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Eivind Veim,
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Robotisert sveising
på Nymo
HyBond søker
samarbeidspartnere

Knut Arne Hundal,
ny daglig leder i NSF
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Bruk av Kemppi X8
sveisemaskiner hos
Mesekon Oy.
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Tredjeparts bevitnelse og
utstedelse av sveiseprosedyrer
Kiwa tilbyr tredjeparts bevitnelse og utstedelse av sveiseprosedyrer.
Vi utfører akkreditert godkjenning av WPQR (Welding Procedure
Qualification 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 fleste
nasjonale og internasjonale standarder og kundespesifikasjoner,
bl.a. NS-EN ISO 15614, ASME IX og NORSOK M601 og M101.
Ved bruk av tidligere kvalifiseringer (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: firmapost@kiwa.com | Tlf.: 22 86 50 00

www.kiwa.no

SVEISEprofilen
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 derfor noen spørsmål. I denne artikkel kan du lese hans egne kommentarer.

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

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

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

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

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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Hvorfor ble det sveis på deg?
Ja si det. Det var vel slike tilfeldigheter 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

med en serie på 11 produkttanker. Siden 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 elektrodesveising 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 fallende 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 beddingen hvor jeg hovedsakelig jobbet i
maskinrommet og overbygningen,
men også ute på dekk og nede i tankene alt ettersom hvor det var behov
for innsats, etter hvert som båten tok
form. Fulgte så med båten over til utrustning 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 innvendig 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 Skipsavdelingen etter å ha fått innvilget dimisjon to måneder før tida fra førstegangstjenesten. Ble uteksaminert våren 1978. Husker at i ett par situasjoner når det var valgfrie tema i oppgaver så valgte jeg material kunnskap,
dette kanskje på grunn av fortida som
sveiser.
Sveiseingeniør
August 1978 begynte jeg som sveiseingeniør 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 november i 1996 da jeg overtok som le6

Fra kontoret i 2001. (Privat)

der for avdelingen og som Ansvarlig
Sveisekoordinator.
Sveiseteknisk avdeling
Jeg var leder for Sveiseteknisk avdeling fram til 2013. På denne tiden var
det et par tilfeller hvor Ansvarlig
Sveisekoordinator gjorde verifikasjoner av Sveiseteknisk avdeling. Det vil
si at i praksis så verifiserte jeg meg
selv. Det ble da gjort en endring i organiseringen slik at Ansvarlig Sveisekoordinator ikke hadde ansvar for avdelingen og stod dermed friere til å utføre verifikasjoner på Sveiseteknisk
avdeling. Men hadde fortsatt det faglige ansvaret og var fortsatt med i den
daglige driften.
Conlift
Det første prosjektet jeg var involvert
i var å kvalifisere prosedyrer til innsveisingen av kransøylen til Conlift.
Den gang var dette avanserte ting da
vi skulle kvalifisere materialene St523N og NAXTRA 70. Kravet til toleransene på ferdig kransøyle var
strenge slik at det ble valgt en sveiserekkefølge 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 sveiserekkefølge som er brukt mange
ganger siden ved både reparasjon av
gamle og installasjon av nye kransøyler.
Conlift var en selvgående lekter med
en 400 tonns kran og utstyr for håndtering av ankerkjetting til Norwegian
Contractors. Norwegian Contractors

brukte Conlift i forbindelse med produksjon 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 klasseselskapet sine inspektører enn som instruksjon til sveiserne.
Utover på 80 tallet ble prosjektene
som HMV fikk tildelt større og mer
rettet mot utbygningen ute i Nordsjøen. Samtidig ble kravene til sveiseprosedyrene også mer omfattende.
Mange ganger var det en kamp og
mye armer og bein for å få prosedyrene 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 utbyggingen 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
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2020

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 oppdragsgiverne hadde alltid særegne
krav. Og kravene hos en oppdragsgiver kunne endre seg fra ett prosjekt til
neste.
Jeg har vært med i utviklingen og revisjonene av NORSOK standardene
for sveising av struktur og rørsystemer (M-101 og M-601) siden dette arbeidet 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 pensjonist 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 kvalifisere enten på grunn av nye material
varianter, huller i dekningsområdet,
dimensjoner utenfor kvalifisert dekningsområde, nytt sveise tilsett, andre
standarder, eller nye sveisemetoder.

Sveiseprosedyrer
Prosjekter for oppkobling av rørledning mot enten en plattform eller land
var alltid utfordrende med hensyn til
kvalifisering av prosedyrer. Dette
fordi DNV sin rørledningsspesifikasjon har strenge krav for kvalifisering
av prosedyrer. Blant annet er leverandør av rør og deler en av variablene
som må kvalifiseres. På ett av prosjektene endte vi opp med å kappe biter av riser rørene som var forhånds-

innstallert nede i skaftene for å få nok
material å kvalifisere på. På disse bitene måtte kjemi og mekaniske egenskaper også testes siden det ikke var
mulig å framskaffe de tilhørende materialsertifikatene.
Grove dimensjoner
På et av de siste prosjektene jeg var
med på hadde vi en stor utfordring
med å sveise inn et spuns i modulfundamenter. Fundamentene var bygget
av 90 mm plate. På grunn av installasjonsmetoden for disse fundamentene
var det tatt ut en del huller i topp platene som skulle tettes med i utgangspunktet 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 verkstedet i Haugesund. Vi testet flere varianter av sveiserekkefølge og tilsett
med høy forlengelse. Vi forsøkte å redusere tykkelsen og også varianter
med en halvmåne i den enden av hullene 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 parallell med sveisetestingen ble enginee-

Uttesting av rørtråder. (Privat)
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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 rørtråd med høyere fasthet eller om vi
skulle bruke vår normale rørtråd som
vi hadde god erfaring med. Etter vurdering av fasthetsresultater oppnådd
på tidligere kvalifiseringer og fasthetsnivået 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 enkelte batch ble akseptert. Ingen av
batchene som ble testet feilet. For pulverbue metoden valgte vi en tråd pulver kombinasjon som var klassifisert
for 500 stål.

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 løsning 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 løsningen hadde vi en vei å gå med å
kvalifisere prosedyre, lage kalibreringsblokk 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 tetting 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 førstegangstjeneste. Høsten 1975 startet jeg
som kjent på Bergen Ingeniør Høg-

skole. Vi etablere oss i Bergen nærmere bestemt i Ytre Arna fram til våren 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 etablerte. Han eldste her gitt oss to barnebarn. Venter nå på at de to andre
skal følge etter. Alle har en bachelor/mastergrad, men ingen har fulgt i
farens fotspor. Mens vi bodde i Bergen, 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 styremedlem, 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 feltene og landanleggene som jeg ikke
har vært involvert i. Det har vært nye
moduler både store og små, vedlikehold, modifikasjoner og for noen av
prosjektene hele topsides.
Nevner i tilfeldig rekkefølge: Statfjord, Statpipe, Ula, Ekofisk, Oseberg,
Brage, Heidrun, Tjeldbergodden, Veslefrikk, Gullfaks, Sleipner, Kårstø,
Mongstad, Sture, Kollsnes, Snøhvit,
Troll, Njord, Tordis, Norne, Åsgard,
Visund, Alvheim, Gudrun, Draugen,
Europipe, Zeepipe, Draupner, Langeled, Ormen Lange, Volve, Snorre,
Kvitebjørn, Johan Sverdrup, Ivar Aa■
sen.

