonslinja ved Hau-
gesund Yrkesskole.

August 1972 – August 1974 gjennom-
førte jeg læretiden som sveiser på
Haugesund Mekaniske Verksted AS.
HMV var da i ferd med å fullføre en
serie med tørrbulkskip, fortsatte så

Eivind Veim

I forbindelse med at Eivind Veim hos Aibel i Haugesund nylig har gått over i pensjonistenes rekker vil
SveiseAktuelt gjerne fortelle litt om hans meget allsidige og innholdsrike liv i sveisebransjen. Vi stilte han der-
for noen spørsmål. I denne artikkel kan du lese hans egne kommentarer.

SVEISEprofilen

Bilde fra en av testene vi gjorde i forbindelse med hullene som skulle tettes. Denne testen var med ett Ø350 mm hull i ei 1x1m 90
mm plate. Bilde er tatt av Vladislav Korostel

�
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med en serie på 11 produkttanker. Si-
den jeg reiste på førstegangstjeneste
oktober 1974, fikk jeg kun vært med
på de 3-4 første båtene i denne serien.
På den tiden var det kun elektrode -
sveising som gjaldt. Elektrodene som
gikk igjen var OK 48.15, 185T, 160A
og «japsetråd» (Kobe LB26V). Det
første halve året var jeg i hallene og
sveiste på forskjellige typer seksjoner.
Den verste jobben var å sveise fal-
lende med japsetråd for den sprutet så
fælt. Utfordringen var sveisesprut
under klærne og å få til tett sveis inne
i notchene (musehullene). Trikset var
å sveise med OK 46.00 i notchen
først. Seinere kom jeg ut på beddin -
gen hvor jeg hovedsakelig jobbet i
maskinrommet og overbygningen,
men også ute på dekk og nede i tan-
kene alt ettersom hvor det var behov
for innsats, etter hvert som båten tok
form. Fulgte så med båten over til ut-
rustning ferdigstillelse for så å starte
på beddingen igjen.

Fagbrev
Til fagprøven sommeren 1974 fikk
jeg tildelt noen meter med vertikal
sveis i en seksjonsskjøt på skutesida.
Oppgaven var å gjøre ferdig denne
seksjonsskjøten både utvendig og inn-
vendig inkludert alle spantskjøtene.
Det var langsgående spanter. Det var
endel utfordringer underveis, men det
gikk bra og jeg fikk fagbrevet.

Videreutdanning
August 1975 begynte jeg på Bergen
Ingeniør Høgskole på Skipsavde-
lingen etter å ha fått innvilget dimi-
sjon to måneder før tida fra første-
gangstjenesten. Ble uteksaminert vå-
ren 1978. Husker at i ett par situasjo-
ner når det var valgfrie tema i oppga-
ver så valgte jeg material kunnskap,
dette kanskje på grunn av fortida som
sveiser.

Sveiseingeniør
August 1978 begynte jeg som svei-
seingeniør på Haugesund Mekaniske
Verksted AS og var der til jeg gikk
over i pensjonistenes rekker i februar
2020.

Legenden 
Anfinn Gabrielsen, en av legendene i
norsk sveisemiljø fra 60-70 tallet, var
leder for sveiseavdeling fram til no-
vember i 1996 da jeg overtok som le-

der for avdelingen og som Ansvarlig
Sveisekoordinator.

Sveiseteknisk avdeling
Jeg var leder for Sveiseteknisk avde-
ling fram til 2013. På denne tiden var
det et par tilfeller hvor Ansvarlig
Sveisekoordinator gjorde verifikasjo-
ner av Sveiseteknisk avdeling. Det vil
si at i praksis så verifiserte jeg meg
selv. Det ble da gjort en endring i or-
ganiseringen slik at Ansvarlig Sveise-
koordinator ikke hadde ansvar for av-
delingen og stod dermed friere til å ut-
føre verifikasjoner på Sveiseteknisk
avdeling. Men hadde fortsatt det fag-
lige ansvaret og var fortsatt med i den
daglige driften.

Conlift
Det første prosjektet jeg var involvert
i var å kvalifisere prosedyrer til inn-
sveisingen av kransøylen til Conlift.
Den gang var dette avanserte ting da
vi skulle kvalifisere materialene St52-
3N og NAXTRA 70. Kravet til tole-
ransene på ferdig kransøyle var
strenge slik at det ble valgt en sveise-
rekkefølge hvor søylen ble delt i ca 2
meter lange seksjoner som ble sveist
samtidig. Sveisingen ble utført som
såkalt «pilgrimskritt» for å redusere
krympespenningene. Dette er en svei-
serekkefølge som er brukt mange
ganger siden ved både reparasjon av
gamle og installasjon av nye kransøy-
ler.
Conlift var en selvgående lekter med
en 400 tonns kran og utstyr for hånd-
tering av ankerkjetting til Norwegian
Contractors. Norwegian Contractors

brukte Conlift i forbindelse med pro-
duksjon av Condeep plattformene.
Conlift eksisterer i dag, men nå under
ett annet navn.

HMV
De første årene var HMV store på
vedlikehold av borerigger. Her var det
mange skader, les sprekker, som
skulle repareres. Derfor ble det laget
mange WPS’er for å vise hvorledes
dette skulle gjøres. Kanskje mer for å
tilfredsstille kundens og klasseselska-
pet sine inspektører enn som instruk-
sjon til sveiserne.
Utover på 80 tallet ble prosjektene
som HMV fikk tildelt større og mer
rettet mot utbygningen ute i Nord-
sjøen. Samtidig ble kravene til sveise-
prosedyrene også mer omfattende.
Mange ganger var det en kamp og
mye armer og bein for å få prosedy-
rene klare til oppstart av sveisingen,
spesielt dersom vi var så uheldige at
vi feilet på noen av dem.

Gullfaks og Oseberg
Da Statoil og Norsk Hydro startet ut-
byggingen av Gullfaks og Oseberg
feltene hadde de utviklet nye ståltyper
som hadde bedre sveisbarhet enn for
eksempel stålene som var blitt brukt
ved utbygningen av Statfjord feltet.
Disse nye stålene medførte nye runder
med kvalifisering av sveiseprosedyrer
og da Statoil og Norsk Hydro i neste
runde gikk over til 420 stål var det på
igjen med nye kvalifiseringer. På
denne tiden ble også rørmaterialene
22%Cr Dupleks, 6Mo og titan grade 2
tatt i bruk til erstatning for karbonstål

Fra kontoret i 2001.  (Privat)
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og kobbernikkel rør. 25%Cr Dupleks
kom inn da Phillips startet Ekofisk II
utbygningen i 1995.

Norsok
Fram til NORSOK standardene ble
tatt i bruk 1994 var en aldri sikker på
om prosedyrer fra ett prosjekt kunne
brukes på neste. De forskjellige opp-
dragsgiverne hadde alltid særegne
krav. Og kravene hos en oppdragsgi-
ver kunne endre seg fra ett prosjekt til
neste.
Jeg har vært med i utviklingen og re-
visjonene av NORSOK standardene
for sveising av struktur og rørsyste-
mer (M-101 og M-601) siden dette ar-
beidet startet. Hadde sagt ja til å være
med på revideringen av M-101 og har
i den forbindelsen gitt en del innspill
til revisjonslederen, men jeg ble pen-
sjonist før revisjonen kom i gang.
Selv om NORSOK standardene kom
med stabile krav så ble det ikke slutt
på kvalifiseringen av nye prosedyrer
for det. Det var alltid behov for å kva-
lifisere enten på grunn av nye material
varianter, huller i dekningsområdet,
dimensjoner utenfor kvalifisert dek -
ningsområde, nytt sveise tilsett, andre
standarder, eller nye sveisemetoder.

Kvitebjørn
På Kvitebjørn toppsiden ble det valgt
500 stål, for tykkelsene i området

15–60 mm, så da var det på igjen med
å kvalifisere nødvendige prosedyrer.
På manuell rørtrådsveising stod vi
overfor valget om å finne en ny rør-
tråd med høyere fasthet eller om vi
skulle bruke vår normale rørtråd som
vi hadde god erfaring med. Etter vur-
dering av fasthetsresultater oppnådd
på tidligere kvalifiseringer og fast-
hetsnivået på stålet som var valgt ble
det i samråd med Statoil bestemt å gå
for vår vanlige rørtråd. Men vi la inn
begrensninger på heat inputen og
interpass temperaturen for å sikre at vi
fikk høy nok fasthet. I tillegg ble det
utført batchtesting, av leverandøren
som fulgte vår prosedyre, før den en-
kelte batch ble akseptert. Ingen av
batchene som ble testet feilet. For pul-
verbue metoden valgte vi en tråd pul-
ver kombinasjon som var klassifisert
for 500 stål.

Sveiseprosedyrer
Prosjekter for oppkobling av rørled-
ning mot enten en plattform eller land
var alltid utfordrende med hensyn til
kvalifisering av prosedyrer. Dette
fordi DNV sin rørledningsspesifika-
sjon har strenge krav for kvalifisering
av prosedyrer. Blant annet er leveran-
dør av rør og deler en av variablene
som må kvalifiseres. På ett av pro-
sjektene endte vi opp med å kappe bi-
ter av riser rørene som var forhånds-

innstallert nede i skaftene for å få nok
material å kvalifisere på. På disse bi-
tene måtte kjemi og mekaniske egen-
skaper også testes siden det ikke var
mulig å framskaffe de tilhørende ma-
terialsertifikatene.

Grove dimensjoner
På et av de siste prosjektene jeg var
med på hadde vi en stor utfordring
med å sveise inn et spuns i modulfun-
damenter. Fundamentene var bygget
av 90 mm plate. På grunn av installa-
sjonsmetoden for disse fundamentene
var det tatt ut en del huller i topp pla-
tene som skulle tettes med i utgangs-
punktet 30 mm tykke spunser. Da det
kom beskjed fra offshore om at det
var funnet sprekker i det som var
sveist så langt var vi ganske sikre på
at det var brukt feil sveiserekkefølge.
Sveisrekkefølge ble utarbeidet og
noen flere spunser ble sveist, men
med samme nedslående resultat. Det
ble da bestemt å gjøre testing i verk-
stedet i Haugesund. Vi testet flere va-
rianter av sveiserekkefølge og tilsett
med høy forlengelse. Vi forsøkte å re-
dusere tykkelsen og også varianter
med en halvmåne i den enden av hul-
lene hvor modulen kom til å stå. Selv
om alt dette ble gjort i samråd med
kunden sine materialeksperter kom vi
aldri fram til en stabil løsning. I paral-
lell med sveisetestingen ble enginee-

Uttesting av rørtråder. (Privat)
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ring utfordret på om det kunne finnes
løsninger hvor det ikke var behov for
disse spunsene. Vi syntes selv vi
hadde god tid for å finne en god løs-
ning på utfordringen, men tida gikk
fort og tidspunktet for inn løfting av
modulene nærmet seg faretruende fort
og i siste liten ble en løsning hvor
disse spunsene ikke var nødvendig
godkjent. I etterkant av all testingen
satt vi igjen med en test sveist med
309 type tilsett som utfra testingen
med radiografi og penetrerende væske
så ut til å gi oss en akseptabel sveis.
Skulle vi ha fortsatte med denne løs-
ningen hadde vi en vei å gå med å
kvalifisere prosedyre, lage kalibre-
ringsblokk for testing med ultralyd og
sveising av et antall spunser for å vise
at den første ikke bare var flaks. Men
som sagt gikk tida fra oss og heldigvis
ble det godkjent en løsning hvor tet-
ting av disse hullene ikke inngikk.

Familie og et liv utenom sveising
Juni 1974 giftet jeg meg med min
Kari og i oktober reiste jeg i første-
gangstjeneste. Høsten 1975 startet jeg
som kjent på Bergen Ingeniør Høg-

skole. Vi etablere oss i Bergen nær-
mere bestemt i Ytre Arna fram til vå-
ren 1978. Vår eldste sønn ble født i
april 1978. Neste sønn kom i februar
1982. Og i oktober 1990 kom jenta.
Alle tre har skikket seg vel og er eta-
blerte. Han eldste her gitt oss to bar-
nebarn. Venter nå på at de to andre
skal følge etter. Alle har en bache-
lor/mastergrad, men ingen har fulgt i
farens fotspor. Mens vi bodde i Ber-
gen, fikk vi kjøpt tomt på Torvastad i
Karmøy kommune. Svigerfar satte da
i gang med å bygge slik at vi kunne
flytte inn sommeren 1978. Dette har
jo medført at deler av sommerhalvåret
har gått med til vedlikehold av hus og
hage.

NITO, NSF og Standard Norge
I tillegg engasjerte jeg meg i NITO fra
1983 til 2000. Jeg var først og fremst
engasjert i NITO sin lokale avdeling i
Haugesund senere Nord Rogaland og
Sunnhordland hvor jeg var styremed-
lem, sekretær, nestleder og leder. Var
også medlem av forhandlingsutvalget
for privat sektor fra 1991 til 1994. Var
også NITO tillitsvalgt på bedriften fra

1985 til 1998. I tillegg til NITO har
Eivind også innehatt sentrale roller i
NSF lokalt. Han har også vært en 
viktig bidragsyter i Standard Norge
SN/K-067

Interessante prosjekter du har 
deltatt i
Det har blitt mange både små og store
prosjekter opp gjennom årene til de
aller fleste feltene på norsk sokkel.
Det kan være enklere å nevne de fel-
tene og landanleggene som jeg ikke
har vært involvert i. Det har vært nye
moduler både store og små, vedlike-
hold, modifikasjoner og for noen av
prosjektene hele topsides.

