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Videobasert NDT-
opplæring 

Kiwa lanserte i februar nyheten om videoopplæring 
innen NDT, muliggjort av Cisco Webex Meeting. 

Gjennom de to første kursdagene kan deltakeren ta 
teoridelen hjemmefra, på arbeidsplassen eller i utlandet, 
alt ettersom hva som passer best. Dette foregår over
video, noe som er både effektivt og kostnadsbesparende 
for kursdeltaker og bedrift.  

IKM Inspection stilte i fjor opp med 8 kursdeltakere
på Kiwa sitt videokurs i Magnetpulvertesting (MT). 
Nivå 3-ansvarlig og inspeksjonsleder for IKM, Tor 
Christoffersen, mener kombinasjonen mellom 
videoopplæring og klasseromsundervisning fungerte 
veldig bra. 

- De var godt forberedt hos Kiwa og det fungerte like 
bra som i et klasserom. Det beste med videokursene er 
at man fremdeles har toveiskommunikasjon, slik at man 
enkelt kan diskutere med læreren foran seg og ikke sitte 
monotont og høre på noen fortelle, sier Christoffersen. 

Dette fungerte like bra som 
klasseromskurs. Det beste er at man har 
en toveiskommunikasjon, noe som er Alfa 
og Omega når man skal holde så avanserte 

kurs. 

- Tor Christoffersen

De største fordelene med videokurs: 

 Kostnadsbesparende

 Effektiv tidsbruk 

 Kurset kan gjennomføres hvor som helst, så 
 lenge man har en PC med mikrofon og kamera 

Økonomisk gunstig for bedriften 
En annen fordel IKM så ved å ta deler av kurset over 
videoundervisning var kostnadsbesparelsene. 

- I stedet for å sende personell med de utgifter som 
hotell, reiser og dietter medfører, bestemte vi oss for å 
prøve dette. Som leder ser jeg helt klart en økonomisk 
gevinst for oss, sier Christoffersen. 

På spørsmål om hvilken kursform de ville valgt ved en 
senere anledning, svarer han at de ville valgt 
kombinasjonen mellom video og klasserom. 

- Jeg tror videoundervisning er fremtiden. Når jeg tenker 
på de som skal på kurs, tror jeg de setter pris på å få 
noen ekstra kvelder hjemme og i nærområdet, sier 
Christoffersen og legger til: 
- Med det systemet Kiwa tilbyr anbefaler jeg å kjøre 
videokurs på den teoretiske delen. Videoundervisning 
har vist seg å være helt genialt. 

For mer informasjon/påmelding: 
kurs@kiwa.com | Tlf: +47 22 86 50 00 | www.kiwa.no

-Videoundervisning har vist seg å være helt genialt



Norsk Sveiseteknisk forbund går
inn i 2020 med en balansert øko-
nomi, fornuftig likviditet og godt
motiverte for å lede et godt fagtids-
skrift, SMART Sveis konferansen,
godkjennelser både av utdannings-
institusjoner og kvalifikasjon av 
søkere, deltakelse i internasjonale
organer for standardiseringsarbeid
og bidrag til lokallagsarrangemen-
ter med mer.

Som dere ser ligger det mye arbeid
bak en fag og interesseorganisa-
sjon, et arbeid som vil gjennomgå
en fornyelse i løpet av året med an-
settelse av ny Daglig Leder. Vi har
mottatt flere søknader og ser frem
til en god rekrutteringsprosess med
deltakelse fra utvalgte lokallag.
Styret vil bli forelagt en innstilling
fra de som deltar i intervjuene på
vegne av NSF. Dette sikrer en uhil-
det og balansert ansettelse i et kon-
sentrert marked og bransjemiljø.

NSF har også brukt mye tid på
planlegging av SMART Sveis kon-
feransen 2020. Arrangementet fore-
går den 3. og 4. mars på X-Meeting
Point, Hellerudsletta. Detaljert pro-
gram og aktørene presenteres nær-
mere i denne utgave av SveiseAk-
tuelt.

Jeg er glad for at en rekke fagområ-

der er representert. Det handler om
ledelse, kvalitetssikring og utvik-
ling, utdannelse, erfaring fra svei-
sere i bransjen samt flere fagtek-
niske foredrag.

Det er vel ingen rimelig tvil om at
vi som forbrukere og industrien har
et særskilt ansvar for å ivareta miljø
og bærekraft. Da er det ekstra hyg-
gelig å ønske velkommen til dette
som tema kombinert med målrettet
rekruttering for å bidra til fremti-
dens grønne skifte. Tiden for bruk
og kast og kortsiktige løsninger bør
være over. Som nasjon er vi også
avhengige av å finne bærekraftig
industri og det er viktig å være et
foregangsland og i størst mulig ut-
strekning beholde eierskapet på
norske hender. Det er et paradoks at
graden av utenlandsk eierskap i
Nor ge er vesentlig høyere enn res -
ten av Scandinavia/Norden. I hvil-
ken grad er vi selv egnet til å for-
valte våre verdier og virksomheter
gjennom målrettet eierskap når vi
ser en slik utvikling, og i hvilken
grad vil vi la et utenlandsk eierskap
styre i et miljøperspektiv. Her fin-
nes det flere muligheter enn barrie-
rer. 

Din deltakelse på SMART Sveis
konferansen er ønsket, kom å gi ditt
bidrag, gjør gjerne en ekstra innsats

for å få med flest mulige deltakere.
Det er svært nyttig med bredde og
erfaringsutveksling i miljøet over to
dager med rettet og matnyttige te-
maer.

Det er også på sin plass å minne om
at NSF sin Generalforsamling vil
finne sted under dette arrangemen-
tet. Vil du bidra, så ta gjerne kon-
takt med valgkomite eller lokallag. 

Vel møtt til årets virkelige fagdager,
SMART Sveis konferansen.

Med sveisehilsen
Erik Virik Fusdahl

Godt Nytt År ønsker vi 
alle våre medlemmer og
medlemsbedrifter

LEDER



NSWE sømløse rørtråder gir 
dokumentert best kvalitet og 
sveiseøkonomi

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

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

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

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

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

www.nst.no

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

Ekstremt lavt hydrogeninnhold

Meget gode mateegenskaper

God strømovergang og stabil lysbue

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Lite etterarbeid på ferdig sveis

NSSW sømløs rørtråd            

A                   B               C     D               E           F              G              H

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

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

NSWE-ICF produksjonsprosess:
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Norsk Sveiseteknisk Forbund gjentar
suksessen med SMART Sveis konfe-
ransen også i 2020, og inviterer alle
interesserte til å delta på denne etter
vår mening viktigste sveisekonferan-
sen i Norge i 2020. 
Konferansen finner sted 3.-4. mars på
X-Meeting Point, Hellerudsletta ved
Lillestrøm. Samme sted som i 2019.
Det legges også denne gangen opp til
en utstilling i forbindelse med konfe-
ransen der utstillere får anledning til å
vise aktuelle produkter for deltagerne
på konferansen. Vi har 20 utstillere på
plass. Det betyr at det blir en enda
bedre utstilling enn den vi presenterte
i 2019. Evalueringen etter konferan-
sen i 2019 viste at deltagerne satte stor
pris på utstillingen og at de hadde
nytte av den.

Konferanseprogrammet er også i 2020
svært variert med mange spesielt
interessante og spennende foredrag.
Til sammen 25 ulike foredragsholdere
har bekreftet sine bidrag i konferan-
sen. Detaljert program finner du i
denne utgaven av SveiseAktuelt.
Etter avslutning av første dag av kon-
feransen vil alle deltagere, utstillere,
sponsorer og foredragsholdere få an-
ledning til å delta på en felles middag.
En viktig arena for å pleie kontakter
og etablere nye. Det kan være at vi
også i år har noen overraskelser på lur
under middagen. Den som deltar får
se.
Overnatting tilbys i hotellet som lig-
ger i tilknytning til konferansesente-
ret. Vi la ut en melding på 
www.sveis.no om at man burde reser-

vere rom innen 18. januar. Dette har
noe med avbestillingsreglene i kon -
trakten med hotellet og gjøre. Frem til
denne dato kunne vi garantere rom.
Etter 18. januar er vi avhengige av le-
dig kapasitet på hotellet. Pr i dag er
det god kapasitet, og vi regner med at
alle som melder sitt behov for over-
natting vil kunne regne med at dette
går greit.
Reise til og fra Gardermoen for de av
dere som kommer med fly går veldig
greit da det går flybuss som stopper
rett utenfor døren på konferansesente-
ret.
Du kan melde deg på til konferansen
på www.sveis.no
Håper å møte så mange som mulig
den 3.-4. mars 2020 på Hellerudsletta.

SMART Sveis 
konferansen 2020                                              

FAGFORNYELSEN – nye læreplaner i alle fag fra høsten 2020
Alle læreplaner i skolen blir fornyet. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. Det betyr også nye
læreplaner på Vg1 TIP fra høsten 2020. Nye Vg2 læreplaner blir tatt i bruk 2021 og nye Vg3 læreplaner, deriblant ny
læreplan for sveisefaget, blir tatt i bruk 2022. 
Innholdet i de nye læreplanene skal være mer tilpasset næringslivets behov. Med et samfunn og arbeidsliv i sta-
dig endring, ny teknologi og nye utfordringer er næringslivet avhengige av at elevene og lærlingene lærer det
som er relevant. 
Ifølge leder i Faglig råd TIP, Tone Belsby fra Norsk Industri, som følger læreplanarbeidet tett, leverte læreplangrup-
pene for Vg2- og Vg3 læreplanene sine forslag 1. november 2019.
I forslaget til ny læreplan i sveisefaget er Teknologi og digitalisering ett av kjerneelementene uttaler ett av med-
lemmene i læreplangruppen for sveisefaget Jan Ingjar Holmvik fra Kværner Verdal. Det er viktig at læreplanene
som nå utarbeides er fremoverlente og tar inn over seg et arbeidsliv i stadig endring.
Læreplanene vil bli sendt på høring slik at alle som ønsker vil få mulighet til å uttale seg.
SveiseAktuelt vil komme tilbake til saken når det skjer.

Tone Belsby, Rådgiver Norsk Industri



Wire Arc Additive Manufacturing:

Prisgunstig 
3D-utskrift for 
metall

Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) møter stadig
større interesse innen industri. Produksjon ved hjelp av
lysbuebasert lagoppbygging muliggjør høy fleksibilitet
i komponentgeometrien. Særlig for prototypebygging
og for produksjon i liten skala er WAAM mer lønnsomt
enn andre additive prosesser for metall. Det er sveise-
prosessen som er avgjørende for kvaliteten til de fabri-
kerte komponentene: Cold Metal Transfer fra Fronius
byr på de beste forutsetningene for nettopp dette.
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Additive produksjonsprosesser gene-
rerer komponenter ved lagvis avset-
ting av materiale. Det mest kjente ek-
sempelet er 3D-utskrift. Også WAAM,
som er basert på lysbuesveising, kon-
struerer metalldeler lag for lag ved å
smelte en trådelektrode. Slike genera-
tive prosesser er især en fordel når det
skal produseres komplekse kompo-
nentgeometrier. Det er nesten ingen
begrensninger med tanke på design.
Dessuten kan deler produseres på
svært kort tid og på en lønnsom måte
– spesielt for prototypebygging og
produksjon i liten skala er dette et
interessant alternativ. Bearbeidingstid,
verktøyslitasje og materialsvinn ved
maskinbearbeiding – særlig ved van-
lig fresing av arbeidsemnet fra en
blokk – betyr mye ekstraarbeid.

Hva er WAAM?
Det finnes ulike generative produk-
sjonsprosesser for metall. I hovedsak
skjelner man mellom pulverbaserte og
trådbaserte prosesser. Ved pulverba-
serte prosesser smeltes metallpulver.
Den vanligste varianten er såkalte pul-
versengprosesser som har høy presi-
sjon, men som er langsom i produk-
sjon. Trådbaserte prosesser smelter
derimot et tilsatsmateriale i form av
en tråd og bygger dermed opp kompo-
nenten. Her brukes det laser, elektro-
nestråler eller lysbuer. Disse proses-
sene kan skilte med høy avsmeltings-
effekt og har dermed korte produk-
sjonstider.
Wire Arc Additive Manufacturing til-
hører de trådbaserte prosessene og

bruker metall-beskyttelsesgass-svei-
seprosessen (MSG). WAAM har
mange fordeler: Den oppnår høy av-
smeltingseffekt – frem til nå opptil 4
kg i timen ved arbeidsemner i stål.
Løsninger med flere tråder vil i frem-
tiden kunne muliggjøre høyere av-

smelingshastigheter. Også anleggs- og
materialkostnader er viktige kriterier:
WAAM krever kun et egnet sveisesy-
stem. Dyre spesialanlegg, f.eks. va-
kuumkamre, som brukes ved den ras-
kere elektronstråleprosessen, bortfal-
ler.

Ved Wire Arc Additive Manufacturing blir komponenter – av titan i dette eksempelet – sveiset lag for lag og deretter bearbeidet
med maskinering.

Fresing av tynne viftehjul av nikkellegeringer for elektroindustrien er dyrt, og produk-
sjon med støpeprosesser er nesten umulig – WAAM byr på et lønnsomt alternativ her.

�  Stabiliteten til sveiseprosessen og 
lav varmetilførsel er avgjørende faktorer
for kvaliteten av komponenter produsert
med WAAM – GMAW-prosessen Cold
Metal Transfer fra Fronius oppfyller 
disse kravene.

For WAAM kan det brukes ulike tilsatsmate-
rialer, f.eks. stål, aluminium, krom-nikkel-
stål eller bronse.

�
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Sammenlignet med pulverbaserte pro-
sesser kan WAAM dessuten skilte
med enkel tilgjengelighet av ulike trå-
der som allerede er sertifisert. Ved
pulver er materialutvalget fortsatt lite,
ettersom tilsvarende sertifiseringer og
opprettelsen av datablad ofte tar flere
år og bruken av metallpulver fortsatt
er relativt ny.

“Kald” sveiseprosess for stabil 
lagkonstruksjon
For komponentproduksjon med
WAAM er stabiliteten til den brukte
sveiseprosessen og varmeavledning
avgjørende faktorer. Sveiseprosessen
må bruke så lite energi som mulig, og
dermed være så “kald” som mulig,
slik at de nederste lagene ikke skal
smelte på nytt. Dessuten må sveisela-
gene være gjennomgående sprutfri og
jevne. Dersom det oppstår feil, vil den
fortsette i de øvre lagene. 
GMAW-prosessen CMT fra Fronius
med sine prosessreguleringsvarianter
oppfyller disse kravene. De kan skilte
med en stabil lysbue og en kontrollert
kortslutning med lang kortslutnings-
tid. Dermed blir varmetilførselen la-
vere og materialovergangen nesten
sprutfri. Dette bidrar til å unngå feil.
To prosessreguleringsvarianter for
CMT egner seg spesielt godt. Den før-
ste av dem er prosesskarakteristikken
“CMT addtive” som er blitt optimert
for WAAM. Den oppnår god avsmel-
tingseffekt og tilfører komponenten
mindre varme. Varianten “CMT Cycle
Step” reduserer lysbueeffekten ytterli-
gere ved hjelp av målrettet utkobling i
prosessfasen. Den svært “kalde” pro-
sessen krever imidlertid mer tid for
lagkonstruksjonen, ettersom avsmel-
tingshastigheten er lavere.

WAAM-bruksområder i praksis
Det er allerede blitt produsert mange
WAAM-komponenter i ulike industri-
bransjer med sveiseteknikk fra Fro-
nius: Et eksempel er viftehjul som
brukes i elektroindustrien og består av
materialer med høy kvalitet. Fresing
av arbeidsemnet blir dyrt på grunn av
et høyere materialforbruk, og støping
er vanskelig ved små tykkelser på om-
trent 1,5 mm. Med WAAM basert på
CMT Cycle Step kan slike viftehjuls-
finner av nikkellegeringer produseres
med en additiv prosess. Reparasjon 
av komponenter er også mulig med
WAAM.
Fronius har utviklet et annet bruksom-
råde sammen med en partner i luft-
fartsindustrien: Her brukes det ofte ti-
tan fordi det har høy strekkfasthet,
seighet, korrosjonsbestandighet og lav
vekt. De fleste komponentene produ-
seres med subtraktive prosesser der

opptil 90 % av materialet freses. Dette
fører til høye kostnader, lange bear-
beidingstider og dyr verktøyslitasje.
Med komponenter som er produsert
ved hjelp av WAAM, må derimot kun
bearbeides litt i etterkant for å oppnå
glatte overflater. Titankomponenter
som er produsert med CMT additive,
har ingen fugefeil og overbeviser
dessuten med gode metallurgiske
egenskaper. Dermed kan du redusere
verktøykostnader, bearbeidingstid og
slitasje, og minimere de totale bear-
beidelseskostnadene.

WAAM: lønnsomt og allsidig
WAAM er altså et lønnsomt og allsi-
dig alternativ innen produksjon. Med
sveiseteknikk fra Fronius kan den 
additive prosessen omsettes helt 
pro blemfritt takket være CMT-tekno-
logi. �

Den reverserende trådelektroden ved CMT-sveiseprosessen støtter dråpeløsningen
mekanisk: Dermed kreves det mindre energi, og det kan oppnås lengre kortslutnings-
tider – for en “kald” sveiseprosess.
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Binzel Norge AS er et datterselskap
av Alexander Binzel  Gmbh. som har
sitt hovedprodukt på utstyr til svei-
seindustrien. Selskapet har eksistert i
Norge i 30 år. Selskapet er en heleid
familiebedrift med produksjonsenhe-
ter over hele verden. 
Selskapet produserer vesentlig sveise-
pistoler for alle formål inkludert robo-
tiserte løsninger og utstyr knyttet opp
mot full automatiserte løsninger. Ale-
xander Binzel GmbH har som andre
selskaper   evnet å omstille seg for å
møte nye krav.
Med tanke på miljø og arbeidsforhold
rundt sveisere har selskapet evnet å
lytte til brukeren og tilpasse seg ulike
krav, noe har ført til utvikling av nye
løsninger og nye produkter. Et av
disse er nytt mobilt røkavsug under
betegnelsen FEC. Dette er et avansert
avsugssystem som ikke bare tar hånd
om sveiserøyk, men handterer parti-
kler i sveiserøyken på en effektiv
måte.
Gassuttrekkings systemet FEC er en
sveisestøvutsuger med syklon tekno-
logi..
Skadelige sveisegasser oppstår under
sveising. Det nye FEC (fume Extrac-
tion Cyklon) er en sveisestøvsuger
med nyskapende syklonteknologi, og
er det ideelle systemtilskuddet til
ABICOR BINZEL røykavsugspisto-
ler som  RAB GRIP HE (High Effici-
ency) Den kombinerer den høyeste

sugeutgangen og intelligente energief-
fektive funksjoner med enkel håndte-
ring.
De nye RAB GRIP pistolene er kon-
struert slik at det fortsatt nyttes stan-
dard gasshylser, men avsugs enheten
er plassert 45 mm fra fronten av gass-
hylsen. Dette gjør det mulig for svei-
seren å kontrollere sveise badet, sam-
tidig som avsugsforholdet er optimalt.
Takket være gasshylse geometrien er
avsugsslangene av større effekt på

RAB GRIP pistolene. Dette gjør det
mulig og samle 95% av sveiserøyken i
horisontal stilling.
System løsningen med FEC og RAB
GRIP HE pistolene er i dag den beste
løsningen med tanke på sveiserens
helse. Dette i kombinasjon vektløs-
ning på selve pistolen har ABICOR
BINZEL oppnådd en maksimal løs-
ning for helse og miljø. �

Binzel Norge AS. Er et 
selskap i IGB Group Tyskland

• Fordelene snakker for seg selv.
• Syklonteknologi for støvpartikler for å beskytte filteroverflaten og reduserte ren-
gjørings intervaller.