Nyhet!
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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Sentral godkjenning 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 verksteder 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 sveisekoordinering,
• 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-lastbærende sveiseforbindelser (heftsveis) på armering. Det er strenge
krav til utførelsen og kompetansen.
Bjørnar Værnes
Fagleder for sveisekoordinatorutdanningen ved Chr. Thams
ressurs

Frist for annonser og
stoff til SveiseAktuelt
nr. 3-2020 er
31. august
SVEISEAKTUELT 02-2020  www.sveis.no

Ny Generalsekretær/
daglig leder for NSF
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 yrkesaktive alder jobbet med noe sveiserelatert, fra sveiser/platearbeider til
sveiseleder, salg og bedriftsledelse.
På fritiden av det som er igjen etter
jobb og familie, elsker jeg friluftsliv, matlaging, løping og motorsykkelturer.
Vil først og fremst takke Dag Syvertsen for den innsatsen han har
gjort i over 8 år som generalsekretær og daglig leder for NSF. Dag
har styrt med stø kurs og god orden, noe som er helt essensielt for
et forbund som behøver god styring og engasjement for sin utvikling. Dette vil også prege arbeidet
fremover. Jeg er svært ydmyk for
muligheten og ønsker stor takhøyde hva det gjelder innspill og
ideer for NSF sin fremtid.
Fra 01.05.20 startet kunnskapsoverføringen med Dag Syvertsen,
som et flerårig varamedlem i sentralstyret vet jeg en god del om arbeidet 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 sveiseindustrien 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 verdiene NSF har bygd seg opp, samtidig som at vi utvikler oss i tempo
med markedet og teknologien. Vi

Knut Arne Hundal

vil nok se stadig hyppigere behov
for endringer, noe som vil sette
kreativitet, samarbeid og nytekning i fokus.
Jeg har gjort meg en del tanker
rundt stillingen og hva som skal til,
for at vi skal videre lykkes i arbeidet rundt NSF og faget vårt. Litt
abstrakt vil jeg si at mye av jobben
innebærer det å være åpen, aktiv
og nysgjerrig. Med de forandringene og den utviklingen vi står i,
har jeg troen på tilpasningsdyktighet i balanse med ivaretakelsen av
tradisjonelle aktiviteter og verdier.
Vi må også ikke glemme yrkesgleden og faglig lidenskap som er et
kraftig drivstoff i arbeidet vårt.
Det vil naturligvis være en oppstartsfase, 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 forbindelser!
Knut Arne
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Takk for meg
40 år i sveisebransjen
Dersom jeg hadde valgt å stå i stillingen 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 overlate «roret» til yngre krefter.
Jeg kom inn i 1981 som servicetekniker 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 utviklingen i bransjen fra pinner til
rørtråd. Til automatisering og robotisering. Jeg har opplevd sveisere
som har sveiset om kapp for å se
om rørtråd virkelig kunne måle seg
med pinner. Jeg har ved flere anledninger vært reiseleder til Schweissen und Schneiden i Essen. Dette er
turer en kunne skrive en «bestselger» om. Men jeg tror vi skal la de
historiene hvile i fred.
Daglig leder i NSF
Siden jeg startet opp som daglig leder 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 kontakter 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
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mange ulike og svært varierte oppgaver. 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 leverandørene har vært avgjørende. Selvfølgelig også Morten på Texthuset
som har vært en solid og trygg støttespiller som alltid har levert til rett
tid og ønsket kvalitet. Leverandørene har stilt opp med pressemeldinger og artikler, og de er trofaste
med annonseringen som er helt avgjørende 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 selvfølgelig 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 systemet for utdanning til sveiseinspektører og sveisekoordinatorer. NSF
er den eneste som kan utstede de
aktuelle diplomene i Norge. NSF
reviderer og godkjenner også alle
utdanningsstedene i Norge som jobber 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 diplomer. En slik hovedrevisjon er en
svært krevede affære som sist vi ble
revidert i september 2019 tok tre

dager. Regelverket diskuteres og revideres på IIW konferansene som
avholdes årlig. Det er svært viktig
for NSF som Norges representant at
man er representert på IIW konferansene. På den måten er man en
del av systemet og kan påvirke viktige 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 konferansen i Bratislava i juli 2019.
Den årlige IIW konferansen arrangeres av et eller annet av medlemslandene. Det har derfor blitt noen
lange reiser i og med at jeg har representert NSF og Norge på konferansene siden 2013. Konferanser
som har blitt arrangert i Soul i Korea, Melbourne i Australia, Shanghai i Kina. Men også i Essen, Helsinki og Bratislava. Årets konferanse skulle etter planen vært arrangert i Singapore, men er i likhet
med svært mange andre arrangementer avlyst pga korona situasjonen. Det ville uansett vært min
etterfølger Knut Arne Hundal som
skulle representert Norge. Han får
nok ikke sin debut i IIW konferanser 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. Foredragsholdere 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
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2020

sponsorer og utstillere. Sist men
ikke minst har det vært mange deltagere. Jeg har ikke mottatt noen
negative tilbakemeldinger, og regner 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 oppgave. 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 arbeidsgruppe med utspring i SN/K 067
hvor jeg var en av medlemmene.
Arbeidsgruppen skulle starte oppgaven med å se på hvordan standardens utforming skulle bli. Etter relativt kort tid fremkom det klare
signaler fra ekspertise i Standard
Norge at NS 477 i den form den ekSVEISEAKTUELT 02-2020  www.sveis.no

sisterer måtte gjennomgå en betydelig revisjon. Standarden var ikke
lengre i hht nasjonale og internasjonale krav og regler. En revisjon
ville bli såpass omfattende at man
ville i praksis nærme seg en ny
standard. Saken ble grundig diskutert i flere SN/K – 067 møter. Det
siste møte endte opp med en avstemming om hvorvidt standarden
skulle revideres eller trekkes tilbake. Kanskje den mest krevende
oppgave jeg har deltatt i i min periode i SN/K – 067. Resultatet kjenner 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 godkjenning 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 eksakte datoer å forholde seg til slik at
bladet kommer ut til planlagt tidspunkt.
Fremtiden
Etter et hektisk liv med mange ulike
oppgaver vil det nok bli en overgang for meg som for alle andre
som blir pensjonister. Men jeg er så
heldig å ha en god familie med barnebarn, hytte og sportsbil. Noen
hobbyer også.
Derfor tror jeg det skal gå bra.
Takk for meg !
Dag Syvertsen
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NSWE sømløse rørtråder gir
dokumentert best kvalitet og
sveiseøkonomi

www.nst.no

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

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

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.

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.

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

NSSW sømløs rørtråd

NSWE sømløs rørtråd

Optimalisert for:
Ekstremt lavt hydrogeninnhold
Meget gode mateegenskaper
God strømovergang og stabil lysbue

Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Flux

Lite etterarbeid på ferdig sveis
A

B

C

D

E

F

G

H

NSWE-ICF produksjonsprosess:
A.
B.
C.
D.

Strip emne
Valsing til U-form
Flux fylles i jevn mengde
Sømsveising

E.
F.
G.
H.

Tråden trekkes
Gløding og dehydrogenering
Kobberbelegging
Trekking og spoling
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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

Først noen begreper som er
greit å huske.
Laserbearbeiding av metaller omfatter metoder for bearbeiding av metaller i industriell produksjon. De ed
hjelp av kraftige industrilasere (se laser). De viktigste metodene er sveising, additiv tilvirkning (3D printing),
lodding, laserskjæring, maskinering,
overflatebehandling og varmebehandling. Lasere brukes også til merkong
av metaller.
Type laser. Det er hovedsakelig to typer lasere som brukes i industrien: (i)
CO2-laseren, hvor det aktive medium
er nitrogen, helium og litt karbondioksid, og (ii) Nd/YAG-laseren, hvor mediet er en krystallstav av yttrium-aluminium-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

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

opp mot 50 kW. Lysstrålen avbøyes
og føres frem til arbeidsstykket ved
hjelp av speil. Disse laserne har lav
elektrisk effektivitet (< 10%) og krever kostbar He for beskyttelse. I dag
er det blitt mer populært med faststoff
lasere.
Fiberlasere har en kortere bølgelengde på 1,06 μm, som tillater overføring 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 største fiberlaseren levert med 100 kW effekt. I Norden er det vanlig med lasereffekter 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 gjennom MANULAB-prosjektet1 i en 16
kW fiberlaser for robotisert laser- og
hybrid lasersveising (størst i Norden
pr i dag). Dette er en nasjonal investering, og alle som er interessert, kan
prøve ut teknologien.