Nevner i tilfeldig rekkefølge: Stat-
fjord, Statpipe, Ula, Ekofisk, Oseberg,
Brage, Heidrun, Tjeldbergodden, Ves-
lefrikk, Gullfaks, Sleipner, Kårstø,
Mongstad, Sture, Kollsnes, Snøhvit,
Troll, Njord, Tordis, Norne, Åsgard,
Visund, Alvheim, Gudrun, Draugen,
Europipe, Zeepipe, Draupner, Lange -
led, Ormen Lange, Volve, Snorre,
Kvitebjørn, Johan Sverdrup, Ivar Aa-
sen. �

Rebel EMP 205 AC/DC CE
MIG/MAG - MMA - AC TIG og DC/DC PULS TIG

Avansert sMIG funksjon som justerer seg selv , angi kun platetykkelse.  

HF start/Liftarc på TIG. 1-fas , 230V. 

Innstillingsområde 5-235 A  

Best nr : 0700300998

Kontakt deres lokale forhandler for pristilbud 
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Dette er en reise jeg gleder meg til! 
Jeg heter Knut Arne Hundal, 40 år,
bor i Drammen med 3 barn og
kone. Har gjennom hele min yrkes -
aktive alder jobbet med noe sveise-
relatert, fra sveiser/platearbeider til
sveiseleder, salg og bedriftsledelse.
På fritiden av det som er igjen etter
jobb og familie, elsker jeg frilufts-
liv, matlaging, løping og motorsyk-
kelturer.

Vil først og fremst takke Dag Sy-
vertsen for den innsatsen han har
gjort i over 8 år som generalsekre-
tær og daglig leder for NSF. Dag
har styrt med stø kurs og god or-
den, noe som er helt essensielt for
et forbund som behøver god sty-
ring og engasjement for sin utvik-
ling. Dette vil også prege arbeidet
fremover. Jeg er svært ydmyk for
muligheten og ønsker stor tak-
høyde hva det gjelder innspill og
ideer for NSF sin fremtid.

Fra 01.05.20 startet kunnskaps-
overføringen med Dag Syvertsen,
som et flerårig varamedlem i sen-
tralstyret vet jeg en god del om ar-
beidet som foregår sentralt i NSF
og at vi har et godt, engasjert og
aktivt styre, men det vil være
mange oppgaver og forpliktelser
som krever innsikt og opplæring.

Vi er og har vært igjennom en tid
hvor den globale pandemien herjer,
ingen har fått oppleve hverdagen
som normal. Dette vil nok prege de
fleste av oss i lang tid fremover.
Samhold i den nasjonale sveisein-
dustrien kan bare styrke oss, så
min oppfordring er at de som kan,
bør fokusere på vårt nettverk for
løsninger og samarbeid.  

Fremover vil det være viktig at vi
ivaretar den posisjonen og de ver-
diene NSF har bygd seg opp, sam-
tidig som at vi utvikler oss i tempo
med markedet og teknologien. Vi

vil nok se stadig hyppigere behov
for endringer, noe som vil sette
kreativitet, samarbeid og nytek-
ning i fokus.

Jeg har gjort meg en del tanker
rundt stillingen og hva som skal til,
for at vi skal videre lykkes i arbei-
det rundt NSF og faget vårt. Litt
abstrakt vil jeg si at mye av jobben
innebærer det å være åpen, aktiv
og nysgjerrig. Med de forandrin -
gene og den utviklingen vi står i,
har jeg troen på tilpasningsdyktig-
het i balanse med ivaretakelsen av
tradisjonelle aktiviteter og verdier.
Vi må også ikke glemme yrkesgle-
den og faglig lidenskap som er et
kraftig drivstoff i arbeidet vårt.

Det vil naturligvis være en opp-
startsfase, men jeg håper så fort
som mulig å komme meg ut til
både medlemmer og bedrifter slik
at jeg blir bedre kjent, samt at jeg
får innspill fra dere for inspirasjon
til videre forming av NSF. 
Ønsker dere alle friske og ser frem
til et samarbeide for sterke forbin-
delser! 

Knut Arne

Ny Generalsekretær/
daglig leder for NSF

Knut Arne Hundal

Sentral god -
kjenning gir ikke

automatisk 
godkjenning for 

å sveise på 
armering!

Sentral godkjenning gir ikke
automatisk godkjenning for å
sveise på armering!
Det er en misforståelse når verk-
steder mener å ha «alibi» for å
sveise på armering når de har fått
Sentral godkjenning.
Standarden NS-EN ISO 17660
må følges når det skal utføres
sveising av armering. 
Standarden krever at verkstedet
har tilgjengelig:
• kvalifisert personell for sveise-

koordinering, 
• sertifiserte sveisere, 
• kvalifiserte sveiseprosedyrer, 
• m.m. 
NS-EN ISO 17660 setter krav
både til sveising av lastbærende
sveiseforbindelser på armering
og til sveising av ikke-lastbæ-
rende sveiseforbindelser (heft -
sveis) på armering. Det er strenge
krav til utførelsen og kompetan-
sen.

Bjørnar Værnes
Fagleder for sveisekoordinator-
utdanningen ved Chr. Thams 
ressurs

Frist for annonser og 
stoff til SveiseAktuelt 

nr. 3-2020 er 
31. august
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40 år i sveisebransjen
Dersom jeg hadde valgt å stå i stil-
lingen som daglig leder i NSF i syv
måneder til hadde jeg passert 40 år i
sveisebransjen. Men det er en tid
for alt, og jeg velger derfor å over-
late «roret» til yngre krefter.
Jeg kom inn i 1981 som servicetek-
niker i en bedrift som importerte 
og solgte sveisemaskiner. Deretter
gikk det slag i slag til å bli selger og
etter hvert også salgssjef. De siste
tolv år innen jeg startet i NSF i
2012 jobbet jeg med industri og
medisinske gasser.

En fantastisk reise
Dette har vært en fantastisk reise
gjennom fire tiår. Jeg har fulgt ut-
viklingen i bransjen fra pinner til
rørtråd. Til automatisering og robo-
tisering. Jeg har opplevd sveisere
som har sveiset om kapp for å se
om rørtråd virkelig kunne måle seg
med pinner. Jeg har ved flere anled-
ninger vært reiseleder til Schweis-
sen und Schneiden i Essen. Dette er
turer en kunne skrive en «bestsel-
ger» om. Men jeg tror vi skal la de
historiene hvile i fred.

Daglig leder i NSF
Siden jeg startet opp som daglig le-
der i NSF har jeg jobbet mye alene.
Det ble en overgang etter i alle år å
ha jobbet i større bedriftskulturer.
Men takket være mange gode kon-
takter fra tidligere, mange dyktige
og interesserte personer i NSF
styre, komiteer og lokallag har dette
etter min oppfatning gått over all
forventning godt.

SveiseAktuelt
Som daglig leder i NSF har det vært

mange ulike og svært varierte opp-
gaver. SveiseAktuelt er en av de
viktigste oppgavene der det har
vært viktig for meg å forsøke og få
spredt mest mulig fagstoff, info om
nye produkter og prosesser osv. Et
tett og godt samarbeid med leveran-
dørene har vært avgjørende. Selv-
følgelig også Morten på Texthuset
som har vært en solid og trygg støt-
tespiller som alltid har levert til rett
tid og ønsket kvalitet. Leverandø-
rene har stilt opp med pressemel-
dinger og artikler, og de er trofaste
med annonseringen som er helt av-
gjørende for at bladet skal kunne
komme ut. Utgave 1 i 2020 ble det
største SveiseAktuelt jeg har hatt
ansvar for med hele 68 sider.
Et annet viktig medium er selvføl-
gelig vår nettside og vårt Facebook
forum. Her har jeg hatt dyktige
samarbeidspartnere som har bidratt
sterkt til at vi har kommet dit vi er
pr i dag.

Utdanning og diplomer
Utdanning er en annen svært viktig
oppgave for NSF som er den norske
representanten for IIW og EWF. De
fleste leserne kjenner godt til syste-
met for utdanning til sveiseinspek-
tører og sveisekoordinatorer. NSF
er den eneste som kan utstede de
aktuelle diplomene i Norge. NSF
reviderer og godkjenner også alle
utdanningsstedene i Norge som job-
ber med den aktuelle utdanningen.
Som representant for IIW blir også
NSF revidert. Her blir det sjekket at
NSF følger gjeldende regelverk for
utdanning og utstedelse av diplo-
mer. En slik hovedrevisjon er en
svært krevede affære som sist vi ble
revidert i september 2019 tok tre

dager. Regelverket diskuteres og re-
videres på IIW konferansene som
avholdes årlig. Det er svært viktig
for NSF som Norges representant at
man er representert på IIW konfe-
ransene. På den måten er man en
del av systemet og kan påvirke vik-
tige beslutninger. Et godt eksempel
på dette er saken rundt mulighetene
for personer med IWT for å kunne
bygge videre til IWE. Noe vi fikk et
gjennomslag for på IIW konferan-
sen i Bratislava i juli 2019.
Den årlige IIW konferansen arran-
geres av et eller annet av medlems-
landene. Det har derfor blitt noen
lange reiser i og med at jeg har re-
presentert NSF og Norge på konfe-
ransene siden 2013. Konferanser
som har blitt arrangert i Soul i Ko-
rea, Melbourne i Australia, Shang-
hai i Kina. Men også i Essen, Hel-
sinki og Bratislava. Årets konfe-
ranse skulle etter planen vært arran-
gert i Singapore, men er i likhet
med svært mange andre arrange-
menter avlyst pga korona situasjo-
nen.  Det ville uansett vært min
etterfølger Knut Arne Hundal som
skulle representert Norge. Han får
nok ikke sin debut i IIW konferan-
ser enda.

SMART Sveis konferansen
Dette er en konferanse jeg har brukt
svært mye tid og energi på. Jeg har
opplevd ekstremt mye positive folk
rundt meg i disse prosjektene. Fore-
dragsholdere har stilt opp i en
mengde så stor at det nesten har
blitt litt for mange. Men det har
ikke vært mulig for meg å unnlate
og ta med foredrag som kunne vær
av interesse for deltagerne.
Leverandørene har stilt opp som

Takk for meg
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sponsorer og utstillere. Sist men
ikke minst har det vært mange del-
tagere. Jeg har ikke mottatt noen
negative tilbakemeldinger, og reg-
ner derfor SMART som en suksess
som jeg virkelig håper vil fortsette
også i årene som kommer. 

SN/K-067
Arbeidet i komiteen SN/K – 067
har også vært en interessant opp-
gave. Som NSF sin representant i
komiteen har jeg hatt anledning til å
påvirke resultatet av standarder for
bransjen. Den siste saken jeg har
deltatt i er nok den mest krevende.
Situasjonen rund NS 477 ble en
omfattende oppgave for komiteen.
Alle medlemmene var i lengre tid
enige om at NS 477 var moden for
revisjon. Det ble nedsatt en arbeids-
gruppe med utspring i SN/K 067
hvor jeg var en av medlemmene.
Arbeidsgruppen skulle starte opp-
gaven med å se på hvordan standar-
dens utforming skulle bli. Etter re-
lativt kort tid fremkom det klare
signaler fra ekspertise i Standard
Norge at NS 477 i den form den ek-

sisterer måtte gjennomgå en bety-
delig revisjon. Standarden var ikke
lengre i hht nasjonale og internasjo-
nale krav og regler. En revisjon
ville bli såpass omfattende at man
ville i praksis nærme seg en ny
standard. Saken ble grundig disku-
tert i flere SN/K – 067 møter. Det
siste møte endte opp med en av-
stemming om hvorvidt standarden
skulle revideres eller trekkes til-
bake. Kanskje den mest krevende
oppgave jeg har deltatt i i min pe -
riode i SN/K – 067. Resultatet kjen-
ner vi.

Takk til alle
Det er viktig for meg å si takk. Takk
til alle som har bidratt i disse årene.
Uten den hjelp og støtte som har
kommet hadde det selvfølgelig ikke
vært mulig. Selv om jeg har vært
alene i jobben må en allikevel være
en lagspiller for å få dette til. Noen
av dere har sikkert vært irritert på at
svar på f.eks. søknader om god-
kjenning for utdanning kan ha tatt
for lang tid. Takk til dere også for
utvist tålmodighet. Som eneste an-

satte i NSF har man altså mange
ulike oppgaver. Typiske hektiske
perioder der noen ting har måttet
vente er tiden før SveiseAktuelt
skal gå til trykkeriet. Her er det ek-
sakte datoer å forholde seg til slik at
bladet kommer ut til planlagt tids-
punkt.

Fremtiden
Etter et hektisk liv med mange ulike
oppgaver vil det nok bli en over-
gang for meg som for alle andre
som blir pensjonister. Men jeg er så
heldig å ha en god familie med bar-
nebarn, hytte og sportsbil. Noen
hobbyer også.
Derfor tror jeg det skal gå bra.

Takk for meg !
Dag Syvertsen



NSWE sømløse rørtråder gir 
dokumentert best kvalitet og 
sveiseøkonomi

NST er eksklusiv leverandør av NSWE (Nippon 
Steel Welding and Engineering) sømløse rørtråder 
produsert med ICF-prosess.

Mange års erfaring med forskjellige produksjons-
metoder har vist at NSWEs ICF-prosess (In-line 
Continuous Filling) er den sikreste og mest 
effektive produksjonsmetoden for å oppnå jevn 
kvalitet på store volum. Dette er dokumentert 
gjennom 25 år med leveranser til en rekke svært 
krevende prosjekter.

