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Miller Markedsføres av 
ITW Welding Products

Miller PROHEAT 35 er en enkel og robust maskin for varmebehandling av  
magnetiske materialer med induksjonsteknikk. Sammenlignet med tradis-
jonelle metoder gir denne teknikken bla kortere oppvarmingstider, bedre 
miljø pga kalde induksjonskabler og kortere riggtider. Den har programmer-
bar temperatur opp till 800°

 
Eksempel på applikasjoner er: 

Plater, hulpro�ler, rør, T og H-pro�ler med store tykkelser. - Fleksible   
 induksjonskabler tilpasser seg til objektet og gir en minimal riggtid og  
 en enkel og kontrollert varmeprosess. 

Avspenningsgløding og hardhetsbegrensende varmebehandling (13Cr).-  
 Programmerbar, kontrollert og dokumentert oppvarming, holdetid og   
 nedtrapping. 

Krympeforbindelser - Rask kontrollert oppvarming til ønsket temperatur.

induksjonsteknikk
Varmebehandling med 

kostnadseffektiv og rask
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Nye 
gjør ditt gassvalg lettere!

MAG-sveising i 
rustfritt

Tyngre MAG-sveising i 
karbonstål

TIG/MIG-
sveising

MAG-sveising i karbonstål, 
spesielt robotsveising

      Nye Nye    
gjør ditt gassvalg lettere!

 
gjør ditt gassvalg lettere!

 
gjør ditt gassvalg lettere!

 
gjør ditt gassvalg lettere!

                           

Les mer på www
Du kan også laste ned Air Liquide-appen fra Google Play eller App Stor

 

.airliquide.no eller ring +47 32 27 41 40. Les mer på www
Du kan også laste ned Air Liquide-appen fra Google Play eller App Stor

 

.airliquide.no eller ring +47 32 27 41 40. 
Du kan også laste ned Air Liquide-appen fra Google Play eller App Stor

 

.airliquide.no eller ring +47 32 27 41 40. 
e.          eller App Stor            re.
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De  nye Miller maskinene tilbyr en
operatørvennlig og logisk betjening
av avanserte funksjoner i DX pane-
lene.
Mjøndalen, Norge. (15 Februar 2015).
Sammenlignet med tilsvarende maski-
ner av samme størrelse, er de nye Dy-
nasty® 280 DX og Maxstar® 280 DX
TIG maskinene, som nå introduseres,
kraftigere samtidig som de er lette og
bærbare. Begge modellene leverer
opp til 280 A / 200 Amp 60% . Dette
sammen med en eksepsjonell, stabil
lysbue og fantastiske tenningsegen-
skaper.
AC/DC -TIG og Elektrodemaskinen
Dynasty 280 DX, er beregnet for in-
dustriell produksjon av rør, plate og
strukturer som egner seg for nevnte
metoder, AC gir utmerkede mulighe-
ter for sveising av Aluminium. DC -
TIG og Elektrodemaskinen Maxstar
280 DX er beregnet for tilsvarende
produksjon men har ikke muligheter
som AC kan tilføre. Dette gjør Max-
star 280 DX til førstevalget for svei-
sing av applikasjoner for høylegerte
materialer for skip og offshore, samt
generelle industrielle behov. Begge
maskiner gir deg mulighet til å sveise
tykkveggede materialer. 
Med en lav vekt og en bærbar kom-
pakt utførelse, har henholdsvis Dy-
nasty 280 DX og Maxstar 280 DX ka-
pasitet til å levere opp til 280 A / 200
Amp 60%.
Maskinene har en jevn, stabil lysbue
og leveres med avansert teknologi
som:
• Blue Lightning, Millers egen HF

løsning sikrer utmerkede tennings-
egenskaper, 

• Puls reduserer varmetilførsel, øker
sveisehastigheter og bedre lysbuens
retningskontroll

• Millers Auto-Line™ teknologi gjør
at maskinen kan kobles til alle nett-
spenninger mellom 208 - 575V.

Begge modellene gir en operatørvenn-
lig og logisk betjening, samtidig som
erfarne sveisere gis rask tilgang til
avanserte funksjoner. Dynasty 280
DX inneholder også flere justeringer
for AC balanse, kurver og frekvens,
for presis skreddersøm av lysbuen på
aluminiumsveiser.
Maxstar 280 DX tilfredsstiller krav til
presisjon i produksjon, og utvidede
Puls innstillinger gir maksimal ytelse
ved DC.  Pro-Set™ -teknologi gir deg
mulighet til å forhåndsinnstille sveise-
parametere.
Begge maskinene har en standby / på-
bryter med LED lys, som tydelig viser
om maskinen er: koblet fra eller slått
av, slått på i standby, eller klar til å
brukes.
Maskinen er designet for oppgrade-
ring og fleksibilitet, gjennom en port
for minnekort (SD). Dette gjør at eiere
av maskinen kan laste ned ekstra/opp-
gradere programvare når dette er øn-
skelig.
Dynasty 280 DX og Maxstar 280 DX,
tilbys i luftkjølt eller vannkjølt utgave
og systemet for vannkjøling drives via

Cooler strømforsyning (CPS), en inte-
grert 120-volt kontakt for tilkopling til
Coolmate™ 1.3. Strømbryteren på
maskinene aktiverer kontakten og sik-
rer alltid vannkjøling.

Kontakt:
Finn T. Stølevik
Salgssjef Norge, ITW Welding Norge
+47 91854985
finn.stolevik@itwwelding.eu

Nye Dynasty® 280 DX og
Maxstar® 280 DX
BærbareTIG Maskiner som gir deg mer kraft og, Autoline™, som sikrer tilkobling av alle spenninger mellom 
208 -575V, 1 og 3 faser. 

FAKTA
Miller Electric Mfg Co, med hoved-
kontor i Appleton, Wisconsin, er en
verdensledende produsent av svei-
seprodukter (Miller) og er et heleid
datterselskap av Illinois Tool Works
Inc. (NYSE: ITW). 
For mer informasjon, besøk
www.MillerWelds.com, ring 
+47 32208120,  e-post 
kundservice@itwwelding.eu,
faks +47 32208130 eller 
skriv til oss:
ITW Welding Norge, Ryghgata 4B,
3050 Mjøndalen

!

Sammenlignet med tilsvarende maskiner av samme størrelse, er de nye Dynasty®
280 DX og Maxstar® 280 DX TIG maskiner, som nå introduseres av Miller Electric
Mfg. Co., kraftigere samtidig som de er lette, bærbare og kompakte. Begge model-
lene leverer opp til 280 A / 200 Amp 60%, sammen med en eksepsjonell, stabil 
lysbue og fantastiske tenningsegenskaper.
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Gasslager
Lagring av brennbar gass krever lag-
ringstillatelse, hvis du har mer enn
400 liter brennbar gass lagret på egen
tomt.  Lagring av 400 liter krever også
at du melder dette inn i ALTINN via
eget selskap. Bruksanvisning for
hvordan du melder inn finner du på
www.dsb.no.  Hvis du har 10 stk stan-

dard acetylen sylindere (41liter) eller
mer enn 5 stk 33 kg propan sylindere
krever forskriften innmelding. Etable-
ring av gasslager i samarbeid med lo-
kalt brannvesen er alltid en god løs-
ning.

Ettersyn av gassanlegg:
Gassanlegg har krav til systematisk

ettersyn i henhold til gjeldende for-
skrifter. Dette kan by på en del utfor-
dringer der det finnes gamle anlegg
hvor det også er lagt rør i bakken uten
føringsrør, eller andre muligheter for å
kontrollere for lekkasjer.  Ettersyn og
vedlikehold kan i mange tilfeller gjø-
res av eget personell, men må doku-
menteres. Etablering av loggbok som
dokumentasjon for eget ettersyn og
kontroll er en enkel og godkjent doku-
mentasjon på hva som gjøres med an-

Sikker gasshåndtering 
på verksteder
Gass fra sylindere og tanker brukes på alle verksteder. For å sikre mot ulykker og skader på personell og mate -
riell er det viktig å ha kontroll over utstyr, anlegg, intern transport, eget lager og opplæring av personell. Når
ulykker inntreffer viser det seg ofte at krav i lover og forskrifter ikke er fulgt godt nok i den daglige drift.

Inspektør gassanlegg gir deg svar på hva som er kravene i lover og forskrifter. 

AV LASSE ØVERBØ
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Planlegge gasslager i samarbeid med lokalt brannvesen er en bra løsning. Oksygenledningen fra tanken går via
anlegg for å tilsette lukt til oksygenet. 

legg. Årlig trykkfallstest for å se even-
tuelle avvik fra forrige år gir full over-
sikt over eventuelle lekkasjer i anleg-
get. Yara Praxair har erfarne service-
teknikere som kan utføre ettersyn av
anlegg.

Lukttilsetning i oksygen
Oksygen er den gassen som ofte gir de
mest alvorlige ulykkene. Lekkasjer av
oksygen som gir forhøyet oksygen -
innhold i lufta i kombinasjon med søl
av diesel eller andre oljeprodukter kan
gi en eksplosiv atmosfære.  Lukttilset-
ning i oksygen med DMS vil være en
god sikring mot slike ulykker. Yara
Praxair leverer slike anlegg.

Intern transport
Transport av gass-sylindere internt
gjøres ofte med truck. Gassleverandø-
rene leverer sylindere i krets som også
er godt egnet til å brukes ved intern
transport. Ved transport av enkelt sy-
lindere brukes ofte en snudd europall.
Dette er på enkelte verft også etablert
som sikker transport internt, men me-
toden kan ikke anbefales for acetylen
eller for gassflasker som inneholder
kondenserte gasser. Etter at en acety-
lenflaske har blitt transportert hori-
sontalt kan aceton følge med gassen
som tappes fra flasken. Det kan føre
til ustabil flamme og større fare for
tilbakeslag. For kondenserte gasser vil

væskefasen av gassen komme inn mot
flaskeventilen og (for en del gasser)
sikkerhetsventilen når flasken ligger
horisontalt. Det vil føre til at et even-
tuelt uhell vil bli mye mer dramatisk
fordi lekkasje av flytende gass opp-
står.
Vær oppmerksom på at gassflaskene
er ganske tunge, særlig de som har
gassvolum på 40 liter og oppover.
Det har vist seg at det å legge ned eller
reise opp slike flasker lett fører til til-
løp til ulykker eller til fysiske skader
på personene som utfører håndte-
ringen. Dette fordi oppgaven er uvant
og flasken lett å miste. Det er derfor
god praksis å håndtere alle gassflasker
stående, alltid.  

Fare med inerte gasser
Inerte gasser som argon og nitrogen
brukes som inertisering og bakgass
ved sveising. Ved bruk av større
mengder i trange rom må man sørge
for god ventilasjon for å opprettholde
riktig oksygenkonsentrasjon i lufta.
Personlig varsler med alarm for redu-
sert oksygenkonsentrasjon anbefales
brukt i tanker eller innelukkede kon-
struksjoner.  Gamle tanker som åpnes
har ofte også redusert innhold av ok-
sygen og må kontrolleres før entring.
Håndbrennere og varmebend er ofte
personlig verktøy på verkstedene. Det
er viktig at utstyret vedlikeholdes og

at sikkerhetsutstyr er montert. Kravet
om retursperre på inngangen på alle
håndtak og flammesperre på alle ut-
taksposter for brenngass og oksygen
har gitt færre tilbakeslag og bedre sik-
kerhet ved bruk av håndbrenner.