Ved lasersveising kan man benytte to
forskjellige modi: (i) ledningsmodus
(conduction mode) og (ii) nøkkelhullmodus (keyhole mode). Disse er vist i
Fig.1. Hvilken modus man velger, avgjøres av godstykkelse og materiale,
samt muligheter i laserutstyret. For
sveising av tynne plater eller ved laser
belegging (cladding) kan ledningsmodus være tilstrekkelig. For tykkere
plater eller tykkvegget rør må nøkkelhullsteknikk benyttes. Denne teknikken 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 (forkortet LAHW). Dette prinsippet er
vist i Fig. 2, hvor laseren er koblet til
en MIG/MAG (GMAW) prosess. Laseren kan kobles til andre lysbuemetoder 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

1 MANULAB er finansiert av Forskningsrådets infrastrukturprogram (https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/infrastruktur/), sist besøkt 18 desember, 2019.
SVEISEAKTUELT 02-2020  www.sveis.no
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Innledning
LBW og LAHW har hittil vært lite benyttet i Norge. Det har heller ikke
vært utført særlig FoU på disse metodene, 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 universitet innenfor prosjektet Arctic
Materials 2. Bakgrunnen var gode resultater fra testing av laser hybrid
sveising utført i det forutgående Arctic Materials 1. Dette blir kort diskutert 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.

Fig. 2. Laser-GMAW hybrid sveising.

tykke plater. Lasersveising på tynnere
gods (< 5 mm) kan ha høy sveisehastighet, dvs. opp mot 5 m/min. Hybrid
lasersveising vil normalt være forbundet med lavere sveisehastighet siden
det anvendes på tykkere gods, samt at
lysbuedelen vil ha begrensning i hastighet. 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 lysbuemetoder. Fugevolumet kan reduseres 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 fugepreparering kan reduseres til et minimum
• 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

Fig. 3. Sveising av tykt stål uten og med rotåpning.
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• Lasersveising er normalt robotisert
• Til forskjell fra lysbuesveising blir
ikke lasersveising påvirket av magnetfelt
• 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 industrial production
• Høy refleksjon av lys og høy varmeledningsevne hos enkelte metaller kan være utfordrende (Al, Cu)
• Som en følge av høy avkjølingshastighet/størknehastighet kan porøsitet og lav seighet/høy hardhet kan
være en utfordring
Sammenlignet med lasersveising har
hybrid lasersveising følgende fordeler:
• Bedre evne til å tette gap
• Mindre strenge krav til fugepreparering og innspenning
Sammenligning med GMAW:
• Høyere sveisehastighet
• Full innsmelting for ett pass
• Lavere varmetilførsel
• Mindre deformasjoner
Høyere sveisehastighet og mindre deformasjoner er svært viktig med tanke
på sveiseøkonomi.

Fig. 4. Buttsveis i I-fuge
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Fig. 5. Dobbeltsidig kilsveis deponert
med laser.

Fig. 6. Kryss-sveis med laser.
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 – smeltegrense, 5 – laser nøkkelhull, 6 – luftgap mellom platene.

Design og type forbindelser
Lasersveising kan benyttes i flere fugetyper. Den enkleste er en ren I-fuge
som preparert i begrenset omfang, enten som skåret med plasma eller maskinert. 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.
SVEISEAKTUELT 02-2020  www.sveis.no

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 meget viktig å oppnå fordeling av smeltet
sveisetråd i hele platetykkelsen, dvs.
rotområdet må også ha tilført tråd, ellers 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 laserstrålen. Et tilhørende makrobilde av
sveisetverrsnitt i Fig. 9 viser full gjennombrenning 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 oppstår langs senterlinjen i laserdelen av
15



Fig. 7. Makroseksjoner av laser kilsveiser. Varmetilførsel: (a) 0,28, (b) 0,35 og
(c) 0,42 kJ/mm.

Eksempler på lasersveising av
middels tykke plater
Autogen lasersveising (uten sveisetråd) kan benyttes for tynne og middels tykke plater i området opp til 1012 mm, dog avhengig av laserkapasitet. Med en 10 kW laser er det sveiset 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 varmepåvirket sone (HAZ) og sveismetall,
dvs. maksimal hardhet > 400 HV0.5.
På grunn svært hurtig avkjøling med
så lav varmetilførsel dannes mikrostrukturer som martensitt og bainitt,
og hardheten blir fort så høy som beskrevet. Det er fullt mulig å redusere
dette hardhetsnivået først og fremst
ved å benytte stål med lavere karboninnhold, dernest å justere sveiseparameterene, eventuelt å ta i bruk forvarming eller anløpning etter sveising.
Det er særdeles viktig at helningsvinkelen på laseren er innstilt korrekt for
slike kilsveiser, ellers vil man i bun-

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

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 fokus på lettvekts løsninger. Laser benyttes i samme industri også i forbindelse med punktsveising av høyfaste
stål. Sammenlignet med stål har aluminium høy overflatereflektivitet og
høy varmeledningsevne. Høy energitetthet er derfor nødvendig for å etablere 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 influere på stabiliteten hos nøkkelhullet.

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

Fig. 12. CTOD bruddseighet i lasersveis med skår/sprekk i sveismetall (WM) og smeltegrense (FL).

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

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 svei16

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.
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Dette kan føre til fullstendig kollaps
av nøkkelhullet. Porøsitet er også et
problem, og krever rengjøring av flater som skal sveises, og ikke minst av
sveisetråden, hvor små overflateruheter og sprekker kan inneholde betydelige mengder med fuktighet.

Resultater fra fiber laser-MIG sveising av 5 mm AA5083 med AA5183
sveistråd viste betydelig menge porøsitet. Dette kommer frem fra strekkfasthetsdata 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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Mastertig og Flexlite
belønnet med RED DOT pris
for produktdesign
Kemppi`s MasterTig sveisemaskin og
Flexlite TX sveisepistol er blitt tildelt
den anerkjente Red Dot prisen for utsøkt produktdesign. Begge løsningene
er utviklet og designet i Finland og representerer det ypperste i brukervennlighet og ergonomi.

MasterTig – Langt fra det
ordinære
Kemppi’s MasterTig setter en ny standard for sveisekvalitet, brukervennlighet og kraft ved AC og DC TIG sveising. Designet for profesjonelle sveisere gir MasterTig produktfamilies

Kemppi-Creating-MasterTig.

fleksible design flere muligheter til å
tilpasses sveiserens spesifikasjoner,
inkludert flere valg av kontrollpanel,
fjernkontroll uten kabel og valg mellom flere transport vogner.
MasterTig er en kompakt maskin konstruert i robust men lett injeksjonsstøpt plast med innvendige støtsikre
brostrukturer. Samtidig fremstår maskinen som moderne, praktisk og robust.

Mastertig.
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Flexlite TX – Tenner din lidenskap
for sveising
Flexlite TX sveisepistol for TIG sveising gir de beste tekniske ytelser,
forlenget levetid på forbruksdeler og
den beste daglige komforten for sveiseren. Slitesterkt silikongummimateriale gir et godt grep samtidig som
innovativt design gir redusert belastning på håndleddet, dette gir sveiseren mulighet til å fokusere på utfordrende oppgaver og oppnå et perfekt
resultat.
Flexlite TX tig pistol er tilgjengelig i
flere belastingsklasser og lengder, i
tillegg til flere forskjellige TIG sveisehalser i vannkjølte og egenkjølte
modeller, Fjernkontroll montert på pistolen gir nøyaktig strømjustering på
avstand.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2020
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“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 designfilosofien er noe Kemppis designere og ingeniører har lyktes
med å bruke på hver maskin
designet siden selskapet ble
grunnlagt i 1949, fortsetter Omkar More, Kemppis sjefsdesigner.
Flexlite.

Fokus på bruker erfaring og
ergonomi
Kemmpi samler eksperter på elektronikk, mekanikk, sveising, industri og
service design og kommersialiserings
design for å tilføre relevant verdi for
forskjellige typer industri. Kemppi
samarbeider med kundene deltar aktivt i internasjonale forskningsprosjekter.
“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 forteller Jari Kettunen, Kemppi`s ansvarlige for design.
Investering i design har gitt Kemppi
som det første selskapet innen sveising 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 omsetning til FoU-aktiviteter. Brukeropplevelse er kjernen i all produktutvikling.
For mer informasjon
■
Kemppi Norge AS

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

What’s your
welding challenge?
Let’s get connected.

