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Linde Gas (tidligere AGA) har 
utviklet og i nå 40 år – som den 
eneste gassleverandøren – levert den
spesielle beskyttelsesgassen MISON®,
som minimerer ozon påvirkningen i
sveiserøyken. 

NSF Samarbeide for 
sterke forbindelser’’



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



Da er sommeren over og andre
del av 2021 godt i gang. Etter hva
man klarer å betrakte av signaler
vedrørende covid situasjonen,
starter sam funnet rolig opp igjen
etter massevaksinasjoner som gir
noe større mulighet for samlinger
og aktiviteter igjen. Dette er noe
mange av oss har gledet oss
lenge til, utveksle ideer og kom-
petanse lar seg gjøre også via
nettmøter og webinarer, men det
er lite som kan måle seg med kva-
liteten av god gammeldags fysisk
samling. 

Sammenlignet med mange, har
vår bransje hatt en forholdsvis
god pågang av oppdrag i løpet av
covid perioden. Mange bransjer
har hatt store utfordringer med
nedstenging og restriksjoner som
har ført til store konsekvenser
som vil følge i lang tid fremover.
Det som derimot har vært en stor
utfordring for flere bedrifter i vår
bransje, er tilgangen på beman-
ning og ressurser. Er dette en på-
minnelse om viktigheten av re-
krutering og utdanning nasjonalt
i Norge? Vil vi måtte ruste oss
sterkere for flere uforutsette hen-
delser i fremtiden? Dette er selv-
følgelig et tema som alltid vil
være viktig, med eller uten kriser,

men la oss fremsnakke og gjøre
en innsats for fremtidens gutter
og jenter i faget og bransjen. 

Som annonsert har Norsk Svei -
seteknisk Forbund planlagt å
gjenta suksessen med SMART
Sveis konferansen sammen med
SMART Industri 2022 på Norges
varemesse i Lillestrøm. 10. – 12.
mai 2022. Konferansedelen til NSF
er planlagt til 11. og 12. mai med
foredrag fra bedrifter, leverandø-
rer og kanskje klarer vi å få noen
fra skolene til å dele litt med oss.

Vi ønsker å øke fokuset på samar-
beidet mellom utdanning og in-
dustrien. Ved å invitere og oppfor-
dre lærere fra sveisebransjen med
på SMART kan vi høre litt fra de
som lærer opp våre fremtidige
flinke fagfolk, om hvilke utfor-
dringer og tips de kan ha til oss i
industrien, samtidig som indus-
trien kan dele informasjon om
hvilke muligheter og utvikling
som finnes.

Dette er en gylden anledning til å
komme sammen, skape nettverk
og få informasjon. Vi vil dele ut
mer detaljert informasjon om
SMART 2022 på sveis.no og Face-
book gruppen «NSF sveiseteknisk

forum» Vi håper dette kan være
interessant for dere og at dere
holder av datoene, børster støv av
reisemappen og blir med oss
igjen.

– NSF Samarbeide for sterke 
forbindelser –

Knut Arne Hundal 
Generalsekretær NSF

LEDER
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Fortell litt om hvem du er?
– Jeg er 46 år født og oppvokst Smøla,
gift og har 3 barn. Utover jobben som
ordfører driver jeg også gårdsdrift ved
hjemgården. På fritiden tilbringer jeg
mye tid i naturen, spesielt jakt og
fiske, fra småvilt til storvilt. Jeg startet
opp som lærling hos Kværner Kleven
i Ulsteinvik. Gikk deretter direkte til
fagskolen med sveiseteknisk linje
hvor jeg ble IWT til slutt. 
Etter skolegangen gikk veien videre
hovedsakelig til marked og salg innen
sveisefaget. Jeg har sittet flere perio-

der i styret for Norsk sveiseteknisk
forbund i lokalavdeling Møre og
Romsdal.

Smøla et område med mye fiskeri
og landbruk, så hvordan endte du
opp innen sveisebransjen?
– Siden jeg kommer fra en gård hvor
man til stadighet må reparere og drive
vedlikehold av utstyr, ble jeg tidlig
kjent med mekanikk og sveising.
Dette gjorde at jeg startet på «maskin
og mekk» fortsatte 1 år på plate og
sveis, deretter videre 1 år på skipsbyg-

gerlinje på Herøy. Herfra økte interes-
sen for sveis bare mer og mer. 

Hva med Industrien på Smøla?
– Vi har en svært høy verdiutvikling
tross innbyggertallet, det sies at 1/20
laks i Norge kommer fra Smøla. Vi
startet tidlig medvindkraft for over 20
år siden, dette er noe innbyggerne i
Smøla har vært positive til og som gir
større fremtidige muligheter for in-
dustri. Ellers så har vi flere solide 
bedrifter, Promek som blant annet
produserer arbeidsbåter i aluminium

Svein Roksvåg sitter i dag som ordfører for Smøla kommune, men har også hjertet sitt i sveisebransjen.  Med et
lite glimt i øye kan man jo si at kommer man fra sveisebransjen, er man i stand til å gjøre det meste.

Fra sveiser til ordfører

SVEIN ROKSVAG SVEISEprofilen
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«handmade in Smøla» som vi sier.
Kommunen har også kjøpt opp og
gjort om 40 mål tomt med djupvanns -
kai til næringsformål, slik at vi kan til-
rettelegge for flere industrimuligheter
og arbeidsplasser. 

Når og hvordan fikk du interesse
for politikken?
– Jeg har i grunn vært engasjert i poli-
tikken så lenge jeg kan huske. Har sit-
tet både i kommunestyret, formann-
skap og vært leder i teknisk hovedut-
valg. Med interesse og fokus på næ-
ringspolitikk, har dette i grunn utvik-
let seg til en større og større interesse.
Når man bor på et øysamfunn som her
ute på Smøla, har min interesse for
næringspolitikken for fremtiden vært
en god drivkraft. Det å tilrettelegge
god infrastruktur som strøm, transport
og annen kommunikasjon svært viktig
for fremtidens muligheter.

Vil du si at din bakgrunn fra 
yrkesfag og sveis har vært noe du
har hatt bruk for i din jobb som
ordfører?
– Ja, helt klart. Den største fordelen av

min yrkesfaglige bakgrunn er at jeg
kanskje har større og bedre innsikt i
mange av prosjektene, Noe som igjen
er til god hjelp når man står ovenfor
avgjørelser.

Dere har ingen yrkesskoler på
Smøla, men hvordan kan dere 
påvirke yrkesfagene?
– Vi har flere flinke bedrifter her ute
som er veldig fleksible med tanke på
tilrettelegging for lærlinger. Det er
slik at på mange steder kan det være
vanskelig å få lærlingplasser, men her
ute er vi i mangel på folk, derfor gjør
vi det vi kan for de som ønsker praksis
og opplæring i bedrift. 

Hva tenker du er viktig for å re-
kruttere unge til sveiseyrket i dag?
– Rett og slett sette fokus på sveisefa-
get og fremsnakke sveiseyrket. De
som driver opplæring bør få frem bil-
det av teknologien, det er mange som
tror at sveiseyrket fortsatt er kun ma-
nuell, men i dag dreier mye av sveise-
yrket seg om mekanisering og roboti-
sering, dette er viktig å få frem. Når
det er sagt, er det viktig at man skjøn-

ner grunnprinsippene for sveising for
å bli en god operatør. 

Hva tror du en sveiser gjør om 
20 år?
– Den manuelle sveiseren blir nok
ikke helt borte, men mekanisert svei-
sing kommer til å bli større og bety
mer og mer. Mekanisert sveising kan
til og med bli mer brukt enn robotise-
ring i fremtiden.