Krav til akkreditert kontroll
Det kom i 2012 krav om akkreditert
kontroll av brenngassanlegg som har
pakker eller tanker tilkoplet. Dette er
en kontroll som gir eierne konkrete
svar fra et inspeksjonsorgan på hva
som er kravene. Det gis kun aksept el-
ler avvik på sjekkpunktene og inspek-
tøren skal informere om hva eier må
gjøre for å lukke eventuelle avvik.
Kontrollen er uavhengig og omhand-
ler de punkter som vil bli etterspurt
ved en eventuell ulykke. Vi opplever
at ansvarshavende hos eier av anleg-
gene gir en meget positiv tilbakemel-
ding etter kontrollen selv om de har
fått avvik. Det oppleves at inspektø-
ren kan fortelle konkret hva som er
kravene og hva de må gjøre for å få et
sikkert anlegg som tilfredsstiller myn-
dighetenes krav i forskriften. Yara
Praxair er akkreditert til å utføre kon-
trollen.
Norske verksteder er generelt dyktige
til å sørge for en sikker gasshåndte-
ring. Vi må imidlertid ikke slappe av,
men holde et kontinuerlig fokus for å
unngå uhell og ulykker. �
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Bjarne Lundorff (50 år) kommer
”internt fra” og har vært ansatt i
ESAB i tre år.  Siden september i år,
har han ivaretatt jobben i Norge, ved
siden av sin stilling som Area Sales
Manager i Danmark og de Baltiske
stater.
Han har bred erfaring som salgsleder i
forhandlerleddet i Danmark gjennom
de siste 10 år, og har arbeidet med
ESAB siden 1987 – i ulike sammen-
henger.
”Jeg ser et stort potentiale i Norge og
jeg har bred mulighed for at bench-
marke med de øvrige ansvarsområder
jeg har idag. Jeg er specielt glad for
den store erfaringen som ligger ved
medarbejderne i ESAB Norge,  de er
jo den bærende kraft til succes” – sier
Bjarne Lundorff. Stillingen ivaretas
fortrinnsvis fra hans domicil i ESAB
Danmark, som ligger i Kolding,  men
er også – så mye som mulig på adres-
sen i Larvik, samt ute hos ESAB´s
kunder og forhandlere.

En forutsetning for å beholde akkredi-
teringen er å delta i ferdighetstester i
regi av akkrediterte organisasjoner.
Yara Praxair er en regelmessig delta-
ker i disse testene hvor en gassblan-
ding med 6 til 10 komponenter blir
produsert av et velrennomert selskap
eller institusjon og distribuert til et an-
tall laboratorier for «blindtesting». De
deltagende laboratorier kan være la-
boratorier fra olje og gassindustrien,
spesialgassprodusenter eller nasjonale
måleinstitutter. I en studie nylig hvor
nærmere 30 laboratorier deltok, kom
spesialgasslaboratoriet inn som et av
de beste laboratoriene med resultater i
toppklasse på alle parametre. 
Dette er et annet bevis på Yaras enga-
sjement i kvalitetsspørsmål.

Ny Area Sales Manager hos ESAB i Norge
ESAB i Norge har fått ny Area Sales Manager; der er tale om en danske...

”Yara Praxair Spesialgasslaboratoriet” 
beviser verdensklasse 
Spesialgasslaboratoriet på Rjukan er akkreditert for produksjon og analyse av naturgassblandinger i
følge ISO/IEC 17025. 
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www.yarapraxair.no

Maxx®
Beskyttelsesgasser 
Prisvinnende sveiseteknologi  
gir fordeler

Yara Praxair har størst utvalg av beskyttelses- 
gasser for sveising. Våre beskyttelsesgasser  
dekker alle sveiseoppgaver.  
Hver enkelt beskyttelsesgass er utviklet for  
å møte spesifikke kundekrav. 

Yara Praxair har et eget kompetansessenter  
med fagekspertise innenfor sveising.   

Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv vår  
gassvelger for riktig valg av gass.  

Fo
to
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n 
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Arve Ryen (52)
– ny mann i
SveiseAktuelts
redaksjonsråd
Han er fagutdannet sveiser med IWS og bred
erfaring fra teknisk salg, markedsføring og kurs.
Han er ansatt som produktsjef tilsett hos AS
ESAB i Norge, en stilling han har innehatt siden
01.02.2008. Han jobber med markedsstøtte og
logistikk, samt lansering av nye produkter.
Arve Ryen avla fagbrev som sveiser hos Norsk
Hydro på Herøya i 1983. Han har jobbet på
mekanisk  verksted og med nybygging og vedli-
kehold av Hydros fabrikkanlegg på Herøya og
Rafnes.
Han behersker aktuelle sveiseprosedyrer og er
sertifisert på forskjellige sveisemetoder.
Fra 1993  til 2005 jobbet Arve med utvikling av
nye sveise- og skjæregasser, samt demonstra-
sjon og salg av gasser og utstyr hos Hydro Gas
(nå Yara Praxair). Han jobbet også som gasstek-
nolog innenfor næringsmiddel med forret-
ningsutvikling, utvikling av nye applikasjoner
og patenter, samt implementering av disse.
Han har også jobbet mye med kryogent kjøl og
frys.
Vi ønsker Arve velkommen i SveiseAktuelts
redaksjonsråd og ser frem til et hyggelig samar-
beide.
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Stadig flere bransjer møter krav om
bedre systemer innenfor helse, miljø,
sikkerhet og andre rutiner knyttet til
sine produkter og tjenester. TI ser
også at det innen mange bransjer og
fagfelt settes spesifikke krav til opp-
læring og sertifisering av ansatte. 
- For at kundene skal opprettholde og
forsterke sin posisjon i markedet, bi-
står vi med et vidt spekter av tredje-
partstjenester, forteller Direktør for
Materialteknologi & Kalibrering, Dag
Jørstad.  
– Vi er opptatt av mennesker, og å gi
norske bedrifter systemer og kompe-
tanse som gjør at de får best mulig
konkurransegrunnlag. Vårt bidrag er,
gjennom vår fagekspertise, å hjelpe
våre kunder med inn frielse av lov-
krav, bransjekrav og kundekrav gjen -
nom å minimere risiko, fjerne sårbar-
het og sikre en effektiv arbeidsflyt,
fortsetter Jørstad. 

Kortreiste tjenester
Teknologisk Institutt er til stede i
Oslo, Kongsberg, Stavanger, Hauge-
sund, Bergen, Trondheim og Gøte-

borg. Det gir god mulighet for bedrif-
ter i området til å tilegne seg kortreist
kompetanse og bistand. 
– Vi følger industrien og har egne
kompetansesentre som er relevante
for de ulike regionene, sier Jørstad.
På Kongsberg og i Oslo har TI samlet
hovedtyngden av deres fagspesialister
innen materialteknologi, kalibrering
og kurs/opplæring. 
I Haugesund finner du spisskompe-
tanse innen gass- og brannsikkerhet,
mens deres Stavanger-avdeling har
spe sialkompetanse innen sveisetekno-
logi og inspeksjon (NDT).
– I tillegg tilbyr vi kalibrering av me-
kaniske måleverktøy, elektriske in-
strumenter og prosessutstyr i Oslo,
Bergen og Kongsberg, eller hvis kun-
dene ønsker det kan dette også skje
mobilt ute hos kunden,  fortsetter Jør-
stad.

Sveiseteknologi 
Med et av landets største fagmiljø
innen sveising og sveiseteknologi, le-
verer TI et bredt spekter av tredje-
partstjenester. Som objektiv, nøytral

part bistår selskapet blant annet med
tredjepartsverifikasjon av sveisepro-
sedyrer og sveisesertifikater, samt be-
vitnelse, kvalifisering og testing av
sveiseprosedyrer i henhold til gjel-
dene krav. I sine akkrediterte laborato-
rier utfører de også akkreditert testing
av sveiseprosedyreprøver (destruk-

Etterspurte 
tredjepartstjenester
Teknologisk Institutt (TI) har vært en støttespiller for det norske næringslivet siden 1. verdenskrig.  Kundelisten
består av de aller største og mest suksessrike selskapene i Norge. Blant de mange tjenestene TI bistår med, er
tredjepartstjenester innen material- og sveiseteknologi svært etterspurt.

fortsettelse side 13



Green

Process

Food

Offshore

Migatronic Norge AS 
Industriveien 1,
N-3300 Hokksund, Norge
Tlf: (+47) 32 25 69 00
Telefax: (+47) 32 25 69 01
Homepage: www.migatronic.no

STERKE SVEISELØSNINGER TIL 
RUSTFRITT STÅL
Migatronic er kjent og anerkjent i den rustfrie industrien over hele verden for sterke 

maskinkonsepter, sveiseutstyr og –tilbehør. Migatronic har spesialisert seg på komplette 

løsninger til den rustfrie industrien og Migatronic forstår og behersker kompleksiteten. 

Vi har gjennom mer enn 40 år utviklet og fremstilt utstyr og løsninger til industriens 

kvalitetssveisinger i rustfritt stål. Vi kjenner utfordringerne, når det skal presteres 

hygiene og miljø samt ikke minst sveiserens behov for brukervennlighet og ergonomisk 

korrekte løsninger. 
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tiv/ikke destruktiv, mikrostrukturun -
dersøkelser, korrosjon m.m.), kalibre-
ring og en rekke andre tester av mate-
rialer og produkter.  
TI holder også en rekke kurs som kva-
lifiserer til nasjonale og internasjonale
sertifiseringer innen sveiseteknologi. I
sitt godt utrustede sveiseverksted på
Forus utenfor Stavanger tilbys blant
annet en bred opplæring i maskinbruk
og sveisemetodikk. 
– Alle kursene våre gir deltakerne
både praktisk trening og faglig påfyll.
Vi avholder også sertifiseringsprøver
for sveisere, loddere og inspektører i
Stavanger, forteller Jørstad. 
– Å investere i menneskelig kapital er
kanskje enda viktigere enn å øke ma-
terielle verdier. Etterutdanning er nøk-
kelen til stabil konkurranseevne.

Mange bedrifter bedrer konkurranse-
evnen i nedgangsperioder, ved å in-
vestere i de ansatte. Grunnen til det er
enkel: Man står styrket i anbuds-
runder, og det blir lettere å innfri økte
krav både fra kunder og bransjen,
fortsetter Jørstad. Selskapet ser at
internasjonale sertifikater som Inter-
nasjonal sveiseinspektør (IWI), svei-
sekoordinator (IWS), FROSIO-in-
spektører og NDT-operatører er etter-
spurt i industrien.