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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NYMO går for robotisert
sveising
AS Nymo i Grimstad tar i disse dager ibruk et nytt hjelpemiddel for robotisert flerlagssveising.
Pioneer Robotics AS i Grimstad/
Kristiansand har levert to Cobot sveisesystemer til As Nymo av typen Collaborative 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 samarbeidende robot (Cobot) fra Universal
Robots av type UR10, Kemppi A7
strømkilde og maskinsyn plattform fra
Applica Robot Integration. Partene
har utviklet en løsning for flerstrengssveising 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 buetidsfaktor.
Coboten (bilde 2) er montert på en
«pidestall» hvor styring materverk og
trådspole er plassert. KEMPPI A7 robotsveisestrømkilde og mateverk er
koblet opp med UR coboten via Modbus kommunikasjon. Nymo har
mange års erfaring med KEMPPI
sveisemaskiner for manuell og mekanisert sveising og ville derfor fortsette
med dette da Cobotene ble innført i
verkstedmiljøet.
Brukergrensesnittet (fig. 1-3) er meget

Fig. 1
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Målsetningen for Nymo med Cobot innvesteringen, er å effektivisere og sikre en
bærekraftig utvikling innenfor sveis, forklarer Peder Håbestad, som er produksjonssjef ved AS Nymo.

intuitivt og er utviklet i tett samarbeid
med AS Nymo.
Maskinsynsystemet utnytter et 3D stereokamera for å få frem profil og snitt
for fugen som skal sveises. Denne
informasjonen presenteres så på operatørens skjerm hvor operatøren
mellom hver streng kan gjøre plassering og endringer for neste streng.
(fig. 3).
Systemet kan også utvides med datalagring og dokumentasjon ved at bilder og rapport for sveis kan lagres

Fig. 2

unna i bedriftens database eller dokumentasjonssystem.
Collaborative Multi-pass Welder systemet er blitt realisert basert på et
unikt samarbeid på Sørlandet hvor
mange selskaper har vært involvert.
AS Nymo, Pioneer Robotics AS, Applica Robot Integration AS, Kemppi
Norge AS, Mechatronics Innovation
Lab AS. Systemet representerer en ny
generasjon sveiseutstyr, som vil gi positive effekter innen HMS, buetidsfak■
tor og kvalitet.

Fig. 3
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Bilde 1

Bilde 3

AS NYMO
Nymo er en komplett EPCI leverandør for Olje, Gass, maritim og prosess 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 integrator 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

FAKTA

KEMPPI NORGE AS
Kemppi er et av verdens ledende selskap innen sveiseutstyr til manuell,
mekanisert og robotisert sveising.
For mer info se:
www.kemppi.com/en-US/
contacts/kemppi-norge-a-s/
Bilde 2
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Making our world more productive
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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 diskutert i denne artikkelen.
XIAOBO REN OG ODD M. AKSELSEN, SINTEF INDUSTRI, TRONDHEIM

Innledning
Additiv tilvirkning (Additive Manufacturing - AM) eller 3D printing er
blitt populært som et relativt nytt begrep innen produksjonsteknologien.
Internasjonalt er AM et raskt voksende område som er en viktig del av
fremtidige avansert produksjon ("Industri 4.0"). Bruk av AM i produksjon
av komplekse komponenter i flyindustrien er et satsingsområde for flere
flyprodusenter. I USA er et stort program "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 posisjon. I Norge er det utviklet AM teknologi (f.eks. Norsk Titan) som produserer ved hjelp av lysbue og sveisetråd. Utvikling av AM som produksjonsmetode skjer også hos Tronrud
Engineering og Nordic Additive Manufacturing (NAM). I Storbritannia er
det laget en industristrategi som inneholder 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 geometrier. Her vil imidlertid kun additiv tilvirkning ved hjelp av lysbue og sveisetråd (Wire+arc additive manufacturing – 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 tidkrevende komponenter kan en slik robot

Fig. 1. Oppsett for WAAM. Robot, strømkilde, 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].

SVEISEAKTUELT 02-2020  www.sveis.no

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Industritall Sector
Aerospace
Agricultural Technology
Automotive
Construction
Information Economy
International Education
Life Sciences
Nuclear
Offshore Wind
Oil and Gas
Professional and Business Services

AM IM pact
Yes
No/Unknown
Yes
Yes
Yes
No/Unknown
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

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

produsere 24/7 og vil være veldig kostnadsbesparende.
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 deponering begynner. Det er også viktig å
overvåke byggeprosessen og kontrollere defekter som kan oppstå ved
WAAM.
Selv om man diskuterer kun GMAW i
resten av denne artikkelen, kan også
fortsettelse neste side
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andre lysbuemetoder som GTAW og
PAW benyttes til WAAM.
Karbonstål
For WAAM med tråd av karbonstål
gjelder stort sett de samme retningslinjene som ved flerlagssveising.
Komponenten som lages, må tilfredsstille de krav som eventuelt stilles, enten det gjelder maksimal tillatt hardhet eller minimum slagseighet eller
bruddseighet ved en gitt temperatur.
Dette gjelder også defekter som eventuelt oppstår under lagvis deponering.
Ved utvikling av prosedyrer for
WAAM er det enklest å enten produsere vegger som vist i Fig. 3, eller alternativt en blokk som vist i Fig. 4.
Disse er enkle å maskinere prøver fra
for standard prosedyreprøving. Veggene i Fig. 3 er laget ved bruk av tre
forskjellige varmetilførsler, og er testet både med hensyn til slagseighet og
bruddseighet. Som vist i Fig. 5, er
slagseigheten meget god med alle verdier 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 ferritt er vist i Fig. 6 sammen med polygonal ferritt hvor sistnevnte har mye
større korn.

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 aluminiumlegering.
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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 inneslutninger.

WAAM er en godt egnet produksjonsmetode for komponenter i karbonstål
fordi det finnes et stort utvalg av kommersielle 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 medfører 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 utfordret, 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. Deponering av lag med høy mellomlagstemperatur kan medføre dannelse av uønskede 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. Superdupleks stål har lav varmeledningsevne 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%. Mikrostrukturen er veldig inhomogen, og
veggene har for lav ferrittfraksjon til å
bli godkjent. Et eksempel på seighet
hos en vegg produsert med 2509 superduplex sveisetråd er vist i Fig. 8.
Etter korreksjon for prøvetverrsnitt
blir seigheten ca. 100 J, og det er tydelig at variasjonen i varmetilførsel har
begrenset virkning, i hvert fall innenfor området 0,4 til 0,9 kJ/mm. Seigheten kan mer enn halveres hvis intermetalliske faser dannes.
Fordi det her ble benyttet en byggeplate i superduplex stål som basis for
deponering av lag, ble det dannet en
varmepåvirket sone (HAZ). Det ble
derfor observert kromnitrider i ferritten i denne sonen, se Fig. 9. Slike
kromnitrider er vanlige å finne i HAZ
ved sveising av både duplex og superduplex rustbestandige stål. Det hevdes
at slik utfelling kan være skadelig for
både korrosjons- og mekaniske egenskaper, men denne effekten er vanskelig å kvantifisere. Kromnitrider ble
ikke funnet i selve lagene.
En siste vanlig mikrostrukturbestanddel i superduplex stål er sekundæraustenitt, ofte kalt γ2. Denne skjer ofte i
deler av et lag som opplever fornyet
oppvarming når det neste laget deponeres. Deler av austenitten som omvandles til ferritt ved oppvarming i tofaseområdet bestående av ferritt og

Fig. 7. Mikrostruktur i vegger produsert
med 2509 tråd av superduplex rustbestandig stål. (a) Ferritt (mørkest)og austenitt (austenitt er grå); (b) ferritt-austenitt med chi og sigma (de to siste er
lyse faser, se piler).
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Fig. 8. Charpy V slagseighet ved -20ºC
hos vegger produsert med superdupleks
2509 tråd.

