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1.1 Om NewUse

NewUse er en sosial entreprenør i Sandefjord, som leverer tjenester i form av 
opplæringsprogram for innvandrermenn og unge med bakgrunn i håndverks-
faget. Vi samarbeider med Nav og andre kommuner om kartlegging, tiltak og 
samskaping av nye tjenester. Vi tilbyr også prosjektledelse til andre 
kommuner som ønsker å jobbe med samme metodikk.

Gjennom praktisk tilnærming, kartlegges kunnskapsgap som må fylles, og det 
blir gitt veiledning og skreddersydde individuelle løp for alle deltakere. Målet 
er fast jobb og langvarig tilhørighet i arbeidslivet etter endt tiltaksperiode.
Arbeidshverdagen gir ny kunnskap, opplæring i relevant arbeidsspråk, mest-
ring og et sosialt nettverk. 

Som deltaker i NewUse sitt opplæringsprogram får man:

 • Kartlagt egen kunnskap, erfaring og kompetanse
 • Et skreddersydd opplæringsløp
 • Veiledning og praktisk læring på verkstedet og hos bedrift
 • Tilrettelagt teori og undervisning etter eget fagfelt 
 • Et større nettverk og kontakter i arbeidsmarkedet
 • Hjelp til å finne relevant jobb for varig tilhørighet i arbeidslivet

Som nav veileder eller annen offentlig innkjøper får man :

 • Rådgiving og samarbeid med eksterne veiledere og lærere.

På egne verksteder tilbyr NewUse produksjon, reparasjon og vedlikehold av 
møbler og produkter utført av møbelsnekker og håndverkere. 

NewUse sine to grunnverdier bygger på å hjelpe mennesker, og å hjelpe 
miljøet. Derfor er sirkulær økonomi er en viktig del av NewUse sin forretnings-
modell. Det blir i størst mulig grad brukt gjenbruksmaterialer, og verdien av 
reparasjon og vedlikehold av produkter, samt fokus på det grønne skiftet, blir 
formidlet til deltakerne. NewUse sine verksteder og undervisningslokaler er 
innredet med brukte maskiner og materialer fra industri og bygg.
 
NewUse vil gjerne dele mer av sine erfaringer og kunnskap, og 
kan tilby kurs, seminarer og presentasjoner om vår modell og 
metode. 

01 Introduksjon og oppstart

 

Kontaktinformasjon
 

Daglig leder: Jørn Hammelow-Berg
Tlf: 930 61 255

mail: post@newuse.no
 

Adresse: Skiringssalveien 134 
3213 Sandefjord

Medier

Nettside: www.newuse.no
Facebook: NewUse - Sandefjord
Instagram: NewUse_sandefjord
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Rekruttering og 
intervjuer med 

deltakere

Avtaler og 
samarbeid med 

aktuelle bedrifter

Behov 
i markedet

Rekruttering og 
intervjuer med

deltakere

Avtaler og
samarbeid med 

aktuelle bedrifter

Behov
i markedet

1

2

3
Undervisning

og praktisk læring 
hos bedrift

Kontakt med
bedrift for

relevant jobb 

Jobb

Undervisning
og praktisk læring 

hos NewUse

Én til én undervisning,
veiledning og 

kartlegging hos NewUse

Modell Prekvalifisering sveis

1.2 Om prosjektet

NAV Sandefjord, IM ressurs AS og NewUse opprettet samarbeidet om et 
prekvalifiseringstilbud  i sveisefaget. Tilbudet skal tilrettelegge og tilpasse 
opplæringen etter målgruppens behov og utfordringer. Målet er at flere skal 
kunne oppnå varig tilhørighet i arbeidslivet. 

Målgruppen for prosjektet er innvandrermenn i 
introduksjonsprogrammet med kunnskap, bakgrunn eller 

erfaring i sveisefaget, som har utfordringer med å møte det 
norske arbeidsmarkedet. 

IM ressurs AS:

IM Ressurs AS ble etablert i 2014 for å tilby opplæring innen sveisefag, 
mekaniske fag og platearbeider.