Tror du at du vil kunne havne 
tilbake i sveisebransjen igjen? 
– Det som i prinsippet skjer når man
trer inn i politiske stillinger er at man
får permisjon fra sin ordinære jobb,
siden jeg jobbet for Fronius før jeg ble
ordfører, skal man ikke se bort ifra at
jeg faller tilbake på dette!

AV KNUT ARNE HUNDAL

PLANLEGGINGEN 
ER I GANG!
Norsk Sveiseteknisk Forbund gjentar suksessen med 
SMART Sveis konferansen sammen med SMART Industri 2022
på Norges varemesse i Lillestrøm. 10. – 12. Mai 2022. 

Tema for SMART Sveis 2022 er "Bransjens evne til omstilling" med et stadig økende krav til presisjon og
mestring for å følge med i tiden, er evne til omstilling noe vi ser på som svært viktig. 
Si ifra om du sitter på noen ønsker eller noen forslag til spennende foredrag vi burde vite om! 

Konferansedelen til NSF er planlagt til 11. og 12. Mai med foredrag og innlegg fra bedrifter, leverandører
og utdanning.

Salg av sponsorplasser for konferansen er i gang, gullsponsorplassene er allerede fullbooket, 
men det er fortsatt mulig å profilere sin bedrift som sølv eller bronse sponsor, for mer informasjon
kontakt:  knut@sveis.no eller tlf: 41 55 60 66

For bestilling av utstillerplass i messeområde ta kontakt med prosjektleder for SMART industri, 
Bente Austad på e-post bente@mgf.no eller tlf: 94 42 66 37

Påmelding til deltagere kommer utover høsten på sveis.no, så hold av datoene!



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

Mange års erfaring med forskjellige produksjonsmetoder 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 sveisemateriell 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-post: 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:

NSWE sømløse rørtråder gir 
dokumentert best kvalitet og 
sveiseøkonomi
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Med hovedkvarter og fabrikk i Hokk-
sund har OSO Hotwater gjennom de
siste årene entret flere krevende inter-
nasjonale markeder. Presset fra kon-
kurrerende leverandører har gjort
hverdagen krevende. ”Dette holder
organisasjonen skjerpet, det har vi fått
nytte av gjennom pandemien”, sier
adm.dir Roy A. Magnussen. Han på-
peker at økt effektivitet og omstil-
lingsdyktighet har vært viktige fakto-
rer for å overleve og vokse gjennom
pandemien.

Våren 2020 – horisonten var truende
og det ble lagt planer for scenarier
med omsetningsfall i størrelsesorden
10–30%. Hvordan skulle man sikre
verdikjeden i alle ledd, fra leveranser
av råvarer, til å opprettholde salg i alle

segmenter? Hvordan skulle man ruste
seg til et eventuelt smitteutbrudd og
stopp i produksjon?  Alle aspekter ble
diskutert og løsninger foreslått, planer

Suksess under pandemien
Pandemien har tæret på mange bedrifter, også i Norge. Men noen bedrifter har klart å snu krisen til noe posi-
tivt, som OSO Hotwater – et familieeid konsern med solide norske røtter og lang tradisjon for god sveisekva-
litet.

Fabrikken i Hokksund ligger fint til ved Drammenelva, der den har vært siden midten av 60-tallet.

Produksjonsleder Egil Tronrud og Kvalitets- og Sveiseleder Steffen Overaa håper å
kunne ta imot besøkende igjen etter pandemien.

’’
Det er utrolig hyggelig å ansette
flere kolleger i en periode der
mange blir utsatt for permitte-
ringer og konkurser, sier
Roy A. Mag nussen.
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ble lagt i en tidlig fase av pandemien.
Samtidig ville man holde en positiv
driv internt og sørge for å motivere 
en besetning som ble påvirket av sko-
leløse barn og hjemmekontor. Det
psykososiale aspektet er viktig å ha
fokus på, og åpen dialog er en stor del
av løsningen for å holde på teamfø-
lelsen og den rette «driven». OSO’s
etablerte strategi om å satse på flere
segmenter ble opprettholdt og organi-
sasjonen ble forsterket for å sørge for
fremdrift på alle områder, med dedi-
kerte avdelingsledere og realistiske
målsetninger.
Sommeren 2021 kan OSO se tilbake
på et år med økning i omsetning og
antall ansatte. ”Det er utrolig hyggelig
å ansette flere kolleger i en periode
der mange blir utsatt for permitte-
ringer og konkurser”, sier RoyA. Mag -
nussen. OSO har økt mannskapet i
produksjon med 25 mann og 4 hele
linje-skift i Hokksund. Konsernet har
det siste året opprettet selskapet OSO
Energy AS, for å øke satsingen på ut-
vikling av bl.a. styringssystemer som
bidrar til framtidig reduksjon av
strømforbruket hos bolig- og nærings -
kunder. Dette krever også en forsterk-
ning i form av ingeniører og ledere og
det er viktig at denne utviklingen fort-
setter ufortrødent, også under pande-
mien.

Sveiseaktiviteter øker også stort i om-
fang, da OSO satser stort på flere 
industrielle segmenter. ”Vi går fra å
være en produsent av egne standard
produkter, til å inkludere kundespesi-
fikke produkter i flere segmenter som
marine/offshore, akvakultur, nærings-
industri, papirindustri, Automotive og
forskning, for å nevne noen. Dette
innebærer i større grad personell serti-
fisering, omfattende kunnskap om
standarder og et bredere test omfang.
For å håndtere dette har OSO etablert
et produksjonsapparat i Sverige i form
av 3 fabrikker som bedriver maskine-
ring, vannskjæring, laserskjæring og
fleksible sveise- og montasje linjer.
Dette apparatet blir også forsterket
med selgere og ingeniører for å eta-
blere en mere selvstendig verdikjede”,
sier kvalitets- og sveiseleder Steffen
Overaa. Produksjonen i Sverige er av-
hengig av kompetente sveisere og
testpersonell for å serve industriseg-
menter med høye kvalitetskrav og et
vel av regelverk å forholde seg til.
God prosjektstyring og tett kundeopp-
følging er viktig for å kunne møte
kundenes krav i alle ledd. 
OSO besitter, i tillegg til ISO 9001, et
godt etablert sertifikat iht ISO 3834-2
og har to IWS sveisekoordinatorer til-
knyttet produksjon. På miljøsiden er
OSO sertifisert iht ISO 14001 og ISO

45001 og jobber målrettet mot en bæ-
rekraftig fremtid, noe OSO var tidlig
ute med allerede på 70-tallet.

Fabrikken i Hokksund har i flere år ut-
viklet en automatisert, strømlinjefor-
met produksjon, ved å designe egne
prosesser og bygge maskiner selv.
Denne selvstendigheten har bidratt til
sikker drift og videre utvikling gjen -
nom pandemien. ”Vi er i liten grad 
avhengig av eksternt servicepersonell
og kan selv jobbe med optimalisering
av produksjonslinjene. Dette har gjort
det mulig å tilpasse linjene til nye pro-
dukter som er lansert under pande-
mien, som Wally, Versa og Optima
Coil”, sier produksjonsleder Egil Tron -
rud.
En sterk og fleksibel organisasjon
med detaljerte strategier har resultert i
et rekordår gjennom pandemien. Nå
ser OSO frem mot videre vekst i alle
segmenter og lansering av flere pro-
dukter, i flere internasjonale marke-
der. 

Fun-fact: Om man legger sammen
lengdene på alle sømmene OSO svei-
ser i løpet av et år, tilsvarer det avstan-
den Oslo – Mo i Rana, og lengden
øker hvert år. �

OSO satser på store tanker for varmtvann, akkumulasjon, kjøling og rensing. Her en leveranse av store tanker klar for levering.
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1. Sammenstilling av
en spesialtank for en
av OSOs kunder.