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. 10. Dannelse av sekundæraustenitt

austenitt vil under avkjøling omvandles igjen til austenitt, såkalt sekundær
austenitt (γ2). Denne austenitten blir
mye finere enn den primære austenitten da den dannes fra relativt fin, ny
omvandlet ferritt, se Fig. 10. I tillegg
vil den ha en litt annen sammensetning enn den primære austenitten. Sekundær austenitt kan være bra for
seighet [3], men forringer korrosjonsegenskapene. Redistribusjon av legeringselementer kan oppstå under lagvis deponering på grunn av utfellinger
av Cr-nitrider eller ved omfattende
dannelse av sekundær austenitt. Slike
reaksjoner kan endre kjemisk sammensetning hos faser, og dermed også
lokal reduksjon av motstand mot pitting. Konsekvensene kan bli lokale
korrosjonsangrep [4].
Nikkellegeringer
Nikkellegeringer, ofte kalt superlegeSVEISEAKTUELT 02-2020  www.sveis.no

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

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

grer til interdendrittiske områder og
danner Laves fase under avkjøling.
Laves har en kompleks sammensetning, (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 begrenset på grunn av få legeringer tilgjengelig i form av tråd. Disse er vesentlig basert på høyt magnesiuminnhold, Al4,5Mg, eller høy silisiumkonsentrasjon, Al4,5Si, og er henholdsvis
5XXX- og 4XXX-legeringer. Komponenter av legeringene 6XXX- og
7XXX kan derfor ikke produseres på
grunn av sprekkdannelse. Dette begrenser valgfriheten veldig, og er ikke
en ønskelig situasjon. Utvikling av
nye tråder for WAAM av aluminium
er derfor strategisk viktig for aluminiumindustrien, ellers kan denne bransjen bli akterutseilt når det gjelder
mulighetene innenfor additiv tilvirkning. 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 vi25



Fig. 9. Kromnitrider i ferritt.

ringer, ble opprinnelig utviklet for anvendelser 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 gassindustrien. Eksempler er Inconel-legeringer, både de som får sin styrke fra fast
løsning (f.eks. Inconel 625) og fra utfellinger (f.eks. Inconel 718). Tilvirkning av nye komponenter i Inconel for
å erstatte ødelagte, eller reparasjon av
dem, er mulig ved å bruke WAAM.
Komponenter i superlegeringer er
kostbare, og reparasjon i stedet for erstatning av en hel komponent kan
være meget kostnadsbesparende.
Mange komponenter som lages i superlegeringer 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 produksjon 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-

Fig. 17. Skjematisk skisse av kaldvalsing WAAM [7].

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

ser resultater fra henholdsvis strekkprøving i x-, y- og z-retning og hardhetsmålinger 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 sandform [5]. Alle WAAM-resultater for
flytegrense, strekkfasthet og duktilitet, uavhengig av retning (x-, y- og
z-retning), hadde høyere verdier enn
de støpte. Dette gjaldt spesielt strekkfasthet og forlengelse.
En annen utfordring med lagvis produksjon er porøsitet. Dette er egentlig
et kjent problem fra sveising av aluminiumlegeringer. Ved WAAM stilles
det minst like strenge krav til rengjøring og håndtering av sveisetråd.
WAAM med aluminium er også utført
med CMT (Cold Metal Transfer), som
er en kaldere variant av GMAW. Resultater fra strekkprøving ga strekkfasthet 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 varmetilførsel ved CMT må man være klar
over risikoen for deformasjoner ved
WAAM med aluminium på grunn av
høy varmeledningsevne og lav E-modul. Det kan være hensiktsmessig å
utvikle et avkjølingsverktøy som kan
benyttes for å kontrollere varmen
bedre under prosessering av aluminium med WAAM. Både tilført energi
og mellomlagstemperaturen er viktige
faktorer, både av hensyn til kvaliteten
hos komponenten (gjerne lavest mulig
varme og temperatur) og produktiviteten (høy tilført energi og høyest mulig
temperatur mellom lagene), slik at det
sannsynligvis blir nødvendig med
kompromiss.
Hybride systemer
Hybride WAAM systemer er også designet og utprøvd. Et eksempel på
dette, utviklet ved Cranfield Universitet, er vist i Fig. 16. Både titanlegeringen Ti6Al4V [7] og aluminiumlegeringene 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 minimum, samt at eventuelle gjenværende porer var veldig små (< 5 µm). I
tillegg kan slik kaldbearbeiding resul-

Fig. 16. Skjematisk skisse av kaldvalsing WAAM [7].

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 bevegelser 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 maskineringsverktøy og vil ta litt lengre tid.
Begge disse hybride systemene har
kommet i løpet av den siste 5-års perioden. Det er bare et tidsspørsmål før
industribedrifter har utviklet dette for
fullskala produksjon av komponenter.

Fig. 15. Strekkprøving av komponent produsert med AA5183 tråd. (a) Retninger for prøveuttak, (b) prøvedimensjoner, og (c)
tilhørende spenning-tøyning kurver.
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Fig. 19. Større komponenter av AA5183
laget med WAAM (CMT) med diameter
på (a) 1000 mm og (b) 400 mm [9].

Fig. 18. Integrert WAAM + fresing [9].

Dette steget er viktig for å kunne industrialisere WAAM som er reelt alternativ til de 3D-printerne som foreligger basert på selektiv lasersmelting
(SLM) av lagvis deponert metallpulver. 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 påvente av dette, benyttes DNV GL
standarder for det som omfatter materialer og fabrikasjon i f.eks. olje- og
■
gassindustrien.
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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 investeret i tre Migatronic CoWelder-svejserobotter: en til TIG-svejsning og to til MIG/MAG-svejsning.
AIZ er en produktions- og servicevirksomhed i Lautlingen i Sydtyskland. Udover at agere som underleverandør til andre virksom¬heder, fremstiller 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 Lebenshilfe Zollernalb, hvis formål er
erhvervsmæssig kvalifikation af mennesker med fysiske og psykiske handicaps 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 svejseproduktionen, begyndte AIZ at se sig om
efter innovative svejseløsninger:
– Vi fremstiller metalkomponenter til
en bred vifte af industrier – fra mediko- 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 stålkomponenter, hvilket gør svejsning til
en vigtig del af vores produktionsproces. 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 svejseproduktion.
Nye muligheder for
handicappede svejsere
I sin søgen efter en svejseløsning,
der kunne modernisere produktionen
og hjælpe de handicappede medarbejdere, blev AIZ præsenteret for
Migatronics CoWelder, som ifølge
Daniel Gonser er den førende kollaborative svejserobot på markedet:
– Der er ikke nødvendigvis brug for
ekstra dele til CoWelder. Den bliver

- 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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dicappede kolleger selv kan betjene
robotten. Vi kan nu lære alle vores ansatte 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 robotkolleger med åbne arme, og de har
al mulig grund til at være stolte over,
at de kan betjene en så avanceret svejserobot som CoWelder.
En bedre fremtid med
automatisering
Jürgen Ganzenmüller, der er salgsansvarlig hos Migatronics tyske datterselskab, 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 indstille alt efter en given komponents
design. Det gør den til den ideelle
svejseløsning for AIZ og virksomhedens handicappede medarbejdere. CoWelder er enormt driftssikker og effektiv og passer fint til produktion af
både små og store serier. Den kan optimere 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 produktionsvirksomheder
- 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).

FAKTA

leveret som en komplet plugin-svejserobot, der er klar til brug lige efter installation. Den er yderst effektiv, og så
sikrer den altid ensartede svejsesømme i konstant høj kvalitet, siger
han.
AIZ blev imponeret over den kollaborative 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 synergiske svejseprogrammer, puls-funktion, IAC (Intelligent Arc Control) og
IGC (Intelligent Gas Control). CoWelder TIG-robotten bliver hovedsageligt brugt til svejsning af produkter i
AIZ’ eget mærke. De to CoWeldere til
MIG/MAG-svejsning bliver primært
brugt til produktion af metalkomponenter i store serier til andre virksomheder. De tre CoWelder-robotter er således blevet en fast bestanddel af produktionslinjen, og Daniel Gonser glæder sig over, at investeringen giver
AIZ’ handicappede svejsere nye muligheder:
– Set fra vores synsvinkel er den største fordel ved CoWelder, at vores han-
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LaserHybrid-sveising
overbeviser ved ekstruderte profiler
Billeverandøren Alu Menziken bruker LaserHybrid-prosessen for å sveise ekstruderte profiler. Dette gir avgjørende 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 oppnådde betydelige prosessfordeler med sveising og robotteknologi fra Fronius Welding Automation og Fanuc.
Alu Menziken Euromotive GmbH,
som ligger i Ranshofen i Oberösterreich, 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 produserer Alu Menziken moderne og lette
aluminiumkomponenter og -systemer
for bil- og luftfartsindustrien. Innen
produksjon for bilindustrien har østerrikerne utmerket seg som leverandører for premiumprodusenter, sportsbilprodusenter og innen e-mobilitet. Typiske komponenter og komponentgrupper er kollisjonshåndteringssystemer, setestrukturer, veltesystemer og
batteribokser.
I tillegg til erfaring, fleksibilitet og utviklingskompetanse setter bilprodusentene spesielt pris på produksjonsdybden og den lange erfaringen til