IM Ressurs disponerer 400m2 verksted og treningslookaler med god tak-
høyde og med god belysning/avsug. IM Ressurs har godkjente stasjoner for 
avlegging av praktiske fagprøver for plate, industri rørlegger, industri mekani-
ker og sveiser.
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1.3 Introduksjon og rekruttering

1.3.1 Presentasjon av sveisefaget 

Rekruttering til prekvalifiseringen starter med å presentere sveisefaget med 
verktøy og utstyr for deltakere i introduksjonsprogrammet. Presentasjonen 
består av bilder og informasjon om de mest vesentlige innen faget, og fysisk 
verktøy og utstyr. 

Et eksempel på en presentasjon kan være slik; 
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1.3.2 Påmelding

I etterkant av presentasjonen får de som er interessert mulighet til å melde 
seg på kurset. Påmeldingsskjemaet blir gitt på forskjellige språk, og det blir 
gitt veiledning og hjelp til utfylling. Dernest vil deltaker og deres veileder bli 
kontakten for å avklare videre prosess. Aktuelle kandidater blir så innkalt til 
intervju.

Påmeldingsskjema til sveisefaget

Deltakerinformasjon

Navn:

Navn på veileder hos NAV :

Telefonummer:

Opprinnelsesland:

Morsmål:

Arbeidserfaring:

Muntlig/skriftlig norsk nivå:

Har du erfaring med sveis:

Dato/Sted Signatur

_______________________ _______________________________

For mer informasjon om sveisefaget ta kontakt med NewUse ved Jørn Hammelow-Berg på telefon :

93061255 eller på e-post : post@newuse.no

1.4 Intervju og kartlegging

Etter påmeldingsprosessen gjennomfører prosjektleder og NewUse intervju 
med aktuelle deltakere. I disse intervjuene kartlegges det hvilke erfaring søke-
ren har. Her brukes bilder, google translate og intervjuernes egen kompetanse 
til å verifisere informasjonen søkeren gir. Helse er et tema det snakkes om i 
forhold til fysikk, arbeid ute, syn, hørsel, psykisk helse, etc. Søkerens moti-
vasjon for å delta er også et viktig tema. Andre ting som er viktig å avklare er 
praktiske spørsmål rundt transport, økonomi, avtaler, ferier, o.l. Og til slutt må 
det gjøres en vurdering om søker har evner og egnethet til å gjennomføre.

Intervjuene foregår på verkstedene. På den måten kan søkeren både se, vise 
og forklare, og det åpner opp for bedre kommunikasjon og et letter kartleg-
gingsgrunnlag. 
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02 Prekvalifisering

2.1 Formål

Sveisefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen sammenføying av 
metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder. Arbeidet omfat-
ter både store og små konstruksjoner, rør, deler og detaljer og utøves på me-
kaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget stiller store krav 
til materialvalg, prosesser og metoder og krever kompetanse som tilfredsstil-
ler internasjonale standarder og krav til kvalitet og miljø. 

Opplæringen skal utvikle deltakerens evne til selvstendig arbeid med svei-
semetoder og teknikker i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Opplæringen 
skal bidra til at deltakeren utvikler konsentrasjonsevner, øye for detaljer og 
evne til kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrupper. 

Opplæringen skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og do-
kumentasjon av sveisearbeid i tråd med gjeldende regelverk. Videre skal 
opplæringen forberede deltakeren til et arbeidsliv preget av skiftarbeid, krav 
til fleksibilitet og mobilitet. Arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet 
skal stå sentralt i opplæringen. 

2.2 Struktur

Sveisefaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre 
og må ses i sammenheng.

Hovedområdene er : 

Planlegging og forberedelser 
Sveiseteknikk  
Egenkontroll og dokumentasjon

2.3 Kompetansemål for opplæringen

Kompetansemål:
Planlegging og 
forberedelser

Kompetansemål:
Sveiseteknikk

Kompetansemål:
Egenkontroll og
dokumentasjon

1a

Planlegge arbeidsprosessen 
i tråd med tegningsgrunnlag, 
prosedyrer, arbeidstillatelses-
system og gjeldende regelverk

1b

Utføre sikker jobb-analyse

1f

Velge materialer, verktøy, utstyr 
og tilsatsmaterialer tilpasset
arbeidsoppgaven

2a

Utføre arbeidet i tråd med 
arbeidsinstruksjoner, WPS-
sveiseprosedyrer og gjeldende 
standarder