Kompetanse må også følge med leveranser av 
sveisetilsett. Vår stab av sveiseingeniører og 

medarbeidere med sveisefaglig bakgrunn leverer 
denne kompetansen for å bidra til et resultat som 
tilfredsstiller dagens høye krav.

NST har Nord-Europas største lager med sveise-
materiell i Hokksund, samt lager i UK, Polen, Dubai 
og Singapore. Kontakt oss for en fagprat om 
sveising, økonomi og leveringstider.

www.nst.no

Norge  Norsk Sveiseteknikk AS, Hokksund, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / Avd. Møre og Romsdal, Tresfjord, tlf: 71 18 44 00  UK  NST Welding UK Ltd, Glasgow, 
tlf: +44 141 433 9350, e-post: uksales@nst.no   Polen  NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia, tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no Singapore  NST Welding Asia Pte Ltd, 
tlf: +32 476 57 12 05, e-mail: alban@nst.no  USA og Canada  NST Welding America, Inc., tlf: +47 99 27 80 00, e-post: nst@nst.noEr
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NSWE sømløs rørtråd Optimalisert for:

Ekstremt lavt hydrogeninnhold

Meget gode mateegenskaper

God strømovergang og stabil lysbue

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Lite etterarbeid på ferdig sveis

NSSW sømløs rørtråd            

A     B    C    D      E     F     G     H

A. Strip emne
B. Valsing til U-form
C. Flux fylles i jevn mengde
D. Sømsveising

E. Tråden trekkes
F. Gløding og dehydrogenering
G. Kobberbelegging
H. Trekking og spoling

NSWE-ICF produksjonsprosess:
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Innledning
LBW og LAHW har hittil vært lite be-
nyttet i Norge. Det har heller ikke
vært utført særlig FoU på disse meto-
dene, bortsett fra det som ble utført
sent 80- og tidlig 90-tall med en 10
kW CO2-laser hos SI i Oslo. For ca. 6
år siden begynte et PhD studium på
lasersveising ved NTNU, og ble utført
i samarbeid med Luleå tekniske uni-
versitet innenfor prosjektet Arctic
Materials 2. Bakgrunnen var gode re-
sultater fra testing av laser hybrid
sveising utført i det forutgående Arc-
tic Materials 1. Dette blir kort disku-
tert senere.
Litt innledningsvis vil det bli definert
noen begreper, dernest omtales kort
fordeler og ulemper med laser og laser
hybrid sveising. Til slutt diskuteres
noen resultater som er oppnådd.

Først noen begreper som er 
greit å huske.
Laserbearbeiding av metaller omfat-
ter metoder for bearbeiding av metal-
ler i industriell produksjon. De ed
hjelp av kraftige industrilasere (se la-
ser). De viktigste metodene er svei-
sing, additiv tilvirkning (3D printing),
lodding, laserskjæring, maskinering,
overflatebehandling og varmebehand-
ling. Lasere brukes også til merkong
av metaller.
Type laser. Det er hovedsakelig to ty-
per lasere som brukes i industrien: (i)
CO2-laseren, hvor det aktive medium
er nitrogen, helium og litt karbondiok-
sid, og (ii) Nd/YAG-laseren, hvor me-
diet er en krystallstav av yttrium-alu-
minium-granat dopet med neodym.
Begge typer sender ut infrarødt lys.
En mer aktuell laser i dag er ytterbium
dopet fiber laser.
CO2-lasere har en bølgelengde på
10,6 μm, og kan leveres med effekter

opp mot 50 kW. Lysstrålen avbøyes
og føres frem til arbeidsstykket ved
hjelp av speil. Disse laserne har lav
elektrisk effektivitet (< 10%) og kre-
ver kostbar He for beskyttelse. I dag
er det blitt mer populært med faststoff
lasere.
Fiberlasere har en kortere bølge-
lengde på 1,06 μm, som tillater over-
føring av strålen til arbeidsstykket ved
hjelp av fiberoptikk, noe som er en
praktisk fordel. Fiberlasere kan ha
opptil 50% elektrisk effektivitet og
trenger ikke He. For tiden er den stør-
ste fiberlaseren levert med 100 kW ef-
fekt. I Norden er det vanlig med laser-
effekter på 10-15 kW, men det finnes
mindre lasere også. For laserassistert
additiv tilvirkning er ofte lasere med 
< 1 kW benyttet (i 3D printere). Nå
har NTNU og SINTEF investert gjen -
nom MANULAB-prosjektet1 i en 16
kW fiberlaser for robotisert laser- og
hybrid lasersveising (størst i Norden
pr i dag). Dette er en nasjonal investe-
ring, og alle som er interessert, kan
prøve ut teknologien.

Ved lasersveising kan man benytte to
forskjellige modi: (i) ledningsmodus
(conduction mode) og (ii) nøkkelhull-
modus (keyhole mode). Disse er vist i
Fig.1. Hvilken modus man velger, av-
gjøres av godstykkelse og materiale,
samt muligheter i laserutstyret. For
sveising av tynne plater eller ved laser
belegging (cladding) kan ledningsmo-
dus være tilstrekkelig. For tykkere
plater eller tykkvegget rør må nøkkel-
hullsteknikk benyttes. Denne teknik-
ken krever høy tilført effekt (> 1.5
MW/cm2) over et lite område på 230
– 800 µm i diameter. 
Lasersveising kan også kobles med
lysbue for å forme en hybrid prosess,
dvs. laser-lysbue hybrid sveising (for-
kortet LAHW). Dette prinsippet er
vist i Fig. 2, hvor laseren er koblet til
en MIG/MAG (GMAW) prosess. La-
seren kan kobles til andre lysbuemeto-
der også, men laser-GMAW er blitt
mest populær de siste 10 årene. Mens
lasersveising brukes på tynnere gods,
kan hybrid lasersveising som f.eks. 
laser-GMAW brukes opp til relativt

Sveiseproduksjon med laser
Lasersveising (LBW) og laser-lysbue hybrid sveising (LAHW) er metoder for høy produktivitet ved hjelp av høy
sveisehastighet og dyp innbrenning. Når det gjelder sveisehastighet, kan LBW utføres med hastigheter opp til
6 m/min for tynne plater og 1,0-2,0 m/min for tykt gods. Dette er mange ganger hastigheter som oppnås med
lysbuesveising. Dyp innbrenning kan oppnås med høy lasereffekt slik at full gjennombrenning fra en side med
kun ett pass sveising kan være mulig.

IVAN BUNAZIV OG ODD M. AKSELSEN, SINTEF INDUSTRI, TRONDHEIM

1 MANULAB er finansiert av Forskningsrådets infrastrukturprogram (https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/infrastruktur/), sist besøkt 18 desember, 2019.

Fig. 1 To hovedprinsipper for lasersveising, henholdsvis ledning (til venstre) og nøk-
kelhull (til høyre).

�
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tykke plater. Lasersveising på tynnere
gods (< 5 mm) kan ha høy sveisehas-
tighet, dvs. opp mot 5 m/min. Hybrid
lasersveising vil normalt være forbun-
det med lavere sveisehastighet siden
det anvendes på tykkere gods, samt at
lysbuedelen vil ha begrensning i has-
tighet. Derfor er det vanlig å benytte
opp til 1,5-2,0 m/min. Selv om man
kobler laser- og lysbuesveising, vil
den totale varmetilførselen som oftest
være lav. Dette er positivt med tanke
på restspenninger og deformasjoner.
En sammenligning av makrofoto fra
ulike sveiseprosesser i Fig.1 viser at
laser og laser hybridsveising har høy
produktivitet sammenlignet med lys-
buemetoder. Fugevolumet kan reduse-
res betydelig, det brukes mye mindre
mengde tråd og dekkgass foruten en
mye høyere sveisehastighet.

Fordeler/ulemper
De viktigste fordelene med LBW er:
• Lav varmetilførsel som medfører

smal sveisesone og smal HAZ
• Herav små deformasjoner
• Sveiser opp til 20 mm kan utføres

ensidig med ett pass (dog avhengig
av laserens effekt)

• Dette gir store kostnadsbesparelser
• Ikke nødvendig med sveisetråd
• Sveising i I-fuge er mulig slik at

kostnader forbundet med fugepre-
parering kan reduseres til et mini-
mum

• Laserstrålen kan fokuseres på små
flater hvilket tillater sveising av små
deler

• De fleste metaller kan sveises med
laser

• Laser kan benyttes til sveising av
ulike metaller

• Lasersveising er normalt robotisert
• Til forskjell fra lysbuesveising blir

ikke lasersveising påvirket av mag-
netfelt

• Det er ikke krav til vakuum, kun
inert gass er vanlig

• Beskyttelse mot stråling er ikke
nødvendig for lasere med lav effekt

• Innbrenning på dybde-til-bredde
forhold på 10:1 kan oppnås

Prosessens begrensninger er:
• Delene må posisjoneres presist i

forhold til laserstrålen og strålens
fokalpunkt

• Maksimal tykkelse som kan sveises
er begrenset, men grense flyttes
kontinuerlig

• Penetration of more than about 20
mm is not regarded feasible for in-
dustrial production

• Høy refleksjon av lys og høy var-
meledningsevne hos enkelte metal-
ler kan være utfordrende (Al, Cu)

• Som en følge av høy avkjølingshas-
tighet/størknehastighet kan porø-
sitet og lav seighet/høy hardhet kan
være en utfordring

Sammenlignet med lasersveising har
hybrid lasersveising følgende forde-
ler:
• Bedre evne til å tette gap
• Mindre strenge krav til fugeprepare-

ring og innspenning
Sammenligning med GMAW:
• Høyere sveisehastighet
• Full innsmelting for ett pass
• Lavere varmetilførsel
• Mindre deformasjoner

Høyere sveisehastighet og mindre de-
formasjoner er svært viktig med tanke
på sveiseøkonomi.

Fig. 3. Sveising av tykt stål uten og med rotåpning. Fig. 4. Buttsveis i I-fuge

Fig. 2. Laser-GMAW hybrid sveising.
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Design og type forbindelser
Lasersveising kan benyttes i flere fu-
getyper. Den enkleste er en ren I-fuge
som preparert i begrenset omfang, en-
ten som skåret med plasma eller ma-
skinert. Det beste er selvfølgelig om
den er skåret med laser. Slik I-fuge
uten rotgap og med rotåpning er vist 
i Fig. 3. Andre eksempler er vist i 
Fig. 4 og 5 for henholdsvis kilsveis og
sveising av kryss. Lasersveising er
også godt egnet for å sveise overlapp
og T-forbindelser.

Eksempler på lasersveising av 
middels tykke plater
Autogen lasersveising (uten sveise-
tråd) kan benyttes for tynne og mid-
dels tykke plater i området opp til 10-
12 mm, dog avhengig av laserkapa-
sitet. Med en 10 kW laser er det svei-
set kilsveiser på 12 mm plate med 12
mm tykt steg. Resultatet er vist i Fig.
7 for forskjellig varmetilførsel. Det
kommer frem at for lav varmetilførsel
gir manglende oppfylling (Fig. 7a).
Dessuten vil hardheten bli veldig høy
gjennom hele sveisen både i varmepå-
virket sone (HAZ) og sveismetall,
dvs. maksimal hardhet > 400 HV0.5.
På grunn svært hurtig avkjøling med
så lav varmetilførsel dannes mikro-
strukturer som martensitt og bainitt,
og hardheten blir fort så høy som be-
skrevet. Det er fullt mulig å redusere
dette hardhetsnivået først og fremst
ved å benytte stål med lavere karbon -
innhold, dernest å justere sveisepara-
meterene, eventuelt å ta i bruk forvar-
ming eller anløpning etter sveising.
Det er særdeles viktig at helningsvin-
kelen på laseren er innstilt korrekt for
slike kilsveiser, ellers vil man i bun-

nen av sveisen kun treffe enten platen
eller steget.

Laser hybrid sveising av tykt gods
Laser-lysbue hybrid sveising av tykke
plater (45-50 mm) er utført med en 15
kW laser. Sveising av slik tykt gods er
utfordrende med tanke på å oppnå
homogene egenskaper. Her er det me-
get viktig å oppnå fordeling av smeltet
sveisetråd i hele platetykkelsen, dvs.
rotområdet må også ha tilført tråd, el-
lers vil man slite med å tilfredsstille
krav til maksimal hardhet. LAHW er
en svært kompleks prosess med
mange parametere involvert. Bildene i
Fig. 8 viser litt av fenomenet med de
to primære oppsettene for LAHW; (i)
laserstrålen er først fulgt av lysbuen
og (ii) lysbuen er først fulgt av laser-
strålen. Et tilhørende makrobilde av
sveisetverrsnitt i Fig. 9 viser full gjen -
nombrenning ved en tosidig LAHW
for en 45 mm tykkelse. Denne sveisen
er feilfri, men sveising av slike tykke
plater hvor dybde/bredde forholdet i
sveisen blir høyt kan være følsom for
størknesprekking. Slike sprekker opp-
står langs senterlinjen i laserdelen av

Fig. 8. Bilder fra høyhastighetskamera under LAHW sveising av tykk plate. (a) Laser
foran og lysbue bak, (b) lysbue foran og laser bak, (c) og (d) er prinsippskisser for de
to ulike oppsettene. 1 - sveisetråd, 2 – lysbueplasma, 3 – smeltedråpe, 4 – smelte-
grense, 5 – laser nøkkelhull, 6 – luftgap mellom platene.