Norbert Dickinger er
produksjonsleder hos
Alu Menziken i
Ranshofen.
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Alu Menziken. Før prototypene til
batteriholderelementene
opprettes,
kontrolleres alle konstruksjonstegninger med tanke på gjennomførbarhet, i tillegg til at selve prosessflyten
simuleres. Det utføres en test for å bestemme om alle delene kan sveises og
skjøtes, og ved behov foretas det korreksjoner 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. Allerede før batteriholderne skal plasseres
nøyaktig på millimeteren i chassiset
på bilene, utføres det en tetthetskontroll på dem. Grunnen til dette er: batterikassene må ikke bare være luft-

tette, men også beskyttet mot vannsprut. Dette gjør sveisingen til en utfordring.
På grunn av de høye kravene til overflateegenskaper, varmeledeevne og
renhet er sveising av aluminium spesielt utfordrende. Det krever ikke bare
omfattende kunnskap om søm klargjøring eller innstilling av sveiseparametre, men også riktig sveiserekkefølge som skal hindre at de enkelte
holderelementene deformeres. Alu
Menziken har nettopp disse kunnskapene. Selskapet er sertifisert i henhold
til EN ISO 3834-2 TÜV, og i tillegg til
kvalifiserte sveiseeksperter sysselsetter de også en ekstern sveiseveileder
som en integrert del av sitt kvalitetsstyringssystem. 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 nesten 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 varmer opp sveisesonen til like under
smeltepunktet i løpet av noen få sekunder. Så snart materialet begynner å
bli mykt, starter foroverbevegelsen av
stiften som nå roterer med høyt kontakttrykk langs skjøtelinjen. Aluminiumet som smelter rundt stiften, fuges sammen og danner deretter den
integrerte skjøten.
Til slutt stoppes foroverbevegelsen,
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Utsikt over firmabygningen til Alu Menziken Euromotive GmbH i Ranshofen i Oberösterreich.

LaserHybrid er synonymt med
fremtiden for Alu Menziken
Alu Menziken bruker LaserHybridsveising på en målrettet måte. Denne
prosessen gjør det mulig med kilesveis og gjør at man unngår unødvendige utløpsområder. LaserHybrid
kombinerer en laserstråle med en
MIG-sveiseprosess i én felles prosessSVEISEAKTUELT 02-2020  www.sveis.no

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 sømmen og man får en optimal dannelse
av ensartede sider. Den ekstra varmen
som tilføres, gir materialet tid til utgassing, og dermed reduseres pore-

Sven Esterbauer, sveisetekniker hos Alu Menziken, spenner fast de ekstruderte profilene.
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og det roterende verktøyet trekkes ut
av sveisesonen. Det er imidlertid nøyaktig denne bevegelsen som innebærer en stor ulempe ved roterende friksjonssveising: det skapes et hull der
det roterende verktøyet forlater grunnmaterialet. Konstruktøren må ta med
et såkalt komponentoverskudd i beregningen, som må fjernes etter sveiseprosessen. En annen ulempe: Friction Stir Welding er ikke egnet for
sveising av kilesveis. Buttsveisesømmer og kilesveis krever alltid to separate prosesser, ettersom de ikke kan
sveises med samme sveisehode. Med
LaserHybrid-sveising er dette mulig i
PA- og PB-posisjon.

ømfintligheten i sammenligning med
ren lasersveising.
Norbert Dickinger, produksjonsleder
hos Alu Menziken i Ranshofen, kjenner fordelene: "Vi kan sveise flere batteriholderkomponenter i ett enkelt arbeidstrinn og øker produksjonen ved
hjelp av høye sveisehastigheter – takket 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 Menziken har allerede hatt gode erfaringer
med Fronius, ettersom sveisestrømkildene i serien TPS og TPS/i har vært
vellykket brukt til manuell sveising og
robotsveising i lang tid.
"Fronius overbeviser oss med sin forbilledlige støtte. Hvis du trenger hjelp,
vil noen være der innen kort tid. Vi
kan løse mindre problemer over telefonen eller fjernvedlikehold. I tillegg
tilbyr Fronius jevnlig opplæringskurs
for sveiseteknikere. Den gode arbeidsstemningen spiller også en viktig
rolle. Dessuten skal det sies at Fronius-apparater knapt har noen problemer, ettersom det kun brukes komponenter av høy kvalitet", sier Sven Esterbauer, sveisetekniker hos Alu Men-

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

ziken. Norbert Dickinger bekrefter det
kollegaen sier: "Støtten vi fikk fra
Fronius, var også utmerket i dette prosjektet".
Fronius utførte de første sveiseforsøkene i Thalheim før den nye robotsveisecellen ble designet. Etter tilfredsstillende resultater ble systemet designet og produsert. I neste trinn stilte
Alu Menziken en sveiseinnretning
med et nullpunktsspennsystem for ytterligere tester og parameterbestemmelser til rådighet. Robotsveisecellen

Samarbeid for et vellykket prosjekt: roboter fra Fanuc med sveiseteknologi fra
Fronius.
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og H-posisjoneringen ble deretter satt
opp i Ranshofen. "Sammen med Fronius 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 fordel som gjenspeiles i optimal synkronisering av robothastigheten og laserkraften. I tillegg var også brukervennligheten og den enkle programmerbarheten 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 komponentvekt per posisjoneringsside på 500 kg.
Produksjonsprosessen er halvautomatisert: etter at medarbeideren har plassert aluminiumskomponentene på en
H-posisjonering, aktiverer han den
automatiske spennprosessen, som er
sikret med en sikkerhetslysport. H-posisjoneringen svinger deretter inn i laserbeskyttelseshuset, og sveiseroboten beveger seg til startposisjonen.
Sveiseprogrammet kjører automatisk,
og det samme gjør sveisepistolrengjøringen i henhold til spesifiserte rengjøringssykluser. Etter ferdigstillelse
beveger roboten seg i venteposisjon
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2020

og H-posisjoneringen beveger den
sveisede komponenten ut av huset. Til
slutt blir arbeidsemnet automatisk avspent og kan fjernes.
For Sven Esterbauer medfører systemet viktige fordeler: "Systemstyringen 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 fullstendig oversikt over hele prosessen –
inkludert robotposisjon, prosessparametere og sømsporing".
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LaserHybrid-sveisecellen fra Fronius, inklusive systemstyring og H-posisjonering.

mål, bestående av forskjellige komponenter med forskjellige veggtykkelser
og innbrenningsdybder, samt makroskopisk forberedte sveisemønstre.
"Den nye robotsveisecellen fra Fro-

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

MIGMA® 300 bar
MIGMA
300
bar

Secure 2, 8 og 18, Argon og Alumix

Laser-Hybrid: mer lønnsomt,
raskere og mer fleksibelt
Hos Alu Menziken Euromotive hersker 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 LaserHybridprosessen innen bilindustrien", forklarer Norbert Dickinger. For å overbevise har leverandøren satt sammen
spesialutstyr for demonstrasjonsfor-