2e

Feilsøking på og vedlikehold 
av sveiseutstyr

2i

Gjøre rede for hvilken 
betydning beskyttelsesgasser
har for sveiseresultatet

3a

Utføre visuell kontroll av 
sveisearbeidet 

3b

Vurdere kvaliteten på eget 
arbeid i henhold til tegninger, 
spesifikasjoner og gjeldende 
standarder

3f

Ferdigstille og rengjøre 
produktet for videre behandling

2j

Gjøre rede for fordeler og 
ulemper ved valg av 
sveisemetode
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2.4 Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til 
utvikling av og er en del av fagkompetansen. I sveisefaget forstås grunnleggen-
de ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i sveisefaget innebærer å drøfte faglige løsninger 
med kollegaer.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i sveisefaget innebærer å beskrive avvik, utarbeide 
målerapporter, dokumentasjon og sikkerhets- og reparasjonsrapporter.

Å kunne lese i sveisefaget innebærer å forstå prosedyrer, instrukser, rapporter, 
standarder og tegninger.

Å kunne regne i sveisefaget innebærer å beregne varmetilførsel, materialforbruk 
og sveisetilsett.

Å kunne bruke digitale verktøy i sveisefaget innebærer å bruke digitale måle-
instrumenter og bedriftens styringssystemer.

2.5 Gjennomføring

Sveiseopplæringen består av tre deler.
Deltakerne er 2 dager i uken hos IM ressurs og 1 dag i uken hos NewUse, totalt 
12 ukers program.

Del 1. Forkurs, teori og praksis

Her bruker vi god tid på å bli kjent med hverandre og prater om hvordan vi skal 
jobbe sammen som en gruppe. Gruppedynamikk og motivasjon er en viktig del 
av prosjektet. Derfor blir deltakerne bedt om å dele om seg selv, sin historie og 
sine erfaringer. Dette er med å skape tillit og trygghet, og blir brukt i sammen-
heng med teori og praktisk undervisning. Vi skal kartlegge den enkeltes erfaring 
med forskjellige typer arbeid og bruke dette videre i opplæringen. Det skal prø-
ves og læres om forskjellige verktøy og sveisemetoder i verkstedet. Her legger 
vi grunnlaget for den enkeltes videre opplæring.

Implementering av norsk arbeidskultur generelt og kulturen i sveisefaget er en 
viktig del av opplæringen. Målgruppen har erfaring fra forskjellige kulturer, som 
kan være ulik norsk kultur. Dette er en viktig del av opplæringen for å gjøre del-
takerne klare for arbeid.

Dette holdes hos NewUse.

Varighet : 3 uker

Del 2. Praktisk sveiseundervisning med teori til sveiseoppgaver

Dette holdes hos IM Ressurs AS og NewUse

Varighet : 12 uker

Del 3. Utprøving av kunnskaper hos bedrift

Dette holdes hos den enkeltes bedrift. Her følger vi opp bedriften og deltaker, og 
en evt arbeidskontrakt under prøvetid til denne er over. Det er et tett samarbeid 
med veileder og bedrift i denne fasen.

Varighet : Etter avtale med bedrift.

Under hele opplæringsløpet skal det arbeides med og læres om:

 • Ulike sveisemetoder 

 • Sveiseutstyr 

 • Sveising i ulike materialer 

 • Uregelmessigheter i sveis 

 • Korrosjon og varmebehandling 

 • Tegning og spesifikasjons lesing 

 • Kvalitetsarbeid og HMS
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03 Teori,undervisningsunderlag   
  og praktisk læring

3.1 Kompetansemål 

3.1.1 Planlegging og forberedelser

Kompetansemål etter Vg3

Planlegging og forberedelser
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:

Hovedområdet omfatter planlegging og forberedelser før sveising. 
Det omfatter tegningsgrunnlag, WPS-sveiseprosedyre, sveiserekke-
følge og valg av materialer, verktøy og utstyr. Krav til sveisesertifikat 
og HMS-system og myndighetskrav inngår i hovedområdet.

Mål:

1A

Fått 
informasjon

Har
utprøvd

Mål-
oppnåelse

Planlegge arbeidsprosessen i tråd 
med tegningsgrunnlag, prosedyrer, 
arbeidstillatelsessystem og gjeldende 
regelverk

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:

Skriv ned hvordan du planlegger er jobb du skal gjøre. 