• Integrert filterrengjørings konsept. Permanent filter kan rengjøres enkelt og
raskt    

• Forurensningsfri avfallshåndtering av sveisestøv ved innkapslet avstøvings -
system i pose.

• Med vekt på 25 kg.  og hjul er dette en perfekt løsning for variable arbeids forhold.
• Støynivået er maget lavt pga. robust karosseri av hard plast.
• Integrert automatisk start stopp system reduserer driftskostnader og slitasje.
• Valgfritt med start stopp måler.

FA
KTA
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Frontmatec er en af verdens førende
leverandører af skræddersyede auto-
matiseringsløsninger til kødforarbejd-
nings- og kødkonserveringsindus-
trien. I 2017 slog den danske virksom-
hed sig sammen med fem andre virks-
omheder, der har specialiseret sig i
kødforarbejdningsanlæg, nemlig SFK
LEBLANC, Attec, ITEC, Carometec
og Accles & Shelvoke. Det har gjort
Frontmatec i stand til at udvikle og
producere komplette og unikke løs-
ninger til stort set alle virksomheder i
kødindustrien. Frontmatec har i dag
ca. 1.300 ansatte fordelt på virksom-
hedens 18 afdelinger i Europa og
Asien samt Nord- og Sydamerika.
Som producent af anlæg til kødindus-
trien er hygiejne en kritisk faktor i alle
aspekter af Frontmatecs forretning.
Derfor har virksomheden i mange år

anvendt TIG-svejsning i produktio-
nen. Det er en proces, som giver en
glat og rengøringsvenlig svejsesøm.
Da TIG-svejsning imidlertid også er
en mere tidskrævende proces sam -
menlignet med MIG/MAG- eller
MMA-svejsning, begyndte Frontma-
tec at se sig om efter nye svejsetekno-
logier til at rationalisere virksomhe-
dens produktion med.
- Vi bruger primært TIG-svejsning til
produktionen af vores anlæg til kødin-
dustrien. Desværre er TIG en vanske-
ligere og mere tidskrævende proces
end for eksempel MIG/MAG, delvist
fordi den kræver, at svejseren tilsætter
tråd til smeltebadet manuelt – og det
gør det vanskeligt at reducere produk-
tionstiden, siger værkfører hos Front-
matec, Hans Henrik Pedersen.  
– For at optimere vores produktion

begyndte vi at lede efter alternativer
til TIG-svejsning. Til produktionen af
komponenter, der kommer i kontakt
med fødevarer, er vi nødt til at bruge
TIG, men det gælder ikke nødvendig-
vis for andre komponenter, som vi la-
ver. Til dem kan vi godt bruge
MIG/MAG-svejsning – uden at gå på
kompromis med kravene til hygiejne
og kvalitet.

TIG-lignende svejsning reducerer
produktionstiden
I sin søgen efter svejseteknologier der
kan optimere produktionen, fik Front-
matec præsenteret Migatronics Sigma
Select MIG/MAG-svejsemaskine,
som med den innovative DUO Plus
teknologi er i stand til at lave TIG-lig-
nende svejsesømme. DUO Plus ned-
sætter varme¬tilførslen; det giver
svejseren bedre kontrol over smelte-
badet og øger trådfremføringshastig-
heden. DUO Plus er også med til at
give den færdige svejsesøm en glat
overflade. Ifølge Hans Henrik Peder-
sen er det DUO Plus-funktionen, der
gør Sigma Select til den perfekte svej-
seløsning for Frontmatec: 
– Første gang vi oplevede Sigma Se-
lect med DUO Plus, blev vi meget
overrasket over MIG/MAG-svejse-
sømmens TIG-lignende udseende og
smukke ripler. Svejsemaskinen kunne
sammenføje to 0,9 mm metalplader
med en 1 mm tråd uden at brænde
igennem pladerne, og det er impone-
rende. Efter testen var vi overbevist
om, at Sigma Select var den rigtig
svejseløsning for os, siger Hans Hen-
rik Pedersen.
Frontmatec startede med at investere i
to Sigma Select svejsemaskiner med
DUO Plus, men købte hurtigt yderli-
gere tre, fordi maskinerne blev popu-
lære hos virksomhedens svejsere. I

Svejsemaskinen Sigma Select  
Plus-teknologi erstatter TIG-s
Frontmatec i Kolding udvikler og producerer skræddersyede automatiseringsløsninger til kødforarbejdnings-
og kødkonserveringsindustrien. For at optimere sin produktion har virksomheden investeret i fem Sigma
Select svejsemaskiner fra Migatronic. Svejsemaskinerne er udstyret med den innovative DUO Plus-teknologi
og kan derfor lave TIG-lignende svejsesømme. Det har reduceret Frontmatecs produktionstid væsentligt.

Sigma Select med DUO Plus har oversteget vores forventninger, og vi ser et stort
potentiale i svejsemaskinen. Det er lykkedes os at reducere produktionstiden mar-
kant her i Kolding.
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dag er de fem Sigma Select maskiner
en vigtig del af virksomhedens pro-
duktion, og Migatronics maskiner har
ifølge Hans Henrik Pedersen reduce-
ret produktionstiden markant:
– Førhen, da vi kun brugte TIG-svejs-
ning, skulle vi svejse komponenterne
ad tre eller fire omgange; med vores
nye Sigma Select kan vi nøjes med én
svejsning. Der er heller ikke så stort
behov for efterbehandling af vores
komponenter, fordi DUO Plus øger
svejsehastigheden og dermed sænker
varmetilførslen til grundmaterialet. På
den måde forhindrer DUO Plus oxide-
ring af overfladen og reducerer defor-
mation af materialet til et minimum -
hvilket ofte er et almindeligt problem
ved TIG-svejsning, forklarer han. 

Sigma Select overstiger 
forventningerne 
Som et resultat af fortsat vækst i de
seneste år planlægger Frontmatec at
åbne en fabrik i Rumænien. Logi Ei-
narsson, som er ansvarlig for Front-
matecs globale aktiviteter, fortæller, 
at virksomheden også vil investere i
Migatronics maskiner til den nye ru-
mænske fabrik: 
– Sigma Select med DUO Plus har
oversteget vores forventninger, og vi
ser et stort potentiale i svejsemaski-
nen. Det er lykkedes os at reducere
produktionstiden markant her i Kol-
ding, og vi håber at se den samme ef-
fekt på den nye fabrik i Rumænien;
derfor regner vi med at investere i
flere Sigma Select svejsemaskiner
med DUO Plus og måske andre af 
Migatronics svejseløsninger, siger
Logi Einarsson.
Bjarne Rasmussen er sælger hos Mi-
gatronic; han mener, at det er alsidig-
heden ved Sigma Select med DUO
Plus, der gør svejseløsningen ideel til
virksomheder med TIG-svejsning i
produktionen:  
– Mange virksomheder, der anvender
TIG-svejsning, kæmper med at ned-
bringe produktionstiden. Med en

Sigma Select med DUO Plus kan 
de nu erstatte TIG-svejsning med
MIG/

MAG uden at gå på kompromis med
svejsekvalitet og finish, forklarer 
han. � 

  med DUO
vejsning

OM SIGMA SELECT MED DUO PLUS: 
- Modulbaseret 3-faset MIG/MAG og MMA inverter til professionelle svejsere
- Tre strømkildestørrelser: 300 A, 400 A og 550 A med eller uden puls
- Kompakt model eller separat trådboks
- Velegnet til montageopgaver, tung industri og automatiseringsløsninger
- Kan tilpasses efter behov og opgraderes med nye svejseprogrammer og funkti-
oner 

- Brugervenligt, aftageligt betjeningspanel med mange valgmuligheder
- DUO Plus giver automatisk en perfekt finish
- IAC Intelligent Arc Control sikrer en 100% stabil og fokuseret kortbue 
- IGC® Intelligent Gas Control forhindrer overforbrug af gas og giver en gasbes-
parelse på op til 50 %

- PowerArc sikrer fuld gennemsvejsning 
- Miga Job Control til lagring og overførsel af foretrukne svejseindstillinger
- MigaLog software til registrering og analyse af svejsedata 

FA
KTA

Frontmatec startede med at investere i to Migatronic Sigma Select svejsemaskiner,
men købte hurtigt yderligere tre, fordi maskinerne blev populære hos virksomhedens
svejsere.

Førhen, da vi kun brugte TIG-svejsning, skulle vi svejse komponenterne ad tre eller
fire omgange; med vores nye Sigma Select kan vi nøjes med én svejsning.
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Fordeler med å bruke EIV
5 års garanti på alle våre sveise- og plasmamaskiner
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• 30 dagers full returrett på alle maskiner
• 48 timers driftsgaranti levert et av våre serviceverksteder
• 12 måneders bytterett til større maskin hvis kundens behov endrer seg
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Kemppi deltar som utstiller på Smart
Sveis 3. og 4. mars. Sales Manager
Sveinung Egeland, Adm. Dir Erik
Fusdahl og øvrig kompetanse fra sel-
skapet ønsker dere hjertelig velkom-
men.
Kemppi vil vise utvalgte og nye pro-
dukter med enestående egenskaper,
brukergrensesnitt, kvalitet og holdbar-
het.
Vår nye Mastertig serie har tatt mar-
kedet med storm med lettfattelige bru-
kerfunksjoner og oversiktlige paneler.
Weld Assist gir deg det perfekte ut-
gangspunkt basert på input om oppga-
ven som skal løses.
Masterig kan selvfølgelig også knyt-
tes opp direkte mot WeldEye, det le-
dende systemet for planlegging, kon-
troll og dokumentasjon av dine sertifi-
kater, WPS’er og sveiseoppgaver.
WeldEye software benyttes også av en
rekke skoler og opplæringsinstitusjo-
ner og er svært godt egnet for å ta
frem og dokumentere prosedyrer.
Kemppi har også lansert to serier svei-
sepistoler for TIG og MIG/MAG.
Kemppi TX Flexlite og Kemppi GX
Flexlite gir deg som sveiser en bedre
bevegelighet, mindre belastning, per-
fekt sveiseresultat, driftssikkerhet og
lang holdbarhet, også på slitedeler.
Det er på tide å tenke miljø og unngå

ensidig fokus på pris uten å vurdere
effekt på sveiseresultater og holdbar-
het. Har du noengang tenkt gjennom
hvor lang tid det tar å bytte et kontak-
trør i et verksted? Da betyr frekvens
på bytte vesentlig mer en prisen på
hver enkelt del.
Miljøet du arbeider i som sveiser på-
virker din helse. For å øke trygghet og
sikkerhet mot gasser, partikler og lys-
bue har Kemppi utvidet sitt Health &
Safety program, du vil blant annet
oppnå;
• 20% vektreduksjon. Min vekt nå

kun 470g
• 30% større ADF synsfelt, alterna-

tivt 60 cm2

• 80 cm2 slagfast inspeksjonsvindu

nå standard i alle modeller
Vi ser også spesielt frem til årets pro-
gram for Smart Sveis med tanke på

Digital Produksjonsmonitorering og
Welding Management – veien mot det
papirløse samfunn. Samtlige Kemppi
produkter kan knyttes til den skyba-
serte løsningen. Tilsvarende gjelder
våre konkurrenters sveisemaskiner,
inkludert automasjon og mekanise-
ring. Sveiseren har fått sitt vaterpass
og engineering, ledelse og kontrollor-
ganer sitt verktøy for ledelse og doku-
mentasjon.
Visste du forresten at Kemppi er le-
dende også på fleksibel hurtigladetek-
nologi for industri, transport, skip og
relevante produksjonsmidler gjennom
sitt søsterselskap Kempower? 
Se gjerne mer om dette på 
www.kempower.com
Vi ser frem til en givende konferanse,
besøk oss gjerne på stand i fellesom-
rådet .�

Kemppi ønsker hjertelig 
velkommen
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HR Maskin AS har gjennom en år-
rekke opparbeidet en unik kompe-
tanse innenfor for stålbearbeiding og
service på dette. Vi er en totalleveran-
dør på blant annet fasemaskiner i alle
størrelser. Fasemaskinen letter arbei-
det med å klargjøre sveisefuger i alle
typer materiale. Man ser positive ring-
virkninger med blant annet bedre ar-
beidsmiljø og tidsbesparelse som syns
på bunnlinja.

HR Maskin AS representerer flere
ulike leverandører av fasemaskiner i
Norge. Solide leverandører med inno-
vative løsninger går hånd i hånd med
HR Maskin AS sine kjerneverdier:
Høy Servicegrad og kompetanse i alle
ledd. Stort varelager i Norge. – Vi sør-
ger for at kunden får den hjelpen og
varer de trenger selv når det haster,
forteller selger og produktansvarlig
Silje Kristine Larsen.

Alle fasemaskinene HR Maskin AS
leverer kommer fra Europa. De repre-
senterer blant annet OMCA, G.B.C,
Beveltools og Cevica. Dette er leve-
randører med høy servicegrad og gode
maskiner til hvert sitt bruk. 
OMCA har erfaring med design og
produksjon av fasemaskiner med
skjær i over 50 år, og alt blir produsert
og montert i Italia. OMCA er levende
opptatt av produktutvikling og utvik-
ler også spasialmaskiner i samråd med
kunder. De leverer både håndholdte
og større selvgående maskiner for fa-
sing av plater. Maskinene faser de
fleste typer materialer, alt fra alumi-
nium til Super Duplex og har stor ka-
pasitet. I svart stål har det blitt faset
opp til 21 mm i en operasjon med en
selvgående OMCA 900-maskin. 
G.B.C sine fasemaskiner til rør og
plate er italienske kvalitetsmaskiner.
Fasemaskinene har en kapasitet på rør
fra Ø10 opp til Ø997 De leverer rør-
kuttere/fasemaskiner i alle størrelser,
hvor det også er mulig å fase rørene
under, eller etter kutting. G.B.C har et
variert produktutvalg med fokus på
sveisefuger og klargjøring til sveis.
G.B.C utvikler spesialmaskiner til
ulike caser og er ledende innen utvik-
ling av fasemaskiner og rørkuttere.
Beveltools sine håndholdte fasemas-
kiner leveres i flere størrelser og medRørfasemaskin fra G.B.C av typen Boiler 1-4K.

HR Maskin AS med 
nysatsning innen fasing 
Et moderne utvalg av maskiner for klargjøring 
av plater og  rør før sveising



SVEISEAKTUELT 01-2020  � www.sveis.no 17

et eget patentert fasehode. Dette gjør
arbeidet lettere, men også svært stø-
dig. Maskinene jobber jevnt med pla-
ten, og gir et tilfredsstillende resultat
før sveising eller lakkering. Fasehodet
består av 9-12 skjær, som angriper
materialet konstant og reduserer vi-
brasjoner. Beveltools leverer ikke
bare elektriske maskiner, men også
pneumatisk drevne maskiner.

Cevica leverer større selvgående fase-
maskiner som egner seg til større pro-
sjekter og produksjoner. Stabile ma-
skiner med lang levetid og lite vedli-
kehold. 
På SMART Sveis konferansen vil vi
vise frem håndholdte fasemaskiner fra
Beveltools og OMCA, og rørfasema-
skin fra G.B.C. 

For mer informasjon om HR Maskin
AS og produktene vi leverer, besøk
hjemmesiden www.hr-maskin.no.

Kontakt oss gjerne på 
telefon 69 22 70 60 for tilbud og 
personlig oppfølging. �

Fasemaskinene gir er resultat som er godt egnet til sveising og
lakkering.

Kurvede kanter og hull ned til Ø20 mm kan fases uten pro-
blem.

nippongases.no    

Improving  
the future 
through 
gases

300
bar 

Se
cu

re
 2

,  
8 

og
 18

,  
 A

rg
on

 o
g 

 A
lu

m
ix

 

MIGMA® 300 bar
the futur

vingoImpr

 

  
 

 
 

 

 ving

 

  
 

 
 

 

 MIGMA

 

  
 

 
 

 

 bar300 MIGMA®

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

gases
oughthr

the futur

 

  
 

 
 

 

 

ough
ethe futur

 

  
 

 
 

 

 

bar

- sikr

- le

- la
300

 

  
 

 
 

 

 

eer- sikr

eertt- le

eerv- la

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

nippongases.no    

  
 

 
 

 

 



18 www.sveis.no � SVEISEAKTUELT 01-2020

Flexlite-serien består av det nyeste
innen sveisepistolmodeller for profe-
sjonelle. Du kan velge mellom to pro-
duktserier – Flexlite GX for MIG
MAG-sveising og Flexlite TX for
TIG-sveising. De to produktseriene
deler de samme hovedfunksjonene til
Flexlite: Enestående ergonomi, uslåe-
lig brukervennlighet og forbruksdeler
med høy kvalitet.
Flexlite er sveisepistoler med høy
ytelse som utnytter strømkildekapa-
siteten effektivt, og som gjør det en-
klere å produsere jevne og sprutfrie
sveiser. De leveres i flere strømklasser
og lengder, samt ulike halsversjoner.
Fjernkontroll på sveisepistolen leve-
res som tilleggsutstyr.

De føles som en naturlig 
forlengelse av hånden
Ergonomien er én av de viktige egen-

skapene til Flexlite-sveisepistolene.
Det fleksible kabelsettet og den inno-
vative kuleleddavlastningen reduserer
belastningen på håndleddet, slik at
sveiseren kan konsentrere seg om ut-
fordrende oppgaver og oppnå perfekte
sveiseresultater.
Det anatomisk utformede pistolgrep-
håndtaket følger også med i alle Flex-

lite GX-leveransepakker. Det er et
valgfritt tilbehør for å redusere belast-
ningen på hånden ytterligere, slik at
pistolen føles som en naturlig forleng-
else av hånden.