- lavere
- lettere
- sikrere

nippongases.no
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Baastad Mekaniske viser
frem sine nye lokaler
Positive fremtidsvisjoner på tross av korona-krisen
Norsk Sveiseteknisk Forbund setter
pris på satsing hos stålleverandøren
Baastad Mekaniske AS, og vil gratulere 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 fagfolk, 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 Mekaniske og Kjetil Myhrvold, så det som
naturlig å bygge opp produksjonsprosessen og kvalitetskontrollen i tråd
med NS-EN 1090-1 sine kvalitetskrav.
Selskapet så fort at dette krevde en
systematisk arbeidsflyt, helt fra kundeforespørsel, til levert ferdige pro-
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duktet. Etter en vurdering av flere forskjellige systemer for å etterkomme
kvalitetsstandarden, landet bedriften
på Weld IT sin løsning, basert på en
helhetlig vurdering av hva deres kvalitetsstyringssystemer gir muligheter
for.
Det var viktig for oss at leverandøren

kunne tilby både den digitale plattformen, samt den faglige bistanden en
trenger i etableringsfasen. - Kjetil
Myhrvold.
Resultatet av overgangen til den formaliserte kvalitetsstandarden har vært
positiv og har gitt Baastad Mekaniske
behov for større fasiliteter, noe som så
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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 henhold til produksjonsbehovene, blant
annet med to 10-tonns traverskraner i
produksjonshallen. I tillegg til produksjonslokalene 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 showrom, for utstilling av en del av deres
produkter, slik at nye kunder kan få et
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bedre inntrykk av mulighetene og utvalget som Baastad tilbyr.
Kjerneproduktene er trapper og rekkverk, samt andre stålkonstruksjoner i
liknende størrelse. Baastad Mekaniske er åpne for alle typer bestillinger, og har derfor et bredt spekter
av kunder, fra små privatkunder, til
noen av Norges største entreprenører.
Dertil har Baastad Mekaniske også fokus 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 satser Baastad Mekaniske på fortsatt
vekst, på tross av den vanskelige
situasjonen som oppstått i kjølvannet
av korona spredningen. I de nye lokalene er de nå også i stand til å ta på seg
større prosjekter. Samtidig har de nok
av ordrereserver, noe som sammenlagt gir gode grunner til å se lyst på
■
fremtiden.
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Mesekon Oy, en moderne
finsk partner innen
krevende sveising

Vi er spesialister på sveising av varierende stålkvaliteter som tilfredsstiller kravene i flere forskjellige forretningsområder som Marine, Konstruksjon og Offshore. I et tiår har hoved eksporten gått til Norge og selskapet søker hele tiden nye muligheter ved å forbedre egne kunnskaper og ferdigheter.

Selskapet
Mesekon ligger i det sørvestlige Finland (Turku og Mynämäki) med en
omsetning på cirka 8 M €. i 2019
var veksten omtrent 8% og målet for
2020 er 10-15%. Selskapet sysselsetter rundt 60 fagpersoner.
De viktigste produksjonsområdene er
1) Offshore Brannvannspumper og tilleggsutstyr, vanninjeksjonspumper og
løfteinnretninger 2) Marine skrubbere
3) Bommer for personlige heiser til
brannslukking etc. Vi er også dyktig
med maskinering og montering, overflatebehandling og noe annen produksjonen blir kjøpt fra selskapets solide
underleverandører. Kundene er velkjente internasjonale virksomheten:
etc: Framo AS, Macgregor Norway
AS, Kongsberg Maritime Finland Oy,
Vema Lift Oy, Langh Tech Oy og Valmet Technologies Oy.

The quality of welding SMO254 has improved a lot by using mechanized welding.
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Sveising som spesialitet
Produksjon og sveising av tunge og
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2020

Langh Tech marine
scrubbers on the way
to the repair shipyard.

mellomstore stålkonstruksjoner er hovedmålet, sveising er selskapet spesialitet og opprettholdes med kvalifisering og trening.
Selskapet har 3 EWE / IWE-sveiseingeniører (Eurpopean / International Welding Engineer) og 1 IWS-rådgiver (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 kvalifiseres nytt system i løpet av våren
2020 i henhold til EN ISO 45001:
2018.
Mesekon er i stand til å sveise materialer fra normale konstruksjonsstål til
høyfaste og rustfrie stål, som for eksempel sterke austenittiske og superDuplex stål. Selskapet bruker i sin
produksjon Plasma, Mig / Mag, Tig
fortettelse side 39
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The Enclosure for fire water pump is made out of acidproof steel (EN 1.4404).
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Det naturlige valget

- Böhler Welding og UNIVERSAL ROBOTS
• Rask integrering mot
UNIVERSAL ROBOTS
• Enkel software og hardware som er
tilpasset UNIVERSAL ROBOTS
• Rask og enkel integrering i produksjon
• &(VHUWL¿VHUW

• RapiDeep, QuickPulse, CladPulse og
EasyArc er ferdig integrert mot
UNIVERSAL ROBOTS
• Nye prosesser med opp mot 50% høyere
sveisehastighet

*5 års garanti uansett, 10 år med serviceavtale
Med serviceavtale og levering av nye sveise- og plasmamaskiner
IUD(,9$6$)(;NDQGXRSSQnnUVJUDQWL
• Årlig validering etter NEK EN 50504
• .M¡SDYVOLWHGHOHUIUD(,9$6$)(;
• Aktiv bruk av vedlikeholdsjournal gjennom ZZZHFRVDIHQR

et TESS firma
.RQWDNWIDJVMHIVYHLVHSURVHVVHU.ULVWRႇHU/LQGK
NULVWRႇHU#HLYDVDIH[QRHOOHUGLQNXQGHNRQWDNWL(,9$6$)(;

www.eiva-safex.no
afex.no

04404

Demanding materials are used in complex structures for cleantech.

og Submerge arc prosesser(SAW).
Hos oss er automatisering og mekanisering av sveising er en hverdagslig
tenkemåte.
Langsiktig samarbeid med
kundene
Utvikling av kundeforhold over flere
år har alltid blitt høyt verdsatt hos Mesecon, dette har gitt selskapet unik
innsikt i kundenes behov og teknologi
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og gitt muligheten til å kunne skreddersy service og løsninger etter dere
ønsker.
”For oss i Framo er det viktig at kvaliteten på produktene og dokumentasjonen alltid er på topp i denne bransjen 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-

By using Kemppi X8 welding machines,
we have been able to start using
modern welding curves on demanding
materials.

løsing og er fleksible under hele prosessen.
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

■
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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 utvendig lyspåvirkning og dimmes pålitelig selv i vanskelige sveisesituasjoner. Dette gir økt
sikkerhet og forbedret arbeidskomfort.
Med PreTrigger-teknologien fra Fronius sender strømkilden et signal via
Bluetooth til sveisehjelmen så snart
sveiseren trykker på knappen til sveisepistolen. Dermed dimmes hjelmen
før lysbuen tennes. Dette gjør at sveiseren slipper den korte blitsen som
oppstår før dimmingen av vanlige
hjelmer. Øynene er dermed fullstendig beskyttet mot sveiselyset og blir
ikke like fort slitne.
I tillegg forblir blendingsbeskyttelsen
dimmet selv ved svært lav strøm, når
40

lysbuen tildekkes eller i tvangsposisjoner, så lenge lysbuen brenner. Årsaken til dette er at hjelmen svarer
med høy pålitelighet på signalet fra
den tilkoblede strømkilden. Dette
øker sikkerheten til sveiseren. Beskyttelsesnivåreguleringen stiller automatisk inn det passende nivået for sveiseprosessen i området fra DIN 5 til DIN
12. Dimmenivået er derfor alltid perfekt 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 lyspåvirkninger. Vanlige sveisehjelmer er utsatt
for utilsiktet dimming på grunn av
lysrefleksjoner, varsellamper eller annet sveiselys – men ikke Vizor Connect. Dette gjør også hjelmen til den
perfekte beskyttelsen for aktiviteter
før og etter sveising – for eksempel
sliping. Når sveiseren kobler fra Bluetooth-forbindelsen mellom hjelmen
og strømkilden, oppfører Vizor Connect seg som en vanlig sikkerhetswww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2020

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

Sveisehjelmen er en viktig
del av det personlige verneutstyret og beskytter sveiserens øyne og ansikt mot
skadelig UV-stråling.