WPS: Welding Procedure Specification -Sveise prosedyre spesifikasjon

HMS: Helse Miljø Sikkerhet 

Regler på verkstedet  

WPS eksempel
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Eksempel regler på verkstedet og HMS

 
REGLER I VERKSTEDET

HMS

Sørge for klare retningslinjer i verkstedet for å sikre et godt 
arbeidsmiljø, gode arbeidsforhold og effektiv drift i verkstedet.

 Sliping og sveising

 Ved arbeid som støver og/eller gasser skal punktavsug og
 støvmaske benyttes.
  
 Ved sveising og sliping er den enkelte selv ansvarlig for å dekke  
 til sin arbeidsplass for å unngå sveiseblink og slipesprut på andre  
 i verkstedet.

 Ved varme arbeider skal alt av brannfarlig materiell dekkes til  
 eller fjernes. 

 Visir, maske og hansker skal brukes ved syring og beising
 
 Maskinbruk

 Maskiner skal kun brukes hvis man har dokumentert opplæring  
 og erfaring.

 Generelt Arbeid

 Riktig vernetøy og verneutstyr skal benyttes
 
 Det ska I være god orden og ryddighet på verkstedet og ved
 arbeidsbenken.

 

•

•

•

•

•

•

•

Om Sikker Jobb-Analyse (SJA)

Hva er sikker jobb analyse?

En SJA er en systematisk vurdering av aktiviteten på byggeplassen/
arbeidsplassen hvor farlige situasjoner kan oppstå.

Ved å gjennomføre en SJA ser man om gjeldende arbeidsprosedyrer er 
trygge, eller om man må iverksette tiltak for å redusere farer som kan føre til 
skade på mennesker, miljø eller materiell.

Gjennomføringen av SJA er like viktig som å dokumentere den, da de som 
skal utføre aktiviteten får et bedre overblikk over farene de står overfor, og 
hva de kan gjøre for å redusere disse.

En Sikker Jobb Analyse er et viktig HMS verktøy som blant annet brukes i 
bygge- og elektrobrasjen.

Mål:

1B

Fått 
informasjon

Har
utprøvd

Mål-
oppnåelse

Utføre sikker jobb-analyse

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:

Lag en SJA (Sikker Jobb-Analyse) på en jobb du skal gjøre
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Når skal man gjennomføre en Sikker Jobb Analyse?

1. Når arbeidet medfører avik fra beskrivelser i prosedyrer og planer.

2. Når arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den.

3. Når folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen.

4. Når utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med skal benyttes.

5. Når forutsetningene er endret, f.eks. værforhold, tid til rådighet, endret 
    rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter.

6. Når det ved tilsvarende aktiviteter tidligere har skjedd ulykker/uønskede              
    hendelser.

 

Eksempel SJA

Sikker jobb analyse

Aktivitet
Sveising av drager i tak

Dato
30/112020

Deltakere
M, A, H

Ansvarlig for arbeidet
M

Beskrivelse av arbeidet
Sveise brakett på drager i tak

Mulig risiko/faremomenter
Kan falle ned, brannfare, brannskade, skade øyne

Tiltak
Stilas med rekkverk, sikkerhets sele, brannvakt, hansker, briller, vernesko

Personlig verneutstyr
Se Regler-HMS

Sikkerhetsutstyr
Sikkerhetssele,

Eksempel på oppgave 

Oppgave RØR NM 2018. PLANLEGGE

 Sveisemetode 141
 Sveisestilling PC
 Kutte 2 stk rør 100 mm Ø42 ø48 3mm gods
 Slipe fuge 30 grader
 Fjerne glødeskall
 Legge rør i jiggen
 Lage 2mm rotåpning
 Slå på sveiseapparat og gass Argon 10/12 I min
 Stille strøm 70-95 A
 Spenning 9-11.5 volt
 Punkte 4 stk for å hindre skevhet
 Sveise streng 1
 Hastighet40-70 mm/min
 Slipe med rettsliper
 Stille strøm 90-93 A
 Spenning 9-12,5 V
 Sveise streng 2-n
 Sveisehastighet 50-90 mm/min
 Kontrollere sveis
 Personlig verneutstyr
 Rydde
 Sortere avfall
 HMS

Mål:

1F

Fått 
informasjon

Har
utprøvd

Mål-
oppnåelse

Velge materialer, verktøy, utstyr og 
tilsatsmaterialer tilpasset
arbeidsoppgaven

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:

Skriv navn på stål, jern, rør, plate og materialer du har brukt :
S355 (ST 52)KONSTRUKSJONSSTÅL
RUSTFRITT STÅL, KROM NIKKELST ÅL

Skriv navn på tilsats :
Ok 14.13, Esab Tybrod 15.14
Elga tig 100

Opplæring gjennomført,

Dato:....../...........20......