Fig. 5. Dobbeltsidig kilsveis deponert
med laser.

Fig. 6. Kryss-sveis med laser.

Fig. 7. Makroseksjoner av laser kilsvei-
ser. Varmetilførsel: (a) 0,28, (b) 0,35 og
(c) 0,42 kJ/mm.
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sveisen. Et eksempel er vist i Fig. 10
med tilhørende fugepreparering. For å
vise at LAHW kan gi meget gode
egenskaper når sveisen ser bra ut,
henvises det til Fig. 8 (makrofoto),
Fig. 11 (fugeutforming) og 12 (CTOD
verdier). CTOD-verdiene er oppnådd
ved en temperatur på -50ºC. 
Dette indikerer en god seighet i svei-

sen, og er støttet av Charpy V-verdier
mellom 100 og 250 J ved -50ºC.
Lasersveising av aluminiumlegeringer
Lasersveising av aluminium er brukt i
bilindustrien som en følge av mer fo-
kus på lettvekts løsninger. Laser be-
nyttes i samme industri også i forbin-
delse med punktsveising av høyfaste
stål. Sammenlignet med stål har alu-
minium høy overflatereflektivitet og
høy varmeledningsevne. Høy energi-
tetthet er derfor nødvendig for å eta-
blere og opprettholde nøkkelhullet
under sveising av Al. Lase hybrid
sveising av aluminium har vist seg å
være veldig utfordrende på grunn av
kort avstand mellom laserstrålen og
lysbuen, hvor sveisetråden kan in -
fluere på stabiliteten hos nøkkelhullet.

Fig. 11. Fuge for LAHW. Rotåpningen
kan varieres som er parameter.

Fig. 9. Makro av tosidig LAHW sveis på
45 mm plate.

Fig. 10. Fugedesign og eksempel på
størknesprekk, 20 mm stålplate.

Fig. 13. Effekt av distanse mellom laser og lysbue ved LAHW av AA5083 (4.4% Mg)
med AA5183 tråd (4.8% Mg). Tallene i figuren angir strekkfastheten i MPa.
Grunnmateriale har flytegrense og strekkfasthet på henholdsvis 130 og 280 MPa.

Fig. 12. CTOD bruddseighet i lasersveis med skår/sprekk i sveismetall (WM) og smel-
tegrense (FL).
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Dette kan føre til fullstendig kollaps
av nøkkelhullet. Porøsitet er også et
problem, og krever rengjøring av fla-
ter som skal sveises, og ikke minst av
sveisetråden, hvor små overflateruhe-
ter og sprekker kan inneholde betyde-
lige mengder med fuktighet.

Resultater fra fiber laser-MIG svei-
sing av 5 mm AA5083 med AA5183
sveistråd viste betydelig menge porø-
sitet. Dette kommer frem fra strekk-
fasthetsdata plottet i Fig. 13. Høyeste
verdi er 122 MPa, hvilket er under
50% av grunnmaterialet. De lave ver-

diene skyldes porøsitet som fremkom
lett ved inspeksjon av sveisene. Det er
all grunn til å tro at disse resultatene
kan forbedres ved optimalisering av
sveiseparametere og valg av bedre
sveisetråd med mindre fuktighet. �
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Kemppi`s MasterTig sveisemaskin og
Flexlite TX sveisepistol er blitt tildelt
den anerkjente Red Dot prisen for ut-
søkt produktdesign. Begge løsningene
er utviklet og designet i Finland og re-
presenterer det ypperste i brukervenn-
lighet og ergonomi. 

MasterTig – Langt fra det 
ordinære
Kemppi’s MasterTig setter en ny stan-
dard for sveisekvalitet, brukervennlig-
het og kraft ved AC og DC TIG svei-
sing. Designet for profesjonelle svei-
sere gir MasterTig produktfamilies

fleksible design flere muligheter til å
tilpasses sveiserens spesifikasjoner,
inkludert flere valg av kontrollpanel,
fjernkontroll uten kabel og valg mel -
lom flere transport vogner.
MasterTig er en kompakt maskin kon-
struert i robust men lett injeksjons-
støpt plast med innvendige støtsikre
brostrukturer. Samtidig fremstår ma-
skinen som moderne, praktisk og ro-
bust.

Flexlite TX – Tenner din lidenskap
for sveising
Flexlite TX sveisepistol for TIG svei-
sing gir de beste tekniske ytelser, 
forlenget levetid på forbruksdeler og
den beste daglige komforten for svei-
seren. Slitesterkt silikongummimate-
riale gir et godt grep samtidig som
innovativt design gir redusert be -
lastning på håndleddet, dette gir svei-
seren mulighet til å fokusere på utfor-
drende oppgaver og oppnå et perfekt
resultat. 
Flexlite TX tig pistol er tilgjengelig i
flere belastingsklasser og lengder, i
tillegg til flere forskjellige TIG svei-
sehalser i vannkjølte og egenkjølte
modeller, Fjernkontroll montert på pi-
stolen gir nøyaktig strømjustering på
avstand.

Mastertig og Flexlite 
belønnet med RED DOT pris
for produktdesign

Mastertig.

Kemppi-Creating-MasterTig.
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Fokus på bruker erfaring og 
ergonomi
Kemmpi samler eksperter på elektro-
nikk, mekanikk, sveising, industri og
service design og kommersialiserings
design for å tilføre relevant verdi for
forskjellige typer industri. Kemppi
samarbeider med kundene deltar ak-
tivt i internasjonale forskningspro-
sjekter.
“Siden begynnelsen av Kemppi`s his-

torie er Kemppi produktene designet
for sveiserne, brukervennlighet, lett å
bruke og komfort er hoved fokus i
Kemppi designernes tankesett fortel-
ler Jari Kettunen, Kemppi`s ansvar-
lige for design.
Investering i design har gitt Kemppi
som det første selskapet innen svei-
sing flere internasjonale designpriser.
I 2006 mottok MinarcMig Adaptive
180 Red Dot Design Prisen, og i 2009

mottok FitWeld 300 sveisemaskin og
SuperSnake GT02S mellom mater
Red Dot Honorable Mentions. I 2012
mottok Kempact RA produktfamilie
den internasjonale iF Design Prisen. I
dag går 10% av Kemppi`s årlige om-
setning til FoU-aktiviteter. Bruker-
opplevelse er kjernen i all produktut-
vikling.
For mer informasjon
Kemppi Norge AS �

Flexlite.

’’“Å lage sveisemaskiner med et
godt og innovativt design går
langt under overflaten. Utstyret
må være praktisk, funksjonelt,
ergonomisk, trygt, pålitelig,
kostnads effektivt og samtidig
opprettholde en estetisk appell.
Denne brukerorienterte design-
filosofien er noe Kemppis desig-
nere og ingeniører har lyktes
med å bruke på hver maskin
designet siden selskapet ble
grunnlagt i 1949, fortsetter Om-
kar More, Kemppis sjefsdesig-
ner.

Let’s get connected.

What’s your  
welding challenge?

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Whether in a ferocious storm on the high 
seas or the heart of your company: 
welding technology is being faced with 
challenges from all corners. But what are 
the hurdles that you need to overcome?
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Pioneer Robotics AS i Grimstad/
Kristiansand har levert to Cobot svei-
sesystemer til As Nymo av typen Col-
laborative Multi-pass Welder. Dette
systemet er laget for ekstremt raskt
oppsett for sveising av store fuger,
noe som gjør systemet velegnet for
produksjon hvor det er one-off og små
serier. Slik situasjonen stort sett er hos
Nymo og ellers i Norge!
Systemet (bilde 1) består av en samar-
beidende robot (Cobot) fra Universal
Robots av type UR10, Kemppi A7
strømkilde og maskinsyn plattform fra
Applica Robot Integration. Partene
har utviklet en løsning for fler-
strengssveising hvor operatøren raskt
kan plassere strengene på rett plass i
fugen ved å klikke på et bilde/snitt på
operatørpanelet. Siden sveisetiden for
vær streng er betydelig kan operatøren
ambulere mellom flere cobot-system
av denne typen. Noe som gir høy bue-
tidsfaktor.  
Coboten (bilde 2) er montert på en
«pidestall» hvor styring materverk og
trådspole er plassert. KEMPPI A7 ro-
botsveisestrømkilde og mateverk er
koblet opp med UR coboten via Mod-
bus kommunikasjon. Nymo har
mange års erfaring med KEMPPI
sveisemaskiner for manuell og meka-
nisert sveising og ville derfor fortsette
med dette da Cobotene ble innført i
verkstedmiljøet. 
Brukergrensesnittet (fig. 1-3) er meget

intuitivt og er utviklet i tett samarbeid
med AS Nymo.
Maskinsynsystemet utnytter et 3D ste-
reokamera for å få frem profil og snitt
for fugen som skal sveises. Denne 
informasjonen presenteres så på ope-
ratørens skjerm hvor operatøren
mellom hver streng kan gjøre plasse-
ring og endringer for neste streng.
(fig. 3). 
Systemet kan også utvides med data-
lagring og dokumentasjon ved at bil-
der og rapport for sveis kan lagres

unna i bedriftens database eller doku-
mentasjonssystem. 
Collaborative Multi-pass Welder sys-
temet er blitt realisert basert på et
unikt samarbeid på Sørlandet hvor
mange selskaper har vært involvert.
AS Nymo, Pioneer Robotics AS, Ap-
plica Robot Integration AS, Kemppi
Norge AS, Mechatronics Innovation
Lab AS. Systemet representerer en ny
generasjon sveiseutstyr, som vil gi po-
sitive effekter innen HMS, buetidsfak-
tor og kvalitet. �

NYMO går for robotisert 
sveising
AS Nymo i Grimstad tar i disse dager ibruk et nytt hjelpemiddel for robotisert flerlagssveising. 

Målsetningen for Nymo med Cobot innvesteringen, er å effektivisere og sikre en
bærekraftig utvikling innenfor sveis, forklarer Peder Håbestad, som er produksjons-
sjef ved AS Nymo.    

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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AS NYMO
Nymo er en komplett EPCI leveran-
dør for Olje, Gass, maritim og pro-
sess industri. 
Nymo har produksjonslokasjoner i
Grimstad og Eydehavn. Med sine
mer enn 300 ansatte er Nymo en
hjørnesteinsbedrift i regionen.  
For mer info se:
www.nymo.no 

PIONEER ROBOTICS AS
Pioneer Robotics er en robot integra-
tor bedrift som er spesialisert inne
Robot og Cobot sveising. Selskapet
leverer nøkkelferdige CE merkede
løsninger. 
For mer info se:
www.pioneer-robotics.no 
www.intelliwelder.no 

KEMPPI NORGE AS
Kemppi er et av verdens ledende sel-
skap innen sveiseutstyr til manuell,
mekanisert og robotisert sveising. 
For mer info se:
www.kemppi.com/en-US/
contacts/kemppi-norge-a-s/

FA
KTA

Bilde 1 Bilde 3

Bilde 2
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Innledning
Additiv tilvirkning (Additive Manu-
facturing - AM) eller 3D printing er
blitt populært som et relativt nytt be-
grep innen produksjonsteknologien.
Internasjonalt er AM et raskt vok-
sende område som er en viktig del av
fremtidige avansert produksjon ("In-
dustri 4.0"). Bruk av AM i produksjon
av komplekse komponenter i flyin-
dustrien er et satsingsområde for flere
flyprodusenter. I USA er et stort pro-
gram "America Makes" satt i gang for
å sikre deres posisjon her. I Europa er
det flere satsinger langs viktige deler
av verdikjeden for å sikre Europas po-
sisjon. I Norge er det utviklet AM tek-
nologi (f.eks. Norsk Titan) som pro-
duserer ved hjelp av lysbue og sveise-
tråd. Utvikling av AM som produk-
sjonsmetode skjer også hos Tronrud
Engineering og Nordic Additive Ma-
nufacturing (NAM). I Storbritannia er
det laget en industristrategi som inne-
holder en oversikt over 11 bransjer og
hvordan AM vil innvirke på disse, se
Tabell 1.
Begrepet AM omfatter mange ulike
prosesser, men selektiv smelting av
pulverlag er mest populær og den som

er best egnet for kompliserte geome-
trier. Her vil imidlertid kun additiv til-
virkning ved hjelp av lysbue og svei-
setråd (Wire+arc additive manufactu-
ring – WAAM) beskrives. Fordelene
med WAAM er mange; det går raskt å
produsere relativt store komponenter
med enkel geometri. Produksjonen
med WAAM utføres også med relativt
billig utstyr. I prinsippet trengs bare
en strømkilde med tilbehør for enkel
manuell produksjon, men aller helst
bør man også koble sveisepistolen til
en robotarm, se Fig. 1. For tidkre-
vende komponenter kan en slik robot

produsere 24/7og vil være veldig kost -
nadsbesparende.
WAAM starter gjerne med en 3D
CAD modell av komponenten som
skal produseres, se Fig. 2. Deretter må
modellen brytes ned til planlegging av
baner for deponering av lag, etterfulgt
av programmering av robot før depo-
nering begynner. Det er også viktig å
overvåke byggeprosessen og kontrol-
lere defekter som kan oppstå ved
WAAM.
Selv om man diskuterer kun GMAW i
resten av denne artikkelen, kan også

Additiv tilvirkning med tråd
og lysbue
Additiv tilvirkning er blitt populært som produksjonsmetode og er forventet å øke i omfang de neste årene.
Den enkleste varianten kan utføres med lysbue og sveisetråd, og krever ikke høye investeringer. Eksempler på
WAAM med tråder av karbonstål, superduplex rustbestandig stål, nikkellegeringer og aluminium er vist og dis-
kutert i denne artikkelen.