2. En av OSOs med-
arbeidere med en
kjøletank klar for
levering.

3. Pene sveisedetal-
jer fra en av OSOs
sertifiserte sveisere.

4. Fabrikken i Hokk -
sund har hatt en
rivende utvikling av
sine produksjonslin-
jer og produserer i
høy takt, også under
pandemien.

1

32

4



I august 2018 endret Det Internasjo-
nale Kreftforskningssenter (IARC)
klassifiseringen av sveisning – fra

”sannsynlig kreftfremkallende for
mennesker” til ”kreftfremkallende for
mennesker”. 

Denne klassifiseringen peker på ultra-
fiolett stråling, røyk og gasser som
kilde til problemet. IARC peker ikke

Unik sveisegass feirer 
i år 40 års beskyttelse av 
sveiseren
Det er påvist at sveiserøyk er skadelig for sveiserens arbeidsmiljø – derfor er det viktig å beskytte seg i størst
mulig grad for sveiserøyk som utvikles under sveising. En løsning er beskyttelsesgassen, som så dagens lys for
40 år siden i år: MISON®, som er den eneste beskyttelsesgassen, utviklet til ikke bare å beskytte smeltebadet,
men også beskytte sveiseren mot den skadelige ozon gassen som dannes under sveising. 



�

på noen bestemt komponent i sveise -
røyken som særlig kilde til klassifise-
ringen. Det er ”sveising” i sin helhet,
som er klassifisert.

Bruk flest mulige foranstaltninger
for å beskytte sveiseren
Klassifiseringen fra IARC understre-
ker hvor viktig det er å ta i bruk flest
mulig forholdsregler for at sveiseren
ikke bare blir utsatt for  sveiserøyk og
-gasser, men også ultrafiolett stråling. 
Bruk alltid både ekstern beskyttelse,
sånn som friskluftsmaske og punktav-
sug, men også forebyggende beskyt-
telse, som inkluderer valg av sveise-
metode og beskyttelsesgass.

Hvorfor er det viktig å eliminere
ozon?
Ozon er en sterk oxiderende gass. I
henhold til EEA (European Enviro-
mental Agency), er ozon farlig for
helsen. Typiske symptomer på kort-
tidspåvirkning av ozon er øye- og
hals irritasjon, hoste, lungebetennelse
og pustebesvær. På lengre sikt er det
risiko for lungeskader.
I henhold til EEA kommer kroppen
seg hurtig etter å blitt utsatt for over-
dreven ozon påvirkning, men gjenta-
gende påvirkninger kan forårsake per-
manent skade på lungevevet. 

Linde Gas (tidligere AGA) har utviklet og
i nå 40 år – som den eneste gassleve-
randøren – levert den spesielle beskyt-
telsesgassen MISON®, som minimerer
ozon påvirkningen i sveiserøyken. 

13
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Grenseverdien for fysiske og kje-
miske påvirkninger (det høyeste til-
latte gjennomsnitts innhold av en sub-
stans i pustesonen i løpet av en ar-
beidsdag) er så lav som 0.1 ppm, eller
0.00001%. Selv innhold under denne
grensen kan forårsake symptomer hos
følsomme personer, f.eks. astmati-
kere.

Hvordan virker MISON® gassen,
som også beskytter sveiseren?
Felles for alle MISON® beskyttelses-

gasser er det faktum, at de inneholder
en nøye tilmålt tilsetning av nitrogen-
monoxid, som effektivt reagerer med
ozon og danner oksygen og nitrogen-
dioxid. MISON® angriper problemet
direkte ved kilden, dvs. ozonet for-
svinner så snart den er dannet. 
40 års erfaring har vist, at sveiserens
arbeidsmiljø er betydelig forbedret
med den effektive reduksjon i ozo-
ninnholdet. Også uavhengige under-
søkelser har gang på gang vist, at
MISON effektivt reduserer ozoninn-

holdet i den omliggende luft.
MISON® gassene, som har en variant
til samtlige sveise applikasjoner, er de
eneste beskyttelsesgasser på marke-
det, utviklet for å beskytte sveiseren.
MISON® reduserer mengden av ozon
allerede i lysbuen og reduserer derved
på forhånd risikoen for, at sveiseren
kommer i kontakt med den skadelige
ozonet. �

Frist for annonser og stoff til 
SveiseAktuelt nr. 4-2021 er 8. november

Om du kjenner til noen spennende prosjekter som vi kan skrive om, 
ta gjerne kontakt med Knut Arne på

knut@sveis.no
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Velle tilbyr kvalifisering, arbeidstre-
ning og jobbformidling ut fra en hel-
hetlig tilnærming. Dette innebærer at
de er styrt av hvilke mål som skal nås
og hvilke utfordringer som skal løses.
Deres forretningsområderhar stor sam -
funnsøkonomisk betydning, noe bi-
drar til et mer inkluderende arbeidsliv
når flere går over i aktivt lønnet ar-
beid.

Deres 100 ansatte med en unik kombi-
nasjon av ulike praktiske og teoretiske
fagområder i samme selskap, gjør
Velle til en verdifull partner for virk-
somheter som effektivt vil tiltrekke
seg gode ansatte, kunder og støttespil-

lere. Alle oppdragsgivere og arbeids-
søkere får en fast kontaktperson og et
team som dekker behovet og følger
opp.  

– Velle Mekaniske produserer den
berømte VOLCANO SAUNA MUL -
TI FUEL Teltovnen mange er kjent
med som brukes flittig av det nor-
ske forsvaret, hjelpeorganisasjoner,
eventarrangører, turfolk og på ek-
spedisjoner ...

Jeg besøker Velle Mekaniske som er
en del av Velle Utvikling. Velle Meka-
niske startet opp i 1968 og har vært
underleverandør av mekaniske pro-
dukter til over 20 000 sluttkunder og
mange bransjer i over 50 år. Dagens
produksjonsverksted har moderne
produksjonsutstyr, beregnet på pro-
duksjon av alt fra enkeltprodukter til
serieproduksjon, fra sveising, lasers-
kjæring til maskinering. 
– Den gode kulturen til bedriften fikk

Velle Utvikling AS

”Vi tror på menneskene”
Velle Gruppen AS ble etablert i
1968, medlemsbedrift av NSF,
lokalisert i Tønsberg, er en ar -
beids- og inkluderingsbedrift som
gjennom sine datterselskap Velle
Utvikling AS, Velle Utdanning AS
og Vellebarnehagene AS tilbyr
produkter og tjenester til næ -
ringslivet i samarbeid med NAV,
privat næringsliv, kommuner, fyl-
keskommune og lokale opplæ-
ringsinstitusjoner.

’’
– Med visjonen "Velle – forbe-
drer menneskers liv gjennom en
meningsfull hverdag."  er vårt
samfunnsoppdrag å være det
viktigste virkemiddelet for å få
alle i arbeid gjennom god attfø-
ring.

�
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man oppleve allerede ute på parke-
ringsplassen. En av Velles arbeidere
imøtekommer meg uoppfordret, høf-
lig og spør om jeg trenger hjelp til
noe? Forteller meg om deres påbud
om munnbind og geleider meg inn til
Bjørn Vidar, som jeg har avtalt møte
med. Å bli tatt imot på en slik måte
kan ikke skyldes annet enn god kultur
og for meg en utrolig hyggelig opple-
velse.
Igjennom mange år har Velle arbeidet
med troen på menneskene. Bjørn Vi-
dar Smith, leder for sveiseavdelingen
og Eddy Andreassen, leder for maski-
nering og laser avdelingen viser meg
rundt i bedriften. Med stor entusiasme
får man innsikt i hvordan de forener
produksjonen med opplæring og iva-
retakelsen av den enkelte. Velle arbei-
der med personer fra flere ulike tiltak,
hvor få av de er like. Opplæringen og
utdanningen må derfor tilpasses hver
enkelt og hvert år går det flere kandi-
dater ut fra bedriften med et fagbrev i
hånden.