Kvalitet er mer enn det du ser
Kvaliteten på forbruksdelene i en
sveisepistol reflekteres tydelig i kva-

Kemppis Flexlite-sveise -
pistoler fokuserer på bruker-
vennlighet og effektivitet
Den finske produsenten av sveiseutstyr, Kemppi Oy, har lansert en splitter ny sveisepistolserie. Flexlite-serien
består av sveisepistoler for alle typer manuell MIG/MAG- og TIG-sveising. Med denne produktlanseringen for-
nyes hele sveisepistolutvalget til Kemppi. Flexlite-sveisepistolene er utformet med tanke på komfort, pålitelig-
het og effektiv utnyttelse av forbruksdeler, og vil få en positiv effekt på sveiseproduktivitet og besparelser i
lagerkostnader.

Den nye Flexlite-serien fra Kemppi
består av det nyeste innen sveisepistol-
modeller for profesjonelle.

Valgfritt pistolhåndtak og anatomisk utforming gir mindre belastning av sveiserens
hånd.
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liteten til sveisene. For å oppnå best
mulig sveiseresultater anbefaler
Kemppi å bruke originale Kemppi-
forbruksdeler i alle Flexlite-modeller.
Dekkgasstrømmen er for eksempel
avgjørende for sveisekvaliteten. Nor-
malt er dekkgassen usynlig, men med
Schlieren-bildeteknologi er det mulig
å observere den faktiske gasstrømmen
og se hvordan Kemppis forbruksdeler
i høy kvalitet faktisk gir den beste
gassdekningen.
Den indre strukturen til en sveisepi-
stol spiller også en viktig rolle for
sveisekvaliteten. I Flexlite GX-sveise-
pistolene er dekkgasskanalene at-
skilte, og kjølekanalene går helt frem
til fronten av pistolhalsen. Det gir en
bedre kjøling av pistolhalsen, renere
sveiser, mindre sprut og lavere dekk-
gassforbruk.

Mindre forbruksdeler betyr 
lavere kostnader
I Flexlite-sveisepistolene har antall ut-
skiftbare deler blitt redusert ved å for-
bedre hele serien av tilsvarende mo-
deller, og ved å kombinere funksjo-
nene til enkelte av forbruksdelene.
Det har ført til at antall forbruksdeler

har blitt redusert for de enkelte sveise-
pistolmodellene. Dette gir mindre la-
gerkostnader, og gjør Flexlite perfekt
for styringen av verkstedskostnadene.
Det har aldri vært enklere å få hjelp
med Flexlite-sveisepistoler, da de nå
er utstyrt med en QR-kode for å hjelpe
deg med å finne riktige deler og tilbe-
hør. Skann koden, og du kommer di-

rekte til alle relevante bestillingsko-
der, forbruksdeler, produktdokumen-
ter og Kemppi-kontakter.
Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du kontakte:
Jani Leikas Product Manager, 
Aftermarket +358442899380 
jani.leikas@kemppi.com �

Flexlite TX-sveisepistoler for TIG-sveising gir bedre komfort og mindre utmattelse for
sveiseren.

Let’s get connected.

What’s your  
welding challenge?

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
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Siden vi skal tilbringe tiden vår i
fremtiden er hovedfokus der, men jeg
skal nevne litt om historien som be-
gynner på 1950 tallet for min del,
hvor min far og onkler jobbet på
Drammens Glassverk som har produ-
sert millioner av Norges glass, som
ble utsatt for en disriupsjon fra 1960
tallet som er en betegnelse på en hen-
delse som forstyrrer eksisterende mar-
ked og gjør produktet og dermed også
selskapet irrelevant i ytterste konse-
kvens.
Det var vel i stor grad pga innføring
av kjøleskap og etter hvert også fry-
sere.
På samme måte bør vel kanskje en
produsent av plastflasker idag stille
seg spørsmålet om selskapet ”over

natten” kan bli irrelevant ved innfø-
ring av en avgift på kr. 10,-/flaske!
Drammens vassdragets utall av papir-
fabrikker er en annen historie og om
vi går internasjonalt er vel NOKIA og
KODAK klassiske eksempler.

Om vi går litt lengre frem i nyere tid
et det skuffende at norske myndighe-
ter/statseide/kontrollerte selskaper
ikke lar norsk industri få oppdragene
når det viser seg at hverken kvalitet,
pris eller leveringstid står til ”eksa-
men” når regnskapet blir gjort opp.
Nevner kort våre fregatter som er en
av skandalene og flere offshore pro-
sjekter med store overskridelser og et
anlegg som ikke pumpet en liter olje
før det ble revet nylig.

Fokus på HMS og godt arbeidsmiljø
mellom alle ledd i selskapet er heller
ikke ”eliteserien” på flere av de uten-
landske aktørene.

Om vi ser på dagens situasjon har vi
noen utfordringer. Den store norske
skolereformen fra 1994 satte altfor fo-
kus på teoretisk utdannelse som gjør
at vi mangler dyktige fagfolk innenfor
flere fagkategorier.
Det har blitt også mer sosialt viktig å
ha teoretisk utdannelse og ”mastersy-
ken” har vel ingen grense.
Dette har kanskje utløst verdens stør-
ste byråkrati sett i forhold til antall
innbyggere som i mange sammen-
henger heller skaper friksjoner i næ-
ringslivet og andre offentlige viktige
institusjoner fremfor å bidra positivt i
næringskjeden.
Når alt kommer til alt, er vi fagarbei-
dere alle sammen, enten elektriker el-
ler lege.
Vi trenger alle, vi er bare endel av noe
større og vi trenger alle kategorier.

Trepartssamarbeid i næringslivet er
vel unikt og vi ser at for store forskjel-
ler lønnsmessig skaper heller sosial
uro på lang sikt og det slående i dag er
at faktisk offentlig sektor har blitt
lønnsledende i mange sammenhenger,

Refleksjoner rundt vår rolle
innenfor norsk industri ved
inngangen til 2020!
Siden undertegnede har fulgt norsk industri siden 1970 og i alt vesentlig
fra leverandørsiden tillater jeg meg å gjøre noen betraktninger om hvor
vi står og hvilke muligheter som ligger fremover.

Daglig leder i EIVA-SAFEX som har inn-
legg under Smart dagene på Hellerud i
mars 2020.
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ikke minst pga en pensjonsordning
som de betaler selv bare en brøkdel
av.
At vi ikke har karensdag(er) er en av
de store (elefantene) i rommet og det
er synd at klare fakta blir bare satt bort
for nye helt unødvendige utredninger.

Norsk kompentanse innenfor flere felt
er ledende, men etter min oppfatning
burde utviklingsprosjekter mer kob -
les med industrien og ikke bare blir
stående i de tunge utdanningsmiljøene
slik at teori og praksis kan i langt
bedre grad utvikles ikke minst ras-
kere, tenker her særlig på utvikling av
robotisering.
På 80 tallet ble investert mye i roboter
men pga for lite nøyaktige komponen-
ter og manglende volum ble dette for
mange lite effektivt og lønnsomt.
Nye fugefølgesystemer med laser har
løst mye av disse utfordringene og de-
lene har langt bedre presisjon idag
hvor ikke minst plasma har hatt en
fantastisk utvikling fra 1980 tallet og
frem til i dag, hvor de kommer opp i
laserklasse med den siste teknologien.

Norsk Industri har ofte for lavt volum/
antall slik at de nye kooperative robo-
tene som nå har kommet kan roboti-
sere prosesser som før kostet millio-
ner til noen hundre tusen.

Jeg skal ikke utdype forholdene rundt
Industri 4.0 og de barrierene som lig-
ger foran oss for å realisere dette som
blir gjennomgått markant under Smart
dagene.

Dog det som slår meg er at vi heller
ikke er særlig offensive til å ta i bruk
relativt enkle digitaliseringtiltak på
veien mot Industri 4.0 som for de
fleste ligger minst 10 år frem.
Vi har nå jobbet med et eget utviklet
system gjennom snart 10 år,
www.ecosafe.no, og det er utrolig
hvor vi mennesker er bundet i det vi
gjorde i går.

En vis mann skrev for flere hundre år
siden: ”Selv endringer som folk har
fordel av er de motstander av”!
Homo Sapiens har tydeligvis ikke en-
dret seg mye på dette området!

Under innlegget på Hellerud skal jeg
utdype vår rolle og ikke minst hva vi

kan tilføre norsk industri som ei lite,
men viktig tann i det store tannhjulet
som det norske næringslivet utgjør.

Ønsker alle GODT NYTTÅR og vel
møtt for flere områder for økt produk-
tivitet og lønnsomhet på Hellerud i
mars.

Med vennlig hilsen
Ole Martin Martinsen
EIVA-SAFEX AS
Daglig leder - CEO
martin@eiva-safex.no
+47 928 06 190
www.eiva-safex.no �



Kemppis nye sveisemasker og å
vern iAlfa-og Beta e-serien gir 
beskyttelse uansett budsjett
Kemppi styrker utvalget av sveisepro-
dukter med nye sveisemasker og ån-
dedrettsvern i Alfa- og Beta e-serien.
De nye modellene, som er sertifisert
iht. de nyeste standardene, gir optimal
beskyttelse ved lysbuesveising, skjæ-
ring, sliping, kullbuemeisling og in-
speksjonsprosesser. Alfa- og Beta e-
serien er nå tilgjengelig hos autori-
serte Kemppi-forhandlere. 
Modellene i Alfa- og Beta e-serien har
et slagfast skall som er både lett og
sterkt. Den romslige designen mulig-
gjør bruk av briller og halvmasker,
samtidig som det fortsatt er enkelt å
komme til på trange steder. De mange
justeringsmulighetene kombinert med
et komfortabelt hodebånd, en integrert
holder til forstørrelsesglass, og en
samlet vektreduksjon på 20 % i for-
hold til tidligere Beta-modeller sørger
for optimal individuell tilpasning og
ekstra sveisekomfort. Ny hals og skul-
derbeskyttelse i skinn fås nå som eks-
trautstyr.
"Modellene i Kemppi sin nye Alfa- og
Beta e-serie er utviklet på grunnlag av
aktive tilbakemeldinger fra sveisere,
og utmerker seg gjennom økt bære-
komfort kombinert med større yte-
evne og holdbarhet. Uansett behov el-
ler budsjett kan du være sikker på å
finne riktig beskyttelse i Kemppi sitt

utvalg av sikkerhetsprodukter til svei-
sing", sier produktsjef for sikkerhets-
produkter John Frost.

Stort modellutvalg for ekstra 
valgfrihet
Sveisemaskene i Alfa e-serien er de

letteste og mest kompakte av sveise-
maskene i Kemppi sitt utvalg av svei-
sesikkerhetsprodukter – med en vekt

helt ned til 467 g. Modellene i Alfa e-
serien er holdbare, prisvennlige løs-
ninger som beskytter ved alle gene-

�
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relle sveise- og slipearbeider, og er ut-
styrt med enten ordinære sveiseglass
eller ADF-sveiseglass med automa-
tisk nedblending.
Sveisemaskene i Beta e-serien er laget
for profesjonelle sveisere. De nye,
lette Beta-modellene er sertifisert for
sveise-, skjære- og slipearbeider i
henhold til EN175 B og AS/NZS
1337.1, og kan fås med en vekt ned til
473 g. Utvalget består av tre modeller
med enten ordinært eller automatisk
ADF-glass.
Åndedrettsvernene i Beta PFA/SFA/
XFA e-serien gir pålitelig beskyttelse
mot arbeidsrelatert, luftbåren for-
urensning og er sertifisert med et inn-
gående lekkasjenivå på maks 2 %. De
gir kjølig og ren innåndingsluft fra en-
ten en batteridrevet PFU 210e-filte-
renhet som gir optimal bevegelsesfri-
het rundt arbeidsstedet, eller et med-
følgende friskluftsystem med RSA -
230-tilkobling til en friskluftenhet.

Nytt, større SA60B ADF-glass
Alfa- og Beta e-serien tilbyr et bredt
utvalg av visirer. De enkle, men effek-
tive glassvisirene eller praktiske auto-
matiske ADF-visirene med alternative
verdier for justering av nedblending
kan fås med ulike store synsfelt og
nedblendingsområder. 
Det nye SA60B ADF-sveiseglasset
som er montert som standard i Beta
e90A- og Beta e90 SFA-modellene,
har 30 % større synsfelt, suverene op-
tiske egenskaper og klarere farger tak-
ket være fargeteknologien LiFE+.
Glasset måler 60 x 100 mm og har et
innstillingsområde på DIN 3,5/5/9-13
med skjære- og slipemodus. Det dri-
ves av et solcellepanel som støttes av
to utskiftbare CR2032-batterier. 
Samtlige modeller i Alfa- og Beta e-
serien har en vipperamme som er opti-
malt plassert for inspeksjon før og et-
ter sveising. Glassenes GapView-
funksjon er særlig praktisk til hefte -
sveising og innstillingsoppgaver. Det
store og klare slagfaste glasset har et
synsfelt på 80 cm2 og er sertifisert iht.
EN 175 B og AS/NZS 1337.1. 

Mer informasjon
John Frost
Produktsjef, Sikkerhet, 
Kemppi Oy
Tlf. +44 7788970101
john.frost@kemppi.com �
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Utover navnebyttet vil virksomheten
ikke endre seg, og alle kundeforhold
forblir de samme. Det vil fortsatt være
de samme menneskene som jobber for
å gi kundene de beste løsningene. 
«Vi bestemte oss for å endre navn fra
AGA til Linde for virksomheten i
Norden og de baltiske landene. Vi er
overbevist om at kundene våre vil
fortsette å anerkjenne de dedikerte
medarbeiderne våre for det AGA har
stått for og Linde vil fortsette å stå for:
innovasjon, leveringsevne og sikker-
het. Linde er faktisk nå, etter at det ble
slått sammen med amerikanske Pra-
xair i fjor, ledende på det globale mar-
kedet innenfor for industrielle og me-
disinske gasser. AGA blir nå også en
mer synlig del av denne nye storfami-
lien», sier Jan Ellringmann, Business
President i region Nord-Europa.
Det presiseres at Praxair i Norge og
Europa ikke er en del av Linde grun-
net konkurranseregler fra myndighe-
tene.

AGA består som et varemerke
AGA-navnet blir ikke helt borte som
følge av navnebyttet på virksomheten,
men beholdes fortsatt som et vare-
merke for produkter innen kullsyre-
holdig drikkevann, i tillegg til propan-
og sveiseprodukter.
«Vi har stor respekt for verdiene og

den lange tradisjonen som AGAs va-
remerke har stått for siden 1904. Der-
for vil vi beholde AGA-varemerket på
produktene innen kullsyreholdig drik-
kevann, propan og sveising. Disse
produktene står sterkt hos både for-
brukere og industrikunder, og står for
kvalitet, pålitelighet og kundeservice
på høyt nivå», sier Olof Källgren,
Head of Sales and Marketing i AGA.
Ved å bygge på sterke varemerker og
mer enn 100 års teknologiinnovasjo-
ner, har Linde nå oppnådd en sterk
global posisjon med en bred teknolo-
giportefølje, høy ekspertise og et
bredt spekter av produkter og løs-

ninger innenfor gassindustrien. Ett
felles navn vil være en stor fordel for
markedsposisjonen, og det å være et
globalt selskap kan fremskynde utvik-
ling og være en drivkraft for deling av
kunnskap til stor nytte for både
kunder, partnere, agenter og ansatte. 
Implementeringen av den nye visuelle
profilen til Linde Gas er godt i gang,
og utstyr og andre aktiva som lastebi-
ler, servicekjøretøy, anlegg, kundetan-
ker, kontorer med mer vil få nytt de-
sign i løpet av en overgangsperiode.

Tekst og foto: Linde Gas �

Entrer nytt tiår med nytt navn
AGA har vært en del av Linde siden 2000 og har bestått av Norden og de baltiske landene under region Nord-
Europa. I januar 2020 byttet AGA navn til Linde Gas. 

OVER 100 AR MED INNOVASJONSHISTORIE
Gustaf Dalén, Sverige (1869–1937) - AGA
Mannen bak AGA var et kreativt geni
med en grenseløs optimisme. Han var
en av århundrets store oppfinnere, og
kunne skilte med mange fantastiske
prestasjoner. Han ble blind som følge av
en gasseksplosjon i 1912. Samme år ble
han tildelt Nobelprisen i fysikk for sine
eksperimenter med bruk av gass for å
belyse fyr. 

Carl von Linde, Tyskland (1842–1934) - Linde
Grunnleggeren av Linde var en unik ingeniør og gründer som oppfant mekanisk
kjøling i 1876. Han utviklet i 1895 en metode for fremstilling av flytende luft (lin-
deprosessen), og senere en metode for utskilling av rent oksygen, noe som ble
grunnlaget for konsernets gassvirksomhet. 

FA
KTA

OM LINDE  
Linde er et ledende industrigass- og
ingeniørselskap som hadde et kon-
solidert salg på 28 milliarder USD
(24 milliarder EURO) i 2018. Konser-
net sysselsetter cirka 80 000 men-
nesker globalt og betjener kunder i
mer enn 100 land over hele verden.
Linde leverer innovative og bære-
kraftige løsninger til sine kunder og
skaper langsiktig verdi for alle
interessenter. Selskapet bidrar til
en mer produktiv verden ved å tilby
produkter, teknologi og tjenester
som hjelper kunder med å forbedre
økonomisk og miljøvennlig drift i
en stadig mer global økonomi. 

Grunnleggerne Gustaf Dahlén (t.v.)
og Carl Von Linde.



www.linde-gas.no

Etter mer enn hundre år med innovasjon er vi verdensledende 
innen gassindustrien, med spesialkompetanse og et bredt utvalg 
av produkter, teknologi og løsninger. Vi har vært en del av Linde 
i tjue år, og nå skal vi også dele samme navn – AGA blir Linde.