Dokumentert kompetanse
TI er akkreditert iht. NS-EN ISO/IEC
17024 og NS-EN ISO/IEC 17025,
sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001
og godkjent iht. PED 97/23/EC for å
sertifisere personell innen en rekke
metoder og standarder.  I tillegg er de

utpekt av Direktoratet for Samfunns-
sikkerhet og beredskap som Teknisk
Kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr,
og som Teknisk kontrollorgan iht.
byggevareforordningen (305/2011)
for NS-EN 1090-1 (CE-merking ved
produksjon av lastbærende stål-/alu-
miniums-komponenter som skal be-
nyttes i bygningskonstruksjoner i
Norge). 
– Vi ser at våre egne akkrediteringer
og sertifikater er essensielle for å
fremstå som en seriøs aktør i marke-
det. De er et viktig kvalitetsstempel på
at vi følger lovverk, bransjekrav og
underbygger et trygt og godt arbeids-
miljø, og ikke minst bekrefter de at
kundene våre kan stole på at vi alltid
leverer kvalitet, avslutter Jørstad. �

KONFERANSEN DU IKKE MÅ GÅ GLIPP AV
Nå kan du melde deg på til årets store begivenhet – EUROJOIN 9 -  

Scandic Ørnen Hotel i Bergen 20 - 21 mai 2015.

EUROJOIN 9 er en europeisk konferanse som samler hele sveisefamilien til et stort 
fagseminar med eksperter innenfor områdene sveising, sammenføyning og inspeksjon. 

Foredragsholdere kommer fra hele Europa og vi kan love noen spennende dager i Bergen.

Hoved temaene for konferansen er: 

OIL AND GAS/SUBSEA / OFFSHORE/RIGG AND PIPLINES
Vi har senket deltakeravgiften til EURO 648 + MVA (litt over kr. 5.000,- + MVA) 

og du får alt dette:

• En innholdsrik 2 dagers konferanse med spennende foredrag 
(programmet ligger vedlagt SveiseAktuelt)

• Lunsj begge dager
• Festmiddag onsdag kveld

• Sponsor utstilling

Meld deg på allerede nå på vår hjemmeside www.sveis.no.  
Her finner du EUROJOIN 9 på venstre side. Du kan også gå direkte inn på

http://goo.gl/9Wkq9E

EUREUROJOIN 9EUROJOIN 9OJOIN 9OJOIN 9EUREUROJOIN 9EUROJOIN 9OJOIN 9OJOIN 9



NSSW sømløse rørtråder

Oppnå bedre sveiseøkonomi og kvalitet
med sømløs rørtråd fra NSSW:

 Lavt hydrogeninnhold (typisk 1-3ml /  
 100 gram sveisemetall) 

 Intet fuktopptak – mindre risiko for hydrogensprekker
 Meget gode mateegenskaper pga. eksakt rundhet
 God strømovergang og stabil lysbue
 God finish og lite etterarbeid på ferdig sveis
 Bedre innbrenning i grunnmaterialet
 Mindre driftsstopp for bytte av slitedeler
 Meget jevn og stabil kvalitet

 

NST leverer et komplett program
med sveisemateriell:

 NST og NSSW rørtråder
 FCAW, MIG, TIG, MMA og ESW sveisetilsett
 Keramisk backing, avspolingsutstyr

   og mer ...

www.nst.no

Flux Kobberbelegg

Stål

www.nst.no

Norge  Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / Avd. Sørlandet, Kristiansand, tlf: 38 01 11 30 / Avd. Møre og Romsdal, 
Tresfjord, tlf: 71 18 44 00  UK  NST Welding UK Ltd, Glasgow, tlf: +44 141 433 9350, e-post: NSTWELDING@aol.com   Polen  NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia, 
tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no  Singapore  NST Welding Asia Pte Ltd, tlf: +65 96 65 20 26, e-post: ben.tan@nst.no
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– Jeg har besøkt Aas Mek. Verksted
regelmessig siden 2012 for å etablere
vårt samarbeid, sier Jørn Thonstad i
AGA Norge. 
– Fokus har vært på å bedre sikkerhet

og arbeidsmiljø, hvor MISON® be-
skyttelsesgass og GENIE® sylinderen
har vært de beste løsningene. Testperi-
oden startet i november 2013 og nå er
kontrakten signert.

Vekt og mobilitet avgjørende
Aas Mek. Verksted er fornøyd med
GENIE® av flere grunner. Siden gass-
sylindere og sveisemaskiner må trans-
porteres fra land til fartøyene og dokk,
er mobiliteten til GENIE® viktig. 
– Vi har svært gode erfaringer med
GENIE®, sier Geir Henriksen og
Bjørn Ottar Bauer, hos Aas Mek.
Verksted. 
– Med tanke på at vi flytter mye på
oss når vi sveiser, er mobilitet og vekt
avgjørende, og GENIE® passer per-
fekt til dette. Tilbakemeldingene fra
brukerne er udelt positive: – Flasken
varsler brukeren før den blir tom,
samtidig er det også lett  for bruker å
se hvor mye som er igjen på flaska.
For å bedre sikkerheten samt redusere
flaskeparken, bygget Aas Mek. Verk-
sted et eget gassanlegg hvor gassen
ble fraktet i rør. 
– Vi hørte med vår daværende leve-
randør om de kunne bistå, men fikk
negativt svar, forklarer Bjørn Ottar
Bauer. – Men da vi kontaktet AGA,
var de på med en gang og bisto oss i

Aas Mek. Verksted har inngått en treårig kontrakt med AGA med fokus på smarte løsninger
som skal bidra til bedre sikkerhet, arbeidsmiljø og effektivisering.

Gassansvarlig Frode Hjelvik. Foto: Aas Mek

Norsk skipsverftsindustri
velger GENIE® fra AGA

fortsettelse side 17



www.sveiseeksperten.no         Mail: post@sxp.no        Tlf: 22 08 00 92

NyhetNyh

TIP TIG
het

TIP TIG

god kvalitet/økonomi
feksjon som sikrer Per

Enkelt å automatisere

Produktivt

TIP TIG

god kvalitet/økonomi
feksjon som sikrer 

Enkelt å automatisere

Produktivt

TIP TIG

lite etterarbeid
Lav var

bevegelse kan reguleres individuelt. 
Kontinuelig trådmaterhastighet og pulserende 

Meget stabil og kontrollerbar sveiseprosess.

lite etterarbeid
metilførsel, Lav var

bevegelse kan reguleres individuelt. 
Kontinuelig trådmaterhastighet og pulserende 

Meget stabil og kontrollerbar sveiseprosess.

bevegelse kan reguleres individuelt. 
Kontinuelig trådmaterhastighet og pulserende 

Meget stabil og kontrollerbar sveiseprosess.

Vi garanterer 30% produktivitets gevinst.

ytterligere ef
Hot Wire kan tillegges slik at prosessen blir 

bevegelse kan reguleres individuelt. 

Vi garanterer 30% produktivitets gevinst.

. fektivytterligere ef
Hot Wire kan tillegges slik at prosessen blir 

bevegelse kan reguleres individuelt. 

Vi garanterer 30% produktivitets gevinst.

Hot Wire kan tillegges slik at prosessen blir 

.swwww.sveiseeksperten.no         Mail: post@sxp.no        .sveiseeksperten.no         Mail: post@sxp.no        Tlf: 22 08 00 92
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UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Postboks 561, 3412 Lierstranda
Telefon: 32 22 65 65
Telefax: 32 22 65 75
firmapost@teijo.no 

www.teijo.no
Stort 

leverings program!
Salg og service
over hele landet!Punktavsug for sveis, slip m.m. Filter - støv/oljetåke

Avsugsbord for slipe-
og sveisearbeider.

Nyhet!

hele prosessen, og i 2012 begynte
byggingen. Nå er vi selvdrevne. Aas
Mek. Verksted benytter seg også av
AGAs ACCURA® gasstjeneste som
gir full kontroll over gassforbruket og
flasker, som igjen øker sikkerheten og
effektiviteten. 
– Vi er helt i startfasen på bruken av
dette, forteller lagersjef på Aas Mek.
Verksted, Geir Henriksen. 
– Enkeltheten ligger i at vi har full
oversikt: Både på flaskesaldo, antall
flasker av hver gasstype, online bestil-
ling og levering. Reduksjonen av flas-
ker hos oss skyldes i vesentlig grad, at
vi har bygd ut det nye gassanlegget

med mange uttaksposter i sveis- og
bedding og haller, avslutter Henrik-
sen.

Om Aas Mek. Verksted
Aas Mek. Verksted er et skipsverft
som har spesialisert seg på utvikling
og bygging av brønnbåter. I tillegg til-
byr de design, konstruksjon og service
på de fleste andre fartøy. 
Samarbeid med verft i utlandet når det
gjelder skrog- og stålproduksjon ska-
per effektiv bygging, og Aas Mek.
Verksted mottok i 2013 den prestisje-
fulle prisen «Entrepreneur of the Year
Norway». www.aasmek.no

For mer informasjon kontakt:
Jørn Thonstad, AGA Norge –
jorn.thonstad@no.aga.com
Bjørn Ottar Bauer, innkjøpssjef 
Aas Mek. Verksted
bjorn@aasmek.no – 71 18 98 17
Geir Henriksen, Lagersjef ved 
Aas Mek. Verksted
Mobil 92233153- 71189823
Karina Djupvik, HR-ansvarlig 
Aas Mek.Verksted 
Tlf.  71 18 98 10 
Mob. 91 18 77 29 
karina@aasmek.no �

140 milliarder kroner på et kvartal er 
ny verdensrekord!
Salget av smarttelefonen Iphone overgår alle forventninger, mens salget av nett-
brettet Ipad falt med 22 prosent. Apple-sjefen Tim Cook beskriver salgstal-
lene for Iphone-serien som overveldende. Apple-aksjen steg med over 8
prosent da teknologibørsen Nasdaq åpnet 28. januar. Den gamle verdens-
rekorden i overskudd på et kvartal hadde ExxonMobil, bedre kjent i
Norge som Esso, som tjente 15,9 milliarder dollar i 2. kvartal i 2012. 

74,5 millioner Iphones
Den amerikanske IT-giganten solgte totalt 74,5 millioner av de ulike mo-
dellene av smarttelefonen i oktober-desember i fjor, som var første kvartal i selskapets
avvikende regnskapsår.  Overskuddet var på 18 milliarder dollar, tilsvarende 140 milliarder norske kroner.

Frist for annonser og stoff 
til SveiseAktuelt nr. 2-2015 er 8. mai
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Selskapet har i tillegg flere positive
nyheter å meddele.
ESAB satser på EIVA-SAFEX som
partner i det norske markedet. Som
eneste i bransjen har selskapet egne
regionale serviceenheter.
Kleven Verft som ledende skipsbyg-
ger, med egen-designet og -bygd la-
sersveiselinje, har nå bestilt to nye
skjæremaskiner med 5-akset plasma
fra EIVA-SAFEX.
I desember leverer EIVA-SAFEX til
Statoil – Snorre A – fire komplette
pakker med hydraulikksystem og i alt
64 spesialkonstruerte sylindre med

536 tonn kapasitet på hver. Oppgaven
blir å avlaste veiecellene som overvå-
ker forankringen til havbunnen slik at
disse kan kalibreres. Tidligere har sel-
skapet levert wiresikringssystem type
Latchways Single Span til SnorreA.

For mer informasjon: 
EIVA-SAFEX AS, v/ daglig 
leder Ole Martin Martinsen,
mob: 928 06 190, 
e-post: martin@eiva-safex.no,
www.eiva-safex.no �

EIVA-SAFEX AS vinner 
stadig terreng
Med EIVA-SAFEX AS’ tre nye ”Sveisehus” i Ålesund, Trondheim og Tromsø, kan norske kunder nå få regional 
service, levering og faglig støtte fra våre 10 enheter fordelt over landet.