Velle har totalt sett om lag 11 forskjel-
lige fagbrev de jobber med. Og størst
av de alle er plate og sveisefaget. Ak-
kurat pr nå, er det 14 personer som går
læretiden sin i sveiseavdelingen av to-
talt 22.
Sveiseverkstedet er utrustet med alt

man kulle trenge av moderne utstyr
for variert produksjon og i fremtiden
står enda mer utstyr på investerings-
planen, slik at de holder tritt med tek-
nologien og utviklingen. Av materia-
ler opererer de med det meste fra lav-
legert, Corten og opp til høylegerte
materialer. 
Bjørn Vidar – Det meste av produk-
sjonen er kundespesifikke oppdrag,
det er mindre serieproduksjon selv om
vi er godt rustet til det. Men det gjel-
der å være fleksibel med oppdragsgi-
vere og kunder.
– Er det noen som trenger å få utført
oppdrag og som samtidig gleder seg
over leverandører som tar et ansvar i
samfunnet, er Velle en rett plass. De-
res kapasiteter alt fra maskiner og ut-
styr, til faste folk som utfører design
og konstruksjon, er det en lett vei fra
forespørsel til ferdig produkt. 

AV KNUT ARNE HUNDAL
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Sveisestrøm 
Strømmen angis i ampere (A) og lig-
ger i størrelsesorden fra noen få (f.eks.
mikro TIG) til flere hundre ampere
(f.eks. ved pulverbuesveising). 

Buespenning 
Spenningen angis i volt (V) og er den
spenningen vi måler mens lysbuen er
tent mellom elektroden og arbeids-
stykket. På grunn av motstanden i ka-
blene skal riktig buespenning måles
ved sveisepistolen og IKKE ved ma-
skinen.

Buespenningen (Ub) er for de fleste
sveisemetodene i størrelsesorden 10 V
til ca. 50 V.
Legg merke til at normal nettspenning
i Norge ligger ved enten 220 V (1-
fase) eller 380 V (3-fase) og relativt
lav strømstyrke (vanligvis 10-30 A).
Det gjør det nødvendig å ha sveise-
maskiner som vi kan endre sveise-
strømmen og spenningen på. 

Den elektriske effekten beregnes etter
formelen:
P (watt) = U (spenning) • I (strøm)
Vi kan oppnå den samme effekten ved
lav spenning og høy strømstyrke som
ved høy spenning og lav strømstyrke. 

Eksempel:
Nettsiden (ut fra stikkontakt):
P=380 V • 25 A = 9500 watt
Sveisemaskinen:
P=32 V • 297 A = 9504 watt

Sveisemaskinene er konstruert slik at
de kan omforme nettspenning til svei-
sespenning. Ved denne lavere spen-
ningen, som vi bruker ved sveising,
unngår vi at kortslutningene, som er
uunngåelige ved sveising, ødelegger
strømnettet. 

Tomgangsspenning 
Maksimalt tillatt spenning ved veksel-
strøm er 80 V, mens maksimalt tillatt
spenning ved likestrøm er 120 V. 

Lav spenning ønskes ved sveising av
sikkerhetsmessige (mindre fare for
sveiseren dersom han får «støt») og
rent sveisemessige grunner. 

Bueintensitet 
Bueintensiteten er et mål for de ulike
metoders effektkonsentrasjon (hvor
mye energi metoden kan tilføre pr. se-
kund til arbeidsstykket pr. mm2. Figur
1.19a viser skjematisk bueintensiteten
for en del lysbue sveisemetoder, mens
figur 1.19b viser energiforbruket pr.
millimeter sveis i en 4 mm tykk stål-
plate (buttsveis).

Varmetilførsel 
Varmetilførselen ved sveising er et
mål for hvor mye varme som er tilført
metallet ved sveising. Varmetilførse-
len beregnes etter formelen:

Q = U •  I/v der 

Q Varmetilførselen i J/mm
I Sveisestrømmen i ampere (A)
Ub Buespenningen i volt (V)
v Sveisepistolens framføringshas-

tighet i mm/s.

Eksempel:
Ved sveising med TIG (metode 141)
brukes følgende parametere.
Sveisehastighet: 4 mm/s
Strøm: 150 Ampere
Spenning: 18 Volt

Varmetilførselen er:
Q = U • I/v = 18V • 150 A/4 mm/s =
675 J/mm

Varmetilførselen oppgis også 
ofte i KJ/mm.
675 J/mm = 0.675 KJ/mm.
Varmetilførselen ligger for stål vanlig-
vis i størrelsen 0.8 til 3 KJ/mm. For
rustbestandige stål ligger varmetilfør-
selen vanligvis under 1.5 KJ/mm.

Kilde: Jan-Are Gudbrandsen  
Sveiseteori
1993 Yrkesopplæring ans

Elektriske grunnbegreper 
SVEISEteknikk

Ved elektrisk lysbuesveising er det nødvendig å kunne kontrollere sveisestrømmen og spenningen over
lysbuen (buespenningen).

Figur 1.19. Bueintensitet og energifor-
bruk for ulike sveisemetoder.

Frist for annonser og stoff til SveiseAktuelt nr. 4-2021 er 8. november



Making our world more productive

Beskytt sveiseren!
Ikke la ozon skade helsen 

www.linde-gas.no/mison

Bare MISON® beskyttelsesgasser fra Linde (tidligere AGA) er utviklet for å beskytte sveiseren. 
MISON minimerer dannelsen av skadelig ozon slik at sveiseren beskyttes mot ubehagelige og 
skadelige symptomer. MISON beskyttelsesgasser leveres i mange forskjellige blandinger og  
renheter slik at alle dine behov kan dekkes.  

Linde feirer 40 år med MISON beskyttelsesgasser – fortsatt de eneste gassene på markedet utviklet 
for å beskytte sveiseren mot skadelig ozon. 

Ta kontakt med Jan Sandvold, technical specialist WELDONOVA® process support,                            
e-post: jan.sandvold@linde.com for mer informasjon.
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Som de fleste sveiselesere vet, er prin-
sippet med TIG-sveising at lysbuen
brenner mellom en ikke-smeltende
wol framelektrode og et arbeids emne.
En inert gass som gir gode forhold for
lysbuen og beskytter smelten mot luft.
Det brukes ofte en høy frekvens (HF)
vekselstrøm i startøyeblikket, (2000-
5000 Volt). Dette gir gnister mellom
den fremre elektroden og arbeidsstyk-
ket med gassen ioniserer og slår på
lysbuen. På eldre typer Vekselstrøms -
kilder var denne høyfrekvensen av
vekselstrøm slått på under hele sveise-
prosessen. Moderne inverter, inverter
sveisemaskiner kan imidlertid klare
seg uten dette.

WOLFRAMELEKTRODEN 
Tre år før hans død, 1783, oppdaget
svensken Carl Wilhelm Scheele, wol-
fram av metall. Wolfram er metallet
som har høyest smeltepunkt for alle
metaller, (3422oC). Denne egenska-
pen betyr at den har sitt bruksområde
som en ikke-smeltende elektrode i
prosessen TIG-sveising. Wolframe-
lektroder er tilgjengelige i forskjellige

størrelser og lengder og består av en-
ten rent wolfram eller en legering av
wolfram og andre sjeldne jordmetaller
og oksider. Valget av elektrode for
TIG-sveising avhenger av typen ba-
sismateriale, tykkelse og hvis du svei-
ser med AC (AC) eller likestrøm
(DC), i dag er det et par valg som fun-
gerer for det meste. 