Besøk linde-gas.no/linde for å se film

AGA blir Linde.
To innovasjonshistorier  
under ett navn.
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Siden etableringen i 1995, har KWE
produsert rørtråder for rustfrie stål og
Ni baser til en krevende industri i hele
Europa. Gjennom forskning og utvik-
ling sammen med våre kunder, føler
vi å ha etablert oss som en foretrukken
leverandør, med produkter som har

stabil og høy kvalitet, batch etter
batch. 
I tillegg til de mest vanlige rørtrådene
for rustfrie stål, som DW-316LP, DW-
309LP, DW-309MoLP etc. produserer
KWE nå flere rørtråder med mer
komplekse legeringer. Eksempler er:
DW-329AP for 22Cr duplex, DW-
2594 for 25Cr super duplex, DW-
N625 for Ni-baser og 6Mo, DW-N82
for Ni-baser, DW-A904L for superau-
stenittisk 904L og DW-310 for høy-
temperaturapplikasjoner.
Nye produksjonslinjer for ulegerte og
lavlegerte rørtråder kom til i 2007, og
førte til et gradvis utvidet produktsor-
timent, som for eksempel: DW-A50,
DW-A55E, MX-A100, DW-A55L og
DW-A55LSR. Det har vært en økende
etterspørsel for rørtråder til høyfaste
rørkvaliteter som X65, X70 og X80.
Derfor har KWE utviklet og introdu-
sert de høyfaste rutile rørtrådene DW-
A65Ni1 og DW-A70, som begge er

benyttet på store rørprosjekter i Eu-
ropa. 
Vi har stort søkelys på å videreutvikle
rørtråder for robotisert sveising. Våre
MX tråder er veletablerte som tilsett i
robotisert industri. Et godt eksempel
er MX-A100 som benyttes hos store
produsenter i Norden. Vi satser på
videreutvikling av dette sortimentet i
henhold til kundenes krav. Et eksem-
pel er MX-A55S som nå har fått for-
bedrede sveiseegenskaper og en over-
flate med et minimum av silikater.
Samtidig har MX-A55S mekaniske
verdier som tilfredsstiller kravene i
NORSOK M-101. Produkter for robot
leveres normalt i 250 kg forpakning.

Kobelco Welding of Europe ser frem
til til å delta på SMART SVEIS kon-
feransen, og møte så mange fagfolk
som mulig på dette fine arrangementet
i NSFs regi. �

KOBELCO WELDING OF EUROPE BV (KWE) produserer rørtråder for karbonstål, rustfrie stål og Ni baser i
Heerlen, Nederland. I 2020 markerer vi 25-årsjubileum for produksjonsenheten.

KWEs fabrikk i Heerlen

KWEs produktsortiment

Kobelco Welding of Europe, 
sponsor for Smart Sveis konferansen
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SINTEF Industri utfører forskning for
næringsliv og offentlig forvaltning.
Forskning innen sveise- og material-
teknologi initieres sammen med in-
dustribedrifter i form av forskerpro-
sjekt (FP), innovasjons- (IPN) og
kompetanseprosjekter (KPN) for næ-
ringslivet med finansiell støtte fra
Forskningsrådet, eller eventuelt di-
rekte oppdrag. Nedenfor følger noen
eksempler på disse.

Laser- og laser hybrid sveising
Laser- og hybrid lasersveising er lite
benyttet i Norge. Nå har NTNU og
SINTEF investert gjennom MANU-
LAB-prosjektet1 i en 16 kW fiberla-
ser for robotisert laser- og hybrid
laser sveising (størst i Norden pr i
dag). Dette er en nasjonal investering,

og alle som er interessert, kan prøve
ut teknologien. Mens lasersveising
brukes på tynnere gods, kan hybrid la-
sersveising som f.eks. laser-MIG/
MAG brukes opp til relativt tykke 
plater. Lasersveising på tynnere gods
(< 5 mm) kan ha høy sveisehastighet,
dvs. opp mot 5 m/min. Hybrid laser -
sveising vil normalt være forbundet
med lavere sveisehastighet siden det
anvendes på tykkere gods, samt at lys-
buedelen vil ha begrensning i hastig-
het. Derfor er det vanlig å benytte opp
til 1,5-2 m/min. Selv om man kobler
laser- og lysbuesveising, vil den totale
varmetilførselen som oftest være lav.
Dette er positivt med tanke på rest-
spenninger og deformasjoner. En
sammenligning av makrofoto fra ulike
sveiseprosesser i Fig.1 viser at laser
og laser hybridsveising har høy pro-
duktivitet sammenlignet med lysbue-
metoder. Fugevolumet kan reduseres
betydelig, det brukes mye mindre

mengde tråd og dekkgass foruten en
mye høyere sveisehastighet. 
Laser-MAG hybrid sveising er nå
gjenstand for teknologikvalifisering
for Statens Vegvesen for mulig bruk
ved produksjon av Bjørnafjordsbrua i
Hordaland. Omfattende laser- og laser
hybrid sveising er utført hos ulike
partnere i Skandinavia. Hybridsvei-
sing er komplisert da det er mange
parametere som skal varieres og opti-
maliseres. For lasersveising av kon-
struksjonsstål er en av utfordringene å
tilfredsstille krav til maksimal hardhet
i varmepåvirket sone (f.eks. HV 
< 350) på grunn av hurtig avkjøling
(lav varmetilførsel). Dette blir større
utfordring ved sveising av kilsveis el-
ler T-forbindelse enn for buttsveiser
på grunn av høyere avkjølingshastig-
heter, se Fig.2. For disse autogene
kilsveisene (uten sveisetråd) oversti-
ger hardheten 400 HV. Man må huske
på at sveising med så lav varmetilfør-

Eksempler på sveiseforsk-
ning ved SINTEF
IVAN BUNAZIV, XIAOBO REN OG ODD M. AKSELSEN, SINTEF, TRONDHEIM

Fig.1. Sammenligning av (a) lysbuesvei-
sing (MIG), (b) lasersveising og (c) hybrid
laser-MIG/MAG sveising.

Fig.3. Makrofoto av overlappsveiser, 15 mm plate på 12 mm steg.

Fig.2. Makrofoto av lasersveiste kilsveiser. Varmetilførsel øker fra (a) via (b) til (c) fra
0.28 til 0.42 kJ/mm.
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sel gir meget hurtig avkjøling, og av-
kjølingstiden mellom 800 og 500ºC,
Δt8/5, er kortere enn 1 sekund. Svei-
sing uten bruk av tråd medfører kun
oppsmelting og størkning av grunn-
materialet, dvs. ingen endring i kjemi,
hvilket også kan gi harde mikrostruk-
turer (martensitt/bainitt) i sveismetal-
let, og hardheten kan overstige 350
HV. Slike hardhetsnivå er dessverre
normalt negativt for sveisens seighet.
Det ble også sveiset buttskjøter og
overlapp, og Fig.3 viser eksempel på
en overlappskjøt sveiset med hybrid
laser-MAG.
Hybrid laser-MAG sveising er utført
med buttskjøter for å utføre testing av
mekaniske egenskaper og seighet ved
aktuell temperatur, hvilket vil si -50ºC
for Charpy V-prøver. Selv om svei-
sene ikke er visuelt perfekte, har man
oppnådd meget gode mekaniske egen-
skaper og seighet. I Fig.4 er det vist et
eksempel på buttsveis i I-fuge på 12
mm plate sveiset uten gap mellom
platene. Figuren antyder noe mang-
lende oppfylling på både oversiden og
undersiden. Platene ble på forhånd
preparert ved å maskinere fugeflatene.
Det ser ut til å være enklere å oppnå

god sveis når man bruker maskinering
av fugeflatene i stedet for plasma -
skjæring. Resultater fra mekanisk prø-
ving som bøyeprøving er vist i Fig.5.
Slagseigheten er vist i Fig.6 for kjerv-
posisjon i både sveismetall og smelte-
grense. Det kommer frem av figuren
(Fig.6a) at sveismetallet har god slag-
seighet med verdier mellom 70 og 220
Joules. Kun en av sveisene hadde lav
seighet (25 Joule). Denne sveisen
hadde en høy fraksjon porer.
Laser- og laser hybrid sveising av alu-
miniumlegeringer er mer utfordrende
enn stål på grunn av høy refleksjon fra
overflaten, høy varmeledningsevne og
lav viskositet. For å unngå skade på
utstyret på grunn av tilbakestråling må
aluminium sveises med en skråstilt
stråle. Laser hybrid sveising av alumi-
nium ble rapportert først i 20042. Bu-
naziv et al3 publiserte nylig fra laser
hybrid sveising av 5 mm tykke AA -
5083 plater sveiset med AA5183 tråd.
Fig.7 viser strekkfastheten i sveisene
for to ulike oppsett; (i) laserstrålen po-
sisjoneres foran lysbuen, og (ii) lys-
buen vandrer foran laserstrålen. Av-
standen mellom de to varmekildene er
variert for de to ulike oppsettene. Re-
sultatene viser at høyeste strekkfasthet
(122 MPa) oppnås når laseren er plas-
sert 3 mm foran lysbuen.
Lasersveising kan benyttes til sveising
av nesten alle materialer, og ikke
minst ved sammenføyning av ulike
metaller, f.eks. sveising av aluminium
til stål (Fig.8), aluminium-titan, alu-
minium-kopper, aluminium-magne-
sium og magnesium-stål. Lasersvei-

sing av aluminium, samt aluminium
til andre metaller brukes i dag i flyin-
dustrien og i bilindustrien. Laser- og
laser hybrid sveising av stål har lenge
vært benyttet i skipsindustri.
I tillegg til sveising kan man benytte
laser til andre formål som belegging
og påleggsveising, overflatebehand-
ling og varmebehandling. For beleg-
ging og påleggsveising kan man enten
bruke pulver eller tråd. Laserbaserte
belegg gir ofte mye finere overflater,
se Fig.9, og krever mye mindre påføl-
gende maskinering enn påleggsvei-
sing med lysbue. I tillegg er det også
mulig å oppnå veldig liten oppblan-
ding med grunnmaterialet. Slik på-
leggsveising anvendes for å reparere
skadde turbinblad i stedet for å lage
nye.

AMRREX - Additiv tilvirkning
IPN-prosjektet AMRREX-prosjektet6

Fig.4. Hybrid laser-MAG buttsveis på 12 mm plate.

Fig.6. Charpy V skårslagseighet ved -50ºC for hybrid laser-MAG sveiser med kjerv i
(a) sveismetall og (b) smeltegrense.

Fig.8. Makroer av laser hybrid sveising
av AA6061 aluminium til AISI 3014 rust-
bestandig stål4. (a) manglende smelting
av nedre hjørne av 304SS, og (b) aksep-
tabelt tverrsnitt. (a) og (b) er sveiset
med ulike parametere. P er laser effekt,
r er trådmatehastighet, d er avstand fra
laser til plate og v er sveisehastighet.

Fig.7. Strekkfasthet hos laser hybrid
sveist 5 mm AA5083 med AA5183 tråd.

Fig.5 Eksempel på bøyeprøver.

�
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fokuserer på nye teknologier for addi-
tiv tilvirkning (AM) med forskjellige
råmaterialer; (i) AM ved bruk av tråd
og lysbue (WAAM), og (ii) AM ved
laser metall deponering (LMD). Disse
to prosessene testes ut på reparasjon
av skadede komponenter i olje- og
gassindustrien for å forlenge deres le-
vetid. Den viktigste FoU-utfordringen
er å etablere kunnskap om forholdet
mellom AM-prosesser, materialegen-
skaper og ytelse av reparerte kompo-
nenter. Fig. 10 og 11 viser eksempler
på WAAM av henholdsvis aluminium
og superlegering.
For å kartlegge hvilke egenskaper
som kan oppnås ved AM er det produ-
sert vegger ved hjelp av MIG-meto-
den for flere materialer, deriblant alu-
miniumlegeringer, karbon og lavle-
gerte stål, superdupleks rustbestandig
stål og Inconel 625.

OPTIMALS - Sveising av aluminium
til stål
I dette IPN-prosjektet7 fokuseres det på strukturelle komponenter og kolli-

sjonssystemer for bilindustrien med
hensyn til utforming og materialvalg,

samt nye innovative løsninger for
sammenføyning av aluminium til stål.
Det er mange materialkombinasjoner
som er aktuelle i bilindustrien, men
det er vesentlig søkelys på lett vekt og
vektbesparelser. Noen av disse kan

være aluminium-stål, aluminium-ti-
tan, magnesium-stål og kanskje også
metall-kompositt kombinasjoner.
Slike materialkombinasjoner er også
aktuelle i andre deler av transportsek-
toren, maritim industri, grønn skips-
fart samt olje og gassindustrien. Ved
sveising av ulike metaller er en av ut-
fordringene at det kan dannes et lag
med intermetalliske forbindelser mel -
lom de to metallene, et såkalt reak-
sjonssjikt. Dette er vist for aluminium
-stål forbindelsen i Fig.12, og er 15-20
µm tykt. Et problem med slike inter-
metalliske forbindelser er at de er har -
de og sprøe, hvilket betyr lav seighet
og duktilitet. Sveiseparameterene må
derfor optimaliseres for å redusere
bredden av reaksjonssjiktet.

Fig.9. Sammenligning av påleggsveising ved (a) laser og CMT5.

Fig.10. WAAM av aluminium boks.

Fig.11. WAAM av Inconel 625.

Fig.12. Lysbuesveiset forbindelse av
stål og aluminium.

Fig.13. Gleeble 3800 hos SINTEF8. 

Fig.14. Områder hvor Gleeble 3800 kan benyttes. Kilde: https://www.gleeble.com/.



GLEEBLE
Som en viktig del av forskning innen
sveise- og materialteknologi, har SIN-
TEF benyttet fysisk sveisesimulering
siden tidlig 1980-tall. Mange FoU-
prosjekter er gjennomført med fokus
på blant annet konstruksjonsstål, høy-
legerte rustbestandige stål og alumi -
niumlegeringer. Hovedaktiviteten har
vært å studere sammenhenger mellom
sveiseparametere, representert ved av-
kjølingstiden mellom 800 og 500ºC
(Δt8/5), og mikrostruktur på den ene
siden, og mellom mikrostruktur og
egenskaper (hardhet, styrke og seig-
het) For å styrke denne aktiviteten,
samt legge grunnlag for nye aktivite-
ter, ble det innen MANULAB-pro-
sjektet investert i en Gleeble 3800, se
Fig.13. Utstyret er nasjonalt og kan
benyttes av alle som er interessert.
Mulighetene med en Gleeble er my
større enn ved bruk av vår gamle ut-
styrsenhet. Mulighetene er listet i
Fig.14. Utnyttelse av Gleeble 800 til
sveisesimulering er vist i Fig.15.

Arktiske materialer
Det er gjennomført to KPN-prosjekter
med fokus på materialer for anven-
delser i arktiske strøk, med del 1 i pe-
rioden 2008-2013 og del 2 fra 2013 til
2018. I løpet av disse årene ble det
testet et sort antall ulike stål og sveiser
med hovedvekt på slagseighet og
bruddseighet ved lave temperaturer
(ned til -60ºC). I tillegg er aluminium-
legeringer, kompositter og polymer/
polymerbelegg inkludert. Virkning av
temperatur på seighet, flytegrense,
strekkfasthet og duktilitet, samt ut-
matting er undersøkt. Disse to pro-
sjektene har bidratt til utdanning av 12
PhDʼer og 60 masterstudenter (hvorav
halvparten kvinner), og har vært en
viktig rekrutteringsbase for norsk in-
dustri. Prosjektet bygget opp en om-

fattende database som inkluderer alle
testresultater for materialene som ble
undersøkt. I tillegg utarbeidet DNV
GL retningslinjer for bruk av materia-
ler for kaldt klima9. 10.
I Fig.16 og 17 vises to eksempler på
resultater som er oppnådd. Fig.16 vi-
ser slagseigheten ved -60ºC for ulike
skårposisjoner for en 50 mm plate av
420 MPa stål. Denne ble sveiset med
metallpulverfylt rørtråd. Seigheten er
veldig god, ikke minst i smeltegren-
sen (FL) hvor verdiene overstiger 100
J. dvs. Lavest seighet (ca 50 Joules)
oppsto i roten i sveismetallet (WM).
Fig.17 viser bruddseigheten ved -60ºC

i en hybrid laser-MAG sveis av det
samme 420 MPa-stålet som i Fig.16.
Resultatene er meget gode med tanke
på at CTOD-testene er utført ved så
lave temperaturer. Laveste verdier er
0.24 mm i sveismetall og 0.34 mm i
smeltegrensen.
Ved å sammenligne sveisemakroene i
Fig.16 og 17 kan man merke seg den
store forskjellen i antall sveise stren -
ger. Det er selvfølgelig veldig utfor-
drende å sveise med hybrid laser-lys-
bue, men hvis man først lykkes med å
etablere en stabil og robust prosess,
blir egenskapene ofte veldig bra. �
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Fig. 16. Sveiset 50 mm plate, 420 MPa stål. Til venstre: Makrobilde (metallpulverfylt
rørtrådsveis) med skårplassering, til høyre: Slagseighet ved -60ºC.

Fig.17. Tosidig laser hybrid sveiset 45 mm plate, 420 MPa stål. Til venstre:
Makrofoto med visning av posisjon av kjerv og utmattingssprekk (senter hos sveis-
metall og på smeltegrensen), til høyre: Bruddseighet ved -60ºC.

Fig.15. Sveisesimulering ved hjelp av
Gleeble 3800. 
Kilde: https://www.gleeble.com/.

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

2  C. Thomy, H. Kohn, F. Vollertsen: Application of high-power fibre lasers in laser
and laser-MIG hybrid welding. Proc.2nd International Conference on Laser
Technologies in Welding and Materials Processing (LTWMP 05) (Ed. Paton B. E. and
Kovalenko V. S.), 2005, 46–48.

3 I. Bunaziv, O.M. Akselsen, A. Salminen, A. Unt: "Fiber laser-MIG hybrid welding of 5
mm 5083 aluminum alloy", J. Mater. Proc. Technol. 233, 2016, 107–114.

4  M. Gao et al. Parameter optimization and mechanism of laser–arc hybrid welding of
dissimilar Al alloy and stainless steel, Int J Adv Manuf Technol 74, 2014,199–208.

5 J. Näkki: Properties of alloy 625 claddings made with laser and CMT methods.
Tampere University of Technology Publication; Vol. 1593, 2018.

6  https://www.sintef.no/amrrex
7  https://www.sintef.no/prosjekter/optimals
8  https://www.sintef.no/alle-laboratorier/termomekanisk-simuleringslaboratorium/
9  DNV GL Report Project Guideline Steel - Application of Steel materials in arctic

conditions, Report No. 18VYWBK-11, August 31, 2018.
10 DNV GL Report "Application of polymer materials in arctic conditions", Report

No.2018-3068, April 11, 2018.
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Torgeir Buodd fra firmaet REGLO
AS, vil ha et innlegg om helsefare
knyttet til sveiserøyk på SMART
Sveis konferansen. Videre vil han pre-
sentere nye strenge krav som er under
høring i EU rundt dette med fjerning
av sveiserøyk og skadelige stoffer re-
latert til sveising. Basert på de nye tes-
tene og funnene som IARC har gjort,
hvor det ble konstatert at all type svei-
serøyk er kreftfremkallende, og der-
med klassifisert i risikogruppe 1 sam-
men med Plutonium, tobakksrøyk,
Chrom-VI og Mangan, så har dette re-
sultert i betydelig økt fokus på effek-
tiv fjerning av sveiserøyk og minime-
ring av sveiserens eksponering for de
farlige stoffene.  Buodd jobber i nært
samarbeid med produsenter av filter-
materialer, sveiseapparater og inte-
grerte avsugspistoler, for å kunne op-
timalisere effektiviteten av avsugssy-
stemer for fjerning av sveiserøyk.
Dette vil han redegjøre nærmere
under sitt innlegg på SMART-Konfe-
ransen. 