EIVA-SAFEX gleder seg over å ha fått ordre på to nye skjæremaskiner med 5-akset plasma til Kleven Verft. 

Statoils Snorre A vil i løpet av desember
få levert fire komplette pakker med
hydraulikksystem og i alt 64 spesialkon-
struerte sylindre med 536 tonn kapa-
sitet på hver, fra EIVA-SAFEX.

SVEISEAKTUELT 01-2015  � www.sveis.no 19
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FastMig X 450: en løsning med
mange prosesser og opplagt bran-
sjeleder i rotstrengsveising
Kemppi har utviklet produktserien
FastMig X for krevende bruksområ-
der i en rekke sveisemiljøer hvor høy
kvalitet er helt avgjørende. Takket
være sin modulære oppbygging og
praktiske tilleggsfunksjoner, er Fast-
Mig X egnet både for spesialister på
mange områder og for allsidig bruk i
verksteder. Kemppi leverer to pro-
duktpakker, den ene er beregnet for
bruk i verksteder, mens den andre er
tilpasset rørsveising.
FastMig X 450 er en strømkilde med
CC/CVkarakteristikk med mange pro-
sesser, og passer like godt til syner-
gisk MIG/MAG-sveising, pulset
MIG/MAG-sveising som MMA og
TIG-sveising. I kombinasjon med
trådmateren MXP 37 Pipe eller MXP
38, danner den et system som også
oppfyller de strengeste krav til svei-
sing og kvalitetskontroll, inkludert de
strenge kravene i produksjonsstandar-
dene ISO 3834, NORSOK, ASME og
EN 1090.
FastMig X 450 er den perfekte løs-
ningen til en lang rekke sveiseoppga-
ver. Den kan, for eksempel, kobles til
to trådmatere, noe som gjør det langt

raskere å bytte sveiseprosess og svei-
setråd.
Programvareproduktene Wise™ og
Match™ gjør bruken av FastMig X
enda mer effektiv. I disse produktfa-
miliene inngår skreddersydde pro-
grammer som WiseRoot+, beregnet
på rørsveising, og WiseThin+, tilpas-
set platesveising. Programvarepro-
duktene øker kvaliteten og effektivite-
ten på sveisingen, og bidrar til å mini-
mere sveisekostnader og gjøre sveise-
rens hverdag enklere. 

MXP 37 Pipe og WiseRoot+ er 
Spesialprosessene for krevende
rørsveising
WiseRoot+ er en MIG/MAG-prosess
med modifisert kortbue, spesielt ut-
viklet for rotstrengsveising på rør og
plater. En stabil lysbue, praktisk talt
uten sprut, som gir utmerket sveisek-
valitet, oppnås med nøyaktig justering
av sveisestrømstyrke og -spenning.
Denne prosessen, som er enkel å lære
og bruke, kan ha en positiv virkning
på produktivitet, for eksempel i rør -
sveising. 

Nyvinninger og nye 
funksjoner
I tillegg til å videreutvikle noen av produktene som allerede er på markedet, har Kemppi lansert flere banebry-
tende sveiseapparater og tjenester i år.

Tekst: Lasse Häggman | Bilder: Julius Koivistoinen and Kemppi Oy

Med WiseRoot+ kan du enkelt sveise
rotstrenger fallende vertikalt, dette gjø-
res 3 ganger raskere enn med 1-MIG.

1-MIG
8cm/min

WiseRoot+
25cm/min

WiseRoot+ og sparte kostnader

Sammenligningstabell for rotstrengsveising på et 530 mm rør
Lysbuetid = 20 % og arbeidskostnader = NOK 250 per time

MMA-sveising med en celluloseelektrode Kemppi WiseRoot+

Fremføringshastighet = 18 cm/min Fremføringshastighet = 26,6 cm/min

Tid per rør = 9,3 minutter Tid per rør = 6,3 minutter

Antall rør på en 8 timers arbeidsdag = 10 Antall rør på en 8 timers arbeidsdag = 15

Medfører slagg og sprut.
Store  etterarbeidskosnader. Ikke noe slagg, mindre sprut. Lite etterarbeid.

Reduksjon i tidsforbruk = 32 %
Årlig sparte kostnader =  NOK 142.000
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Prosessen innhenter nøyaktig parame-
terinformasjon kontinuerlig mens
sveiseprosessen pågår, og bruker
denne informasjonen til å optimere
lysbuens kortslutningskarakteristikk.
Resultatet er en jevn og sprutfri rør -
sveis som er enkel å kontrollere selv
under krevende forhold. WiseRoot+
er forhåndsinstallert i alle MXP 37
Pipe-trådmatere, og medfører en
rekke fordeler: den gjør rotstrengsvei-
sing raskere, sparer utbedringskostna-
der, tåler store avvik i rotåpninger, re-
duser fugevolum og tilsettkostnader,
og i tillegg sikrer den god innbrenning
og en optimal sveiseprofil. 

MXP 38 trådmater og WiseThin+
betyr førsteklasses kvalitet for
verksteder
WiseThin+ en modifisert MIG/MAG
kortbueprosess for platesveising og
stillingssveising ved manuell og me-
kanisert sveising  med krav til produk-
tivitet. En stabil lysbue, praktisk talt
uten sprut, som gir utmerket sveisek-
valitet, oppnås med nøyaktig justering
av sveisestrømstyrke og -spenning.
Lav varmetilførsel gir mindre defor-
masjon. 
WiseThin+ gir optimale sveiseegen-
skaper når det brukes massiv sveise-
tråd og CO2 eller blandgass. Den sør-
ger for sikker tenning og god kvalitet
på lysbuen. WiseThin+ er fabrikkin-
stallert i alle MXP 38-trådmatere. 
Noen av fordelene med WiseThin+-
prosessen er at sprut unngås og at
sveiseresultatene blir svært gode selv
når CO2 brukes som dekkgass. I det
lange løp er bruken av CO2 som
dekkgass langt mer kostnadseffektivt
enn blandgass.  
En ekstra bonus er at WiseThin gjør
sveisingen problemfri og effektiv ved
at det er enkelt å kontrollere smelteba-
det i stillingssveising, også i horison-
tal posisjon. Innstillinger kan justeres
under sveising med kun ett  hendig
kontrollratt uten at det er behov for å
endre sveiseparametre hele tiden, noe
som bidrar til å gjøre arbeidet enklere
for sveiseren og å kutte kostnader. 

WiseThin+ og kostnadsbesparelser
WiseThin+ er optimert for massive
sveisetråder og CO2-dekkgass. Den
gir betydelige innsparinger, særlig på
gasskostnader, ved sveising av stål-
plater med tykkelse 1–5 mm.

FastMig M er en ny rase indu -
strielle arbeidshester 
FastMig M er en produktfamilie som
forener modularitet med brukervenn-
lighet og allsidighet. Dette er et ekte
arbeidsjern, og FastMig M er det per-
fekte valget for alle typer sveising, fra
enkle jobber til krevende bruksområ-
der.
Du kan velge mellom to pakker: Re-
gulær og Synergisk. Forskjellen ligger
i kontrollsystemet. FastMig M Regu-

lær leveres med et kontrollpanel som
styrer trådmatehastigheten og sveise-
spenningen med de to vanlige  rattene,
mens kontrollpanelet som leveres med
FastMig M Syner-
gisk har flere prak-
tiske tilleggsfunk-
sjoner, er kompa-
tibelt med Kemppis
Wise- og Match-pro-
gramvare, og det har
en synergisk kon-
troll av sveiseeffekt
og en rekke sveiseprogrammer ved
hjelp av bare ett ratt.  
FastMig M Regulær-modellen gir
sveis av førsteklasses kvalitet og påli-
telighet til en gunstig pris for alle
verksteder.
FastMig M Synergisk er et allsidig
sveiseapparat for krevende bruksom-
råder med krav til topp kvalitet og høy
produktivitet.
Regulær-pakken kan oppgraderes til
en Synergisk pakke når som helst.
FastMig M er en ekstremt modulær   
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WiseFusion 
�nnes nå også 
for Fastmig M.

Sammenligningstabell for sveising av stålplater
Tid: Ett år = 220 virkedager, 8 timer per dag, lysbuefaktor= 20 %
Dekkgass: 25 000 liter = 25 flasker per år

Normal sveising Kemppi WiseThin+

Gasskostnad (Ar+18%CO2) = 25 flasker * NOK Gasskostnad (CO2) = 25 flasker * NOK 435 per
720 per flaske =  NOK 18.000 flaske = NOK 10.881 (hele 39 % mindre!)

fortsettelse side 36



Startet som tradisjonelt mekanisk
verksted
Bedriften ble startet som et tradisjo-
nelt mekanisk verksted med sveising
og reparasjoner. Bedriften hadde in -
gen begrensninger i forhold til type
oppgaver og ble dermed en bedrift
som kunne levere produkter og tjenes-
ter innenfor mange felt som f.eks til
tradisjonell papirindustri ved Dram-
menselva og innen skipsreparasjoner.
De leverer også offshoreprodukter.

Inn i byggebransjen fra 2006
Fra 2006 utviklet bedriften seg i ret-
ning stålbygg. De håndterte på den ti-
den rundt 2.500 tonn stål med ca 20
ansatte, noe som i 2014 var rundt

6.000 tonn med ca 50 ansatte som ga
de en omsetning på rundt 80 mill. kr.
Dette viser at man produserer flere
tonn stål pr ansatt i 2015 enn man
gjorde i 2006. Noe som i flg daglig le-
der Geir Tindvik er helt nødvendig for
å henge med i konkurransen ikke
minst fra leverandører i Øst Europa.

Produksjonen effektiviseres
Bedriften har brukt mye energi på å
effektivisere produksjonen. Dette er
først og fremt gjennomført ved at man
har automatisert tilvirkningen og
gjen nom rett organisering av internlo-
gistikk. De har investert mye også i
administrative systemer for innkjøp,
logistikk, produksjonskontroll osv...

Viktige godkjenninger på plass
Bedriften ble i mars 2014 sertifisert
etter NS-EN 1090 og NS-EN ISO
3834-2. Bedriften er kjent for å levere
rett kvalitet til rett tid. De ble allerede
i 2009 Hardox Wearpartner for SSAB.
Fordelen med dette er at de har 
tett samarbeid med stålprodusenten
SSAB som gir dem tilgang til topp
kompetanse. Alle nøkkelpersoner be-
søker ofte stålverket i Oxeløsund i
Sverige hvor de blir kurset i hvordan
stål tilvirkes og skal behandles, samt
nye ståldimensjoner. Stålkvaliteter fra
standard S355 til høyfaste stål i
mange varianter. Likeledes har de hatt
tekniske eksperter fra SSAB inne på
verkstedet i Skotselv for å kurse pro-
duksjonsmedarbeiderne. Dette sikrer
at de er faglig oppdatert på det siste
innenfor nye stålkvaliteter.

Nortech AS, sveisebedriften s  
fram etter at papirindustrien 
Nortech AS etablert i 1995 av Øyvind Røkeberg og Tormod Solberg i
Skotselv, på området etter Skotselv cellulose som var nedlagt tidligere.
Skotselv er en liten bygd i Øvre Eiker kommune i Buskerud.