HVILKEN FARGE AV WOLFRAM -
HVA GJELDER? 
For å eliminere forvirring er wolfra-
melektroder fargekodet, problemet er
nettopp det at produsenten kan be-
stemme dette selv. Fargekodene nevnt
i denne teksten er de vanligst i det
norske markedet, men det er også an-
dre fargekoder, så vel som andre typer
wolframelektroder. Wolframelektro-
dene klassifiseres vanligvis også i
henhold til SS-EN ISO 6848: 2016. 

REN WOLFRAM (FARGEKODE:
GRØNN) 
Rene wolframelektroder (WP). Inne-
holder 99,50 prosent wolfram og er
vanligvis billigere enn de legerte.
Disse elektrodene danner en ren, «ku-
let» spiss ved oppvarming og gir stor
lysbuesstabilitet for vekselstrømsvei-
sing med en balansert sinusbølge.
Grønt brukes vanligvis ikke til DC-
sveising fordi ledningsevne er lavere
enn for legerte elektroder, som kan
gjøre det vanskelig å antenne lysbuen.
Med dagens moderne omformere kan
du imidlertid sveise også aluminium
og magnesium i vekselstrøm med
spiss elektrode, der mange tror butt
elektrode tilhører fortiden. 

THORIUM (FARGEKODE: RØD) 
Wolframelektroder med Thoriumok-
sid (WT20). Inneholder minst 97,30
prosent wolfram og 1,70 til 2,20 pro-
sent thoriumoksid. Historisk sett var
disse de vanligste elektrodene fordi de
hadde god holdbarhet og brukervenn-
lige egenskaper. Thoriumoksider, for-
bedrer blant annet tenning av buen og

Meninger om wolframelektroder er et konstant pågående tema på mange sveiseverksteder. Men hva er fakta
og hva kan bevises korrekt? Johan Ingemansson og Torgny Karlsson forklarer hva som gjelder.

Moderne TIG-sveising 
–alltid med spiss wolframelektrode?

’’
Slip wolframet rett, slik at slipes-
porene ender opp langs med
elektroden

�
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gir høyere strømkapasitet. Denne
elek troden opererer godt under dens
smeltetemperatur, noe som resulterer i
stabil lysbue, lang levetid og mindre
risiko for wolframrester i smelten.
Disse elektrodene brukes hovedsake-
lig for moderne vekselstrømsveising
(inverter, balansert firkantbølge) og li-
kestrømsveising for sveising av kob-
berlegeringer, titanlegeringer, lavle-
gerte stål, stål med høyere legeringer,
nikkelbaserte legeringer og superlege-
ringer. Merk at thoriumoksydet er
svakt radioaktiv, (α-stråling), du må
derfor alltid følge produsentens ad-
varsler, instruksjoner og sikkerhetsda-
tablad (MSDS) ved bruk. Den vanlig-
ste advarselen er ikke å puste inn sli-
pestøvet, da dette ligger og stråler
inne i kroppen hvor den kan skade
vev. 

CERIUM (FARGEKODE: GRÅ) 
Wolframelektroder som inneholder
ceriumoksid (WCe 20). Inneholder
minst 97,30 prosent wolfram og 1,80
til 2,20 prosent ceriums oksid. Disse
elektrodene fungerer best ved like-
strømsveising med lave strømparame-
tere, brukes noen ganger også for vek-
selstrøm. Ved lav strøm vises en stabil
lysbue, derfor er denne populær innen
orbital sveising og andre prosesser på
tynnere platetykkelser. Som det røde
thoriumoksydet elektroden (WT20) er
den brukt til å sveise kobberlegerin -
ger, titanlegeringer, lavlegerte stål,
stål med høyere legeringer, nikkelba-
ser legeringer og superlegeringer og i
noen tilfeller, kan den erstatte akkurat
den røde. Opplevd, kan imidlertid
TIG-sveiseren føle/merke en forskjell
mellom Ceriumoxide, Wce 20 og
WT20 (thoriumoksid) fordi de oppfø-
rer seg litt annerledes ved de elek-
triske egenskapene. Bruk av ceriu-
moksydelektroder ved høyere strøm
anbefales ikke, da dette forårsaker ok-
sidene å samle seg på tuppen. Dette
senker oksydinnholdet i området nær-
mest spissen og avskaffer dermed for-
delen med legeringen i dette området. 

LANTAN (FARGEKODE: GULL) 
Wolframelektroder med lantanoksid
(WLa15). Inneholder minst 97,80 pro-
sent wolfram og 1,30 prosent til 1,70
prosent lantanoksid. Disse elektro-
dene har utmerkede tenningsegenska-
per, lang levetid, utviser god bue -
stabilitet selv ved lav strøm og har ut-

merkede tennegenskaper. Det deler
mange fordeler med nevnte Wce 20
men gir i tillegg de samme fine le-
dende egenskapene som WT20 (Tho-
rium, rød). I mange tilfeller kan elek-
troden erstatte WT20 (Thorium. Red)
uten behov gjøre vesentlige endringer
på sveisedataene. Gull (WLa15) er
ofte det perfekte kompromisset hvis
du vil optimalisere sveisen og funge-
rer bra på både AC eller DC. Den kan
også brukes til "kulet" spiss på bruk
av eldre vekselstrømskilder med si-
nusbølge. Lantanlegeringen på ca. 1,5
prosent, øker den maksimal strømka-
pasitet med ca. 50 prosent for en gitt
elektrodestørrelse sammenlignet med
rent wolfram, (WP, grønn). 

LANTAN (FARGEKODE: BLÅ) 
Wolframelektroder med 1,8-2,2 pro-
sent lantanoksyd (Wla20). Dette er en
populær allsidig wolframelektrode.
Blå (Wla20) tenner lett selv ved la-
vere strømstyrker og fungerer veldig
bra i både AC og likestrøm og er ef-
fektiv for sveising av aluminiumsle-

geringer, magnesiumlegeringer, kob-
berlegeringer, titanlegeringer, lavle-
gerte stål, høyere legeringsstål, nik-
kelbasislegeringer og superlegerings-
ringer. Ifølge mange viser Blue
(Wla20) noe bedre egenskaper enn
(WLa15) i DC og fremstår også bedre
på buestabilitet i vekselstrøm både
ved lav og høye sveiseparametre.
Mange ganger kan for eksempel Tho-
riumoksid (WT20) enkelt byttes ut
uten noe store endringer i innstillin -
gene. 