Energiøkonomisering:  
Men det er ikke bare på områder hvor
det er personer involvert, som har 
Buodd sitt fokus.  Like viktig er opp-
gaven med å effektivisere og optima-
lisere prosesser der sveising inngår.
Et område som det også jobbes aktivt
på for tiden, er klargjøring av syste-
mer for avtrekk direkte på sveiserobo-

ter.  Pr. i dag benyttes som oftest store
avtrekkshetter over hele robotcellen.
Dette har store ulemper i form av
store investeringskostnader, store
driftsutgifter, rengjøringsbehov og
ikke minst plassbehov.  Ved å benytte
erfaringen fra avsugsystemene som
monteres direkte på sveisepistolen, så
er det utviklet systemer som kan inte-
greres på selve robotarmen, slik at

man benytter avtrekk helt fremme på
sveisepistolen.  Da faller behovet for
en stor avtrekkshette over hele cellen
bort, og dermed også alle ulempene
som dette innebar. Systemet er univer-
selt, slik at det kan tilpasses de fleste
robotinstallasjoner.   Slike test-instal-
lasjoner er nå utprøvd hos VW og
Opel i Tyskland, med det resultater at
VW har beskrevet slike systemer for
sine sveiseroboter.  De har også kjøpt
inn sitt første store sentrale anlegg for
16 roboter.  Opel har også sluttført
testene med meget gode resultater og
har bestilt tilsvarende systemer for sin
fabrikk i Luton England.  
For mer info og videoer av disse 
installasjonene, kan man besøke 
REGLO AS sin hjemmeside: 
www.reglo.no  eller gå inn på REGLO
AS sin YouTube-kanal hvor flere vi-
deoer presenteres. 

Buodd tar gjerne en prat i løpet av
SMART Sveis konferansen også. �

Økt fokus på helse-
farene ved sveising

Robotinstallasjon med hette.

Installasjon med avsug direkte på robo-
tarm.

Installasjon med avsug direkte på robo-
tarm.
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1. Valg av møteleder 
2. Innkalling
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Jeg ønsker årsberetning og regnskap tilsendt til e-post:

…………………......................………....................................................................................................………………...............…..
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Adr..................................................................................................Postnr./Sted.............................................................
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Etter ønske og involvering fra indus-
trien, gjennomfører DNV GL samar-
beidsprosjekter (Joint Industry Pro-
jects, JIP) med mål om å standardisere
operatørkrav i olje- og gassindustrien.
Operatørkrav, eller prosjektspesifikke
krav, som blir avtalt som tillegg til
standard praksis, har ofte store inn-
virkninger på kostnader og tidsper-
spektiv på prosjektet, men er også
innført basert på gode tekniske be-
grunnelser. Ved å standardisere opera-
tørkravene kan de tekniske problem-
stillingene håndteres på en god måte
og samtidig gi kontraktører og fabri-
katører muligheten til å forutse hvilke
krav som vil gjelde, og muliggjøre
gjenbruk av kvalifiseringer fra tidli-
gere prosjekter.
DNVGL-RP-B204 ble utviklet gjen -
nom en JIP i perioden 2017-2018 og
tar for seg vanlige sveiste forbindelser
i trykkutsatt utstyr i subsea systemer.

Gjennom prosjektet ble en komité 
bestående av representanter fra 6 ope-
ratører, 4 kontraktører og 2 fabrikatø-
rer enige om tilleggskrav for sveising,
sveisekvalifisering, mekanisk testing
og inspeksjon. Det publiserte doku-
mentet er ment å kunne brukes som 
en kontraktsreferanse og dermed
kunne erstatte eksisterende prosjekt-
spesifikke spesifikasjoner for svei-
sing.
I tillegg til å være et enkeltstående do-
kument, utgjør DNVGL-RP-B204 en
del av et større system av standarder
og RP-er for subseasystemer i DNV
GL. Nylig publiserte DNV GL en 
RP for pumper i subseasystemer,
DNVGL-RP-F303. I tillegg har DNV
GL flere pågående standardiserings-
initiativ. Dette inkluderer en utvidelse
av DNVGL-RP-B204, og etablering
av retningslinjer og krav for å introdu-
sere komponenter produsert med 3D-

printing (additiv tilvirkning) for for-
mål innen maritim, olje og gass. 
DNV GL initierer i disse dager et lig-
nende samarbeidsprosjekt med indus-
trien for å forenkle og harmonisere
krav til sveisekvalifisering av rørled-
ningssveis. Dette prosjektet vil søke
endringer knyttet til dagens krav i
DNVGL-ST-F101 hvor et overordnet
mål er å forenkle kvalifiseringsarbeid
ved blant annet å åpne opp i større
grad for gjenbruk av tidligere kvalifi-
seringer.
Gjennom samarbeidsprosjektet Sub-
sea welding JIP har deltakerne fra
olje- og gassindustrien vist stor vilje
til å forenkle og standardisere krav for
sveising av utstyr til subseasystemer
for å både redusere kostnader og å be-
holde konsistent og høy kvalitet.
DNVGL-RP-B204 utgjør et viktig
steg mot en standardisert og mer kost-
nadseffektiv industrisektor. �

DNVGL-RP-B204; 
Harmonisering av operatørspesifikke
sveisekrav
En ny Recommended Practice med harmoniserte operatørkrav til sveising for subseaprosjekter har blitt publi-
sert av DNV GL. Intensjonen er å redusere usikkerhet i prosjekter, sørge for fortsatt høy kvalitet og samtidig
redusere kostnader og tid for sveisekvalifisering og kontraktsavklaringer.



Tirsdag 3. mars
Kl 08.30 Registrering
Kl 09.00 Åpning v/NSF hovedstyrets leder Erik Fusdahl 

Kl 09.15 Vil du gjøre noe for miljøet - ikke bare snakke om det? Velg teknologi - velg  industri.
Kjetil Tvedt fra Norsk Industri er fagsjef for kompetanse og rekruttering i Norsk Industri, og har de siste årene vært pro-
sjektleder for bruk av influencere i rekruttering til industri. I 2020 satser Norsk Industri tungt på å rekruttere miljøenga-
sjerte unge til industri, og samtidig øke bevisstheten rundt utslippskuttene industrien leverer. 

Kl 09.45 Lean i sammenheng med økende grad av digitale produksjonsprosesser
I dette foredraget vil vi se på hvordan Lean og digitalisering i en Industri 4.0 kontekst kan forsterke hverandre og skape
en konkurransekraft for norsk industri.
Uten tvil så står Norge i dag foran en ny industriell revolusjon hvor digitale teknologier vil være en viktig driver for ut-
viklingen. Lean er mer menneskeorientert med teamet i sentrum, hvor fjerning av sløsing og kontinuerlig forbedringer
er et viktig mål, for igjen og øke effektiviteten og sikre kundeverdi.
Foredraget vil fokusere på hvordan kan digitale teknologier og Lean utvikle seg sammen for å skape et konkurransekraft
for norsk industri. Suksessfaktorer og barriere vil bli presentert samt konkrete eksempler fra industri og forskning.
Eirin Lodgaard, Senior forsker/PhD hos SINTEF Manufacturing lokalisert på Raufoss. 
Lodgaard har jobbet 14 år i industrien og har erfaringer fra forskjellige lederroller i tillegg til kvalitetssikring innen bil-
delsindustrien. 
De siste 13 årene har hun jobbet som forsker innen temaene : Lean, systematisk forbedringsarbeid, digitalisering og
menneske-maskin interaksjon i en Industri 4.0 kontekst

Kl 10.30 Kaffepause
Kl 10.45 Hydrogen stress cracking of superduplex steels and welds – effect of operation temperature”

Et naturlig valg for piping systemer i Subsea Produksjon Systemer (SPS) er superduplex. I og med at disse systemene
opererer med temperaturer > 20°C blir de beskyttet mot korrosjon med anoder (CP). En ulempe med CP er det genereres
hydrogen på overflaten av objektet som beskyttes. Dette hydrogenet diffunderer inn i materialet og kan skape Hydro-
gen Induced Stress Cracking, HISC. Basert på dette har DNVGL gitt ut en Recommended Practice, DNVGL-RP-F112 – “De-
sign of duplex stainless steel subsea equipment exposed to cathodic protection” Anbefalingene I dette dokumentet er
basert på testing i simulert sjøvann med en temperatur på 4°C. Resultater fra annen HISC testing viser at motstanden
mot HISC øker med økende operasjons testing. Foredraget vil derfor beskrive resultatene fra HISC testing gjort på su-
perduplex materiale/sveis ved varierende operasjonstemperaturer opptil 110°C. 
Lars Magne Haldorsen, ledende ingeniør innen fagområdene metalliske materialer og sveising hos Equinor.
Jobbet med material teknologi i over 30 år. Spesialfelt metalliske materialer og sveising av disse. Utdannet Sivilingeniør 
metallurgi, med dr-grad som innenfor området materialteknologi og spenningsanalyse. Jobber ved forskningsavde-
lingen hos Equinor. Er for tiden opptatt med kvalifisering av ny teknologi til Equinor’s dypvann prosjekter i Brazil og 
Canada.

Kl 11.30 Sveiserens hverdag og utfordringer. Fra IW til IWT
I dette foredraget vil vi få presentert caser som belyser ulike utfordringer sveiseren bemøter i feltsveising. Hva og
hvorfor er det viktig med teoretiske kunnskaper i ett praktisk fag. Hva er praktisk teori, IW til IWT
Alexandra Wichstrøm er utdannet som sveiser ved Hammarö svetsteknikk i Sverige. Hun har praksis som TIG sveiser av
høylegerte materialer til offshoreindustrien. Alexandra har jobbet som sveiser og foredragsholder i flere land, offshore
og onshore. Hun er blant de svært få i Norge som innehar sveise utdanning iht. IIW, og er nå i videreutdanning til IWT
ved Troms Tekniske Fagskole i Harstad.

Kl 12.00 Lunsj
Kl 13.00 Med helse i fokus, en guide mot fremtidige krav om fjerning av sveiserøyk.  

Nye tester og forskning utført av IARC* har ført til at sveiserøyk nå er klassifisert som kreftfremkallende og dermed plas-
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sert i høyeste fareklasse mht. risiko for kreft.  Sveiserøyk er dermed sidestilt med Plutonium, Chrom-6 forbindelser og
tobakksrøyk. Dette medfører betydelig økt fokus på effektivt vern og beskyttelse av sveiseoperatører og deres omgi-
velser.  Det er derfor på trappene nye forskrifter for effektiv beskyttelse av sveiseoperatør samt ansvar for arbeidsgiver.
Hva dette kan føre til, vil bli omtalt i dette foredraget. 
*IARC :  International Agency for Research on Cancer (Spesialavdeling av WHO: Verdens Helseorganisasjon)
Torgeir Buodd fra firmaet REGLO AS.
Buodd har jobbet med utvikling av avsugssystemer og fjerning av sveiserøyk i mer enn 30 år, og har jobbet i nært sam-
arbeid med store aktører både i sveisbransjen (Lincoln Electric Co.), filterbransjen (Viledon) og sertifiseringsorganer i EU.

Kl 13.20 Digital Produksjons Monitorering, hva betyr dette for Sveiseren og for Sveiseingeniøren.
Foredraget vil fokusere på hvilket betydning digitalisering har for sveiseren, hvilken data de får ut og hvordan de hånd-
terer dette. Det vil også bli lagt vekt på hvilke problemstillinger som har dukket opp gjennom utviklingen, mangel på
standardisering og hvordan Aker Solution har valgt å håndtere dette.
Kristian Jørgensen, Aker Solutions
Kristian Jørgensen. Ansvarlig for produksjons teknologi hos Aker Solutions. Arbeidet tett med sveiseteknisk oppgaver
internt i selskapet og gjennom engasjement i Norsk Sveiseteknisk Forbund.

Kl 14.20 Kaffepause
Kl 14.45 Welding Management – på vei mot en papirløs produksjon

I dette foredraget vil  det bli vist hvordan det er mulig å jobbe med sveiseprosjekt uten bruk av overflødige papirmeng-
der. Vi viser mulige tidsbesparelser og forenklinger av arbeidsprosesser.
Det blir presentert en simulert arbeidsprosess; fra tegning til levering av kundens sluttdokumentasjon, gjennom plan-
legging/oprettelse av sveis i et prosjekt, utarbeidelse av jobbpakker, produksjon- og NDT rapportering ved bruk av ta-
blets. 
Silje Holvik, Solution Sales Manager i Weldindustry AS
Silje har jobbet med internasjonalt salg i over 13 år. 
I ti av disse årene år har Silje vert Produktsjef med ansvar for både produksjon og produktutvikling, samt ledet en avde-
ling med distribusjon og salg i over 30 land. 
Silje snakker flere språk og brenner for å skape gode relasjoner og å utvikle muligheter. 
Karl Einar Tronrud, Technical Product Manager i Weldindustry AS
Har lang erfaring fra bransjen. Jobber med kunder i inn- og utland. Sveiser, Teknisk Fagskole, Maskiningeniør, Sveisein -
geniør, arbeidserfaring fra TI (nå Kiwa), Kværner, etablerte Weldindustry i 2001 i samarbeid med flere kjente navn fra
sveisebransjen.

Kl 15.30 ESAB Digital Solutions.
Focus on productivety. How do me messure today. More and more business are going to low cost countries.
What can we do, and how can we compete.
Lars Gylling Olesen 
Lars Gylling Olesen have 30 years welding and cutting experiece. The last 15 years hi has been building up ESAB busi-
ness in different countries, and have seen  and supported many different welding companies. Lars is today Sales Direc-
tor in ESAB`s Digital solutions group, with more than 40 people working on ESAB`s digital future.

Kl 16.00 Kvalitetssikring av sveising bygg anlegg. Erfaring med 1090-2
Kravene rundt sveiseprosessen iht. gjeldende standarder. Utvikling av godkjente prosedyrer og planer. Dokumentasjon,
egenkontroll, NDT-kontroll, etterlevelse, utfordringer og erfaringer.
Rune Vestbekken - Contiga
Rune Vestbekken jobber til daglig som sveisekoordinator og kontrollør, gjelder visuell bedømming (VT), ultralyd (UT) og
magnaflux (MT). Reiser også i vårt langstrakte land med forelesning om krav til sveising, spesielt på byggeplass 

Kl 16.30 Welding automation for offshore wind structures
Stikkord for foredraget: Typical structures, welding details, production lay-out options, productivity, future develop-
ment 
Foredragsholder: Kimmo Ruottu, IWE, Sales Director, PEMAMEK 

Kl 17.00 Ledelse og prestasjonskultur. «Det skjer under din ledelse»
Hans Trygve Kristiansen
Opphavsmannen til Ordtilhandling, Hans Trygve Kristiansen, har i en årrekke jobbet tett med noen av våre mest suk-
sessrike idrettsutøvere og næringslivsledere. Som elitetrener på skøyter og tilknyttet Olympiatoppen, var han en av ho-
vedpersonene bak «det norske idrettseventyret» på 1990-tallet. Siden da har han også ledet utviklingsprosesser i flere
av landets største virksomheter.

Kl 19.00 Middag

Onsdag 4. mars
Kl 08.30 Stord modellen for teknisk utdanning

Her presenteres det lokale tekniske utdanningssystemet og hvilke utvikling de ser for seg av dette systemet, og spesi-
fikt gå inn på faglig fordyping av materialteknologi og sveis.
Trond Haga – Kværner Stord
Senior Manager, utviklingsavdelingen, Kværner på Stord

Kl 09.00 Welding of high strength steels and new trends
Utfordringer knyttet til høyfaste stål, satt i sammenheng med sveising og de utfordringer produsentene kan stå oven-
for. Trender i markedet, høyere fasthet, lettere konstruksjoner.
voestalpine er produsent av grunnmateriale og tilsettsmaterialer, og bringer dette sammen til løsning for markedet.
Alois Plozner, Global Application Engineering, IWE



Kl 09.30 Vår rolle for industrien i metoder og prosesser for å tilføre merverdier
Ole Martin Martinsen

Kl 10.00 Additiv produksjon ved Forsvarets forskningsinstitutt
FFI har jobbet aktivt med additiv produksjon siden 2011. De første årene utviklet og produserte vi komponenter i poly-
mermateriale. Teknologien har vist et stort potensiale for Forsvaret, og høsten 2019 tok vi steget videre til metall 3D-
printing basert på powder bed fusion SLM teknologi (Selective Laser Melting). Dette gir muligheter for helt nye applika-
sjoner, samtidig som det også er en langt mer krevende prosess. Energien som er brukt til smelteprosessen gir opphav
til spenninger som kan utløse permanente deformasjoner. Tidligere ble dette forsøkt løst gjennom bruk av erfaring,
blant annet rundt justering av posisjon og orientering på komponentene i byggekammeret til metall 3D-printeren. En
slik fremgangsmåte medfører gjerne gjentatte forsøk før suksess, og blir fort kostbart. Fordi FFI primært utvikler kom-
ponenter som produseres enkeltvis eller i små serier, uten mulighet for å avskrive oppstartskostnadene på en større se-
rie, har vi som målsetting å lykkes med færre forsøk. FFI har derfor tatt i bruk verktøy som simulerer metall 3D-printer
prosessen og som kompenserer for permanente deformasjoner. Vi vil fortelle om vår opplevelse av å introdusere me-
tallprinting i vårt verksted, og hvordan vi ved hjelp av simulering og testing også jobber for at komponenter som er pro-
dusert additivt kan sertifiseres for bruk i Forsvaret.
Jan Rune Nilssen er maskiningeniør ved Forsvarets forskningsinstitutt - enhet for Produktutvikling, Test og Verifikasjon.
Han har lang erfaring med simuleringsverktøy innen strukturelle analyser, strømnings/termiske analyser og nå også
med  simulering av additive prosesser for powder bed fusion 3D-print maskiner.

Bendik Sagsveen har bakgrunn fra NTNU og har lang erfaring med design og analyse av ulike mekaniske produkter. Han
er ansatt som forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt - enhet for Produktutvikling, Test og Verifikasjon.