Daglig leder inspiserer hallen med den store brennemaskinen med 3 CNC hoder.
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Dyktige fagarbeidere en 
forutsetning 
Rekruttering av dyktige sveisere er en
kritisk suksessfaktor også for denne
bedriften. De har ikke lykkes med å
rekruttere fagfolk lokalt. Følgelig er
sveiserne for det meste kommet fra
Polen.  Bedriften har selv sørget for
kompetansehevningen for å møte de
høye kravene hos kundene. Dette
gjennom systematisk trening og øving
opp mot sertifisering. Alle sveiserne
har de nødvendige sveisesertifikater
for å tilfredsstille dagens høye krav 
f. eks fra ISO 3834-2 og NS-EN
1090-1. 

Store investeringer i 
produksjonsutstyr
Dgl. leder Geir Tindvik ser for seg at
de i fremtiden skal vinne enda flere
kontrakter hjem fra utlandet. Dette
gjennom effektivisering og mer auto-
matisert produksjon.
Nyeste investering er vannskjærer fra
Flow i USA. Maskinen er den største
Flow har levert i Europa og represen-
terte en investering på ca 5 mill. nor-
ske kr. Bordet på maskinen er 3,1 x
14,1 meter. Stålet skjæres med en
vannstråle på 6000 bar trykk og med
en repeterbar nøyaktighet på 0.025
mm. Maskinen er utstyrt med et dyna-

misk 3D skjærehode. I tillegg finner
man 3 CNC styrte skjæremaskiner for
bearbeiding av standard stål.
Bedriften har materialer av f.eks ty-
pen S355 i tykkelse fra 1 mm opp til
250 mm på lager. Dette gjør at de har
mulighet til å levere store tonnasjer
med kort gjennomløpstid.
Fremtiden ser lys ut for denne ekspan-
sive bedriften som skal sørge for å
vokse videre i et krevende marked.
Nortech AS leverer stål til hele Norge,
ikke bare lokalt.
Geir Tindvik har som mål at Nortech
AS skal være ISO godkjent i løpet av
2015. �

om vokste
    forsvant

Daglig Leder Geir Tindvik med viktige NS-EN 1090 og NS-EN ISO 3834 sertifikater.

Materialer med solide dimensjoner på lager. Europas største Flow vannskjæremaskin.

Dynamisk 3D skjærehode på vannskjæ-
remaskinen gjør det mulig å skjære i
mange vinkler.
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spar tid  få �ottere �nish  forbedrer HMS

beisesystemet til rustfritt stål

Se videoen på:
www.cougartron.com

Email/Ring til oss for et 
tilbud eller 

demonstrasjon

Mere kraft 
Mindre vekt
Raskere
Fleksibelt
Enkelt i bruk
Beising/Syrevasking
Elektropolering 
Merking
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Et ytterrør i edelstål og en dreiesikring
i nullgradsstilling garanterer høy sta-
bilitet i pistolhalsen, som kan dreies
360°, selv ved harde slag mot arbeids-
emnet. Takket være flere konstruktive
endringer er samtidig varmeavled-
ningen forbedret og opptaket av strå-
lingsvarme fra lysbuen redusert. Svei-
sepistolen holder seg dermed kjøli-
gere enn sine forgjengere, og gassdy-
sen kan berøres uten hansker allerede
ca. 1,5 minutter etter sveising (500
A). Trådføringen på den nye PullMig-
sveisepistolen er enda mer presis, slik
at brukeren kan profittere ubegrenset
på den raske reguleringen av lysbuen
på den mest moderne av MIG/MAG-

sveiseapparatplattformene fra Fro-
nius, nemlig TPS/i. Likevel er håndte-
ringen av sveisepistolen blitt enklere
på alle områder. Man trenger for ek-
sempel ikke lenger åpne håndtaket for
å trekke inn en ny tråd. Også den om-
stendelige synkroniseringen av tråd-
matermotorer bortfaller, fordi strøm-
kilden automatisk sørger for dette. I
tillegg har Fronius forbedret alle for-
bruksdeler og slik sørget for reduserte
kostnader og forenklet arbeidsforløp.

Enkel å håndtere
Den nye sveisepistolen er hele 600
gram lettere enn sin forgjenger.
Sammenlignet med en standard-Push-

sveisepistol veier den bare 400 gram
mer, men overbeviser med impone-
rende ytelse. En stor del av æren for
den reduserte vekten kan tilskrives
motoren til Pull-enheten som er plas-
sert i pistolhåndtaket, og som Fronius
har vært med på å utvikle. Den børste-
løse servomotoren er ikke bare bety-
delig mer dynamisk og lettere å regu-
lere nøyaktig enn vanlige standard-
DC-motorer, men den er også betrak-
telig mer kompakt og har lengre leve-
tid. I tillegg er motoren for første gang
utstyrt med en faktisk verdi-giver og
koblet sammen med strømkilden via
en høyhastighetsbuss. Den tidligere
manuelle synkroniseringen av de to

Kjølig, kompakt, robust og sterk: 

Den nye Fronius 
PullMig-sveisepistolen
1600 gram veier den nye PullMig-sveisepistolen fra Fronius. Den er dermed den desidert letteste av PushPull-
sveisepistolene. Utviklerne har i tillegg sørget for en spesielt robust konstruksjon. Sveise pistolen tåler derfor et
fall på 3 meters høyde uten å ta skade. 
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Ta kontakt i dag for pristilbud.

Tlf: 55 15 40 00
Fax: 55 15 40 10
bentsen@tbentsen.no

Sjekk www.tbentsen.no for info

trådmatermotorene i et PushPull-sys-
tem er slik blitt fullstendig automati-
sert. Takket være en apparat-ID gjen-
kjenner strømkilden til og med sveise-
pistoltypen som brukes, på egen hånd
og om en utjevning er nødvendig. På
nye PullMig blir dessuten begge ma-
terullene drevet i håndtaket. Kombi-
nert med en spesiell kontur garanterer
dette at systemet griper tråden sikkert
og transporterer den gjennom Push-
enheten. Sveisepistolen eller materul-
lene trenger ikke lenger åpnes for å
trekke inn tråden. PullMig fra Fronius
er dermed den første sveisepistolen
som er like enkel å håndtere som en
ren Push-sveisepistol.

Økt kjøleeffekt
En forlengelse av kjølekanalene i ret-
ning av kontaktrøret, en ekstra kjøling
av det ytre hylsteret samt gasshylser
som skrus i stedet for settes på, sørger
for økt kjøleeffekt på PullMig-sveise-
pistolen. I tillegg er multilock-tilkob-
lingen utstyrt med et integrert vann-
stopp, som hindrer at kjølevann lekker
ut ved bytte av sveisepistol, og samti-

dig lukker kjølekretsløpet slik at van-
net fortsatt avkjøles inne i kretsløpet.
Videre er kontaktrøret smalere utfor-
met, slik at mindre av strålingsvarmen
fra lysbuen tas opp og sveisepistolen
konstruksjonsmessig holder seg kjøli-
gere. Det betyr at lysbuen er mer sta-
bil, og behovet for kjøleeffekt er la-
vere. I tillegg slites kontaktrøret bety-
delig langsommere. De første testene
vitner om ti ganger så lang levetid.
Slik øker systemets tilgjengelighet og
bidrar til å redusere kostnadene.

Med og uten tilleggs-
funksjoner
I tillegg har Fronius sørget for ekstra
kostnadsreduksjon når det gjelder
trådmaterkjernene: Et klemsystem
som er innebygd i sveisepistolenhe-
ten, sørger sam men med forbedrede

spennstykker for bytte av trådleder
uten verktøy og bruk av ubehandlede
trådledere (metervare). For å sikre
topp nøyaktighet ved trådføringen
brukes det nå også trådledere i slange-
pakken som er tilpasset diameteren på
tråden som til enhver tid er i bruk. En
gjen nomgående fargekoding gjør det
lettere å identifisere deler som hører
sammen i trådmatersystemet.
Sveisepistolene som er konst ruert for
en sveiseeffekt på maks. 280 A (40 %
IV) med gasskjøling og 320 A (100 %
IV) med vannkjøling, er allerede til-
gjengelige på markedet og kan bestil-
les som variant uten tilleggsfunksjon
(standard) eller med fjernkontroll (up/
down- eller JobMaster-funksjon) i
håndtaket. 
Se også www.fronius.no �

Den nye PullMig-sveisepistolen fra Fronius utmerker seg med høy brukervennlighet,
nøyaktighet og kjøleeffekt.

� Med sine 1600 gram er den nye
PullMig-sveisepistolen fra Fronius 
den desidert letteste av PushPull-
sveise pistolene.
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Brukeren kan velge mellom varianter
med standardspole (D300) eller små-
spole (D200). Apparatene er støtsikre
med heldekkende kabinett som be-
skytter mot støv, fuktighet og vann-
sprut, og er spesielt godt egnet for
bruk på oljeplattformer, til bygging av
skip og skinnegående kjøretøy og
overalt ellers hvor de blir utsatt for
røffe forhold.

Enkel å transportere
Trådmaternes vanskelig antennelige
kabinett er konstruert for mobil bruk
ned i den minste detalj: Koffertformen
og håndtaket som er ergonomisk plas-

sert i bæreretningen, gjør det til en en-
kel sak å transportere Case-apparatet
selv over store avstander. De ytre må-
lene på 613 x 244 x 437 mm sørger
for at trådmaterne for D300-spolen er
svært kompakte. Men det er også mu-
lig å få dem enda mindre; D200-tråd-
materne er bare 507 x 200 x 320 mm
store, veier under 10 kilo og kan en-
kelt føres gjennom enhver åpning med
en diameter på inntil 350 mm.
Glideskinner og en design uten for-
styrrende konturer sørger for at Case-
trådmaterne ikke setter seg fast. Fron-
ten med betjeningselementene er i til-
legg senket og dermed konstruksjons-

messig beskyttet mot skader. Fronius
har også sørget for at forbindelser
ikke kan løsne under bruk. Appara-
tene i Case-serien kan brukes horison-
talt og vertikalt.

Kan utvides valgfritt
For at trådspole, motorplate og inn-
vendige koblinger skal beskyttes, er
apparatet utstyrt med deksler som kan
klappes til begge sider. Selv med han-
sker på er disse lette å åpne og lukke. 
Ved hjelp av forskjellige utstyrskonfi-
gurasjoner (ekstrautstyr) kan appara-
tene i trådmaterfamilien utvides valg-
fritt. Fronius tilbyr varianter med
vann- eller gasskjøling. Som ekstraut-
styr fås også en gassgjennomstrøm-
ningsregulator som presist lar deg
stille inn og kontrollere tilførselen av
beskyttelsesgass direkte på trådmate-
ren. I tillegg tilbyr Fronius en på-/av-
bryter (ekstrautstyr) som hindrer uøn-
sket kontakttenning under transport.
Brukeren kan også utstyre trådmate-
ren med en elektrodekontakt på baksi-
den av apparatet, som brukes ved ek-
trodesveising. 

Se også www.fronius.no �

Denne trådmateren er som alle Case-trådmatere fra Fronius beskyttet mot støv, fuktighet og vannsprut.

VR 5000 Case for D200-spoler veier som alle Case-trådmatere for småspoler under
10 kilo og passer gjennom ethvert mannhull.