OKSIDER AV SJELDNE 
JORDMETALLER 
(FARGEKODE: FORSKJELLIGE 
FARGER BRUKT AV ULIKE PRODU-
SENTER) 
Wolframelektroder med sjeldne jord-
metaller inneholder uspesifiserte til-
setningsstoffer av "sjeldne jordmetal-
ler" eller hybridkombinasjoner av for-
skjellige oksidene. Innholdet er det
imidlertid ikke standardisert men i
henhold til standard (SS-EN ISO
6848: 2016) skal hete WG med etter-
følgende legering og proporsjon, for
eksempel WG Tb 15 er legert med 1,5
prosent terbiumoksid. Produsenten
kreves for å identifisere hvert tilset-
ningsstoff og dets prosent på emballa-
sjen. Avhengig av ønskede resultater
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Spiss elektrode gir fokusert bue
som gir bedre penetrasjon spe-
sielt ved sveising av kilsveis
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kan tilsetningsstoffene stabilisere lys-
bue i både AC- og DC-prosesser, for-
lenge levetid og en elektrode med
mindre diameter yte det samme som
større diameter. Høyere strøm kan
brukes samtidig som stabiliteten opp-
rettholdes lysbue med mindre risiko
for at wolfram forurenser eller legger
igjen fragmenter i sveisebadet. 
FORBEREDELSE AV VOLFRAM-
MEN - kulet, spiss eller kuttet rett av? 
Kulet brukes vanligvis på rent wol-
fram og zirkoniserte elektroder for
bruk med sinusbølgeprosessen på si-
nusbølge og konvensjonell TIG-ma-
skiner med firkantet strømkurve. Å
lage avrundingen på wolframtuppen,
bruk ganske enkelt vekselstrømmen
som anbefales for en gitt elektrodedia-
meter. Deretter dannes avrundingen
ved at wolframelektroden smelter på
tuppen. Diameteren på avrundingen
skal ikke overstige 1,5 ganger, og hel-
ler ikke falle under diameteren på
elektroden. En større kul på tuppen av
elektroden kan redusere buestabilite-
ten. Den kan også løsne og derved
forurense sveisebadet. Blir kula for
stor, bytt til en elektrode med større
diameter eller skru ned strømmen. En
spiss elektrode (av wolfram legert
med cerium, lanthanum eller blandede
jordmetaller) bør brukes til moderne

AC-omformere, (TIG-omformere) og
likestrømsveiseprosesser. Å slipe wol-
fram godt, bruk en slipemaskin som er
spesielt designet for sliping av wolfra-
melektroder (for å forhindre forurens-
ning). Slipemaskinens slipemateriale
er vanligvis av diamant for å takle
oppgaven. Merk: Hvis du sliper tørt,
må du sørge for at du kan samle støvet
på en kontrollert måte. Et godt ventila -
sjonssystem på slipestasjonen er et
must og følg produsentens advarsler,
instruksjoner og sikkerhetsdatablad.
Slip wolfram rett på slipeskiven slik at
slipesporene havner langs elektroden.
Hvis du gjør dette, reduserer du gra-
der på wolframet som igjen kan føre
til ustabil eller ukonsentrert lysbue.
Spissen av wolframelektroden er van-
ligvis slipt ikke mer enn 2,5 ganger
elektrodediameteren. Dette muliggjør
tenning og fokuserer lysbuen for blant
annet bedre penetrasjon. Ved sveising
med lav strøm på tynt materiale (opp-
til 1-1,5 mm) er det best å slipe wol-
framet helt spiss. Ved høyere strøm-
styrker kan den ekstreme spissen bli
overopphetet og løsne, (forurensning
av sveisebadet som kan sees på rønt-
genfilmen) hvorpå mange pleier å
slipe en litt butt del foran på wolfra-
melektroden.

VELGE RIKTIG DIAMETER PÅ 
VOLFRAM ELETRODEN
Elektrodespissen må fungere ved rik-
tig temperatur. Den skal være høy nok
for buen skal være stabil. Men det må
ikke være så høyt heller at wolframe-
lektroden overopphetes. Elektrodedia-
metere, slipevinkel og elektrodemate-
riale er noen parametere i tillegg til
sveisestrømmen som påvirker tempe-
raturen på elektrodespissen. Les anbe-
falingene fra elektrodeprodusenten
som referanse.

EFFEKT AV SVEISPARAMETRE PÅ
AC-TIG Jeg ALUMINIUM
Sveiseparametere, som påvirker ut-
over sveisestrømmen. 
• Type AC-bølgeform 
• Balanse 
• EP / EN alternativ av Offset 
• Frekvens 

Man kan forenkle med en liten tan-
keregel når du setter parameterne: 

• EN (Elektrode Negativ) = varmer
opp sveiseobjektet 

• EP (Elektrode Positiv) = oksydned-
brytning på sveiseobjektet

Lysbuenbuen avgir mest varme (ca.
2/3) på siden med pluss (anode). Dette
betyr at sveisemetallet blir varmet opp
mest i den negative perioden EN (mi-
nus på elektroden og pluss på sveise-



objektet). Men oksidlaget på alumi-
nium brytes opp under den andre pe -
riode EP – med sveising minus (ka-
tode) på sveiseobjektet. 

BALANSERE 
Balansen er en parameter, oppgitt i
prosent, hvilken øker faktoren EN /
EP. Økt balansefaktor gir mer varme
og gjennomtrengning, men mindre
nedbrytning av oksid på sveiseobjek-
tet. Dette er ofte ikke noe problem
med litt mindre oksydnedbryting hvis

basematerialet (vanligvis aluminium)
normalt oksyderes. Det viktigste er
imidlertid at det gir enda mindre
varme på elektroden som oppretthol-
der en spiss elektrode. Spiss elektrode
gir fokusert lysbue som igjen gir
bedre penetrasjon spesielt ved svei-
sing av kilsveis. 
Gull, blå og turkis er eksempler på
elektroder som vanligvis fungerer bra
å bruke i AC-TIG-sveising med spiss
elektrode. Generelt sett må balansen
settes til 70 – 75 prosent for å opprett-
holde en god spiss, mer om dette se-
nere i teksten. 

EN / EP 
På noen maskiner kan du også stille
annen strøm på EP og EN. Ved litt
høyere strøm reduseres vanligvis EP
litt for å minske varme ytterligere
(enda høyere balansefaktor reduserte
varmen) på elektroden. Som allerede
nevnt, trenger oksydnedbrytningspro-
sessen normalt ikke spesielt høy
strøm. 

FREKVENS 
Med moderne omformere kan du øke
frekvensen som gir en mer stabil og

fokusert lysbue og dypere penetra-
sjon. Du kan ofte klare med en lavere
frekvens som gir en mer behagelig
lyd. Imidlertid er det vanlig å øke fre-
kvensen sveising under ca. 50 A for å
forbedre lysstabiliteten. 

AC BØLGEFORM
Som allerede nevnt, med eldre, en-
klere konvensjonelle strømkilder, bru-
kes bare sinusbølge. For at buen ikke
skal slokne i nullovergangen (punktet
der strømmen er null ved tidsendrin -
gen) så er HF-gnisten kontinuerlig på
med disse maskinene. 
For omtrent 45 år siden kom TIG-
sveisemaskiner som opprettet en type
AC-bølgeform som var mer "firkan-
tet" med en brattere nullovergang. Da
trengte ikke HF-gnisten å ligge konti-
nuerlig på og buen føltes mer stabil på
grunn av en mer "firkantet" bølge som
også inneholder høyere frekvenser
som virker stabiliserende på lysbuen.
Noen moderne termiske maskiner
etterligner denne bølgen og kaller den
"Soft Square Wave" eller myk firkant-
bølge. Myk firkantbølge er ofte likt av
sveiserne fordi det er relativt stille 
og har god buestabilitet. Den mest 
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stabile bølgeformen er imidlertid van-
lig firkantkantbølge eller "Advanced
Square Wave". Det gir maksimal sta-
bil bue, men har en høyere, ofte litt
mer ubehagelig lyd. Det er også en
trekantet bølge (trekantet bølge) som
brukes til tynnere materialer fordi den
gir mindre varme enn de andre bølge-
formene. 