Kl 10.30 Kaffepause
Kl 10.45 Offshore vindkraft og havbruk – nye muligheter og utfordringer

Vindkraft flyttes fra land til havs, fiskeoppdrett flyttes fra fjord til utaskjærs. Hvilke muligheter er det og hvilke utfor-
dringer vil vi møte dersom norsk industri skal være konkurransedyktige i disse markedene?
Erik Stiklestad – Verftsdirektør Kværner i Verdal
Stiklestad er utdannet sivilingeniør i materialteknologi og er IWE. Han har vært 25 år i Aker/Kværner-systemet, derav de
siste 19 år på Kværner’s verft i Verdal der han tiltrådde som direktør høsten 2019.

Kl 11.30 Oppstart av nytt firma for levering av automasjon og roboter, samt fugefølging med robot.
Hvordan tørre å ta steget fra fast og trygg jobb ut i det ukjente for å følge en gründer ide og tette et hull i markedet? Fra
fast jobb i et stort internasjonalt selskap sluttet Einar Heslien og Henrik Olofsson for å starte et selskap som kunne 
levere de automasjonsløsningene de mente manglet i markedet. Med fokus på PLS og roboter utvikler EGH AS skred-
dersydde løsninger innenfor alt fra matindustrien til tung sveising. Et av spesialområdene er fugefølging med robot på
krevende mate rialer i trange omgivelser.
Einar Heslien er 28 år med Fagbrev som automatiker. Startet karrieren som lærling i Kongsberg Automotive. Jobbet der i
totalt 8 år som automatiker og senere prosess ingeniør. Hadde ansvar for sveis og automasjon i avdeling Hvittingfoss,
for deretter å bli med i et globalt team med ansvar for automasjon, flytting av fabrikk og oppbygging av ny fabrikk i 
Polen. Startet senere EGH AS som holder på med roboter og automasjon.

Kl 12.00 Lunsj
Kl 13.00 E39 fjordkryssing – mulig bruk av laser og laser hybrid sveising av store brukonstruksjoner

Store brukonstruksjoner er kostbare. For å kunne bygge «mer vei for pengene» er det derfor interessant å se på hvordan
automatisering og nye sveisemetoder kan benyttes til bygging av stålbruer. Ny produksjonsteknologi kan også bidra til
at norske leverandører øker sin konkurransekraft. I forbindelse med utvikling av brukonsepter for kryssing av Bjørnafjor-
den (E39), så har derfor Statens vegvesen satt i gang et arbeid på teknologikvalifisering av laser- og laser-hybrid svei-
sing. Automatisert laser- og laser-hybridsveising er i dag tatt i bruk industrielt for sammenføyning av tynne plater og i
skipsbygging, men ikke for bygging av stålbruer. 
For brukonstruksjoner kreves det imidlertid større platetykkelser, og også ofte stålmaterialer med høyere fasthet. 
Målsetningen for teknologikvalifiseringen er å kunne påvise at sammenføyning av stålkonstruksjoner med laser- og la-
ser-hybrid sveising gir minst like god kvalitet som ved produksjon med tradisjonelle metoder basert på lysbuesveising. 
Cato Dørum, Statens Vegvesen
Cato Dørum er utdannet doktoringeniør i konstruksjonsteknikk (2005) fra NTNU, og har lang erfaring fra forskning og
utvikling innen materialteknologi og konstruksjonsteknikk. Fra 2016 har han jobbet med E39 Fjordkryssingsprosjektet
som Sjefingeniør i Statens vegvesen. 

Kl 13.30 Examples of laser and laser hybrid welding trials for application in bridge structures
Her presenteres bruken av laser-lysbue hybrid sveising og lasersveising av 12 og 15 mm høy styrke stål (420 MPa) i områ-
det 1.0-2.0 m/min sveisehastighet. Bruk til enkelpass-sveising er veldig utfordrende på grunn av dårlig rot-kontroll som
forårsaker ''humping''. Derfor er prosessen veldig følsom for variasjoner med smalt utvalg av parametere. Laget sveiser
ga høy strekkfasthet og seighet ved minus 50 grad.
Ivan Bunaziv, SINTEF
Ivan Bunaziv er forsker ved SINTEF med mastergrad utført i Finland (relatert til laser materialer prosessering) og senere
doktorgrad ved NTNU (lasersveising av tykke stålplater for arktisk klima). Han spesialiserer med lasersveising, laser-lys-
bue hybrid sveising, additiv produksjon og numeriske simuleringer. Nå er han ansvarlig for lasersveising av stålkompo-
nenter i prosjektet med Statens vegvesen AS.

Kl 14.00 Den kraftigste fiberlaseren i Norden – hvordan bli nyttig for industrien



Magnus Eriksson. SINTEF
Magnus Eriksson, Forskningssjef ved SINTEF INDUSTR med erfaring fra både stålindustri og universitetssektoren. Er på-
driver for SINTEF sin sveiseforskning og bidratt til å få realisert MANULAB-prosjektet som finansierer Skandinavias ster-
keste forskningslaser på 16 KW.  Denne infrastruktur skal muliggjøre industrinære og anvendt forskning innenfor Laser
og hybrid-laser sveising og Additive Manufacturing.  Hvilke muligheter skal denne infrastruktur nå bidra til og hvordan
kan industriaktører få nytte av dette? Noen eksempler på hva dette vil inneholde og en åpen diskusjon. 

Kl 14.15 Kaffepause
Kl 14.30 Industri 4.0

Teknologi er sentrale drivere i utviklingen, hvor digitalisering og Industri 4.0 er de aller mest sentrale kreftene. Og oftest
det som forbindes med Smart Fabrikk Men teknologi utgjør kun 25% av innsatsen for å lykkes. Økt konkurransekraft
kommer først og fremst gjennom utnyttelsen av teknologien og det teknologiske systemet. Skal norske bedrifter lykkes
med en digital transformasjon må de fokusere på de ikke-tekniske faktorene som kompetanse, organisering og leder-
skap.
Forskningen ved avdelingen som Gaute leder, strekker seg fra operatøren, arbeidsorganisering, produksjonsledelse, ver-
dikjeder, bærekraftige innovasjonssystemer, sirkulær økonomi til å forstå regionaløkonomiske nytteeffekter og verdier
av omstilling. Forskningen ved avdelingen er opptatt av næringslivets konkurransekraft, omstilling i offentlig sektor og
nødvendigheten av samspillet mellom disse.
Gaute Knutstad, SINTEF
Gaute Knutstad er forskningssjef i SINTEF Manufacturing, og har i tillegg hovedansvar for konsernsatsingen innen 
vareproduksjon i SINTEF.

Kl 15.00 Nye spesifikasjonen DNVGL RP B204 gjelder for Subsea fabrikasjon/Sveis
Unike operatørkrav for sveising av subsea systemer gjør det vanskelig for fabriktører å gjenbruke tidligere sveisekvalifi-
seringer i nye prosjekter. På grunn av dette har fabrikatører i økende grad måttet gjøre nye sveisekvalifiseringer for å til-
fredstille særegene operatørkrav. Dette medfører høye kostnader og lengere leveringstid.
DNVGL-RP-B204  harmoniserer operatørkrav for sveising av subsea utstyr for å muliggjøre gjenbruk av sveisekvalifise-
ringer, kutte kostnader og gi bedre forutsigbarhet i subsea prosjekter. 
Stian Gurrik, materialingeniør i DNV GL
Stian utdannet sivilingeniør innen materialteknologi fra NTNU i 2012, og har jobbet i 7 år med skadeanalyse, inspeksjon
og NDT og sveising i seksjon for materialteknologi i DNV GL, Høvik. Stian er prosjektleder for JIP for utvikling og utbe-
dring av DNVGL-RP-B204.

Kl 15.30 Avslutning, oppsummering
Tone M.Lindberg Grøstad. Direktør Maskingrossistenes Forening. Lindberg Grøstad er direktør i Maskingrossisternes
Fore ning – en bransjeforening for importører av verktøymaskiner, kompressorer, gaffeltrucker og anleggsmaskiner. I
tillegg er hun styremedlem i AIM Norway AS og Forsvarets Forskningsinstitutt. Lindberg Grøstad har 20 års erfaring fra
operativ ledelse i forsvars- og olje og gassindustrien og har hatt styreverv i blant annet Avinor, Innovasjon Norge, Flyto-
get og Nammo.

Se www.sveis.no for 
påmelding
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Frist for annonser og stoff til 
SveiseAktuelt nr. 2-2020 er 

Materialfrist 4. mai – Utgivelsesdato 29. mai

Hvorfor får noen ledere til å skape
prestasjonskultur og resultater på for-
holdsvis kort til og med tilsynelatende
de samme rammebetingelser som an-
dre. Det er interessant og jeg vil her
reflektere over hva jeg tror er årsaken
til dette. Mine betraktninger er selv-
følgelig ingen sannhet, men min opp-
levelse gjennom et liv i både idretts-
og bedriftsprestasjoner.
Den gode lederen er opptatt av å
skape resultater i utgangspunktet, men
også opptatt av å se muligheter i å ut-
vikle mennesker. Lederen er veldig
opptatt av å bruke organisasjonens
strategi og visjon til å «legge lista»,
altså finne ut hvilket nivå vi skal ligge
på hver dag og hele tiden. Lederen er
god på å involvere menneskene i å
være med på tankeprosessen, forplikte
seg til være med på reisen. Det å være
med på reisen er faktisk å styre egen
hverdag i forhold til strategiplanen,
den setter rammene for hva vi skal
fylle hverdagen med. Når folk er om-
bord er lederen kompromissløs i for-
hold til prioritering og kvalitet. Man
blir tett fulgt opp (ikke kontrollert) på
å gjøre de rette tingene til riktig kva-
litet. 
Samtidig med denne tette oppføl-
gingen er også lederen veldig orientert
på å utvikle menneskene og klarer
denne balansen mellom å utfordre og
ta vare på/se folk. Altså veldig utvik-
lingsorientert samtidig som man er
avviklingsorientert når utvikling ikke
lenger er mulig. De som bryr seg om
mennesker har selvfølgelig et fortrinn
her, det blir litt letter å få med seg folk
på reisen.
Med denne oppfølgingen på kvalitet

aner vi utvikling av prestasjonskultur.
Jeg mener bestemt at det å utvikle pre-
stasjonskultur har mest med ledelse å
gjøre. Man får den kulturen man for-
tjener over tid.
Hva skal vi prioritere å følge opp for å
få den prestasjonskulturen vi vil ha? 
Noen velger å følge kun opp tall, kalle
det resultat- eller prestasjons-kultur
og være helt kompromissløs på å le-
vere tall. Vi skal selvfølgelig levere
resultater, men denne form for ledelse
skaper ingen god kultur, ofte skapes
en stress eller fryktkultur. Som over
tid gir dårligere resultater og høy turn-
over.
De lederne som leverer gode resulta-
ter og har medarbeidere med energi
(såkalt motiverte) følger opp på er, at
daglig adferd balanserer med resulta-
tene. Det vil si at man tar sjansen på at
adferd på høyt nivå naturlig gir resul-
tater. Det vil si at de som har sagt ja til
å være med på reisen blir fulgt opp og
utviklet på daglig adferd, denne adfer-
den bør gjenspeiles i organisasjonenes
verdier. Daglig adferd kan være presi-
sjon, møte til rett tid, gjøre det vi har
blitt enige om, være samspillsorien-
tert, gi feedback osv. Tenk at det er
disse enkle tingene vi sliter mest med.
Interessant nok er det også disse tin -
gene som sammen med faglig kvalitet
påvirker resultatet mest. Så det lønner
seg faktisk å ha stor fokus på dette.
Det viser seg at dette virker uansett
type oppdrag eller organisasjon.

Gjennom å ha drevet lederprogram-
met Ordtilhandling i 25 år er fokus
fire områder for utvikling av organisa-
sjon og ledelse.

1) Med utgangspunkt i strategiplan
forenkle og tydeliggjøre hvor vi
skal. Det skal være så enkelt og så
tydelig at alle forstår. Rett og slett
legge ambisjonsnivået.

2) Vi må organisere oss smartest mu-
lig med de menneskene vi har. Ba-
sis i organiseringen er at alle har
sitt 100% ansvarsområde, i tillegg
tar ansvar i samspillssonene med
de andre i organisasjonen.

3) Utvikler prestasjonskultur basert
på organisasjonens verdier. Invol-
vere menneskene i å sette ord på
hva verdiene betyr for meg. 

4) Utvikle seg selv og sine ledere i le-
delse, hvor er jeg, hva skal jeg ut-
vikle hos meg selv og hvordan skal
jeg gjøre det?

Vi velger å jobbe med disse fire områ-
dene for å utvikle organisasjon, an-
svar, prestasjonskultur og ledelse.
Dette vil jeg gå dypere inn i på mitt
foredrag på Hellerudsletta i mars.

Hans Trygve Kristiansen
www.ordtilhandling.no �

Noen refleksjoner rundt
ledelse og prestasjonskulturer
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Weldindustry AS
For at dette skal fungere optimalt i en
bedrift må en se på en helhetlig løs-
ning, og mulige integrasjoner mot an-
dre system som bedriften bruker. 

Mulige integrasjoner
Weldindustry har i lengre tid hatt løs-
ninger for å integrere WeldEye mot
andre datasystem hos en bedrift. Den
første løsningen ble implementert hos
kunde for mer enn 10 år siden. Siden
den gang, og inntil for ca et år siden,
har det vært relativt få henvendelser
om integrasjon fra våre eksisterende
kunder. Noen av de større selskapene
har tatt dette i bruk, men dessverre er
det mange som ikke har prioritert
dette så langt. 
Vi mener det er et stort effektivise-
ringspotensial i å integrere bedriftens
forskjellige datasystemer på en for-
nuftig måte. Blant annet unngås mye
dobbeltarbeid, og kvaliteten på data
forbedres.
Integrasjoner kan være så mangt. Alt
fra å hente enkeltdokument fra et sys-
tem, til henting og sending av for-

skjellige typer data mellom flere sys-
tem. Løsningen er kanskje å ikke
skulle løse alle utfordringer samtidig,
men heller ta det skritt for skritt.

En ny vår for integrasjoner
For oss ser det ut til at digitalisering,
bl.a integrasjoner, har fått en ny vår,
og vi har det siste året fått flere hen-

vendelser fra våre kunder om dette.
Siden Smart Sveis-konferansen i 2019
har vi implementert en større integra-
sjon hos en av en av våre kunder.
Et slikt prosjekt er meget nyttig for
bedriften pga at arbeidsprosessene på
tvers av avdelinger i bedriften
gjennomgås, og det er veldig vanlig at
bedriften finner smartere og mer ef-
fektive løsninger i en slik prosess.
I tillegg til integrasjonsløsninger, me-
ner vi at håndholdt-løsninger (bruk av
tablets i produksjonen) vil redusere
tidsforbruk og bruk av papir.
Vi holder foredrag på SMART Sveis-
konferansen 2020 om veien mot en
papirløs produksjon. Håper vi sees
der.

Karl EinarTronrud
Technical Product Manager �

Weldindustry utvikler og leverer datasystemet WeldEye. WeldEye håndterer blant annet planlegging, oppføl-
ging og dokumentasjon av sveiserelaterte aktiviteter.

VELKOMMEN TIL
SMART Sveis konferansen

X-Meeting 

Point,

Hellerudsletta

3.-4. Mars
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Jeg har latt meg til dels irritere og i
mange tilfeller fascinere av et økende
fokus på at norsk leverandørindustri
må være klar til den store omstillingen
til det grønne skiftet. Vi skal ikke
lenger lage utstyr til olje og gass, men
nå er fokus havvind og andre løs-
ninger som skal være med på å sikre
en mer bærekraftig fremtid. Det høres
ut som industrien i Norge skal gjen -
nom et paradigmeskifte i forhold til
delene som skal komme ut av fabrik-
kene i årene som kommer, men er det
virkelig slik? Vil det bli annerledes å
dreie, frese eller sveise deler til en
vindmølle langt til havs enn til deler
som fungerer på mange 100 meters
dyp? Norge er på topp i bruk av edle
metaller, vi er kommet langt i automa-
tisering av prosessene og flere bedrif-
ter er i verdenstoppen på å ta i bruk
nye teknologier. Norsk leverandørin-
dustri har i alle år snudd seg etter mar-
kedet og henvendt seg der hvor opp-
dragene har vært! Under SMART in-
dustri i 2018 svarte nærmere 70% av
de besøkende at de ikke knyttet seg til
en bransje, men at de derimot var le-
verandør i en rekke markedssegmen-
ter. I mitt stille sinn tenker jeg at det
helst skorter på kunnskap og evnen til
å se endringene som skjer hver dag i
de mange norske bedriftene når utsag-
nene om den store omstillingen dras
frem i media. 
Innovasjon og innfasing av teknologi
krever kompetanse hos fagfolka i be-
driftene, men det kreves kompetanse i
ledelsen å legge opp til budsjetter og
strategier som bygger på fagperso-
nenes kunnskap. Hvis denne kunnska-
pen mangler vil satsinger på digitali-

sering, automatisering og kunstig in-
telligens bli et sjansespill mer enn en
god investering. Innovasjon har best
effekt der hvor man bygger på felles
kompetanse og kunnskap, og hvor an-
satte er trygge på at beslutninger tas
på bakgrunn av nettopp faglige gode
begrunnelser. 
Kunnskap i bedriftene er avgjørende,
men kompetanse og kunnskap bygges
på så mange ulike måter. Vi må sørge
for å utdanne våre ungdommer til å bli
de beste og fokuset må ligge på frem-
tidens industri. Beklageligvis er det
store regionale forskjeller på hvilket
tilbud ungdommen får. Men, når de er
klare for sin første arbeidsplass, full
av energi og kompetanse de har lyst til
å benytte – det er da vår jobb starter.
Kunnskap er ferskvare, og uten forny-
ing og påfyll er den utdatert i løpet av
få år. 
Norge består i stor grad av små og
mel lomstore bedrifter, og mange har
beklageligvis ikke rom i budsjettene
til de store etterutdanningsløpene.
Men, det er veldig mange muligheter
til påfyll som man kan benytte for å
dele og bygge kunnskap! SMART ble
etablert nettopp på den ideen. Dersom
vi får bransjens kvinner og menn til å
møtes, gi dem kompetansepåfyll, mu-
lighet til å se og teste de nyeste tekno-
logiløsningene og ikke minst skape ett
nettverk de kan dra på når de står
overfor en utfordring – da er vi med
på å skape økt kunnskap og kompe-
tanse hos alle som ønsker å være med. 
SMART Sveis 2019 var en suksess,
og nå teller vi dagene til SMART
Sveis 2020 åpner dørene på X Mee-
ting Point på Hellerudsletta.  Person-

lig trodde jeg det skulle bli vanskelig
å følge opp etter et fantastisk program
sist, men NSF har gjort det igjen!
Årets program er godt sammensatt av
innlegg som både er teknologisk
brede og er interessant for flere fag-
grupper i bedriften. Det vil treffe fag-
arbeideren, verkstedeleder, innkjøper
og konstruktør, og det bør være meget
interessant for de mange lederne som
skal peke ut strategien for innfasing
av ny teknologi. 