Fronius har utvidet sitt tilbud av Case-trådmatere for mobil bruk i røffe omgivelser. I tillegg til 
VR 5000 Case for TransSteel-sveisestrømkilder som har vært på markedet en stund, tilbyr selskapet
nå også tilsvarende trådmatere for apparatseriene TPS/i (WF 25i Case) og TPS (VR 4000 Case). 

Trådmater med heldekkende beskyttelse for mobil bruk:

Robust verktøy 
for sveisere
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Den 26. juni 2014 signerte Kværner
en rammeavtale for levering av et
ikke spesifisert antall jacket stålun-
derstell til fremtidige Statoil-pro-
sjekter. En intensjonsavtale for ett
stålunderstell til riser-plattformen
og ett til drilling-plattformen til 
Johan Sverdrup ble samtidig inngått.
Verdien på kontrakten for stålunder-
stellet til riser-plattformen er nær 2
milliarder kroner.
– Når vi i dag går fra intensjonsavtale
til signert kontrakt, er det i sannhet
en milepæl på flere områder. Det do-
kumenterer at Kværner i løpet av de
siste seks månedene har bekreftet
effekten av kostnadsreduksjoner og
forbedring av konkurransekraft. 
Johan Sverdrup vil være det største
industriprosjektet i Norge i flere tiår.
Derfor vil det gi en rekke viktige mu-
ligheter for kontrakter i hele indus-
trien i mange år fremover. Dette er et
viktig bidrag i en overgangsperiode

der sektoren opplever redusert akti-
vitet for andre prosjekter, sier Jan
Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.
Den nye kontrakten styrker Kvær-
ners stilling som ledende i markedet
for store stålunderstell til Nordsjø-
regionen. Riser-plattformen skal et-
ter planen leveres sommeren 2017.
Ingeniørarbeidet for det nye stålun-
derstellet har startet ved Kværners
kontorer i Oslo. Kværner Verdal er
kontraktspart, og prosjektledelsen
vil være lokalisert ved selskapets
spesialiserte verft for bygging av
stål understell i Verdal i Midt-Norge.
Der vil også fabrikasjonen foregå, og
sammenstilling finne sted fra første
kvartal i 2016. Ved toppbemanning
vil 350 Kværner-ansatte arbeide på
prosjektet. Det forventes i tillegg at
rundt 1 000 personer i ulike leveran-
dør- og service-bedrifter vil bli invol-
vert.
– Dagens milepæl illustrerer også at

denne industrien er godt vant til
store svingninger i markedet, og at vi
er i stand til å kombinere behov for
umiddelbare endringer med langsik-
tig utvikling av industrien. Det har
tatt Norge flere tiår å bygge en in-
dustri som er internasjonalt konkur-
ransedyktig. Olje- og gass-sektoren
har vært hoved-drivkraften som har
sørget for velferd til samfunnet i ge-
nerasjoner. Forutsatt at vi fortsetter
å få gode rammebetingelser fra myn-
dighetene, vil denne industrien fort-
sette å være viktig leverandør av
både velferd og arbeidsplasser, også
for barna til de som er unge i dag,
konkluderer Haugan.

Partene gjennomførte kontraktsig-
nering og holdt pressekonferanse på
Rica Park Hotel Sandefjord, 20. ja-
nuar 2015.

Milepæl ved kontraktsignering
for første Sverdrup-understell
20. januar 2015 - Kværner har i dag signert den endelige kontrakten for levering av stålunderstellet til riser-
plattformen på Johan Sverdrup-feltet. Etter at intensjonsavtalen om levering ble signert i juni 2014, har
Kværner videre utarbeidet og presentert en rekke forbedringer for redusert kostnadsnivå og økt produkti-
vitet som vil bli implementert i gjennomføringen av prosjektet. For Kværner markerer kontraktsigneringen
en milepæl i selskapets strategi om å øke konkurransekraften.
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Repeterbarhet er et ord som stadig går
igjen for en som sitter ringside når den
danske sveisespesialisten Migatronic
Automation A/S besøker sin kunde
HTS Maskinteknikk AS i selskapets
svært så rene og ryddige industriloka-
ler i Ing. Rybergs gate utenfor Dram-
men. 

Rent og ryddig
Når den første sveisejobben er ”per-
fekt” må også den andre være det, og
full repeterbarhet er den eneste måten
å få dette til på. Noe som krever en
state-of-art sveisemaskin, med tilhø-
rende programmérbar robot. Dermed
kan jobben gjentas prikk likt hver
gang.   
Det er faktisk helt påfallende, fra man
kommer gjennom inngangsdøren til
HTS Maskinteknikk hvor rent, ryddig

og ordentlig det er over alt. Spesielt
der hvor de grønne burene med Miga-
tronic sine sveisemaskiner, automati-
sert med tilhørende Fanuc roboter
står. Normalt sett er industrilokaler
preget av å være nettopp det, industri-
lokaler. Men hos HTS Maskinteknikk
kunne de nesten fungert som utstil-
lingslokaler i en butikk. Det blir etter
hvert klart hvorfor en slik ryddighet er
gjennomgående hos HTS Maskintek-
nikk.

Selskap i vekst
HTS Maskinteknikk ble etablert 1982
like i hjertet av ”Subsea Valley” uten-
for Drammen. 
– Men majoriteten av vår omsetning
går direkte ut av landet, forteller sel-
skapets markedssjef Lars-André Har-
vik. Han forteller videre at HTS Ma-

skinteknikk as er et familie eid selskap
med ca. 110 medarbeidere. De er et
selskap i klar vekst.
– Vi er en ren underleverandør av me-
kaniske komponenter, en av Norges
største, med over 50 CNC-maskiner,
fortsetter Harvik. Han viser til stadig
vekst og satsing. En ny dreiebenk
kom i slutten av august 2014, og to
nye er på vei sammen med en ny fre-
semaskin. Samtidig kommer stadig
nye automatiserte sveisemaskiner
med fra Migatronic. 

Målrettet satsing
Anledningen til Migatronic sitt besøk
er at den første Migatronic-roboten
som ble kjøpt inn i 2002 skal byttes
ut.
– Subsea/offshore er vårt største mar-

kedssegment, men vi er også stor leve -
randør til forsvarsindustrien, poengte-
rer Harvik, og peker på at sveisede
komponenter har hatt stor betydning i
form av økt omsetning siste ti år.
Sveis er et område med stort fokus
hos HTS Maskinteknikk sine kunder.
– Vår målrettede satsing sammen med
Migatronic har tydelige resultater. Vi
har eksempler på deler beregnet til le-
dende oljeselskaper der det er spesifi-
sert at denne skal sveises hos HTS i
Drammen, smiler en fornøyd Harvik,
mens han ser rundt i det svært så ryd-
dige lokalet. Alt henger sammen med
alt, og man bør vel kanskje ikke un-
dres over om ryddighet og orden er
psykologiske faktorer som også frem-
mer gode jobbrutiner og fornøyde
kunder?   

Godt samarbeid
Det er ganske så åpenbart for en som
møter Harvik sammen med eksport-

Leder for sveis- og materialavdelingen hos HTS Maskinteknikk Tor Olav Roso og
eksportsjef hos Migatronic Automation Claus Pagh ved oppgangen/heisen til HTS
Maskinteknikk. Den ga et svært godt og rent inntrykk da vi ankom.  

HTS Maskinteknikk AS har svært avanserte sveiseoppdrag for olje- og offshorebedrifter. Oppdrag uten rom for
unøyaktigheter av noe slag. Nøyaktig repeterbarhet er et krav. Sveisespesialisten Migatronic Automation A/S
har det som skal til. Med en state-of-art sveisemaskin med en tilhørende programmérbar robot kan jobben
gjentas med like høy presisjon hver gang.  

Migatronic Automations eksportsjef:

– HTS Maskinteknikk hjelper
oss til å bli enda bedre
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sjef hos Migatronic Automation,
Claus Pagh, og leder for material- og
sveiseavdelingen hos HTS Maskin-
teknikk, Tor Olav Roso, at samarbei-
det oppleves svært så godt fra alle par-
ter. Noe årsaken til møtet også viser.
Selv om den første roboten i 2002
hadde noen utfordringer før alt fun-
gerte tilfredsstillende, sier både Har-
vik og Roso seg så fornøyd med opp-
følgingen at det ikke var noen proble-
mer med å velge Migatronic da neste
automatiserte sveisemaskin skulle
kjøpes inn. Siden har samarbeidet
åpenbart bare blitt bedre og bedre.    

Suksessrate på 99 prosent
Etter at HTS Maskinteknikk kjøpte
sin første Migatronic sveisemaskin
med robot i 2002 kom to til i 2008.
Neste leveranse kom i 2012, mens
sterk vekst i kapasitetsbehovet nå gjør
at den første sveiseroboten fra 2002
skal få sin etterfølger.
– Vi sveiset nærmere 33.000 sveis i
2013 og det blir mer i år, smiler Har-
vik. – Vår suksessrate fra vår sveise-
produksjon er over 99 prosent, og da
er majoriteten av sveisene en blanding
av to forskjellige materialer, fortsetter
han, og legger ikke skjul på hvor

strenge kravene fra kunder innen sub-
sea/off shore kan være. Og slik må det
nok også være når man tenker på hva
disse industriene produserer og hvilke
forhold det produseres under. 
– HTS Maskinteknikk hjelper oss til å

bli enda bedre, smiler Migatronic sin
eksportsjef Claus Pagh før møtet av-
sluttes. Han peker på at en av Miga-
tronic Automations spesialiteter innen
både sveiseteknologi og automasjon
er robotisert TIG-sveising, med tilsats
i rustfritt materiale. Dette er i hans
øyne en medvirkende årsak til at HTS
Maskinteknikk og Migatronic funge-
rer så godt sammen. God personkjemi
kombinert med rett teknologi og ek-
spertise er oppskrift på suksess.  

De beste løsningene
Med dette summerer han nok forhol-
det mellom Migatronic Automation
og HTS Maskinteknikk på en svært
god måte. De stadig økende kravene
fra kundene til HTS Maskinteknikk
føres videre til sveisepartneren Miga-
tronic Automation, som på sin side
må komme med løsninger som gjør at
HTS Maskinteknikk til en hver tid kan
være best i bransjen til hva de er best
på. Det er å kunne levere topp kvalitet
på ”umulige” sveisejobber til subsea-
bransjen, som kanskje mer enn noen
er avhengige av de beste løsnin gene
som kan kjøpes for pen ger. 
Se også www.htsm.no og
www.migatronic.com �

HTS Maskinteknikks markedssjef Lars-André Harvik, eksportsjef hos Migatronic Automation Claus Pagh, leder for sveis- og mate -
rialavdelingen hos HTS Maskinteknikk Tor Olav Roso og sveiser Hans Erik Lie er alle svært fornøyd med samarbeidet.

– Jeg valgte sveising fordi det er gøy,
sier Cecilie Nøstdal, hun stortrives i det
ellers mannsdominerte miljøet hos HTS
Maskinteknikk.  