Signatur deltaker Signatur instruktør
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3.1.2 Sveiseteknikk

Kompetansemål etter Vg3

Sveiseteknikk
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:

Hovedområdet omfatter valg av sveisemetoder og sveising etter ar-
beidstegninger, prosedyrer og gjeldende standarder. Videre omfatter 
det måling av forvarming og mellomlagstemperatur og beregning av 
varmetilførsel. Feilsøking og vedlikehold inngår i hovedområdet.

Mål:

2A

Fått 
informasjon

Har
utprøvd

Mål-
oppnåelse

Utføre arbeidet i tråd med arbeids-
instruksjoner, WPS-sveiseprosedyrer
og gjeldende standarder

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:

Skriv og forklar hvordan du har gjort det: fulgt WPS.

Sveise brakett, se tegning

Slipe,merka mål, punkta to sider, kontrollmåle, oppretting med vinkel, 
sveisa litt på begge sider, kontroll med vinkel, sveise rundt, kontrollere, 
slipe skarpe kanter.

HMS: Helse Miljø Sikkerhet
brukt personlig verneutstyr, skjermet andre, kildesortering

WPS: Welding Procedure Specification - Sveise Prosedyre Spesifikasjon
Se WPS 

Eksempel sveiseoppgave m. tegninger
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Mål:

2E

Fått 
informasjon

Har
utprøvd

Mål-
oppnåelse

Feilsøke på og vedlikeholde 
sveiseutstyr

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:

Hvorfor er det viktig å vedlikeholde verktøy og utstyr?
Så verktøy er i orden når du skal bruke det, og på sin faste plass

Hvordan feilsøker du? 
bruke voltmeter, ohmmeter, ampermeter

For klar betydningen av disse ordene :

Jordingsfeil : jordingsklypa har ikke ordentlig kontakt, eks. rust,maling, olje
Dårlig kontakt : kan være løs jordingsledning i sveiseappeatet.
Gassfeil : kan være for lite eller for mye gass, eller ikke noe
Lav spenning : for lite spenning {volt]
Feil på regulator: kan vise feil trykk .
Kabelbrudd : kabel kan være av
Justere trådmater: antall meter pr. minutt
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Mål:

2i

Mål:

2J

Fått 
informasjon

Fått 
informasjon

Har
utprøvd

Har
utprøvd

Mål-
oppnåelse

Mål-
oppnåelse

Gjøre rede for hvilken betydning 
beskyttelsesgasser har for 
sveiseresultatet

Gjøre rede for fordeler og ulemper 
ved valg av sveisemetode

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:

Forklar hva beskyttelsesgasser gjør for sveisearbeidet?
Beskytter sveisen mot luft, kjøle ned volframeletroden
Uten gass får du porer.

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:

TIG:
MIG/MAG:
ElLEKTRODE :
GASS:

Fordel TIG: mindre energi. Tynne materialer, alle sveiseposisjoner, ikke 
slagg, lite sveiserøyk,
jevn og fin sveis, ikke sprut og gnist. Høy sveisesømkvalitet, Kan sveise 
flere metaller enn
annen sveising
Ulemper: lav sveisehastighet, du må bruke begge hender, ikke støtte, 
rengjøring før sveising,
ikke tykke materialer.
Fordel MIG/MAG: enkel å lære, høy sveisehastighet, lave kostnader til 
tilsats, godt egnet til
mekaniserte eller robotstøttede sveisearbeidet, enkel tenning av lysbuen.
Ulemper: utendørs kan det vær
e vanskelig å opprettholde beskyttelsesgassen, sensitiv for rust og fuktig-
het,
Fordel elektrode: enkel håndtering, kan brukes ute, verksted, under vann. 
Lite støy, lave
anskaffelseskostnad, beskytter sveisesømmen med slagg, upåvirket av 
forurensninger [ rust,
olje,fett], høy sveisesømkvalitet, høye mekanisk kvalitet.
Ulemper: stor røykutvikling, lav sveisehastighet, endekrater utgjør ekstra 
feilkilde,
elektrodediameter avhenger av platetykkelse, mye nedetid, fjerning av 
slagg og sprut, kan ikke
mekaniseres.
Gass-sveising:
Lite brukt, brukes som reperasjonsmetode og småarbeider, også til 
lodding, forvarming retting medflamme.