XIAOBO REN OG ODD M. AKSELSEN, SINTEF INDUSTRI, TRONDHEIM

No. Industritall Sector AM IM pact

1 Aerospace Yes

2 Agricultural Technology No/Unknown

3 Automotive Yes

4 Construction Yes

5 Information Economy Yes

6 International Education No/Unknown

7 Life Sciences Yes

8 Nuclear Yes

9 Offshore Wind Yes

10 Oil and Gas Yes

11 Professional and Business Services Yes

Tabell 1. Forventet virkning av AM på 11 hovedsektorer [1].

Fig. 1. Oppsett for WAAM. Robot, strøm-
kilde, sveisetråd, dekkgass, arbeidsbord
og fiksturer utgjør utstyret som kreves.

Fig. 2. Skjematisk diagram av AM: (a) 3D CAD modell, (b) inndeling av modell i lag, og
(c) deponering av lag [1].

fortsettelse neste side



24 www.sveis.no � SVEISEAKTUELT 02-2020

andre lysbuemetoder som GTAW og
PAW benyttes til WAAM.

Karbonstål
For WAAM med tråd av karbonstål
gjelder stort sett de samme retnings-
linjene som ved flerlagssveising.
Komponenten som lages, må tilfreds-
stille de krav som eventuelt stilles, en-
ten det gjelder maksimal tillatt hard-
het eller minimum slagseighet eller
bruddseighet ved en gitt temperatur.
Dette gjelder også defekter som even-
tuelt oppstår under lagvis deponering.
Ved utvikling av prosedyrer for
WAAM er det enklest å enten produ-
sere vegger som vist i Fig. 3, eller al-
ternativt en blokk som vist i Fig. 4.
Disse er enkle å maskinere prøver fra
for standard prosedyreprøving. Veg-
gene i Fig. 3 er laget ved bruk av tre
forskjellige varmetilførsler, og er tes-
tet både med hensyn til slagseighet og
bruddseighet. Som vist i Fig. 5, er
slagseigheten meget god med alle ver-
dier over 100 J. Det er viktig at tråden
som velges, resulterer i en gunstig
mikrostruktur i både "som smeltet" og
gjenoppvarmet del av komponenten.
Ved WAAM av komponenter som
skal anvendes ved lave temperaturer,
er det ønskelig med en mikrostruktur
som kalles aciculær ferritt fordi den
har meget god seighet. Aciculær fer-
ritt er vist i Fig. 6 sammen med poly-
gonal ferritt hvor sistnevnte har mye
større korn.

WAAM er en godt egnet produksjons-
metode for komponenter i karbonstål
fordi det finnes et stort utvalg av kom-
mersielle sveisetråder som kan velges.
Disse finnes dessuten tilgjengelige for
ulike styrkenivå slik at man velge tråd
avhengig av krav til f.eks. flytegrense.

Superdupleks stål
WAAM med superduplex tråd medfø-
rer noen utfordringer. Slike tråder er
overlegert med hensyn til nikkel, og
har typisk sammensetning med 25%
Cr og 9% Ni. Dette medfører at
mikrostrukturbalansen kan bli utfor-
dret, som vist nedenfor. I prinsippet
ønsker man så høy produktivitet som
mulig, og vanligvis ønsker man å
bygge nye lag kontinuerlig uten stans
eller pause mellom hvert lag. Depone-
ring av lag med høy mellomlagstem-
peratur kan medføre dannelse av uøn-
skede faser som chi og sigma, i tillegg
til at svært langsom avkjøling kan gi
for lavt ferrittinnhold i henhold til
standard (30-65%), se Fig. 7. Dette
kan være kritisk med hensyn til styrke
hos den ferdige komponenten. Super-
dupleks stål har lav varmelednings-
evne og kunstig kjøling kan hjelpe
hvis ferrittinnholdet og fastheten blir
for lav. Ferrittfraksjoner så lavt som
22%, og med variasjoner mellom 22
og 33% ble funnet i upåvirket del. Til-

svarende tall for gjenoppvarmet del
var variasjon fra 28 til 44%. Mikro-
strukturen er veldig inhomogen, og
veggene har for lav ferrittfraksjon til å
bli godkjent. Et eksempel på seighet
hos en vegg produsert med 2509 su-
perduplex sveisetråd er vist i Fig. 8.
Etter korreksjon for prøvetverrsnitt
blir seigheten ca. 100 J, og det er tyde-
lig at variasjonen i varmetilførsel har
begrenset virkning, i hvert fall innen-
for området 0,4 til 0,9 kJ/mm. Seighe-
ten kan mer enn halveres hvis inter-
metalliske faser dannes.
Fordi det her ble benyttet en bygge-
plate i superduplex stål som basis for
deponering av lag, ble det dannet en
varmepåvirket sone (HAZ). Det ble
derfor observert kromnitrider i ferrit-
ten i denne sonen, se Fig. 9. Slike
kromnitrider er vanlige å finne i HAZ
ved sveising av både duplex og super-
duplex rustbestandige stål. Det hevdes
at slik utfelling kan være skadelig for
både korrosjons- og mekaniske egen-
skaper, men denne effekten er vanske-
lig å kvantifisere. Kromnitrider ble
ikke funnet i selve lagene.
En siste vanlig mikrostrukturbestand-
del i superduplex stål er sekundærau-
stenitt, ofte kalt γ2. Denne skjer ofte i
deler av et lag som opplever fornyet
oppvarming når det neste laget depo-
neres. Deler av austenitten som om-
vandles til ferritt ved oppvarming i to-
faseområdet bestående av ferritt og

Fig. 3. Vegger laget med WAAM med
tråd av karbonstål. Høyde og lengde på
veggene er henholdsvis ca. 50 mm og
230 mm.

Fig. 4. Deponert blokk i aluminiumlege-
ring.

Fig. 5. Charpy V slagseighet ved -18ºC.

Fig. 6. Mikrostruktur i vegg. Aciculær
ferritt (innenfor rød sirkel) og polygonal
ferritt (langs blå, stiplet linje). De mørke
"prikkene" er ikke-metalliske inneslut-
ninger.

Fig. 7. Mikrostruktur i vegger produsert
med 2509 tråd av superduplex rustbe-
standig stål. (a) Ferritt (mørkest)og aust-
enitt (austenitt er grå); (b) ferritt-aust-
enitt med chi og sigma (de to siste er
lyse faser, se piler).
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austenitt vil under avkjøling omvand-
les igjen til austenitt, såkalt sekundær
austenitt (γ2). Denne austenitten blir
mye finere enn den primære austenit-
ten da den dannes fra relativt fin, ny
omvandlet ferritt, se Fig. 10. I tillegg
vil den ha en litt annen sammenset-
ning enn den primære austenitten. Se-
kundær austenitt kan være bra for
seighet [3], men forringer korrosjons-
egenskapene. Redistribusjon av lege-
ringselementer kan oppstå under lag-
vis deponering på grunn av utfellinger
av Cr-nitrider eller ved omfattende
dannelse av sekundær austenitt. Slike
reaksjoner kan endre kjemisk sam -
mensetning hos faser, og dermed også
lokal reduksjon av motstand mot pit-
ting. Konsekvensene kan bli lokale
korrosjonsangrep [4].

Nikkellegeringer
Nikkellegeringer, ofte kalt superlege-

ringer, ble opprinnelig utviklet for an-
vendelser ved høy temperatur, blant
annet gassturbin blad. Etter at man
oppdaget at de også hadde meget gode
korrosjonsegenskaper, ble de etter
hvert tatt i bruk i olje og gassindus-
trien. Eksempler er Inconel-legerin -
ger, både de som får sin styrke fra fast
løsning (f.eks. Inconel 625) og fra ut-
fellinger (f.eks. Inconel 718). Tilvirk-
ning av nye komponenter i Inconel for
å erstatte ødelagte, eller reparasjon av
dem, er mulig ved å bruke WAAM.
Komponenter i superlegeringer er
kost bare, og reparasjon i stedet for er-
statning av en hel komponent kan
være meget kostnadsbesparende.
Mange komponenter som lages i su-
perlegeringer Ni-legeringer kan ha
veldig kompleks geometri og er dyre å
lage. Derfor har teknikker for direkte
metalldeponering blitt fokusert de
siste årene. Ett eksempel på produk-
sjon av vegger i Inconel 625 er vist i
Fig. 11. Disse 3 veggene er deponert
med forskjellig varmetilførsel, fra 0,3
til 0,76 kJ/mm. Den tilhørende
Charpy V seigheten er illustrert i Fig.
12, og kun verdier høyere enn 150 J
ble oppnådd. Inconel 625 inneholder
Nb som sammen med Mo (og Ti) sei-

grer til interdendrittiske områder og
danner Laves fase under avkjøling.
Laves har en kompleks sammenset-
ning, (Ni,Fe,Cr)2(Nb,Mo,Ti), hvor
mange elementer inngår,. Ellers utgjør
de primære dendrittene hovedandelen
av mikrostrukturen, se Fig. 13.

Aluminium
WAAM av aluminium er relativt be-
grenset på grunn av få legeringer til-
gjengelig i form av tråd. Disse er ve-
sentlig basert på høyt magnesiuminn-
hold, Al4,5Mg, eller høy silisiumkon-
sentrasjon, Al4,5Si, og er henholdsvis
5XXX- og 4XXX-legeringer. Kompo-
nenter av legeringene 6XXX- og
7XXX kan derfor ikke produseres på
grunn av sprekkdannelse. Dette be-
grenser valgfriheten veldig, og er ikke
en ønskelig situasjon. Utvikling av
nye tråder for WAAM av aluminium
er derfor strategisk viktig for alumini-
umindustrien, ellers kan denne bran-
sjen bli akterutseilt når det gjelder
mulighetene innenfor additiv tilvirk-
ning. Et eksempel på WAAM med
aluminiumlegering AA5183 er vist i
Fig.14, hvor det er simulert en "flens"
med vanlig GMAW. Fig. 15 og 16 vi-

Fig. 8. Charpy V slagseighet ved -20ºC
hos vegger produsert med superdupleks
2509 tråd.

Fig. 9. Kromnitrider i ferritt.

Fig. 10. Dannelse av sekundæraustenitt

Fig. 11. Makrofoto av vegger i Inconel 625. (a) 0,3 kJ/mm, (b 0,62 kJ/mm og (c) 0,76
kJ/mm. 

Fig. 12. Charpy V seighet hos vegger
produsert med tråd av Inconel 625.

Fig.13. Mikrostruktur i deponert Inconel
625 (ikke gjenoppvarmet område).

�
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ser resultater fra henholdsvis strekk-
prøving i x-, y- og z-retning og hard-
hetsmålinger i horisontal og vertikal
retning.
WAAM er også utført med AA4047
legering (Al12Si). Resultatene viser at
WAAM gir høyere styrke og hardhet
enn både sandstøping og støping i
stålform, hvor sistnevnte har mye
høyere avkjølingshastighet enn sand-
form [5]. Alle WAAM-resultater for
flytegrense, strekkfasthet og dukti-
litet, uavhengig av retning (x-, y- og
z-retning), hadde høyere verdier enn
de støpte. Dette gjaldt spesielt strekk-
fasthet og forlengelse. 
En annen utfordring med lagvis pro-
duksjon er porøsitet. Dette er egentlig
et kjent problem fra sveising av alu-
miniumlegeringer. Ved WAAM stilles
det minst like strenge krav til rengjø-
ring og håndtering av sveisetråd.
WAAM med aluminium er også utført
med CMT (Cold Metal Transfer), som
er en kaldere variant av GMAW. Re-
sultater fra strekkprøving ga strekk-
fasthet på 270 til 297 MPa [6], med
høyeste verdier for horisontale prøver.
Dette er helt i tråd med resultater for
vanlig GMAW deponering som vist i

Fig. 15. Til tross for lavere varmetil-
førsel ved CMT må man være klar
over risikoen for deformasjoner ved
WAAM med aluminium på grunn av
høy varmeledningsevne og lav E-mo-
dul. Det kan være hensiktsmessig å
utvikle et avkjølingsverktøy som kan
benyttes for å kontrollere varmen
bedre under prosessering av alumi-
nium med WAAM. Både tilført energi
og mellomlagstemperaturen er viktige
faktorer, både av hensyn til kvaliteten
hos komponenten (gjerne lavest mulig
varme og temperatur) og produktivite-
ten (høy tilført energi og høyest mulig
temperatur mellom lagene), slik at det
sannsynligvis blir nødvendig med
kompromiss. 

Hybride systemer
Hybride WAAM systemer er også de-
signet og utprøvd. Et eksempel på
dette, utviklet ved Cranfield Univer-
sitet, er vist i Fig. 16. Både titanlege-
ringen Ti6Al4V [7] og aluminiumle-
geringene AA2319 (med ca. 6% Cu)
og AA5087 (med ca. 5% Mg) [8] har
blitt undersøkt med hybrid WAAM og
kaldvalsing. Resultatet fra disse
undersøkelsene viste at det er fullt
mulig å redusere porøsiteten til et mi-
nimum, samt at eventuelle gjenvæ-
rende porer var veldig små (< 5 µm). I
tillegg kan slik kaldbearbeiding resul-

tere i mindre kornstørrelse på grunn
av deformasjon og rekrystallisasjon.
Dette bidrar igjen til økt styrke og
hardhet.
Det er også rapportert forsøk med å
integrere en CMT-utstyr, inklusive
sveisepistol, og en numerisk styrt
(CNC) maskineringsbenk. Prinsippet
er enkelt vist i Fig. 18. CNC-styrte be-
vegelser kan styre sveisepistolen, og
kan innlemme bevegelser av fres når
det passer i prosessen. Dette gjør at
prosessen prinsipielt tar kortere tid,
Ved robotisert WAAM må man flytte
komponenten inn i et maskinerings-
verktøy og vil ta litt lengre tid.
Begge disse hybride systemene har
kommet i løpet av den siste 5-års peri-
oden. Det er bare et tidsspørsmål før
industribedrifter har utviklet dette for
fullskala produksjon av komponenter.