Jeg gleder meg til årets konferanse, og
mener at bedre oppkjøring til SMART
industri i 2021 kunne vi ikke fått! Vi
sees på SMART Sveis 2020!

Tone L. Grøstad, adm.dir MGF, 
styremedlem NSF

Kunnskap er den viktigste
faktoren i en stadig tøffere
konkurranse
Gjennom de siste årene har vi hatt høyt fokus på innovasjon, digitalisering, automatisering og kunstig intelli-
gens. Alle viktige brikker på veien til fremtidens industri og helt avgjørende i en mer globalisert konkurranse.
Men det er et element – det viktigste av dem alle sannsynligvis – som har kommet litt i skyggen av alle de sexy
uttrykkene. Uten kunnskap kan vi ikke bygge fremtiden. 
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Et studieopplegg med samlinger tilret-
telagt med praktiske caser og labora-
sjoner der det benyttes moderne labo-
ratorier, verksteder og teknologi, gjør
at fagskolen i Troms er ledende innen
utdanning av sveiseteknikere i Norge.

Høyere yrkesfaglig utdanning
Større fokus på høyere yrkesfaglig ut-
danning og viktigheten av denne kom-
petansen i industrien er forankret i lov
om høyere yrkesfaglig utdanning.
Fagskolestudentene har fått en riktig
og nødvendig status som høyere ut-
danning med bl.a innføring av studie-
poeng for studenter ved fagskolene fra
høsten 2018. Som student ved fagsko-
len i Troms er du også medlem av stu-
dentsamskipnaden. (merk: Studenter
som har fullført fagskoleutdanning et-
ter 1 august 2011 har rett til å få ut-

stedt nytt vitnemål med studiepoeng i
stedet for fagskolepoeng).

Fagskolen i Troms – avdeling 
vekstedteknologi i Harstad
Utdannelsen ved fagskolen i Troms,
avdeling for verkstedteknikk gjen -
nomføres som en kombinasjon av
samlinger med nettstøtte og egenstu-
dier.
Studiet, som gir 120 studiepoeng med
mulighet for å gå opp til internasjonal
sveisetekniker (IWT) etter fullført og
bestått fagskole, gjennomføres som en
deltids studie over 3 år der studentene
hvert år har 5 samlingsuker i Harstad.
Gjennom studieåret gjennomføres 1
til 2 ukentlige webinarer på nett. De
fleste studentene ved fagskolen er i
jobb.
For egenstudier er fagstoff tilgjenge-

lig for studentene på en egen lærings-
plattform, Canvas, der de selv, innen-
for en tidsramme, tilegner seg fagstoff
ved å følge tilrettelagte læringsstier
innen de forskjellige emner.

Samlingene benyttes i all hovedsak til
teori og tilhørende caser og laborasjo-
ner med aktuelle problemstillinger fra
industrien.
Fagskolen disponerer moderne svei-
seutstyr inkludert sveiserobot, labora-
torieutstyr for mekanisk prøving og
metallografisk undersøkelser. Et nært
samarbeid med DnV-GL gjør at stu-
dentene får aktuell praktisk og teore-
tisk undervisning i bruk av NDT me-
toder, prosesser og teknologi.

Studentene møter gjennom studiet
forelesere fra industri som gjennom

Fagskolen i Troms - Høyere
yrkesfaglig utdanning
innen sveiseteknologi
Fagskolen i Troms, avdeling verkstedteknologi har i over 20 år utdannet teknikere med fordypning innen svei-
seteknologi. Flere hundre studenter har gjennomført fagskolen der mange av disse også har tatt den interna-
sjonale utdanningen og eksamineringen som Internasjonal sveisetekniker (IWT). 

Magnetpulverkontroll av sveist forbindelse Strekkprøve for a fastlegge materialegenskaper
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egne erfaringer knytter teori til prak-
tiske problemstillinger i industrien.
Fagskolens egne lærerressurser er ut-
dannet ingeniører, sivilingeniører og
IWE, alle med lang erfaring fra indus-
trien.

Oppbygging av studiet
Studiet er bygd opp i 3 deler der første
delen omhandler ledelsesfag og
grunnleggende realfag og grunnleg-
gende mekanikk. Andre del av studiet
omhandler emner som materialkunn-
skap, produksjonsteknikker og plan-
legging av produksjon. Siste del av
studiet går i dybden på sveisemetoder
og tilhørende utstyr, konstruksjon og
fabrikasjon og automatisering og ro-
botisering.  En stor del av fordypnin -
gen siste studieår har fokus på kvali-
tetssikring av sveiste konstruksjoner
og roller, ansvar og oppgaver for en
sveisekoordinator (typisk en IWT).
Studentene avlegger siste år et hoved-
prosjekt, typisk kvalifisering av en
sveiseprosedyre i nært samarbeid med
industrien.
Studenter ved fagskolen i Troms, av-
deling verkstedteknologi som har tatt
fordypning innen sveiseteknologi
kommer fra industribedrifter i hele
Norge. De fleste av studentene går et-
ter endt utdanning inn i ulike leder- og
kontrollroller i industrien.

IWT / IWE utdanning
Fagskolen har i dag godkjenning for
utdannelse av internasjonale sveise-
tekniker (IWT) og det er planer om ut-

videlse av flere fordypninger innen
verkstedteknologi. Ved å bygge på ek-
sisterende utdanning er det et mål at
fagskolen i Troms i fremtidige også
kan utdanne internasjonale sveiseing-
eniører (IWE) (merknad: dette forut-
setter endelig godkjenning av nytt stu-
die av NOKUT og formell godkjen-
ning av NSF / Governing Board. Fag-

skolen jobber med en plan der man
har som mål at nytt studie kan igang-
settes fra 2021).

Ytterligere informasjon og kontakt-
info om fagskolen i Troms, avdeling
verkstedteknologi:http://www.fagsko-
len.tromsfylke.no/#/sider/
skolested-harstad/ �

Sveisecelle med robot og manipulator.

Ultralydmåling for å avdekke lamineringer Måling og registrering av sveisparameter
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Siden 1943 har Samson Agro A/S ud-
viklet og produceret innovative og
miljørigtige kvalitetsløsninger til ani-
malske producenter og maskinstatio-
ner. Virksomheden har hovedsæde i
Viborg, hvor den beskæftiger godt
250 ansatte. Derudover har Samson
Group A/S, som Samson Agro A/S er
en del af, to fabrikker i henholdsvis
Frankrig og Polen, hvor de samlet be-
skæftiger omkring 200 medarbejdere. 
Samson Agro A/S eksporterer til hele
verden – først og fremmest til Europa,
hvor virksomheden lige nu oplever
stor efterspørgsel på dens innovative
landbrugsmaskiner. De seneste år er
europæisk miljølovgivning nemlig
blevet skærpet, og det har fået mange
landmænd til at kigge mod Danmark
og Samson Agro A/S, der er blandt
verdens førende producenter af miljø-
rigtige gyllevogne, bomme, nedfæl-
dere og møgspredere. 

– Med vores miljørigtige landbrugs-
maskiner lever kunderne op til langt
størstedelen af de miljølove, der gæl-
der i Europa og resten af verden. Ne-
top derfor er der stor efterspørgsel på
vores løsninger for tiden, og det ska-
ber stor travlhed på vores fabrikker –
især her i Viborg, hvor vi hele tiden
ansætter nye medarbejdere og løbende
forsøger at optimere vores produk-
tion, udtaler Henrik Lund, der er fa-
brikschef/COO hos Samson Agro
A/S. 
– Vi har gennem mange år haft et rig-
tig godt samarbejde med Migatronic
og benytter os udelukkende af Miga-
tronic-svejseudstyr på vores fabrik i
Danmark. Derfor var det naturligt for
os at samarbejde med Migatronic og
Migatronic Automation om at finde
en ny robotløsning til vores produk-
tion. Det har resulteret i en skrædder-
syet svejserobot, der lever helt og al-

deles op til vores krav om moderne
teknologi, spektakulær effektivitet og
høj brugervenlighed, fortsætter han.

Høj frihedsgrad
For at optimere både fleksibilitet og
svejsekvalitet efterspurgte Samson
Agro A/S en fleksibel robot, der kan
lægge en perfekt svejsesøm i alle tæn-
kelige positioner. For at imødekomme
virksomhedens krav valgte Migatro-
nic og datterselskabet Migatronic
Automation at videreudvikle svejse-
koncernens populære CoWelder, så
den nu kan hænges op på væggen el-
ler i loftet, hvilket har givet den kolla-
borative svejserobot en helt ny dimen-
sion. 
- Når svejserobotten er væghængt el-
ler tophængt, giver det en høj grad af
frihed, der muliggør både at svejse
flere eller større emner på et givet
areal. Så selvom det er en forholdsvis
lille svejserobot, der kun vejer 33,5
kilo, så har den en stor rækkevidde, si-
ger Henrik Lund og fortsætter: 
– CoWelder-løsningen er desuden ko-
blet til en Sigma Select 400 strøm-
kilde fra Migatronic, som er en meget
kraftfuld svejsemaskine, der på intelli-
gent vis altid sikrer en høj svejsekva-
litet. På den måde har vi fået en løs-
ning, der passer rigtig godt til de op-
gaver, vi har her hos Samson Agro
A/S. 

Brugervenlighed i topklasse
Ud over høj effektivitet stillede Sam-
son Agro A/S også krav til løsningens
brugervenlighed. Ifølge Henrik Lund
skal svejserobotten nemlig kunne be-
tjenes af medarbejdere uden en robot-
operatøruddannelse. Netop fordi Co-

Samson Agro A/S:

Ny robotløsning optimerer
produktionen
På grund af den store vækst i markedet for miljørigtige løsninger til udbringning af naturgødning oplever
Samson Agro A/S en stor efterspørgsel på gyllevogne, møgspredere og andet udstyr til landbrugsindustrien.
Det kræver stor fleksibilitet og høj ydeevne i virksomhedens produktion, og derfor har Samson Agro A/S
besluttet at investere i en ny og specialudviklet udgave af den kollaborative svejserobot CoWelder fra
Migatronic. 

- Når svejserobotten er væghængt eller tophængt, giver det en høj grad af frihed, der
muliggør både at svejse flere eller større emner på et givet areal. – Henrik Lund,
fabrikschef/COO hos Samson Agro A/S.
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Welder har en intuitiv og let anvende-
lig brugerflade, vurderede Migatronic
og Migatronic Automation, at den var
den rette løsning for Samson Agro
A/S.
– Da brugervenligheden omkring svej -
seprocessen er helt i top og langt
bedre, end vi har set før, var det en no-
brainer for os at investere i en CoWel-
der fra Migatronic. Derfor behøver
Samson Agro A/S ikke nødvendigvis
at hyre udlærte robotoperatører ind,
som desuden kan være svære at re-
kruttere. Det kræver nemlig ikke en
stor og forudgående viden om svejse-
robotter at betjene CoWelder’en, og vi
kan oplære vores nuværende medar-
bejdere i at betjene den på en time el-
ler to, fortæller Henrik Lund og fort-
sætter: 
- Da robotten er så nem at betjene, har
vi desuden tænkt os at oplære flere
medarbejdere i at bruge den. På den
måde står produktionen ikke stille,
hvis nu en robotoperatør skulle gå hen
og blive syg eller skal på ferie, da en
anden medarbejder i så fald med let-
hed kan tage over. Det er nemlig i høj
grad robottens udnyttelsesgrad, der
sikrer investeringens tilbagebetaling.

Samtidig er det også fantastisk at få
demonstreret over for medarbejderne,
at investeringer i robotteknologi ikke
kan erstatte vores dygtige folk på gul-
vet, selvom robotterne giver produkti-
onseffektiviteten et rigtig stort løft.  

Specialdesignet robotløsning
Ifølge Christian K. Holm, som er dis-
triktschef hos Migatronic, udvikler
svejsekoncernen ofte nye og skræd-
dersyede løsninger til sine kunder. Det
er nemlig nødvendigt, da de fleste
produktionsvirksomheder ofte arbej-
der med forskelligartede processer: 
– Vi arbejder altid på at være flek-
sible, så vi kan udvikle specialløs-
ninger, der lever op til vores kunders
forventninger og passer ind i deres
produktionslinje. I forhold til CoWel-
der har vi eksempelvis 18 standardløs-
ninger, som vi normalt tager udgangs-
punkt i. Dem har vi så mulighed for at
videreudvikle, så løsningen relativt
hurtigt kan indpasses og bidrage til at
rationalisere en virksomheds produk-
tion, siger han og fortsætter: 
– Men uanset om man investerer i en
standardløsning eller en specialdesig-
net svejserobot, så får man naturligvis

altid Migatronics høje serviceniveau
med i købet. Så hvis en svejseløsning
skulle gå hen og drille, så rykker vi ud
med det samme. Den sikkerhed har
enorm betydning for vores kunder, ef-
tersom nedbrud og driftsudsving kan
koste danske produktionsvirksomhe-
der dyrt, slutter Christian K. Holm.
For mere information, kontakt:
Sales Manager Henrik Overgaard
E-mail: hov@migatronic.dk
Tlf.: + 45 20195434 �

OM COWELDER-
LØSNINGEN:
- UR10e Robot komplet inkl. 
Controller og Teach Pendant

- Komplet softwarepakke, inkl.
svejseprogram (skabeloner)

- Pendling-funktion 
- Start Box med integreret E-Stop, 
3 m kabel til UR Controller

- Standardrelæer (24VDC) for kon-
trolfunktioner, integreret

- Arc Safety Control box 
- Robot Motion Safety Control
- Strømkilden er en Migatronic
Sigma Select 400 vandkølet, Puls

- ntelligent Arc Control
- Intelligent Gas Control
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Sveisetjenestene og produktene i
TESS selges gjennom mer enn 130
servicesentre, hvor et utvalg har bred
spisskompetanse innen sveis med be-
tegnelsen «Kraftsentre for sveis».
Disse kaller vi Sveisehus, og du finner
de enkelt ved å se etter «Kraftsenter
for sveis» eller «Sveisehus». Uansett
vil man alltid finne fagfolk bak disken
på ethvert TESS servicesente.
Med hel- og deleide selskaper som
EIVA-SAFEX, JD Sveiseservice,
Wan gen Sveis og Konsulenttjenester
forsterker TESS satsningen ytterli-
gere.  

Verdiskapning
TESS er en verdiskapende partner, der
fagfolk er tilgjengelige både ved ser-
vicesentrene, sveisehusene og kraft-
sentrene. De integrerte forsyningsløs-
ninger gir tilgjengelighet 24/7. Med
robust kompetanse bidrar TESS til rett
produkt og prosess til rett arbeidsopp-
gave, noe som gir kundene økt lønn-
somhet.
Tett samarbeid med markedsledende
og innovative produsenter innenfor
alle områder gir trygghet for kunden.
TESS tilbyr kvalitetsprodukter med

lang levetid. Dette bidrar til økt pro-
duktivitet, økt oppetid og oppfylte
myndighetskrav. 
- Tegnene i markedet er «backsour-

cing», altså at industrien henter hjem
igjen sveisetjenester etter å ha erfart
konsekvenser ved å sveise i utlandet.
Med roboter og automasjon tro vi det

TESS satser tungt på sveis
TESS er en landsomfattende teknisk faghandel med lokalt langsiktig eierskap og fokus på kvalitet og miljø. I til-
legg er slangegiganten representert i Brasil, Aberdeen, Gran Canaria, Singapore, Houston, Frederikshavn og
Esbjerg.
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heller blir mer enn mindre sveis i
Norge og bygger opp kapasiteten der-
etter, forteller gründer og CO Erik Jøl-
berg. 
Det utvikles Kraftsenter på sveis på
strategiske lokasjoner i alle regioner,
og mange av lokasjoner innehar de
nødvendige krav som stilles til de. Et
Kraftsenter skal bestå av kompetente

medarbeidere, både ute i feltet og på i
butikk, ha et bredt fullsortiment, ser-
viceverksted, utleiemaskiner og svei-
seskole.

Foredrag og messe 
Ved tilstelninger, som eksempelvis In-
dustriens Motemesse, skaper vi møte-
plasser mellom partnere/kunder, spe-

sialister og leverandører. TESS tilfø-
rer kompetanse, faglig påfyll og mar-
kedstrender, samt tidlig introduksjon
av nyheter til markedet.
TESS vil alltid være opptatt av å
skape et miljø der mennesker kommer
sammen for samme å løse utfor-
dringer og skape nye muligheter. �
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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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iTec leverer komplett pakke for sveising med roboter!

Nyheten ArcWorld Mini fra YASKAWA tilbyr en fleksibel,

plassbesparende og kostnadseffektiv mulighet til å 

integrere robotteknikk i dine sveiseprosesser. 

ArcWorld Mini er mobil og svært kompakt, og kommer 

i flere størrelser.  

iTec står for levering, igangkjøring og opplæring på disse

lagerførte modellene, samt service og oppfølging.

For mer informasjon besøk www.arcworld.eu / www.itec.as
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Historisk oppstart av nytt
kompetansetiltak
– Det er en gledens dag i dag, sa Fellesforbundets klubbleder i Kværner på Stord Amram Hadida da det første
kullet på modulbasert fagskole startet studiene 7. januar. Av de over 80 som har meldt seg på det nye studietil-
budet som er skreddersydd for ansatte i industrien, er brorparten fra Kværner.

VELKOMMEN TIL
SMART Sveis konferansen

X-Meeting 

Point,

Hellerudsletta

3.-4. Mars

Etter påtrykk fra Fellesforbundet og
Norsk Industri, bevilget regjeringen i
fjor 16 millioner kroner til kompetan-
sestyrkende tiltak i industrien. Av
disse gikk 6,4 millioner kroner til eta-
blering av et nytt modulbasert fagsko-
leprogram for personell fra Sunnhord-
landsindustrien. Siden den gang har
Fagskolen i Hordaland sammen med
Kværner og andre lokale industribe-
drifter jobbet med å etablere det nye
utdanningstilbudet, og denne uken var
det oppstart for to av de fire første
modulene. 
– Det har vært jobbet lenge med å få
dette til. Det er et etterlengtet kompe -
tansetiltak, som er et resultat av flere
år med forhandlinger mellom Felles-
forbundet og Norsk Industri, hvor vi
har fått staten med på å bevilge penger
til dette viktige kompetansehevende
tiltaket, sa Hadida da studentene på
Materialteknologi var samlet til første
skoledag. 