Opplæring gjennomført,

Dato:....../...........20......

Signatur deltaker Signatur instruktør

3.1.3 Egenkontroll og dokumentasjon

Kompetansemål etter Vg3

Egenkontroll og dokumentasjon
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:

Hovedområdet omfatter kontroll av ferdig sveis, ferdigmelding og 
sporbarhet. NDTmetoder og rapporter inngår i hovedområdet. Ferdigstilling 
av produkt og dokumentasjon av utført arbeid inngår også.

Mål:

3A

Fått 
informasjon

Har
utprøvd

Mål-
oppnåelse

Utføre visuell kontroll av 
sveisearbeidet

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:
sveise rør, plater og brakett,

Hva betyr disse ordene?

Sårkant: ved for mye strøm
Bindefeil: ikke innbrenning på begge platene
Porer: hull i sveisen,lite gass
Overlapp: stopp og start på sveis
Saksing: ikke nøye ved sammensetting
Slått seg: slått seg pga varme
Ute av vinkel: ikke i 90 grader

Mål:

3B

Fått 
informasjon

Har
utprøvd

Mål-
oppnåelse

Vurdere kvaliteten på eget arbeid i 
henhold til tegninger, spesifikasjoner
og gjeldende standarder

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:
sveise brakett etter tegning.

Skriv og forklar hva du synes om jobben du har gjort :
Sveis ok, vinkel ok, mål ok, skarpe kanter ikke fjernet, bunnplate har slått 
seg.
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Eksempel arbeidstegning brakett

Mål:

3F

Fått 
informasjon

Har
utprøvd

Mål-
oppnåelse

Ferdigstille og rengjøre produktet for
videre behandling

Aktuelle arbeidsoppgaver og erfaringer:

Hvordan rengjør du?
Sliping, pussematte,fil

Hvilke metoder for rengjøring finnes?
Syrevask, sandblåsing, trommling

Merking?
Stemple tall eller bokstaver, notere avik, sporing

Signere tegning og sveiseliste?
Signere tegning

Opplæring gjennomført,

Dato:....../...........20......

Signatur deltaker Signatur instruktør

3.2 Ord og uttrykk i sveisefaget

Sveisemetoder

Pendling

Sveisestillinger

Sveiseforbindelse

Ensidig/Tosidig

Fugetildanning

Gasshylse

Identifikasjon av grunnmateriale
Navn på grunnmateriale, eks:
S 355 J2 G3
EN 10025

Rotåpning

Rotnese

Tykkelse

Streng nr

Diameter

Strøm

Spenning

Strømart/polaritet

Sveisehastighet

Gass I/min

Skjøt

Pakning

Etterbehandling:  syrevask, stål-
børste, pussematte, slagghakke

Sårkant

Regulator

Bindefeil

Vinkel

Vinkelsliper

Slipeskive

Kutteskive

Sveiseelektrode

Aluminium

Syrefast

Rustfritt

Arbeidstegning

Vedlikehold

Arbeidsinstruksjoner

Vedlikeholde

Jordingsfeil

Ute av vinkel

Sårkant

Stålbørste

Slipematte

Fil

Tilsatstråd

Sveisemaske

Ord og uttrykk som MÅ læres:
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3.3 Materialer

Vi kan dele materialer inn i grupper:

Mekaniske egenskaper som:
 Fasthetsklasse
 Hardhet
 Bruddfasthet, flytegrense, utmattingsfasthet
 Forlengelse

Teknologiske egenskaper [evnen til å la seg forme]
 Smiing
 Støping
 Sveising
 Avsponing [dreiing, fresing]