Fig. 14. "Flens" laget med tråd av
AA5183.

Fig. 15. Strekkprøving av komponent produsert med AA5183 tråd. (a) Retninger for prøveuttak, (b) prøvedimensjoner, og (c) 
tilhørende spenning-tøyning kurver.

Fig. 16. Skjematisk skisse av kaldval-
sing WAAM [7].

Fig. 17. Skjematisk skisse av kaldvalsing WAAM [7].
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Dette steget er viktig for å kunne in-
dustrialisere WAAM som er reelt al-
ternativ til de 3D-printerne som fore-
ligger basert på selektiv lasersmelting
(SLM) av lagvis deponert metallpul-
ver. Et annet skritt som har vært vik-

tig, er å produsere større prototyper
med WAAM slik vist i Fig. 19. Det
siste skrittet mot industriell bruk av
WAAM er kanskje det som er viktigst
for industrien, nemlig standardisering.
Foreløpig er dette noe mangelfullt,

men for WAAM kan det kanskje, i på-
vente av dette, benyttes DNV GL
standarder for det som omfatter mate-
rialer og fabrikasjon i f.eks. olje- og
gassindustrien. �

Fig. 18. Integrert WAAM + fresing [9]. Fig. 19. Større komponenter av AA5183
laget med WAAM (CMT) med diameter
på (a) 1000 mm og (b) 400 mm [9].
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AIZ er en produktions- og service-
virksomhed i Lautlingen i Sydtysk-
land. Udover at agere som underleve-
randør til andre virksom¬heder, frem-
stiller virksomheden også forskellige
produkter til forbrugere i sit eget
brand Albkult. AIZ blev etableret i
2007 og er sammen med to andre
samfundsnyttige virksomheder, ZAW
og ISBA, en del af institutionen Le-
benshilfe Zollernalb, hvis formål er
erhvervsmæssig kvalifikation af men-
nesker med fysiske og psykiske han-
dicaps og indslusning af dem på det
almindelige arbejdsmarked. 
AIZ har i dag 60 ansatte, hvoraf 40 %
har et fysisk eller mentalt handicap.

For at give sine handicappede ansatte
mulighed for at bidrage til svejsepro-
duktionen, begyndte AIZ at se sig om
efter innovative svejseløsninger: 
– Vi fremstiller metalkomponenter til
en bred vifte af industrier – fra me-
diko- og møbelindustri til den tyske
bilindustri. I vores eget brand Albkult
producerer vi fx markiser og udendørs
møbler i stål og træ til B2C markedet,
fortæller Daniel Gonser, driftsleder
hos AIZ. 
– De fleste af vores produkter bliver
produceret af stål eller består af stål-
komponenter, hvilket gør svejsning til
en vigtig del af vores produktionspro-
ces. Derfor har vi været på udkig efter

nye teknologier, der kan støtte vores
handicappede medarbejdere. Vi vil
gerne lære dem svejsefaget, så de med
tiden også kan bidrage til vores svej-
seproduktion. 

Nye muligheder for 
handicappede svejsere
I sin søgen efter en svejseløsning, 
der kunne modernisere produktionen
og hjælpe de handicappede medar -
bejdere, blev AIZ præsenteret for 
Migatronics CoWelder, som ifølge
Daniel Gonser er den førende kollabo-
rative svejserobot på markedet:
– Der er ikke nødvendigvis brug for
ekstra dele til CoWelder. Den bliver

AIZ:

Svejserobot hjælper 
handicappede svejsere
AIZ gGmbH er en samfundsnyttig industrivirksomhed i Tyskland, der bl.a. beskæftiger mennesker med fysiske
og psykiske handicaps. For at hjælpe det stigende antal handicappede svejsere i produktionen har AIZ investe-
ret i tre Migatronic CoWelder-svejserobotter: en til TIG-svejsning og to til MIG/MAG-svejsning. 

- Set fra vores synsvinkel er den største fordel ved CoWelder, at vores handicappede kolleger selv kan betjene robotten, udtaler
Daniel Gonser, som er driftsleder hos AIZ.
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leveret som en komplet plugin-svejse-
robot, der er klar til brug lige efter in-
stallation. Den er yderst effektiv, og så
sikrer den altid ensartede svejse-
sømme i konstant høj kvalitet, siger
han.
AIZ blev imponeret over den kollabo-
rative svejserobots kvaliteter. For et år
siden investerede virksomheden i sin
første CoWelder med TIG-funktion.
For nylig blev der indkøbt yderligere
to CoWelder MIG/MAG med syner-
giske svejseprogrammer, puls-funk-
tion, IAC (Intelligent Arc Control) og
IGC (Intelligent Gas Control). Co-
Welder TIG-robotten bliver hovedsa-
geligt brugt til svejsning af produkter i
AIZ’ eget mærke. De to CoWeldere til
MIG/MAG-svejsning bliver primært
brugt til produktion af metalkompo-
nenter i store serier til andre virksom-
heder. De tre CoWelder-robotter er så-
ledes blevet en fast bestanddel af pro-
duktionslinjen, og Daniel Gonser glæ-
der sig over, at investeringen giver
AIZ’ handicappede svejsere nye mu-
ligheder: 
– Set fra vores synsvinkel er den stør-
ste fordel ved CoWelder, at vores han-

dicappede kolleger selv kan betjene
robotten. Vi kan nu lære alle vores an-
satte at svejse, og det har åbnet døren
til fremtidige job i svejseindustrien for
mange af dem med handicap. Derfor
har de også taget imod deres nye ro-
botkolleger med åbne arme, og de har
al mulig grund til at være stolte over,
at de kan betjene en så avanceret svej-
serobot som CoWelder. 

En bedre fremtid med 
automatisering
Jürgen Ganzenmüller, der er salgsan-
svarlig hos Migatronics tyske datter-
selskab, er ikke i tvivl om, at CoWel-

der-svejseløsningen, på grund af dens
effektivitet og alsidighed, er perfekt
for industrivirksomheder som AIZ:
– CoWelder er nem at bruge og ind-
stille alt efter en given komponents
design. Det gør den til den ideelle
svejseløsning for AIZ og virksomhe-
dens handicappede medarbejdere. Co-
Welder er enormt driftssikker og ef-
fektiv og passer fint til produktion af
både små og store serier. Den kan op-
timere en virksomheds produktion og
er derfor relevant for stort set alle
virksomheder med svejseproduktion,
siger Jürgen Ganzenmüller. �

FAKTA OM COWELDER: 
- Komplet svejseløsning med en MIG/MAG eller TIG strømkilde 
- Hurtig opstilling: leveres samlet og klar til at installere i en eksisterende produktion
- Optimerer produktionen af svejseemner, uanset mængde og hyppighed 
- Nem, intuitiv programmering, selv for uerfarne robotoperatører 
- Effektiv og omkostningseffektiv automatiseringsløsning til alle typer produktions-
virksomheder 

- Brugervenlig, fleksibel og nem at flytte rundt
- IGC® (Intelligent Gas Control) for optimal gasdækning og gasbesparelse på op til 
50 %

- Løsningen er CE-certificeret og kræver ingen sikkerhedsafskærmning (kan fungere
side om side med mennesker).

FA
KTA
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Alu Menziken Euromotive GmbH,
som ligger i Ranshofen i Oberöster-
reich, ble grunnlagt i november 2014
som et heleid datterselskap av det
sveitsiske selskapet Alu Menziken
Extrusions AG. Rundt 700 personer er
ansatt i hele konsernet, inkludert 150 i
Ranshofen. Her utvikler og produse-
rer Alu Menziken moderne og lette
aluminiumkomponenter og -systemer
for bil- og luftfartsindustrien. Innen
produksjon for bilindustrien har øster-
rikerne utmerket seg som leverandø-
rer for premiumprodusenter, sportsbil-
produsenter og innen e-mobilitet. Ty-
piske komponenter og komponent-
grupper er kollisjonshåndteringssyste-
mer, setestrukturer, veltesystemer og
batteribokser.
I tillegg til erfaring, fleksibilitet og ut-
viklingskompetanse setter bilprodu-
sentene spesielt pris på produksjons-
dybden og den lange erfaringen til

Alu Menziken. Før prototypene til
batteriholderelementene opprettes,
kontrolleres alle konstruksjonsteg-
ninger med tanke på gjennomførbar-
het, i tillegg til at selve prosessflyten
simuleres. Det utføres en test for å be-
stemme om alle delene kan sveises og
skjøtes, og ved behov foretas det kor-
reksjoner for å øke radius eller endre
U-profiler. 

Batteriholderens lekkasjetetthet
har øverste prioritet 
Bilbransjen krever bortimot helt jevne
og deformasjonsfrie sveiseresultater.
Samtidig får komponentene stadig
større flate og blir vanskeligere å
sveise i reproduserbar kvalitet. Aller-
ede før batteriholderne skal plasseres
nøyaktig på millimeteren i chassiset
på bilene, utføres det en tetthetskon-
troll på dem. Grunnen til dette er: bat-
terikassene må ikke bare være luft-

tette, men også beskyttet mot vann-
sprut. Dette gjør sveisingen til en ut-
fordring.
På grunn av de høye kravene til over-
flateegenskaper, varmeledeevne og
renhet er sveising av aluminium spe -
sielt utfordrende. Det krever ikke bare
omfattende kunnskap om søm klar-
gjøring eller innstilling av sveisepara-
metre, men også riktig sveiserekke-
følge som skal hindre at de enkelte
holderelementene deformeres. Alu
Menziken har nettopp disse kunnska-
pene. Selskapet er sertifisert i henhold
til EN ISO 3834-2 TÜV, og i tillegg til
kvalifiserte sveiseeksperter sysselset-
ter de også en ekstern sveiseveileder
som en integrert del av sitt kvalitets-
styringssystem. Hovedsakelig sveises
det aluminiumslegeringer i serien
5000-7000.

Fordelene til LaserHybrid ved 
ekstruderte profiler
Bilindustrien foretrekker foreløpig
fremdeles roterende friksjonssveising.
Denne prosessen bruker hverken gass
eller tilsatsmaterialer og sveiser nes-
ten uten forvrengning på grunn av 
de relativt lave temperaturene (rundt
550 °C for aluminium). Et roterende
verktøy – den såkalte stiften – senkes
ned i skjøten med stor kraft. Den var-
mer opp sveisesonen til like under
smeltepunktet i løpet av noen få sek-
under. Så snart materialet begynner å
bli mykt, starter foroverbevegelsen av
stiften som nå roterer med høyt kon-
takttrykk langs skjøtelinjen. Alumi-
niumet som smelter rundt stiften, fu-
ges sammen og danner deretter den
integrerte skjøten. 
Til slutt stoppes foroverbevegelsen,

LaserHybrid-sveising 
overbeviser ved ekstruderte profiler
Billeverandøren Alu Menziken bruker LaserHybrid-prosessen for å sveise ekstruderte profiler. Dette gir avgjø-
rende fordeler sammenlignet med roterende friksjonssveising: resultatet er lite slitasje, utstående material er
ikke noe problem og prosessen kan brukes til å sveise både butt- og kilesveisesømmer. Dette er grunnen til at
Alu Menziken investerte i et LaserHybrid-sveisesystem for produksjon av batteriholderkomponenter – de opp-
nådde betydelige prosessfordeler med sveising og robotteknologi fra Fronius Welding Automation og Fanuc.

Norbert Dickinger er
produksjonsleder hos

Alu Menziken i
Ranshofen.
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og det roterende verktøyet trekkes ut
av sveisesonen. Det er imidlertid nøy-
aktig denne bevegelsen som innebæ-
rer en stor ulempe ved roterende frik-
sjonssveising: det skapes et hull der
det roterende verktøyet forlater grunn-
materialet. Konstruktøren må ta med
et såkalt komponentoverskudd i be-
regningen, som må fjernes etter svei-
seprosessen. En annen ulempe: Fric-
tion Stir Welding er ikke egnet for
sveising av kilesveis. Buttsveisesøm-
mer og kilesveis krever alltid to sepa-
rate prosesser, ettersom de ikke kan
sveises med samme sveisehode. Med
LaserHybrid-sveising er dette mulig i
PA- og PB-posisjon.

LaserHybrid er synonymt med
fremtiden for Alu Menziken
Alu Menziken bruker LaserHybrid-
sveising på en målrettet måte. Denne
prosessen gjør det mulig med kiles-
veis og gjør at man unngår unødven-
dige utløpsområder. LaserHybrid
kombinerer en laserstråle med en
MIG-sveiseprosess i én felles prosess-

sone. Den kraftige strålebunten som
rettes mot sveisesømmen, har svært
høy energitetthet. Dermed fordamper
aluminiumet og trenger dypt inn i
grunnmaterialet. Med MIG-prosessen,

som kommer etter laseren, fylles søm-
men og man får en optimal dannelse
av ensartede sider. Den ekstra varmen
som tilføres, gir materialet tid til ut-
gassing, og dermed reduseres pore-

Utsikt over firmabygningen til Alu Menziken Euromotive GmbH i Ranshofen i Oberösterreich.