OFTE STILTE SPØRSMÅL VED
TIG-SVEISING: 
Spørsmål: "Skjegg" vokser på elek-
troden under sveising. Er elektroden
dårlig? 
Svar: At "skjegg" vokser på elektro-
despissen under sveising er et sterkt
tegn på problemer med gassbeskyt-
telsen. Det er ingen elektrodekvalitet
blant wolframelektroder som gir
"skjegg". 
Spørsmål: Du må skrape med elek-
troden i arbeidsstykket for at HF skal
begynne å virke. Hva avhenger det
av? 
Svar: Oksid har dannet seg på elek-
troden etter siste sveising. Oksidet er
en elektrisk isolator. Ved å skrape gnir
du et hull på oksidlaget og HF kan
tenne lysbuen. Målet er å forlenge
gassens etter strømningstid og ikke

gjøre hurtige bevegelser med TIG-pi-
stolen under tiden elektroden avkjø-
les. 
Spørsmål: Kan du sveise aluminium
med likestrøm DC-TIG? 
Svar: DC-TIG brukes med Helium
som beskyttelsesgass i visse mekani-
serte applikasjoner, for eksempel orbi-
tal sveising. Helium gir en høyere
varme i buen, (høyere ioniserings
energi). Imidlertid er det vanskelig for
HF-gnisten å starte i Helium. Du star-
ter ofte i Argon for deretter å bytte til
Helium umiddelbart etter. Imidlertid
er dette er vanskelig å håndtere med
manuell sveising.

TIPS FOR Å KOMME IGANG MED
SVEISING AV AC TIG MED SPISS
ELEKTRODE 
Prøv å øke balansen til ca. 70-75 pro-
sent og øke frekvensen til ca. 80-100
Hz. Slip elektroden spiss. Ta en av de
legerte wolframelektrodene med far-
gene gull, blå eller turkis. Hvis du må
redusere balansen for å få mer oksyd-
nedbrytning, slik at det dannes en li-
ten kule, er dette akseptabelt å sveise
med. Den største forskjellen sammen-
lignet sveising med en kule og spiss,
opplever du på sveising av kilsveiser

der du faktisk når helt ned i roten og
ikke bare varmer platene på siden. 

REFLEKSJON PÅ ELEKTRODTYPER 
I lang tid dominerte rød og grønn wol-
framelektrode. Med moderne inver-
terbasert AC / DC-TIG er det sjelden
noen grunn til å sveise med grønn
wolframelektrode med stor kule - som
var en normal praksis før. Disse elek-
trodene (gull, blå, turkis) fungerer bra
også på DC-TIG. Vi kan dermed
legge den radioaktive røde elektroden
til side - av hensyn til arbeidsmiljø og
helse. Legeringer med lantan eller så-
kalte sjeldne jordartsmetaller løser de
fleste bruksområder når du bruker
moderne inverter-TIG, (inverter).
Imidlertid vil det alltid være sjeldne
tilfeller der forskjellige legeringsele-
menter i wolframelektroden vises gi
best mulig resultater. 

Kilde og laget for Svetsen. 
Av Torgny Karlsson B.Sc
tkarlsson@lincolnelectric.eu 
Lincoln Electric Sverige og
Johan Ingemansson B.Sc (IWE) 
jingemansson@lincolnelectric.eu
Lincoln Electric Nordic �





Med en drøm om å bygge en båt som
skal tåle alt og fungere på jordomsei-
ling under alle forhold, startet prosjek-
tet til Jonny Birkelund på sjøfartsmu-
seet. På jakt etter gamle tegninger av
en losskøyte tegnet av den berømte
båtbyggeren Colin Archer for å gjen-
skape en gammel klassiker.
Fra første lysbue ble tent til båten var
på vannet tok det 8år. Å bygge en slik
skøyte i aluminium er ikke å gå min-
ste motstands vei, det er ekstremt
mange timer med sveising for å gjen-
skape strukturen til det opprinnelige
eikeskroget. 
Om lag 300 personer med interesse,

har igjennom organisasjonen "World
wide opportunities on organic farms"
kommet til Toten i løpet av byggepe -
rioden for å delta i arbeidet mot kost
og losji på økogården. 
Solid, ingen fartsmonster- «Sailing
The Farm, Oslo» veier 20 tonn, motor
på 30 hestekrefter, tolv meter lang,
fire og en halv meter bred og toppfar-
ten er på 6 knop, så dette er ikke en
båt som er bygget for fart, men en båt
som ikke lar seg vippe ut av kurs for
noen isflak.
I dag er ikke sveisingen bare en
hobby. Igjennom flere år har Jonny
økt sin interesse for sveising og svei-

seteknikk. Han driver og eier i dag
Oslo Sveisemek AS, har tatt pedago-
gisk utdanning og IWT for å kunne
jobbe mer med sveiseteknikk og opp-
læring av fremtidens kreative svei-
sere.

– Vi spør Jonny Birkelund om han kan
forklare mer om denne reisen og
ideen? 
Etter å ha godt lei av å pendle til kina
for et norsk firma jeg jobbet for til-
bake i 2008, bestemte jeg meg for å
hoppe av karusellen og starte med å
bygge jordomseiler båt. Jeg hadde
allerede et småbruk på Toten jeg

Aluminiumsbåten ”Sailing The Farm, Oslo” bygget etter 
over 100 år gamle tegninger

– Sveisingen gikk fra 
hobby til yrke
Å starte opp et prosjekt om å bygge en båt med over 100 år gamle tegninger er i utgangspunktet ganske sjel-
dent å se, men i tillegg gjøre dette i aluminium er ikke bare sjeldent, men noe ingen andre har gjort før.

«Sailing the farm, Oslo» en unik aluminiumsbåt på sin første seilas.

�
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hadde kjøpt noen år før som for det
meste sto tomt. Dit flyttet jeg og be-
gynte ivrig, – noen vil si overivrig
med å sette i gang med å bygge en 
Colin Archer rednings-skøyte.
Ikke i tre som ville vært det naturlige

valget men i aluminium. Jeg kunne
ikke stort om båtbygging så kveldene
ble benyttet til å lese meg opp på båt-
byggingens kunst. Dagene ble benyt-
tet til å gjøre klar infrastruktur med å
sette opp et båthus samt innkjøp av di-

verse utstyr som en trenger til å bygge
båt. Det var et gårdsverksted som var
brukbart utrustet, men jeg ville gjøre
alt fra bunnen av – inkludert å støpe
alle delene jeg trengte, så endel ekstra
utstyr som dreiebenk og fres ble inn-
kjøpt. 
I begynnelsen så jeg for meg et full-
tids 3-4 års prosjekt men innså snart at
det var vel optimistisk. Da vi hadde en
gård som også dyrket grønnsaker og
hadde bier, inviterte vi folk fra hele
verden til gards – og kom gjorde de, i
horder. For et sted å bo og mat kunne
de lære seg kunsten å bygge båt. Noe
de fleste satte pris på. De som hadde
10 tommeltotter hadde også mulighe-
ter til å være med å dyrke mat, med
tanke på å bli mest mulig selvforsynt
med grønnsaker.
Stort sett var det 8 personer der til en-
hver tid. Noen ble 3–4 uker mens et
fåtall ble hele året. Det var en fin tid
med utveksling av ideer og ikke minst
drømmer hvor båten skulle seile.
Jeg ante ikke at det var så mye ar-
beid – heldigvis. Da hadde jeg nok al-
dri startet prosjektet. Det ble smeltet
bly til kjøl, kappet aluminium tilBåtbygging i et telt langt fra måker og sjø på Østre Toten.