som
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 takket 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.
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Vizor Connect utvider hjelmsortimentet til Fronius og setter nye standarder innen
smart verneutstyr (på bildet: hjelmmodellen Fazor 1000 Plus).
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HyBond søker samarbeidspartnere som kan bidra til å
industrialisere HYBprosessen
n
HyBond har gjennom mange år arbeidet med å utvikle en ny sammenføyningsmetode for metaller og legeringer som muliggjør sveising i fast
fase uten noen form for smelting men med bruk av tilsettmateriale. Forenklet 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 mulighetsrommet for teknologien:
Opprinnelig var tanken å utvikle en ny
sammenføyningsmetode for aluminium, siden man anså at potensialet
for HYB-teknologien var størst innenfor dette området. Senere har HYBteknologien utviklet seg til også å bli
en metode for multimaterialsammenføyning. Mens tilsettmaterialet alltid
vil være en spesiallaget tråd av aluminium (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 multimaterialsammenføyning ved å kunne sveise

i
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fire ulike metaller i en operasjon (se
Al-Cu-Ti-Fe buttsveis nedenfor).
Teknologfundamentet som HYBmetoden bygger på:
HYB-metoden er tuftet på norsk aluminiumkompetanse i tillegg til fagområdene fysikalsk metallurgi og
sammenføyningsteknologi. Den be-
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nytter prinsippet for kontinuerlig ekstrudering (se figur ovenfor) til å
bringe tilsettmaterialet i fysisk kontakt 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.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2020

PinPoint-ekstruderen muliggjør sammenføyning av ulike metaller og legeringer i fast fase med bruk av aluminium som tilsatsmateriale. HYB-prosessen er derfor helt unik i forhold til
andre kommersielle sammenføyningsmetoder.
Kontaktinformasjon:
Interesserte bedrifter eller enkeltpersoner 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.

Noen anvendelsesområder for HYB-teknologien:

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

Buttsveising av aluminiumpaneler for bruk offshore (Equinor).

Kilsveising av stål-aluminium crashbox (Benteler).

Påleggssveising (stål/aluminium) og additive manufacturing.
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Utvikling av nye tilsatsmaterialer for sveising av
aluminiumslegeringer
AV GEIR LANGELANDSVIK, BARD NYHUS, XIAOBO REN OG ODD M. AKSELSEN, SINTEF INDUSTRI

Lysbuesveising av aluminium er en
kostnadseffektiv sammenføyningsmetode, men kommer ikke helt uten utfordringer. Varmetilførselen fra lysbuen kan gi opptil 50% styrkereduksjon i bløte soner nær sveisen som blir
strukturens svakeste ledd. I Fig. 1a
kan man se at bruddet i en aluminiumsveis 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 aluminium, må nye høyfaste tilsatsmaterialer for sveising utvikles.
I dag må den bløte sonen i lysbuesveiste aluminiumstrukturer kompenseres med overdimensjonering, som i
mange tilfeller er uakseptabelt. I
forskningsprosjektet Arktiske Materialer har SINTEF undersøkt hvor
sterk sveisesonen må være for å beskytte den bløte sonen i HAZ. Nume-

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

riske beregninger av tøyningskonsentrasjon, gjengitt i Fig. 2, viser situasjonen for ulike styrkenivåer i sveismetallet. Dagens situasjon for aluminiumsveising illustreres i Fig. 2a, der
sveismetallet er tilnærmet like sterkt
som grunnmaterialet. Bruddet vil da
starte i den røde sonen i HAZ. Dersom sveismetallet er sterkere enn

grunnmaterialet oppnås situasjonen i
Fig. 2b. Da vil deformasjonen flyttes
til grunnmaterialet og HAZ er beskyttet. Designkravene for strukturer i aluminium kan da dimensjoneres på
grunnlag av grunnmaterialets egenskaper, som vil være opptil 50% høyere enn dagens designkrav. Dette vil
gi slankere og billigere strukturer.

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

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 ekstern 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 begrenset. Hovedårsaken til dette er at de
fleste legeringer sprekker under størkning som følge av en uheldig mikrostruktur. Dette gjelder blant annet for
høyfaste legeringer som 6082 (AlMg-Si) og 7075 (Al-Zn-Mg-Cu). Ved
å forandre mikrostrukturen som dannes under størkningsforløpet kan i
prinsippet alle aluminiumslegeringer
benyttes som tilsatsmateriale. Dette
oppnås ved å tilsette såkalte 'kornforfinere', 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 mulig.
Dersom man lykkes i utviklingen nye
SVEISEAKTUELT 02-2020  www.sveis.no

tilsatsmaterialer, vil den varmepåvirkede bløte sonen 'bæres' av en sveisesone med overlegen styrke. Dette vil

medføre nye designkriterier som kan
tillate slankere lastbærende aluminiumstrukturer. Dette vil være av interesse i mange sektorer fra bilindustri
til sammenføyning av helikopterdekk,
men kan også bidra til at aluminium
tas i bruk på nye områder. Avslutningsvis kan det nevnes at nye tilsatsmaterialer er svært etterspurt i forbindelse med additiv tilvirkning ved bruk
av lysbue og tråd (Wire and Arc Additive Manufacturing, WAAM) av aluminium, omtalt i SveiseAktuelt nummer 1-2020.
Arbeidet er finansiert av Forskningsrådet via KPN Arktiske Materialer
(Prosjekt 228513/E30) og Instituttstipendiat Geir Langelandsvik (Prosjekt
■
272402)

LEDENDE
LEVERANDØR AV
KOLLABORATIVE
SVEISEROBOTER

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
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2020

Ann.type
1/1 side
1/2 side
1/4 side
1/8 side

Utgiv.dato: Annonse- og artikkelfrist:
1/2020
5. februar
10. januar
(kommer ut tidlig pga SMART Sveis)
2/2020
29. mai
4. mai
3/2020
21. september
31. august
4/2020
2. desember
11. november

13.900,7.900,4.900,2.900,-

Årsavtale/Rabatt – etter avtale
Tillegg utfallende – 10%
Dobbeltside:

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

22.000,-

Opplag pr. nr.: ca 2 000

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

Bilag:
2 sidig A 4
4 sidig A 4

13.000,18.000,-

Annonseformat:
Sidestørrelse:
Satsﬂate:
1/2 side liggende:
1/2 side stående:

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

A4 (210 mm x 297 mm + 3 mm utfallende)
181 mm x 258 mm
181 mm x 127 mm
88 mm x 258 mm

www.sveis.no

NSFs hovedstyre 2019/2020
Erik Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
Erik.fusdahl@kemmpi.com
Mobil 91 88 09 87

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

Tone Hasle, medlem
DNV GL
Tone.hasle@dnvgl.com
Mobil 90 14 75 08

Erik Stiklestad, nestleder
Ansatt i Kværner AS
erik.stiklestad@kvaerner.com
Mobil 95882125

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

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

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

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

Magne Barka, 2. varamedlem
Aarbakke AS
Magne.barka@aarbakke.no
Mobil 90 64 09 94

Norsk Sveiseteknisk Forbund
ønsker alle lesere og
annonsører av SveiseAktuelt
en riktig god sommer !

46

www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2020

Natural extension to your hand

www.kemppi.com

And you know.

Lasting Connections

 

Inntil 5-års garanti på alt Terra & Uranos sveiseutst yr!
'LQXȎRUGULQJHU§VYHLVHVDPPHQPDWHULDOHU'XYHWKYRUGDQGXVNDOVYHLVH
NRQVWUXNVMRQHUVRPEURHUPDVNLQHURJNUDȍ YHUN ,MREEHQGLQWUHQJHUGXLNNH
EDUHenOºVQLQJGXIRU WMHQHUGHWEHVWH9§U WWLOEXGLQNOXGHUHUHQXQLNSRU WHIºOMH
DYVYHLVHDSSOLNDVMRQVWMHQHVWHUVYHLVHPDVNLQHUWLOVHȏVPDWHULDOHUWLOEHKºUVRP
VYHLVHPDVNHURJVYHLVHSLVWROHU0HGY§UHSURGXN WOLQMHU7HUUD 8UDQRVVHȏHU
YLQ\HVWDQGDUGHUIRUVYHLVLQJRJVSHVLHOOHVYHLVHSURVHVVHU'HQEUDQVMHXQLNH
PDWFKLQJHQNRPELQHUHUWLOVHȏVPDWHULDOHURJVYHLVHPDVNLQHU'HQODUGHJ
XȎºUH%(67L./ $ 66(1VYHLVHUVRPGXNDQY¨UHVWROWDY
'HWHUGHWYLVW§UIRUǪ)XOO:HOGLQJ6ROXWLRQ3URYLGHU
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