OPUS Drammen
Postboks 3540, 3007 DRAMMEN
Tlf. 32 24 62 68 / 916 48 216
e-post: opus.drammen@bfk.no
www.opus-drammen.no
Besøksadresse:
Betzy Kjelsbergsvei 280, 3028 Drammen

Sveiseopplæring / 
sertifisering
• Alle våre kurs er individuelt tilpasset 

• Vi har kontinuerlig inntak

• Sertifiseringsprøver gjennomføres kontinuer-

lig. Teknologisk Institutt utsteder akkrediterte

sertifikater 

• Kurs for utførelse av varme arbeider

• Opplæring/sertifisering kan utføres i din

bedrift

• OPUS Drammen har kvalifiserte lærere (EWIS

og EWIT) med lang erfaring

• Vi har eget røntgenutstyr

• Hotellavtale ved overnatting

Be om tilbud
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SVEISETEKNISKE STANDARDER og IIW retningslinjer. 
Godkjente opplæringsvirksomheter

Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-, NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av 
personell og gitt kompetanse nivå (koordinatorer)
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Lavere vekst i flytrafikken
Passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner økte med 2,7 prosent i 2014. Passasjertallet endte på
over 50 millioner. Det er en lavete vekst enn i 2013, da trafikken økte med rundt 4,3 prosent. Det viser
tallene fra Avinors 46 lufthavner over hele landet. Justert rutetilbud, lav kronekurs og lav oljepris er alle
faktorer som kan være med å forklare den lavere veksten. Oslo Lufthavn på Gardermoen er den største
flyplassen. Trafikkveksten der var i 2014 på 4,8 prosent sammenlignet med 2013. Flyplassene i Sta-
vanger og Trondheim hadde en økning i passasjertrafikken på henholdsvis 0,3 og 1,4 prosent, mens
Bergen lufthavn hadde en nedgang på 0,4 prosent i fjor. Tallene fra Avinor inkluderer ikke Torp utenfor
Sandefjord og Rygge utenfor Moss, da disse er i privat eie.

esab.no

Raskeste veien til 
EN1090-SERTIFISERING
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Denne nye standarden er utarbeidet av
CEN og ISO i fellesskap. Arbeidet ble
påbegynt i 1996 og som ISO-standard
kom den ut i 2012.
CEN tok over standarden og presen-
terte den som EN ISO 9606-1 i 2013.
Standard Norge fastsatte standarden
som norsk standard i februar 2013 og
den ble presentert med norsk tekst i
desember 2014.
Normalt skal tidligere standarder som
dekker samme område trekkes tilbake
innen 6 mnd. Men CEN ga åpning for
en lengere overgangsordning for im-
plementering – 2 år. Mange land be-
nyttet seg av denne overgangstiden og
SNK067 anmodet Standard Norge om
også å benytte disse 2 årene, bl.a. slik
at standarden kunne presenteres på
norsk før overgangstiden løp ut. NS-

EN 287-1:2011 blir fortsatt  gyldig
som norsk standard frem til 31. okto-
ber 2015 – parallelt med NS-EN ISO
9606-1:2013.
Denne nye standarden blir den 3. stan-
darden som blir benyttet ved sertifise-
ring av sveisere på stål i Norge.
En egne nasjonale standard – NS 478-
Stål og stållegeringer – kom i 1978. I
1992 ble den erstatt av NS-EN 287-1-
Stål og stållegeringer. Denne standar-
den gjennomgikk flere revisjoner
frem til 2011 da den siste kom ut, og
det er denne revisjonen som fortsatt er
gyldig som NS-EN-standard frem til
utgangen av oktober 2015.

ISO tok over EN 287-1 uten endringer
i 1994 og den fikk da betegnelsen ISO
9606-1:1994. Denne standarden har

vært ISO-standard frem til 2012.
Ved revisjoner av 287-1 i løpet av
årene 1992 til 2011 kom det en del en-
dringer som stilte nye krav til svei-
serne og sertifiseringsorganene. 2011-
utgaven fikk endringer som bl.a.
gjorde sertifisering mer kostnadskre-
vende. Det ble implementert krav som
også nå er i den nye NS-EN ISO-stan-
darden. 
NS-EN ISO 9606-1 har mange flere
endringer som vil stille krav til svei-
serne og sertifiseringsorganene. Noen
av disse kravene vil også gjøre sertifi-
seringen mer kostnadskrevende. Dette
ble påpekt av mange land under utar-
beidelsen av standarden, men de var
for få.

NS-EN ISO 9606-1-Stål:2013
Ny nasjonal, europeisk og internasjonal standard for

sertifisering av sveisere på stål.

/ Perfect Welding  / Solar Energy / Perfect Charging

/ AccuPocket 150/400 – nettuavhengig elektrode-hånd-sveising
/ Siden 1950 har vi utviklet innovative totalsystemer for lysbuesveising og motstandspunktsveising. Som f.eks. verdens første bærbare elektrodesveiseapparat 
AccuPocket, som bruker litium-ion-batterier. Forbindelsen mellom sveise- og batteriteknologi gjør det mulig for brukeren å sveise mobilt og uavhengig av 
strømnettet, helt fri for strømledninger. Hver dag legger vi all energi i visjonen vår: å kartlegge "lysbuens DNA". Ikke rart at vi er verdensledende innen 
sveiseteknologi og markedsledende i Europa. www.fronius.no
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Hva er det så som er de store 
nyheter i denne nye standarden?
1. Tidligere – fra 478 via 287-1 – har

grunnmaterialet vært en meget vik-
tig grunnleggende variabel. Dette
er nå endret i 9606-1. Nå er tilsett-
materialet en grunnleggende va-
riabel. Standarden har en tabell
som viser tilsettmaterialer i fem
grupper. Men på grunn av gjensidig
godkjenning vil det være 4 hoved-
grupper som legges til grunn ved
sertifiseringen. Endring av grunn-
leggende variabel krever et nytt
sertifikat. Sveiseprøvingen kan
gjennomføres på et grunnmateriale
etter eget ønske, men typen grunn-
materiale som blir benyttet skal no-
teres på sertifikatet.

2. I NS-EN 287-1:2011 var det lagt til
grunn at sveisestillingene PE og PF
skulle få gjensidig dekning. Dette
gjelder ikke i 9606-1. Nå får man to
grunnleggende variabler – PE og
PF som krever separate sertifikater.
Dette ble gjenstand for store disku-
sjoner i ISO-komiteen, og det var
også én av årsakene til at Standard
Norge sammen med 3 andre land
stemte NEI til standarden. Men det
hjalp ikke – det manglet ett land for
å stoppe standarden. Selv etter av-
stemmingen ble dette diskutert,
men uten at endringer ble gjort.
Den gjensidige dekningen har ikke
skapt noen problemer i 287-1-ti-
den.

3. Måten sertifiseringen har blitt
gjennomført på har variert fra land
til land. Noen land – som Norge –
har hovedsakelig akkreditert serti-
fisering, mens andre har kombina-
sjoner av akkreditert og åpen
3.parts sertifisering og andre igjen
enklere sertifiseringsprosess. 

Det er ett punkt i standarden - pkt. 9 -
som styrer denne aktiviteten og her
ble det mye diskusjon i ISO-komi-
teen før det ble oppnådd enighet.

- Japan har hele tiden benyttet 3 års
gyldighet på sertifikatet med ny
sertifisering etter 3 år. Komiteen
ble enig om å følge dette forslaget
slik at dette også nå kan benyttes i
Norge. Men, det er viktig å påpeke
at denne sertifiseringsform må vel-
ges og bestemmes FØR sertifise-
ringsprøven starter. (Pkt. 9.3a)

- Neste alternativ er 2 års gyldighet
med re-sertifisering basert på at
spesielle krav må tilfredsstilles.

Kravene i 9606-1 er tilnærmet like
som i NS-EN 287-1:2011. (Pkt.
9.3b)

- Et tredje alternativ er at når sertifi-
seringsprøving er gjennomført kan
den videre oppfølging av sertifika-
tet gjøres av firmaets sveisekoordi-
nator dersom firmaet har et kvali-
tetssystem som tilfredsstiller kra-
vene i NS-EN ISO 3834-2. Det er
ikke krav om at kvalitetssystemet
skal sertifiseres. (Pkt. 9.3c)
NB!: De akkrediterte sertifisering-
sorgan i Norge vil ikke gjennom-
føre sertifisering og oppfølging ba-
sert på 3834-systemet.

Det vil si at i Norge vil det være to al-
ternativer:
- Tre års gyldighet på sertifikatet og

ny-sertifisering ved sertifikatets ut-
løp. (Pkt. 9.3a)

- To års gyldighet med re-sertifise-
ring som etter dagens NS-EN
287:2011. (Pkt. 9.3b)

Men det er meget viktig at sertifika-
tet blir påtegnet hver 6. mnd. av
sveisekoordinator. Dersom det ikke
skjer vil sertifikatet automatisk bli
ugyldig og vil ikke gi grunn for re-ser-
tifisering, men ny-sertifisering.

Det er mange punkter i den nye stan-
darden som er forskjellig fra NS-EN
287-1:2011, men de er ikke av så stor
betydning som de forannevnte tre ho-
vedpunkter.
Standard Norge har utarbeidet en vei-
ledning som tar for seg alle de punkter
som er forskjellig fra tidligere stan-
dard. Det vil være lettere å gjøre seg
kjent med disse punktene ved å lese
veiledningen. Det er ennå ikke be-
stemt på hvilken måte denne veiled-
ningen skal bli tilgjengelig. NSF vil
informere om dette på sin hjemmeside
så snart saken blir avklart.
NS-EN 287-1:2011 er normativ refe-
ranse i mange standarder, ikke minst i
de viktigste standardene for trykkpå-
kjent utstyr – NS-EN 13445, NS-EN
13480 NS-EN 12952 og NS-EN
12953.
Når NS-EN 287-1:2011 blir trukket
tilbake den 31. oktober i 2015, vil det
bli et problem med denne standarden
som normativ referanse.
For å sikre at slik ikke vil skje har en
felles arbeidsgruppe av eksperter fra
CEN/TC 54 – «Unfired pressure ves-

sels», CEN/TC 267 – «Industrial pi-

ping and pipelines» og CEN/TC 269
– «Shell and water-tube boilers», blitt
enige om:

- En felles fortolkning av bruken
av EN ISO 9606-1:2013. 

- Så snart EN ISO 9606-1:2013 blir

presentert i OJEU-dokumentet, vil

det være tillatt å benytte EN ISO

9606-1:2013, selv om normativ re-

feranse i produktstandarder ikke

har blitt oppdatert fra EN 287-1 til

EN ISO 9606-1.

- Anbefalt tekst som brukes av alle
TC-er, vil være:

- For anvendelse av denne standar-

den under PED for trykkpåkjent

utstyr av kategori II, III og IV, vil

re-sertifisering i samsvar med pkt.

9.3c) i EN ISO 9606-1:2013eller i

samsvar med pkt. 5.3c) i EN ISO

14732:2013 være tillatt forutsatt at

Meldt organ (Notified Body) eller

akseptert 3-parts organer tillater

denne form for re-sertifisering.

Kvalitetssystem i samsvar med EN

ISO 3834-2 eller EN ISO 3834-3

krever ingen sertifisering i forbin-

delse med verifisering.

De akkrediterte sertifiseringsorgan i
Norge skal presentere en felles tolk-
ning av alle standardens punkter som
det kan bli diskusjon om. Dette doku-
ment vil bli presentert for SNK067.
Hvert sertifiseringsorgan vil kunne
distribuere dette dokument.