Sven Esterbauer, sveisetekniker hos Alu Menziken, spenner fast de ekstruderte pro-
filene.

�
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ømfintligheten i sammenligning med
ren lasersveising.
Norbert Dickinger, produksjonsleder
hos Alu Menziken i Ranshofen, kjen-
ner fordelene: "Vi kan sveise flere bat-
teriholderkomponenter i ett enkelt ar-
beidstrinn og øker produksjonen ved
hjelp av høye sveisehastigheter – tak-
ket være den laserstabiliserte lysbuen.
Samtidig minimeres komponentenes
deformasjon takket være det lave
energiinntaket". 

Sveise- og robotteknologi fra 
Fronius og Fanuc
Prosjektet ble utført i partnerskap:
maskinteknikk og sveiseteknologi fra
Fronius Welding Automation, roboter
og fiberlasere fra Fanuc. Alu Menzi-
ken har allerede hatt gode erfaringer
med Fronius, ettersom sveisestrømkil-
dene i serien TPS og TPS/i har vært
vellykket brukt til manuell sveising og
robotsveising i lang tid. 
"Fronius overbeviser oss med sin for-
billedlige støtte. Hvis du trenger hjelp,
vil noen være der innen kort tid. Vi
kan løse mindre problemer over tele-
fonen eller fjernvedlikehold. I tillegg
tilbyr Fronius jevnlig opplæringskurs
for sveiseteknikere. Den gode ar-
beidsstemningen spiller også en viktig
rolle. Dessuten skal det sies at Fro-
nius-apparater knapt har noen proble-
mer, ettersom det kun brukes kompo-
nenter av høy kvalitet", sier Sven Es-
terbauer, sveisetekniker hos Alu Men-

ziken. Norbert Dickinger bekrefter det
kollegaen sier: "Støtten vi fikk fra
Fronius, var også utmerket i dette pro-
sjektet". 
Fronius utførte de første sveiseforsø-
kene i Thalheim før den nye robots-
veisecellen ble designet. Etter tilfreds-
stillende resultater ble systemet desig-
net og produsert. I neste trinn stilte
Alu Menziken en sveiseinnretning
med et nullpunktsspennsystem for yt-
terligere tester og parameterbestem-
melser til rådighet. Robotsveisecellen

og H-posisjoneringen ble deretter satt
opp i Ranshofen. "Sammen med Fro-
nius optimaliserte vi deretter alle
parameterne. Det er nettopp slik du
forestiller deg et partnerskapsbasert
samarbeid", legger Dickinger til.
Alu Menziken valgte bevisst Fanuc
for automatisering av sveisesystemet:
spesialisten leverte ikke bare roboten,
men også laserkilden. Dette er en for-
del som gjenspeiles i optimal synkro-
nisering av robothastigheten og laser-
kraften. I tillegg var også brukervenn-
ligheten og den enkle programmerbar-
heten av roboten en fordel.

Optimalt rustet for ulike 
komponentstørrelser
Ulike ekstruderte profiler kan sveises
opp til en viss komponentstørrelse,
med et maksimalt sveiseområde på
2800 x 2000 mm og en komponent-
vekt per posisjoneringsside på 500 kg.
Produksjonsprosessen er halvautoma-
tisert: etter at medarbeideren har plas-
sert aluminiumskomponentene på en
H-posisjonering, aktiverer han den
automatiske spennprosessen, som er
sikret med en sikkerhetslysport. H-po-
sisjoneringen svinger deretter inn i la-
serbeskyttelseshuset, og sveiserobo-
ten beveger seg til startposisjonen.
Sveiseprogrammet kjører automatisk,
og det samme gjør sveisepistolrengjø-
ringen i henhold til spesifiserte ren-
gjøringssykluser. Etter ferdigstillelse
beveger roboten seg i venteposisjon

LaserHybrid-sveising av lengdesømmer utføres ved hjelp en av Fanuc-robot.

Samarbeid for et vellykket prosjekt: roboter fra Fanuc med sveiseteknologi fra
Fronius.
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og H-posisjoneringen beveger den
sveisede komponenten ut av huset. Til
slutt blir arbeidsemnet automatisk av-
spent og kan fjernes.
For Sven Esterbauer medfører syste-
met viktige fordeler: "Systemstyrin -
gen fra Fronius er så intuitiv at en ny
operatør kan betjene systemet i løpet
av få minutter. Takket være den store
berøringsskjermen har du alltid full-
stendig oversikt over hele prosessen –
inkludert robotposisjon, prosesspara-
metere og sømsporing".

Laser-Hybrid: mer lønnsomt, 
raskere og mer fleksibelt
Hos Alu Menziken Euromotive her-
sker det ingen tvil om fordelene med
LaserHybrid-sveiseprosessen. Nå kan
de sveise både buttsveisesømmer og
kilesveis i ett og samme arbeidstrinn,
noe som gjør prosessen raskere og
mer lønnsom
"Jeg er sikker på at Alu Menziken vil
være med på etablere LaserHybrid-
prosessen innen bilindustrien", forkla-
rer Norbert Dickinger. For å overbe-
vise har leverandøren satt sammen
spesialutstyr for demonstrasjonsfor-

mål, bestående av forskjellige kompo-
nenter med forskjellige veggtykkelser
og innbrenningsdybder, samt makro-
skopisk forberedte sveisemønstre.
"Den nye robotsveisecellen fra Fro-

nius Welding Automation og Fanuc
vil hjelpe oss med dette", sier Dic-
kinger overbevist. �

LaserHybrid-sveisecellen fra Fronius, inklusive systemstyring og H-posisjonering.
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Norsk Sveiseteknisk Forbund setter
pris på satsing hos stålleverandøren
Baastad Mekaniske AS, og vil gratu-
lere virksomheten med deres nye
bygg. Kjetil Myhrvold, daglig leder
og gründeren bak selskapet, er meget
fornøyd med fremskrittene som er
blitt gjort.
Bedriften har fra starten satset på en
sunn og god drift, med kvalitetsfokus
i alle ledd av leveransene, og har
vokst gradvis i løpet av de siste årene.
Produksjonsvirksomheten er bygget
opp sammen med mange lokale fag-
folk, noe som har vært en viktig faktor
for den gode veksten som selskapet
har opplevd.
Fra å være en leverandør av stålarbeid
av generell art, bestemte bedriften seg
for å formalisere kvalitetsnivået på sin
produksjon i 2018. Baastad Meka-
niske og Kjetil Myhrvold, så det som
naturlig å bygge opp produksjonspro-
sessen og kvalitetskontrollen i tråd
med NS-EN 1090-1 sine kvalitets-
krav. 
Selskapet så fort at dette krevde en
systematisk arbeidsflyt, helt fra kun-
deforespørsel, til levert ferdige pro-

duktet. Etter en vurdering av flere for-
skjellige systemer for å etterkomme
kvalitetsstandarden, landet bedriften
på Weld IT sin løsning, basert på en
helhetlig vurdering av hva deres kva-
litetsstyringssystemer gir muligheter
for.
Det var viktig for oss at leverandøren

kunne tilby både den digitale plattfor-
men, samt den faglige bistanden en
trenger i etableringsfasen. - Kjetil
Myhrvold.
Resultatet av overgangen til den for-
maliserte kvalitetsstandarden har vært
positiv og har gitt Baastad Mekaniske
behov for større fasiliteter, noe som så

Baastad Mekaniske viser
frem sine nye lokaler
Positive fremtidsvisjoner på tross av korona-krisen
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har ledet dem til deres romslige nye
bygg. Det nye verkstedet er å finne i
Hølandsveien 88, 1860 Trøgstad. 
Produksjonslokalene har et areal på
imponerende 1 620 kvadratmeter. De
er bygget og innredet nøyaktig i hen-
hold til produksjonsbehovene, blant
annet med to 10-tonns traverskraner i
produksjonshallen. I tillegg til pro-
duksjonslokalene finner vi også 180
kvadratmeter avsatt for kontorer og
møtelokaler. 
Med kort vei fra administrasjon til
produksjon er det lett å snu seg rundt
og levere med korte frister, dersom
behovet skulle være der. I disse dager
innreder selskapet dertil også et show-
rom, for utstilling av en del av deres
produkter, slik at nye kunder kan få et

bedre inntrykk av mulighetene og ut-
valget som Baastad tilbyr.
Kjerneproduktene er trapper og rekk-
verk, samt andre stålkonstruksjoner i
liknende størrelse. Baastad Meka-
niske er åpne for alle typer bestil-
linger, og har derfor et bredt spekter
av kunder, fra små privatkunder, til
noen av Norges største entreprenører.
Dertil har Baastad Mekaniske også fo-
kus på å levere lokalproduserte eller
fullstendig norskproduserte produkter,
så langt dette er mulig, fordi dette er
en bærekraftig løsning som ivaretar

det hjemlige fagmiljøet og regionen.
Effektivisering og tilrettelegging skal
bidra til å bygge lokale arbeidsplasser. 

Med nytt bygg og bedre fasiliteter sat-
ser Baastad Mekaniske på fortsatt
vekst, på tross av den vanskelige
situa sjonen som oppstått i kjølvannet
av korona spredningen. I de nye loka-
lene er de nå også i stand til å ta på seg
større prosjekter. Samtidig har de nok
av ordrereserver, noe som sammen-
lagt gir gode grunner til å se lyst på
fremtiden. �
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Selskapet
Mesekon ligger i det sørvestlige Fin-
land (Turku og Mynämäki) med en
omsetning på cirka 8 M €. i 2019 
var veksten omtrent 8% og målet for
2020 er 10-15%. Selskapet sysselset-
ter rundt 60 fagpersoner.
De viktigste produksjonsområdene er
1) Offshore Brannvannspumper og til-
leggsutstyr, vanninjeksjonspumper og
løfteinnretninger 2) Marine skrubbere
3) Bommer for personlige heiser til
brannslukking etc. Vi er også dyktig
med maskinering og montering, over-
flatebehandling og noe annen produk-
sjonen blir kjøpt fra selskapets solide
underleverandører. Kundene er vel-
kjente  internasjonale virksomheten:
etc: Framo AS, Macgregor Norway
AS, Kongsberg Maritime Finland Oy,
Vema Lift Oy, Langh Tech Oy og Val-
met Technologies Oy.

Sveising som spesialitet
Produksjon og sveising av tunge ogThe quality of welding  SMO254 has improved a lot by using mechanized welding.

Mesekon Oy, en moderne
finsk partner innen 
krevende sveising

Vi er spesialister på sveising av varierende stålkvaliteter som tilfredsstiller kravene i flere forskjellige forret-
ningsområder som  Marine, Konstruksjon og Offshore. I et tiår har hoved eksporten gått til Norge og selska-
pet søker hele tiden nye muligheter ved å forbedre egne kunnskaper og ferdigheter.
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mellomstore stålkonstruksjoner er ho-
vedmålet, sveising er selskapet spe -
sialitet og opprettholdes med kvalifi-
sering og trening.
Selskapet har 3 EWE / IWE-svei-
seingeniører (Eurpopean / Internatio-
nal Welding Engineer) og 1 IWS-råd-
giver (International sveisespesialist).
Sveisingen er kvalifisert i henhold til:
Norsok M-101: 2011, Norsok M-601:
2016, ASME IX og EN ISO 15614-1:
2017. Kvalitetsstyringen utføres av
kvalifiserte systemer som: EN ISO
9001: 2015, EN ISO 3834-2: 2005 og
OHSAS 18001: 2007. I HMS kvalifi-
seres nytt system i løpet av våren
2020 i henhold til EN ISO 45001:
2018.
Mesekon er i stand til å sveise materi-
aler fra normale konstruksjonsstål til
høyfaste og rustfrie stål, som for ek-
sempel sterke austenittiske og super-
Duplex stål. Selskapet bruker i sin
produksjon Plasma, Mig / Mag, Tig

The Enclosure for fire water pump is made out of acidproof steel (EN 1.4404).fortettelse side 39

Langh Tech marine
scrubbers on the way
to the repair shipyard.
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og Submerge arc prosesser(SAW).
Hos oss er automatisering og mekani-
sering  av sveising er en hverdagslig
tenkemåte.

Langsiktig samarbeid med 
kundene
Utvikling av kundeforhold over flere
år har alltid blitt høyt verdsatt hos Me-
secon, dette har gitt selskapet unik
innsikt i kundenes behov og teknologi

og gitt muligheten til å kunne skred-
dersy service og løsninger etter dere
ønsker.
”For oss i Framo er det viktig at kva-
liteten på produktene og dokumenta-
sjonen alltid er på topp i denne bran-
sjen og vi krever det samme fra våre
underleverandører. Mesekon har vært
effektiv og flinke til å produsere og
dokumentere prosjekter i henhold til
Norsok-krav, de jobber med problem-

løsing og er fleksible under hele pro-
sessen.
Vi har kunnet stole på dem og vært i
stand til å utvikle samarbeidet allerede
i et tiår nå sier Sondre B. Johannessen
(innkjøper drift, Framo)

Tero Nättiaho
Sales Manager, IWE
Mesekon Oy
+358 (0)400-714292 �

Demanding materials are used in complex structures for cleantech.