Fysikalske egenskaper, evnen til å lede
 Elektrisitet
 Varme

Kjemiske egenskaper, evnen til å ha
 Korrosjonsbestandighet
 Varmebestandighet

Rustfritt stål 

(Ingen ståltyper er rustfrie, men noen ståltyper er mer rustbestandige enn andre)

Rustfritt stål* inneholder vanligvis mellom 10-20% krom som
hovedlegeringselementet og er verdsatt for høy korrosjonsbestandighet. Med 
over 11 % krom er stål ca. 200 ganger mer korrosjonsbestandig enn mildt stål. 
Dette stålet kan deles inn i tre grupper basert på deres krystallinske struktur:

Austenittisk(304, 316, 6Mo, 904 etc): Austenitisk stål er ikke-magnetisk og 
ikke varmebehandlet, og inneholder vanligvis 18% krom, 8% nikkel og mindre 
enn 0,8% karbon. Austenitisk stål står for den største delen av det globale 
markedet for rustfritt stål.

Ferritisk(22%Cr og 25%Cr Duplex): Ferritisk stål inneholder spor av nikkel, 
12-17% krom, mindre enn 0, 1 % karbon, sammen med andre legeringse-
lementer, for eksempel molybden, aluminium eller titan. Disse magnetiske 
stålene kan ikke herdes ved varmebehandling, men kan styrkes ved kald 
forming.

Martensittisk(13 Cr, 17-4PH etc): Martensittisk stål inneholder 11-17% krom,
mindre enn 0,4% nikkel og opptil 1,2% karbon. Disse er magnetiske og
varmebehandlet.

Hvordan jobber vi med rustbestandig stål?

Når vi jobber med rustbestandig stål må vi være nøye!

 • Verktøy bare brukt på rustbestandig materialer.
 • Rustfri stålbørste!
 • Løsningsmiddel for vasking av fuger

Sveising av rustbestandig stål:

Forarbeid:

 • Slipe alle deler blanke og vaske bort eventuelt fett og olje
 • Stille inn riktig strøm og gassmengde på sveisemaskinen
 • Bruk rein Argon
 • Stille inn riktig trykk på pistol og bakgass

Sveisearbeid:

• Tenn lysbuen og lag smeltebad
• Før tilsats inn i smeltebad og start bevegelse fremover 

Etterarbeid: 

• Børst med rustfri stålbørste
• Syrevasking
• Glassblåsing

Det viktigste er den praktiske gjennomføringen og tid til å trene!
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3.4 Sveisesertifikat

Hva betyr det som står på sertifikatet?

Welding prosess:  Sveisemetode

Metal transfer:  Hvordan lysbuen er, spraybue/ kortbue

Plate or pipe:  Plate eller rør?

Joint type:  Fugetype?

Parrent metal:  Grunnmaterialgruppe?

Filler material group:  Tillsatsmaterialgruppe?

Shielding gas:  Beskyttelsesgass?

Thickness:   Godstykkelse?

Outside diameter:  Utvendig diameter?

welding position? Sveisestilling?

Welding details:  Sveisedetaljer?

Current and polarity:  Strømtype og polaritet?

VariablerNariables Sveiseprøve/Weld test details Godkjenningsområde/Range of approval

Sveisemetode/Welding process 141 141,142,143,145

Dråpeovergang/Metal transfer - -

Plate eller rør/Plate or pipe T P,T

Fugetype/joint type BW BW,FW

Grunnmaterialgrupp(er)/Parent metal 1.3 1-11/1-11

Tillsett-materiale gruppe/Filler material group FM1 FM1, FM2

Tillsettmateriale/Filler metal S (Elg llllg 100) S, nm

Beskyttelsegass/Shielding gas(es) 11 (Ar) Inert

Annel/Auxiliaries -

Godstykkelse/Thickness (mm) 6,0 (FW: > 3,0)

Avsettykkelse I Weld metal thickness (mm): 6,0 3,0 -12,0

Utvendig rørdiam./Outside diameter (mm) 48,0 > 25,0

Sveisestilling/Welding position H-L045 PA, PB, PC, PD, PE.. PF, PH, H-L041

Sveisedetaljer/Welding details ss nb, ml ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb (FW: sl, ml)

Strømtype og polaritet/Current and polarity DC-

Denne siden er prøven 
som er sveiset

Dette er et TIG sertifikat Denne siden er hva man 
har lov til å sveise
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