Re-sertifisering og ny-sertifisering
Aktuelle sveisere med sertifikat i sam-
svar NS-EN 287-1:2011 vil frem til
utgangen av oktober 2015 ha to mu-
ligheter for re-sertifisering:
1. Re-sertifisering i samsvar med NS-

EN 287:2011 frem til 31. oktober
2015.

2. Re-sertifisering i samsvar med NS-
EN ISO 9606-1:2013. Det må da
gjøres tilleggs-prøvinger for å til-
fredsstille kravene i den nye stan-
darden.

3. Fra og med 1. november 2015 vil
all re-sertifisering skje i samsvar
med NS-EN ISO 9606-1:2013.

All ny-sertifisering blir å gjennomføre
i samsvar med NS-EN ISO 9606-
1:2013. �



produktfamilie, slik at enhver kunde
kan få en pakke som oppfyller sitt ut-
styrsbehov. Blant alternativene er det
valg mellom tre strømkilde størrelser,
tre ulike trådmatere, luft- eller væske-
kjøling, og en lang liste med tillegg-
senheter, ekstrautstyr og sveisepro-
grammer. Med ekstrautstyret  AS-
monteringssett kan FastMig M-strøm-
kilden brukes som en uavhengig enhet
for MMA-sveising eller kobles til eks-
terne enheter, f.eks. MasterTig LT
250-enheten for DC TIG-sveising og
ArcFeed-enheten for selvdekkende
rørtråder.
Et bredt utvalg av ekstra tilbehør og
utstyr kan skaffes til FastMig M. Su-
perSnake-mellommateren utvider for
eksempel sveiserekkevidden til opptil
30 meter fra trådmateren, mens Mag-
Trac-sveisevognen gjør det enkelt å
forbedre produktiviteten ved hjelp av
lett mekanisering.

Master S 400/500 er en bærbar
strømkilde for MMA-sveising
Master S 400/500 er en slitesterk og
bærbar strømkilde for sveising av
dekkede elektroder både i verksteder
og på prosjektområder. Et slikt appa-
rat, med sveiseegenskaper som passer
til alle elektrodetyper, er en allsidig
løsning for sveising med høy kvalitet
hvor som helst. Displayet, funksjo-
nene og symbolene er store og tyde-
lige, slik at det er enkelt å stille inn og
justere selv med hansker. Displayet
viser bare de funksjonene som sveise-
ren bruker daglig.
Den moderate størrelsen på Master S
400/500 skjuler et veritabelt kraftverk
for MMA-sveising, som gir en bety-
delig kapasitet på 400 A ved 60 %
intermittens. Apparatet kan brukes
med ekstra lange primærkabler og
sveisekabler, og gjør det ideelt for
bruk på store byggeplasser. 
Det har spesielle funksjoner som bl.a.
Hot Start- og Arc Force-teknologi for
optimal justering av tenning og bue-
styring uansett elektrodetype, slik at
stabil og feilfri kontroll over smelte-
badet kan garanteres hver gang. Sys-
temet har også mulighet for DC TIG-
sveising, komplett med Kemppis kon-
takttenningsfunksjon. Master S 400/
500 kan også brukes til kullbuemeis-

ling og som en strømkilde for Kemp-
pis trådmatere med spenningsføler og
sveisekabelstyrte TIG-løsninger.

FitWeld Evo 300 kombinerer 
følgende egenskaper: store 
krefter, liten pakke, hurtig tenning
og multispenning
FitWeld Evo er det nyeste tilskuddet
til Kemppis serie med kompakte og
bærbare MIG/MAG-apparater. Takket
være sine innovative egenskaper gjør
den heftsveising og sveisearbeid i
tungindustrien enda enklere, raskere
og sikrere enn noen gang. 
Da den første FitWeld 300 ble lansert
i 2008, ble dets sveiseegenskaper og -
ytelse applaudert som utmerket, og
dets tenningsegenskaper fikk en høy
rangering blant bærbare apparater. I
tillegg til alle de velkjente funksjo-
nene, leveres det siste FitWeld 300-
apparatet med mulighet for multispen-
ning, som tillater bruk med spen-
ningstilførsel 220 V (+/− 10 %) og
380–440 V (+/− 10 %), slik at dette er
det ideelle valget i krevende sveise-
miljø hvor som helst i verden.   
Blant andre nye egenskaper er et
LED-display som gjør det enklere for
sveiseren å overholde WPS. Det fin-

nes også en modell med kabinett-
varme og mulighet for regulering av
dekkgass. 

Det er enkelt å styre validering av
sveise-apparater med ArcValida-
tion-systemet
Kemppi ArcValidation er en løsning
som hjelper kundene med å imøte-
komme krav satt av kvalitetskontroll-
systemer når det gjelder produksjons-
verktøyenes tilstand og funksjon. For-
målet med å validere sveiseutstyr er å
sikre at det fungerer korrekt og gir de
ønskede sveiseparametrene med til-
strekkelig presisjon. Som regel bør
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validering utføres én gang i året. Arc-
Validation oppfyller kravene satt i EN
50504-standarden for validering av
sveiseutstyr.
Denne helhetlige løsningen bruker
testbelastningen ArcValidator 650 L,
valideringsenheten ArcValidator RC
og et datamaskinprogram til å lage
komplette valideringsrapporter og ser-
tifikater.
Valideringsprosessen er helt automa-
tisk med Kemppis FastMig M, Fast-
Mig X, FastMig Pulse og FastMig
KMS, men kan utføres raskt og enkelt
også med annet utstyr. ArcValidation
er egnet for å validere alle sveiseappa-
rater med parameterdisplay, uansett
produsent.

Kemppis lille kjempe i MMA-
sveising er tilbake – sterkere enn
noen gang: Minarc Evo 180
Minarc Evo 180 er en reinkarnasjon
av den populære Minarc Evo 150.
Komplett med samtlige av forløperens
beste kvaliteter og et imponerende an-
tall nye og forbedrede funksjoner, den
nye Minarc Evo 180 betjener profe-
sjonelle og mobile sveisere bedre enn
noen gang. 
Hver eneste detalj er konstruert for å
tilfredsstille sveisere på farten. Når
det gjelder størrelse, vekt og sveise -
kvalitet, finnes ikke dens like. Minarc

Evo 180 passer perfekt på anleggs-
plasser, siden apparatet kan brukes
med 1-fas strøm fra nettet eller strøm-
aggregater, også med ekstra lange
skjøtekabler. Takket være apparatets
lave vekt kan du, i de fleste tilfeller, få
med deg alt utstyret du trenger i én
vending. Store spenningsreserver og
automatisk regulering av lysbuetryk-
ket gir en svært stabil lysbue i alle
sveisestillinger og med en rekke elek-
trodetyper, slik at du kan være trygg
på at sveiseresultatet blir av beste kva-
litet hver gang.
Den store og tydelige parameterdis-
playet gjør det enkelt å stille inn
strømstyrken nøyaktig, og den presise
lift TIG-tenningen sikrer DC TIG-
sveising av høy kvalitet. Når du har

alternativet med Minarc Evos fjern-
kontroll, kan du justere sveiseparame-
trene fra avstand under sveising og ha
kontroll over smeltebadet på en
uovertruffen praktisk måte. �
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Hva skjer i
2015

15. APRIL: ETABLERINGSMØTE
NSF HEDMARK OG
OPPLAND.
NSF HOVEDSTYRE-
MØTE I APRIL, 
(ENDELIG DATO IKKE
FASTSATT)

18. MAI: STYREMØTE EWF 
I BERGEN

19. MAI: EWF GENERALFOR-
SAMLING I BERGEN

20.-21. MAI: KONFERANSEN
EUROJOIN 9 
I BERGEN

21. MAI: NSF GENERALFOR-
SAMLING

FOR FLERE DETALJER OM ARRANGE-
MENTENE, SE WWW.SVEIS.NO
<HTTP://WWW.SVEIS.NO> 

En av Norges største laboratoriebedrifter
Mo i Rana | Glomfjord | Oslo | Porsgrunn

www.molab.no
(+ 47) 404 84 100

Materialtesting
Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer i henhold 
til nasjonale og internasjonale standarder. Med fokus på kvalitet 
og rask responstid utfører vi en rekke tester: 

Frank Hulbekkmo   916 31 399   frank.hulbekkmo@molab.no
Robin Andersen   907 30 060   robin.andersen@molab.no
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ur
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nd
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01
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> Strekkprøving
> Bøyeprøving
> Skårslag
> Metallografi
> Feritt-telling

> Mikro-evaluering
> Hardhetsmåling
> Utmatting
> CTOD
> Maskinering

> Varmebehandling 
> Korrosjonstesting
> Gnisterodering



Ann.type

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

Årsavtale/Rabatt – etter avtale
Tillegg utfallende – 10%

Dobbeltside: 22.000,-

Omslaget:

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

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

Alle priser i NOK og ekskl. mva.

Nr.: Utgiv.dato: Annonse- og artikkelfrist:

1/15 1. mars 13. februar
2/15 1. juni 8. mai
3/15 15. september 20. august
4/15 1. desember 10. november

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

Opplag pr. nr.: ca 2 000

Annonseformat:
Utfallende: A4 (210 mm x 297)
Satsflate: 185 mm x 270 mm
1/2 side liggende: 185 mm x 132 mm
1/2 side stående: 92 mm x 270 mm

Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2015

www.sveis.no

NSFs HOVEDSTYRE 2014/2015
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Ønsker du å lære mer om de enkelte sveise-
metodene og materialer, som for eksempel
TIG, MIG, MAG, Rørtråd og Elektrode svei-
sing? Kursene varierer i forhold til ønsket
kompetansenivå og er individuelt tilpasset.
TI tilbyr klasseromsundervisning og prak-
tisk trening i vårt sveiseverksted tilpasset
ditt ønske og behov. Kursdeltakerne får en

tett oppfølging av instruktør. De tilbyr også
sertifisering av sveisere og «site test» i våre
lokaler, eller ute hos deg som kunde.
Teknologisk Institutt utfører sertifiserings-
prøving i henhold til NS-EN 287-1 og NS-EN
ISO 9606-serien.
Les mer om sertifisering av sveisere på
www.teknologisk.no/TI-Sertifisering-as

Sveisekurs
Teknologisk Institutt (TI) tilbyr sveisekurs i alle manuelle sveisemetoder og materialer til
både bedrifter og privat personer som ønsker opplæring i grunnleggende sveis eller prak-
tisk trening før avleggelse av sveisesertifikatprøve.

Erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87

Hans Arne Mariåsen, medlem
Rainpower Fabrication AS
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mobil: 90 97 24 07

Kathrine Molvik, medlem
Mobil: 92 60 32 89

Jan Erik Johansen, medlem
Teknologisk Institutt AS
jan.erik.johansen@teknologisk.no
Mobil: 46 98 43 23

Aage Ødegaard, medlem
Agility Group AS
aod@agilitygroup.no
Mobil: 40 06 54 32

Eddie Flatås, 1. varamedlem
Kværner Stord AS
eddie.flatas@kvaerner.com
Mobil: 95 19 75 20

Idar Vartdal, 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk AS
idar@nst.no
Mobil: 91 35 00 73
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