By using Kemppi X8 welding machines,
we have been able to start using
modern welding curves on demanding
materials.
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Med PreTrigger-teknologien fra Fro-
nius sender strømkilden et signal via
Bluetooth til sveisehjelmen så snart
sveiseren trykker på knappen til svei-
sepistolen. Dermed dimmes hjelmen
før lysbuen tennes. Dette gjør at svei-
seren slipper den korte blitsen som
oppstår før dimmingen av vanlige
hjelmer. Øynene er dermed fullsten-
dig beskyttet mot sveiselyset og blir
ikke like fort slitne.

I tillegg forblir blendingsbeskyttelsen
dimmet selv ved svært lav strøm, når

lysbuen tildekkes eller i tvangsposi-
sjoner, så lenge lysbuen brenner. År-
saken til dette er at hjelmen svarer
med høy pålitelighet på signalet fra
den tilkoblede strømkilden. Dette
øker sikkerheten til sveiseren. Beskyt-
telsesnivåreguleringen stiller automa-
tisk inn det passende nivået for sveise-
prosessen i området fra DIN 5 til DIN
12. Dimmenivået er derfor alltid per-
fekt tilpasset lysstyrken til lysbuen.
Alternativt kan sveiseren også bytte til
manuell modus og til og med regulere
dimmingen trinnløst.

Suveren oversikt i alle situasjoner
En annen fordel er at Vizor Connect
fjerner problemet med ytre lyspåvirk-
ninger. Vanlige sveisehjelmer er utsatt
for utilsiktet dimming på grunn av
lysrefleksjoner, varsellamper eller an-
net sveiselys – men ikke Vizor Con-
nect. Dette gjør også hjelmen til den
perfekte beskyttelsen for aktiviteter
før og etter sveising – for eksempel
sliping. Når sveiseren kobler fra Blue-
tooth-forbindelsen mellom hjelmen
og strømkilden, oppfører Vizor Con-
nect seg som en vanlig sikkerhets-

Sveisehjelmen Vizor Connect fra Fronius:

Intelligent arbeidsbeskyttelse 
gir suveren komfort
Vizor Connect er verdens første sveisehjelm som bruker Bluetooth for å kommunisere
med en strømkilde. Som resultat kan sveisehjelmen dimmes før tenning, i stedet for
først å dimmes når selve lysbuen tennes. I tillegg fjerner hjelmen problemet med utven-
dig lyspåvirkning og dimmes pålitelig selv i vanskelige sveisesituasjoner. Dette gir økt
sikkerhet og forbedret arbeidskomfort.
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  som
  

Den moderne designen til
Vizor Connect fra Fronius
gjenspeiler høyteknologisk
funksjonalitet. Utsparingen
for nesen gir et stort syns-
felt.

Sveisehjelmen er en viktig
del av det personlige ver-
neutstyret og beskytter svei-
serens øyne og ansikt mot
skadelig UV-stråling.

Spesielt i utfordrende situasjoner
må sveiseren kunne stole 100 %
på verneutstyret sitt (på bildet:
hjelmmodellen Fazor 1000 Plus).

hjelm og dimmes når den blir utsatt
for lys over en viss intensitet.

Når hjelmen ikke dimmes, har den en
lysstyrke på 2,5 og byr dermed på god
oversikt og ekte fargeoppfatning tak-
ket være et spesielt utviklet UV- og
IR-filter. Blendingsbeskyttelsen med
neseutsparing sikrer at sveiseren får
god sikt og høy bærekomfort. Den
spesielle formen øker synsfeltet opptil
seks ganger og reduserer vekten på
hjelmen. �

Vizor Connect utvider hjelmsortimentet til Fronius og setter nye standarder innen
smart verneutstyr (på bildet: hjelmmodellen Fazor 1000 Plus).
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HyBond har gjennom mange år arbei-
det med å utvikle en ny sammenføy-
ningsmetode for metaller og lege-
ringer som muliggjør sveising i fast
fase uten noen form for smelting -
men med bruk av tilsettmateriale. For-
enklet kan man si at HYB-metoden er
en hybridprosess, som kombinerer det
beste ved friksjonssveising (FSW) og
MIG-sveising. HYB-metoden er nå
ferdig utviklet i laboratoriet og klar
for industrialisering.

Ideen bak HYB-metoden og mulig-
hetsrommet for teknologien:
Opprinnelig var tanken å utvikle en ny
sammenføyningsmetode for alumi-
nium, siden man anså at potensialet
for HYB-teknologien var størst innen-
for dette området. Senere har HYB-
teknologien utviklet seg til også å bli
en metode for multimaterialsammen-
føyning. Mens tilsettmaterialet alltid
vil være en spesiallaget tråd av alumi-
nium (eksempelvis en 1,4 mm tråd av
AA6082), så kan ett eller flere av de
andre materialene være lavlegert stål,
rustfritt stål, titan eller kobber i tillegg
til aluminium. HyBond innehar i dag
trolig verdensrekorden i multimateri-
alsammenføyning ved å kunne sveise

fire ulike metaller i en operasjon (se
Al-Cu-Ti-Fe buttsveis nedenfor).  

Teknologfundamentet som HYB-
metoden bygger på:
HYB-metoden er tuftet på norsk alu-
miniumkompetanse i tillegg til fag-
områdene fysikalsk metallurgi og
sammenføyningsteknologi. Den be-

nytter prinsippet for kontinuerlig eks-
trudering (se figur ovenfor) til å
bringe tilsettmaterialet i fysisk kon-
takt med de andre metallene som skal
sammenføyes, slik at binding oppnås
på atomært nivå. 
Dette er også bakgrunnen for navnet
på metoden, som på engelsk er Hybrid
Metal Extrusion & Bonding, med
kortnavnet HYB. 

Resultatet etter mer enn 20 år
med utviklingsarbeid ved
NTNU/SINTEF:
HyBond har nå tatt patent på en helt
ny type multifunksjonell ekstruder
med unike egenskaper og et bredt
spekter av applikasjonsområder. Bak
denne innovasjonen så ligger det mer
enn 20 år med målbevisst satsing på
FoU.

HyBond søker samarbeids -
partnere som kan bidra  til å
industrialisere HYB-
prosessen
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Kontinuerlig 
ekstrudering:
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PinPoint-ekstruderen muliggjør sam -
menføyning av ulike metaller og lege-
ringer i fast fase med bruk av alumi-
nium som tilsatsmateriale. HYB-pro-
sessen er derfor helt unik i forhold til
andre kommersielle sammenføynings-
metoder.

Kontaktinformasjon:
Interesserte bedrifter eller enkelt -
personer bes kontakte styreformann
og daglig leder i HyBond 
Nils Roger Simensen, enten på 
telefon: +47 90764068 eller per 
e-post: nrs@hybond.no �

HYB PinPoint ekstruder.

Buttsveising av aluminiumpaneler for bruk offshore (Equinor).

Kilsveising av stål-aluminium crashbox (Benteler).

Buttsveising av strømførende Al-Cu skinner (Hydro/Corvus).

Påleggssveising (stål/aluminium) og additive manufacturing.

Noen anvendelsesområder for HYB-teknologien:



44 www.sveis.no � SVEISEAKTUELT 02-2020

Lysbuesveising av aluminium er en
kostnadseffektiv sammenføyningsme-
tode, men kommer ikke helt uten ut-
fordringer. Varmetilførselen fra lys-
buen kan gi opptil 50% styrkereduk-
sjon i bløte soner nær sveisen som blir
strukturens svakeste ledd. I Fig. 1a
kan man se at bruddet i en alumi -
niumsveis går i den varmepåvirkede
sonen (heat affected zone, HAZ).
Dette unngås i sammenføyning av stål
da HAZ har mye høyere fasthet enn
grunnmaterialet, Fig. 1b. For å oppnå
den samme situasjonen for alumi-
nium, må nye høyfaste tilsatsmateria-
ler for sveising utvikles. 
I dag må den bløte sonen i lysbue -
sveiste aluminiumstrukturer kompen-
seres med overdimensjonering, som i
mange tilfeller er uakseptabelt. I
forskningsprosjektet Arktiske Mate -
rialer har SINTEF undersøkt hvor
sterk sveisesonen må være for å be-
skytte den bløte sonen i HAZ. Nume-

riske beregninger av tøyningskonsen-
trasjon, gjengitt i Fig. 2, viser situasjo-
nen for ulike styrkenivåer i sveisme-
tallet. Dagens situasjon for alumi -
niumsveising illustreres i Fig. 2a, der
sveismetallet er tilnærmet like sterkt
som grunnmaterialet. Bruddet vil da
starte i den røde sonen i HAZ. Der-
som sveismetallet er sterkere enn

grunnmaterialet oppnås situasjonen i
Fig. 2b. Da vil deformasjonen flyttes
til grunnmaterialet og HAZ er beskyt-
tet. Designkravene for strukturer i alu-
minium kan da dimensjoneres på
grunnlag av grunnmaterialets egen-
skaper, som vil være opptil 50% høy-
ere enn dagens designkrav. Dette vil
gi slankere og billigere strukturer.

Utvikling av nye tilsats -
materialer for sveising av
aluminiumslegeringer 
AV GEIR LANGELANDSVIK, BARD NYHUS, XIAOBO REN OG ODD M. AKSELSEN, SINTEF INDUSTRI

Fig. 1: a) Lysbuesveis i aluminium med brudd i varmepåvirket sone (HAZ) nær sveis.
b) Lysbuesveis i stål der bruddet går i grunnmaterialet. 

Fig. 2: Numerisk simulering av deformasjon i sveis i strekk. HAZ er like stor i begge tilfeller (6mm). a) Sveismetallet har lik fasthet
som grunnmaterialet; bruddet går i HAZ. b) Overlegen fasthet i sveismetallet; HAZ beskyttes slik at deformasjonen forflyttes til
grunnmaterialet. 
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To kriterier må oppfylles for å oppnå
situasjonen som beskrevet i Fig. 2b;
en tilstrekkelig smal varmepåvirket
sone (HAZ) og et høyfast sveismetall.
En smalere HAZ kan oppnås ved eks-
tern kjøling eller lavenergi sveising
(Cold Metal Transfer (CMT), laser).
Likevel, høyfaste tilsatsmaterialer
mangler. Derfor er det viktig å utvikle
nye tilsatsmaterialer med høy styrke. I
dag er utvalget av tilsatsmaterialer for
sveising av aluminium svært begren-
set. Hovedårsaken til dette er at de
fleste legeringer sprekker under størk-
ning som følge av en uheldig mikro-
struktur. Dette gjelder blant annet for
høyfaste legeringer som 6082 (Al-
Mg-Si) og 7075 (Al-Zn-Mg-Cu). Ved
å forandre mikrostrukturen som dan-
nes under størkningsforløpet kan i
prinsippet alle aluminiumslegeringer
benyttes som tilsatsmateriale. Dette
oppnås ved å tilsette såkalte 'kornfor-
finere', for eksempel ved tilsetning av
keramiske nanopartikler. Fig. 3 viser
en markant kornforfining i en Al-Mg
sveis ved tilsats av nanopartikler. Den
fine kornstrukturen gir økt seighet og
motstår størknesprekker svært godt.
Den samme effekten er overførbar til
høyfaste aluminiumslegeringer, som
allerede nevnte 6082 og 7075. 
I tillegg til å forfine kornstrukturen er
nanopartikler svært harde og bidrar til
å øke styrken i sveismetallet. Dermed
er det to bidrag til fasthetsøkning i
sveismetallet; bytte til en høyfast 
legering, og tilsats av nanopartikler.
Beregninger viser at en dobling av
sveismetallets styrke sammenlignet
med hva som oppnås i dag er fullt mu-
lig.
Dersom man lykkes i utviklingen nye

tilsatsmaterialer, vil den varmepåvir-
kede bløte sonen 'bæres' av en sveise-
sone med overlegen styrke. Dette vil

medføre nye designkriterier som kan
tillate slankere lastbærende alumi -
niumstrukturer. Dette vil være av inte -
resse i mange sektorer fra bilindustri
til sammenføyning av helikopterdekk,
men kan også bidra til at aluminium
tas i bruk på nye områder. Avslut-
ningsvis kan det nevnes at nye tilsats-
materialer er svært etterspurt i forbin-
delse med additiv tilvirkning ved bruk
av lysbue og tråd (Wire and Arc Addi-
tive Manufacturing, WAAM) av alu-
minium, omtalt i SveiseAktuelt num-
mer 1-2020. 

Arbeidet er finansiert av Forsknings-
rådet via KPN Arktiske Materialer
(Prosjekt 228513/E30) og Instituttsti-
pendiat Geir Langelandsvik (Prosjekt
272402) �

Fig. 3: Kornstruktur i sveisesone i Al-Mg a) Sveismetall uten tilsetning av nanoparti-
kler. b) Sveismetall med tilsetning av nanopartikler. En markant finere mikrostruktur
gir økt sveisbarhet. Nanopartiklene sørger for kornforfining og øker fastheten.

Vi introduserte verdens første kollaborative sveiserobot i 2016. 

Siden da har vi løpende utviklet nye funksjoner til vår CoWelder. Dette 
har vi gjort for å gjøre det enda lettere for deg å komme i gang med 
automatisering. 

Derfor utvider vi nå med en ny produksjonslinje som er fokusert på 
fremstilling og utvikling av CoWelder. Dette gjør vi for å sikre at vi skal 
kunne fortsette å levere de løsninger markedet etterspør.

Læs mere om CoWelder på 
migatronic.com/cowelder

LEDENDE 
LEVERANDØR AV 
KOLLABORATIVE 
SVEISEROBOTER
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Norsk Sveiseteknisk Forbund 
ønsker alle lesere og 
annonsører av SveiseAktuelt 
en riktig god sommer !
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