Aluminiumsskroget i produksjon.
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skrogsiden og støpt, dreid og sveist
alle delene vi trengte.
I 2015 og nærmere 10-15000 timer se-
nere var vi ferdig og båten kunne sjø-
settes. Det var mer enn spennende –
da gårdsveien ut av tunet var i tran -
geste laget, men med profesjonell
flyttehjelp og med politi som eskorte
kom skuta seg til Oslo og på sjøen –
og var tett som en potte.
I 2016 var tiden kommet for prøvetu-
ren til Brasil og tilbake. Hun seilte
som forventet – sakte, stødig og triv-
des best i kuling.
I ettertid angrer jeg ikke en dag på all
tiden som ble brukt til å lage en hjem-
melaget ishavsbryter. Nå venter hun
på turen til hvalfangst-stasjonen Gryt-
viken som alltid har vært en drøm å få
se på egen kjøl..
En spinn-off effekt av hele prosjektet,
er at kunnskapen i dag blir brukt å
drive et eget sveiseverksted i Oslo der
vi leverer tjenester til fiske og fritids-
flåten i Østlands regionen. Jeg har tatt
IWT og pedagogisk utdanning for å
følge mitt ønske om å kunne under-
vise elever på mekaniske fag i skole-
verket.

Colin Archer:
Norsk båtkonstruktør 1832-1921 fra
Larvik. Drev både båtbyggeri og
skipsverft. Archer er særlig kjent for
polarskipet «Fram» som Fridtjof Nan-
sen brukte under flere av sine ekspedi-

sjoner i polare strøk. Han er også
kjent for å ha skapt redningsskøytene.
Archer bygget over 200 båter igjen-
nom sin tid som båtkonstruktør.

AV KNUT ARNE HUNDAL

Jonny Birkelund.
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Hvilket metall skal tildeles tittelen
det tyngste? Her er meningene
delte, da osmium og iridium kon-
kurrerer om denne tittelen. Hvor-
dan ser det ut numerisk? Tettheten
til osmium er ca. 22,5–22,6 g /
cm³, og tettheten til iridium er 22
g / cm³ (en terning med en kant på
15 cm veier omtrent like mye som
et voksent menneske). Siden det
antas at iridium-tester er mer påli-
telige, indikerer mange kilder at
dette metallet er "tyngst".

Visste du at ...

Maurzyce-broen over Słudwia el-
ven i Sentral-Polen er den første
helt sveiste veibroen i verden.
Broen ligger nær landsbyen
Maurzyce og ble designet i 1927
av Stefan Bryła, en av pionerne
innen sveising og anleggsteknikk.
Broen ble ferdigstilt i 1929, er 27
m lang, 6,2 m bred og kunne bære
30 tonn.
Totalvekten er på 56 tonn, mens
en naglet versjon ville ha veid
over 70 tonn. 

NTO REGISTRERT OG KVALITETSSYSTEM I HENHOLD TIL ISO 9001
SAKKYNDIG VIRKSOMHET KATEGORI S1 INNEN KRAN & LØFT

Testpartner AS er nå det største og best etablerte
inspeksjonsselskapet i Nordland med over 25-års
erfaring innen sveising og inspeksjon.

• Alle NDT metoder
• Driftsinspeksjonskompetanse (In-Service NS415)

for offshore og landanlegg)
• Sveiseinspeksjon NS477, IWT, koordinering og arbeid 

relatert til dette
• Frosio inspeksjon NS476
• Nivå 3 tjenester for NDT-bedrifter i de fleste metoder
• Tilstandskontroll
• Kontroll av sveiste forbindelser og materialer uten 

fjerning av maling
• Oppfølging og tredjepart
• Tykkelsesmålinger av skip. (DNVGL)
• Sertifisering av Sveisere. (DNVGL)
• Industriell droneinspeksjon
• Offshore personell
• DT, destruktiv testing
• Gear inspeksjon

+47 970 47 356
post@testpartner.no

DU KAN NÅ FØLGE NSF OG 
SVEISEAKTUELT I SOSIALE MEDIER:

NSF Sveiseteknisk Forum  

norsk_sveiseteknisk_forbund   

NORSK SVEISETEKNISK FORBUND
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Utgiv.dato: Annonse- og artikkelfrist:
1/2021 19. februar 22. januar 
2/2021 28. mai 30. april
3/2021 24. september 27. august
4/2021 3. desember 8. november

Utgivelsesdato er den dato bladet er klart for utsendelse. 
Utsendelsen varierer fra 1 til 2 uker.

Opplag pr. nr.: ca 2 000

Annonseformat:
Sidestørrelse: A4 (210 mm x 297 mm + 3 mm utfallende)
Satsflate: 181 mm x 258 mm
1/2 side liggende: 181 mm x 127 mm
1/2 side stående: 88 mm x 258 mm

www.sveis.no

Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2021

Ann.type
1/1 side 13.900,-
1/2 side 7.900,-
1/4 side 4.900,-
1/8 side 2.900,-

Årsavtale/Rabatt – etter avtale
Tillegg utfallende – 10%

Dobbeltside: 22.000,-

Omslaget:
2. omslagsside 15.000,-
3. omslagsside 14.500,-
4. omslagsside 14.500,-

Bilag:
2 sidig A 4 13.000,-
4 sidig A 4 18.000,-

Større bilag etter nærmere avtale.
Alle priser i NOK og ekskl. mva.

Erik Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
Erik.fusdahl@kemmpi.com
Mobil 91 88 09 87

Helge Nesse, medlem
IKM
Helge.nesse@ikm.no
Mobil 91 61 91 71

Tone Lindberg Grøstad, medlem
Maskingrossistenes Forening
tlg@mgf.no  
Mobil 97 18 73 03

Steffen Overaa, medlem
OSO Hotwater AS
Steffen.overaa@osohotwater.com
Mobil 41 12 09 31

Rudi Jørgensen, medlem
Trondheim Stål AS
rudi.jorgensen@trondheimstaal.no
Mobil 959 38 137

Gert Christian Strindberg, medlem
Fabtech AS
gcs@fabtech.no
Mobil 90 08 05 01

Arve Sørgjerd, medlem
Aker Solutions
arve.sorgjerd@akersolutions.com
Mobil 46 40 10 70

Frode Johansson, 1. varamedlem
Bergen Group Services AS
Frode.johansson@bergengroup.no
Mobil 97 08 07 66

Kristian Jørgensen 2. Varamedlem
Aker Solutions
kristian.joergensen@akersolutions.com
Mobil 46 41 17 43

NSFs hovedstyre 2020/2021

Nord
Kontakt/leder: Knut Arne Hundal
knut@sveis.no
Mobil 41 55 60 66

Sørlandet
Kontakt/leder: Tore I. Olsen                                                    
tore@qualitywelding.no
Mobil 91 99 88 88

Øst
Kontakt/leder: Sindre Kentsrud                                                  
sindre.kentsrud@pg-flowsolutions.com
Mobil 92 07 26 99

Trøndelag
Kontakt/leder: Helge Fylkesnes
helge.fylkesnes@vitec.as
Mobil 907 83 183

Hordaland
Kontakt/leder: Geir Yndestad                                                                                                     
gyndestad@oceaneering.com
Mobil 90 98 44 01

Rogaland
Kontakt/leder: Inge Andre Omundsen                                              
IngeAndre.Omundsen@Subsea7.com
Mobil 93 42 41 10

Sunnhordaland 
Kontakt/leder: Alexandra Wichstrøm                                                                       
iweld_alexandra@outlook.com
Mobil 93 22 40 96

Hedmark og Oppland        
Kontakt/leder: Knut Arne Hundal
knut@sveis.no
Mobil 41 55 60 66

Helgeland og Salten       
Kontakt/leder: Morten Rygh
morten.rygh@ingeniorgruppen.no
Mobil 90 98 73 59

Møre og Romsdal
Kontakt/leder: Knut Arne Hundal
knut@sveis.no
Mobil 41 55 60 66

NSFs Lokalavdelinger
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