84 medarbeidere
Kompetansetiltaket har blitt godt mot-
tatt. Totalt 84 medarbeidere er på-
meldt, fordelt på studiene Material-
teknologi, Teknisk dokumentasjon og
kommunikasjon, Prosjektplanlegging
for leverandørindustrien og Teknisk
engelsk for leverandørindustrien. De
fleste av studentene er fra Stord og
Sunnhordland, men det er også noen
deltakere fra Verdal. 

Verftsdirektør Terje Johansen var også
til stede for å ønske medarbeiderne
lykke til med studiene. 
– Det er imponerende at så mange har
meldt seg på. Dette er viktig for å øke
kompetansen og tverrfagligheten som
vi trenger for å hevde oss i konkurran-
sen inn mot nye markeder. Vi har
spennende ting på gang i Kværner,
som krever mer og bredere kompe-
tanse enn tidligere og hvor vi vil
trenge medarbeidere som kan bekle
flerfaglige roller. Så dette er positivt
for bedriften og jeg tror også dere vil
ha noe igjen for det personlig og
karrie remessig, sa Johansen. 

Krevende utdanning
De enkelte modulene gir ikke en egen
grad, men er godkjent utdanning som
en vil få kompetansebevis for. Modu-
lene vil også kunne inngå som del av
et studium, for eksempel en fagskole-
grad. Undervisningen består av seks
heldagssamlinger med avsluttende ek-
samen før påske.
– Det er et intenst og krevende løp,
med et stort pensum. Studentene er i
full jobb, så det blir en del selvstu-
dium, sier Tore Mathiesen som fasi-
liteter fagskolearbeidet i Kværner. 
– Det dere har begitt dere ut på nå er
en ganske heftig oppoverbakke. Vi
skal gjennomføre dette på veldig kort
tid, så jeg håper dere er motivert for å
jobbe, sa lærer Harald Jørgensen ved

Fagskolen i Hordaland til studentene. 
Undervisningen foregår i det gamle
Velferdsbygget på Stord, som for an-
ledningen har blitt rustet opp med nytt
klasseromsutstyr og oppgraderte toa-
lett- og kjøkkenfasiliteter. 

Utvikling av nye kursmoduler
Industrien i Sunnhordland ser for seg i
samarbeid med Fagskolen i Horda-
land, å utvikle flere moduler enn de
som er satt i gang dette halvåret. Tilta-
ket er særlig rettet inn mot videreut-
danning av fagarbeidere, men de vil
også kunne fungere som videreutdan-
ning for personell med annen type ut-
danningsbakgrunn. Omstilling mot
nye grønne markeder krever mer flek-
sibilitet i organisasjonene og det igjen
forutsetter breiere kompetanse hos de
ansatte. Eksempelvis vil en sveiser
med fordypning i material- og sveise-
teknologi kunne ta på seg oppgaver
som i dag bli utført av spesialister. �
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Skal vi vente til et bygg kollapser før
sveising blir tatt på alvor?
Norge, som er et høykostland, burde
ha samarbeidet i mye større grad om å
bli best på sveising, ikke bli best på å
kle inn sveisefeilene.
Mange tidligere deltagere på sveise-
koordinatorutdanning ringer meg og
forteller at arbeidsdagen har blitt van-
skeligere etter at de har fått kunnskap
om kvalitetssikring av sveis.
Utdanningen har gitt dem ny kunn-
skap om sveising og sveisetekniske
standarder. I de fleste tilfeller har de
blitt sendt på utdanning av sin ar-
beidsgiver. Arbeidsgivere bruker pen -
ger på dette fordi de må tilfredsstille
et myndighetskrav, et sertifiseringsor-
gan har avdekt at kunnskapen mang-
ler, eller at kunden har avdekket at de
ikke har tilstrekkelig påkrevd kompe-
tanse. Dette vil si at det er tvang som
gjør at bedriftene sender ansatte på ut-
danningen. Kravene som står i kon -
trakter og standarder er ofte ikke nok
for at sveisetekniske standarder blir
etterfulgt.
Sveising er definert som en spesiell
prosess, det har derfor blitt laget man -
ge sveisetekniske standarder. Det er
laget egne standarder for kvalitetssik-
ring av sveis og standarder som be-
skriver ansvar og oppgaver for sveise-
koordinatorer.
Jeg har stilt meg spørsmålet: Hva er
det som gjør at tidligere deltagere sy-
nes arbeidsdagene har blitt vanskeli-
gere når de har fått ny kunnskap om
sveis?
De som kontakter meg, forteller mer.
Ofte begrunner de sitt ubehag med at
arbeidsgiveren ikke tar sveising på al-
vor, og arbeidsgiver formidler med
ord og handlinger at sveisefaget ikke
er så viktig. Sveisekoordinatorer for-
teller at de avdekker og rapporterer
skriftlig og muntlig om kvalitetsfeil
på kvalitetsfeil, men at det de avdek-

ker blir oversett. Konstruksjon på kon -
struksjon og bygg på bygg blir levert
med mange kvalitetsfeil, forteller de.
Noen spør om hva skjer om et bygg
kollapser. Hvilket ansvar har sveise-
koordinatorer da?  Jeg må bare si som
sant er, at i slike alvorlige tilfeller er
det domstolene som avgjør, spesielt
når mennesker blir skadet eller drept.
Mange tror at kvalitetsfeil innen sveis
bare er synlige sveisefeil som man
kan se på overflaten etter at sveiseren
har gjort seg ferdig. Kvalitetsfeil kan
også være mye annet, som f.eks. at: 
• verkstedet ikke har tilstrekkelig

sveisekompetanse,
• sveiserne ikke har riktig sveiseserti-

fikat, 
• sveisene er ikke utført etter en kva-

lifisert sveiseprosedyre, 
• feil type sveisefuge er blitt brukt, 
• det ikke er utført tilstrekkelig svei-

seinspeksjon, 
• det ikke er utført tilstrekkelig NDT-

omfang,
• det er ikke utført 100 % visuell in-

speksjon,
• visuellkontrollør har ikke tilstrek-

kelig kunnskap,

• sveising er satt bort til en underle-
verandør som ikke er kvalifisert,

• det har blitt brukt feil materialkva-
litet,

• det er brukt feil sveisetilsett,
• det er brukt feil dekkgass,
• etc. 
Tidligere deltagere forteller også at
bygg med synlige sveisefeil blir god-
kjent og overlevert kunden, som stoler
på at arbeidet er utført tilfredsstil-
lende. Det som ofte skjer er at sveise-
feil som er avdekte og rapportert, blir
innkledd og glemt. Noen ganger er
dette styrt av byggeledelsen.
Noen forteller at det er bygg de ikke
ønsker å gå inn i, etter å ha blitt kjent
med kvaliteten på sveisearbeidet.
Når man spør blant ledere i bransjene
selv, om det er behov for mere kvalifi-
sert sveisekompetanse, får vi ofte til
svar at de har lang erfaring med svei-
sing og de har god og tilstrekkelig
kompetanse på det. Jeg undres da på
om de kjenner til, kan tolke og bruke
standarder som NS-EN ISO 3834,
NS-EN ISO 5817, NS-EN ISO 14731,
NS-EN ISO 15609, NS-EN ISO
15614, NS-EN ISO 17660, NS-EN

Skal vi vente til et bygg 
kollapser før sveising blir
tatt på alvor?

Bjørnar Værnes.
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1011, NS-EN ISO 13916, NS-EN ISO
5817, for bare å nevne noen få. 
Kan de det de skal, om fagområder ut-
danningene er innom, som varmetil-
førsel, pincheffekt, plasmajet, nøkkel-
hullsveising, høyfrekventsveising,
varmeledning i dekkgasser, dekkgas-
sens påvirkning på sveisekvaliteten,
t8/5, forskjellen på NS-EN ISO 3834-
2 og NS-EN ISO 3834-3, kravene til
innholdet i en sveiseplan, hindre
hydrogensprekk, omslagskurve, svei-
seinspeksjon, oppblanding, lysbuens
katodefall, anodefall og buesøylen,
kvasistatisk belastning, strømtetthet,
omsk oppvarming av tilsettmaterialet
og dens betydning, seigringer, Shaeff-
lerdiagram, spenningsfordeling over
sveisen, restspenninger, varmsprekk
og kaldsprekk, siging, 475o sprøhet,
kravene til sveising på shop-primere,
hvorfor er det krav til heftsveiser,
m.m.? Det kan være avgjørende om
man har tilstrekkelig kunnskaper om
hele eller er deler av dette, for at svei-
sen skal få tilfredsstillende kvalitet.
Det er mulig å prøve å argumentere
seg bort fra at disse er viktig, det er
også mulig å si at man kan alt fra før,
men de som gjennomfører utdanning-
ene synes stort sett at læringskurven
er bratt.
I NS-EN ISO 17660 tillegg B, står det
blant annet at man kan være ansvarlig
sveisekoordinator med «fabrikasjons-
erfaring». Noen tolker det som at med
en del års erfaring med sveising, så er
man kvalifisert.  Bransjene har sågar
betraktet denne tolkingen som en
«gladmelding» da den ble belyst for
noen år siden. 
Nei, det kan ikke være så enkelt, og
det er slettes ikke så enkelt!
Konstruktørene har i dag hjelpemidler

slik at dimensjonene som brukes i
stålkonstruksjoner blir tynnere og
slankere. Stålkvalitetene blir høyere
og høyere. Slankere stål gjør at svei-
sene blir mindre, men de må ha om-
trent samme styrken. Dette fører til at
det må settes større og større krav til
kvaliteten på hver sveis jo slankere
stålet blir. «Sveising som var godt nok
i går, blir ikke godt nok i morgen.» 
Høyfaste stål har andre sveisetekniske
utfordringer. Er bransjen klar for det?
Mange ledere tror at prosessen rundt
kvalitetssikring er kostnadsdrivende
og at den vil føre til at produktet blir
dyrere å produsere. Men blir gjen -
nomføringsprosess gjort riktig, vil
man kunne nyte en kostnadsbespa-
relse. Det er ofte bare mangel på
kunnskap om kvalitetssikring som
gjør at dette kan oppfattes som kost-
nadsdrivende, og da blir det skum-
melt. 
Ofte er ledere i bransjen uten formell
utdanning. Hva har det å si, når be-
driften skal vurdere om det skal sen-
des ansatte på utdanning? Hvordan
blir de med ny kunnskap behandlet
når de kommer tilbake?
Det settes ofte personer nesten uten
kunnskap om sveisetekniske standar-
der i sveisekoordinator-rollen. 
Av det som tidligere deltagere har for-
talt er det ledere, ofte helt uten sveise-
kunnskaper, som prioriterer hvem
som skal være nøkkelpersoner i be-
driften, og da kommer sveisefaget
svært dårlig ut.
Jeg har stilt meg spørsmålet: Hvorfor
utdannes flere sveisekoordinatorer i
Sverige enn i Norge? Svenskene har
ikke særlig mye sveising etter Nor-
sok? Frem til år 2011 ble omtrent alle
sveisekoordinatorer i Norge utdannet

for olje- og gassbransjen. Det ble om-
trent ikke utdannet sveisekoordinato-
rer for den landbaserte byggebransjen
og industrien før år 2011. Det var ikke
attraktivt nok. Kan det ha noe å si for
hvordan sveising blir oppfattet i byg-
gebransjen helt frem til i dag? Har
byggebransjen sluppet for lett unna,
for lenge? Kanskje har sveising kom-
met i en ond sirkel?
Etter å ha deltatt på noen møter med
International Institute of Welding
(IIW), som samler sveisebransjene i
verden, ser jeg at byggebransjen og
sveisebransjen i Norge er svært for-
siktig med å delta og engasjere seg.
Jeg ble svært overrasket da jeg obser-
verte det på IIW-møte i Melbourne,
Australia i 2016. Sverige stilte med 21
deltagere og Norge stilte med tre del-
tagere. På IIW-møte i Bratislava, Slo-
vakia i 2019, var det samme situasjo-
nen. Norge stilte med to deltagere
mens Sverige og andre land stilte med
flere titalls deltagere. IIW-møte er et
stort arrangement med et vidt spekter
av fag og grupper innen sveisemeto-
der, sveisefag, automatisering, effekti-
visering, utdanning, etc. 
Når jeg erfarer alt dette, blir jeg usik-
ker på om vi i Norge er for «tilbake-
lent», noe som fører til at sveisefaget
blir sviktet. 
Rett skal være rett, det er noen som
har prøvd og som fortsatt prøver å få
til riktig sveisekvalitet på plass, men
det virker som at noen av disse også
har resignert noe.
Skal vi vente helt til at et bygg kollap-
ser?

Bjørnar Værnes, Faglig leder for 
sveisekoordinator-utdanningen 
ved Chr. Thams ressurs �

JUBILEUM

HR Maskin er totalleverandør av pro�maskiner 
til industrien.  Maskiner for fasing, avrunding 
og sveisefuger på både plater og rør i både 
aluminuim, stål, rustfritt og Hardox.

Kontakt oss for mer informasjon.

Tlf.: 69 22 70 60   -   www.hr-maskin.no   -   post@hr-maskin.no

FUGE- og FASEMASKINER
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Alt starter med en effektiv 
produksjonsprosess
Dagens offshore-tårn er enorme. Høy-
den på et typisk tårn er fra 70 til 120
meter, turbinene kan være opp til 10
MW, og bladene er over 100 meter
lange. For at tårnet skal kunne utnytte
de kraftige havvindene, må funda-
mentet være stivt og sterkt.
Sammenlignet med fundamentpro-
duksjon på land, er kostnadene for å
produsere offshore-fundamentene be-
tydelig høyere. På grunn av dette er
det ekstremt viktig å optimalisere alle
deler av produksjonsflyten for å opp-
rettholde konkurranseevne og kost-
nadseffektivitet.

PEMA-produksjonslinjer for offsho -
re-fundamenter er bestandig spesialut-
viklet for den produserte fundament-
typen, og sikrer dermed det høyeste
automatiseringsnivået, innenfor hva
som kan regnes som fornuftig.

Sveiseautomatisering for 
monopæler
Monopæler er den vanligste funda-
menttypen for havvindmøller som
brukes i dag. Monopæler er «kjørt»
fast i havbunnen og støtter vindmølle-
tårnet gjennom et overgangsstykke.
Produksjon av disse aller tyngste kon-
struksjonene i industrien krever svei-
sing og fugebearbeiding med høy

ytelse, og med den beste kvaliteten på
rullebukker og manipulatorer.
Den moderne produksjonsteknologien
tillater integrering av forskjellige pro-
duksjonsfaser, for eksempel plateskjø-
ting, fugebearbeiding, flens monte-
ring, rotering og transportering av
monopæl-seksjoner. Muligheten for
integrering åpner også for betydelig
kvalitetsforbedring, selv for tykke
materialstrukturer.
Samtlige prosesstrinn har kun ett mål
- å effektivt bli en del av én komplett
monopæl og samtidig minimere fei-
lene. Det er Pemameks spesialisering
å optimalisere hvert prosesstrinn, uan-
sett om det er å sveise plateskjøter,
langsgående sveiser av seksjoner eller
sirkulær sveis i full monopæl-sam -
menstilling.
For å garantere maksimal produk-
sjonsytelse, er det avgjørende å esti-
mere takt-tiden for hvert prosesstrinn.
I tillegg må de potensielle flaskehal-

Sterkere fundamenter med
sveise-automasjon
Etter hvert som turbinene blir tyngre og bladene lengre, er kravene til offshore-fundamentene klare: de må
være stivere, sterkere og mer pålitelige. For produksjonsprosessen betyr dette å integrere ny teknologi og mer
effektive produksjonssystemer.

Produksjonen av disse tyngste kon-
struksjonene i industrien krever svei-
sing og fugebearbeiding med høy ytelse,
med den beste kvaliteten på rullebukker
og manipulatorer.

Pemamek designer og produserer spesialtilpassede maskiner for monopæler og
overgangsstykker. Produksjonslinjen integrerer alle viktige produksjonsfaser.
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sene analyseres, men også hvor mye
hvert prosesstrinn faktisk øker den to-
tale produksjonseffektiviteten.

Robotisert jacket sveising
En jacket-konstruksjon har en mye
mer kompleks geometri enn et mono-
pæl-fundament. I hovedsak består en
jacket-konstruksjon av tre eller fire
ben diagonalt, horisontalt avstivet mot
et overgangsstykke i sentrum. Bena er
også koblet sammen med avstivning
for å gi den nødvendige stivheten.
Noder av jacket-ben og avstivning in-
kluderer den mest krevende sveise-
skjøten for hele konstruksjonen. Svei-
sing av disse geometrisk variable fu-
gene kan robotiseres, og dermed
oppnå et bemerkelsesverdig effektivi-
tetshopp. Med en adaptiv robotsvei-
sing, for eksempel PEMA WeldCon-
trol 300 SCAN, kan produsenter ef-
fektivt implementere multipass-svei-
sing. Arbeidsstykket skannes og inn-
hentet data analyseres i programva-
rens innebygde system, som skanner
den faktiske geometrien og korrigerer
robotens sveisebaner deretter.
Vellykket bruk av disse teknologiene i
automatisert sveising betyr at hele
multipass-sveisingen kan forhåndsde-
fineres på styringspanelet der operatø-
ren velger riktig program. Etter dette
kan systemet håndtere sveiseparame-
tere, så vel som fugefølgingen, gjen -
nom hele den flere timers lange svei-
sen. Operatøren overvåker kun at re-
sultatet blir tilfredsstillende. Dette
gjør det til og med mulig for én opera-
tør å overvåke flere aktive sveiseho-
der samtidig.

Kvalitet og høyere ytelse
I takt med at vindenergien i økende
grad beveger seg ut mot havet og flere
aktører går inn i dette markedet, må
fokuset nå rettes mot produksjonspro-
sessene og hvordan disse kan utvikles
mer effektive og pålitelige.
I arbeidet med enorme havvindkon-
struksjoner er effektivitet en av fakto-
rene, men det innebærer også bespa-
relser i utnyttelse av gulvplass, bedre
arbeidssikkerhet (HMS) og et renere
arbeidsmiljø. For å oppsummere, vel-
lykket automatisering betyr kvalitet,
høyere ytelse og bedre arbeidsforhold. 
iTec AS distribuerer PEMA i Norge
og står for levering, igangkjøring og
opplæring, samt service og oppføl-
ging.

Ta kontakt med Salgssjef for 
maskiner hos iTec, 
Arild Wangsmo, 
på tlf: +47 95 009 351 eller e-post:
arild@itec.as, for mer informasjon.

Møt oss på årets SMART Sveis konfe-
ranse 3. mars 2020!

For mer informasjon besøk: 
www.itec.as �

Offshore jacket-fundamenter klare for installasjon. En jacket-konstruksjon har en
mye mer kompleks geometri enn et monopæl-fundament.

Sveising av noder er en av de mest krevende prosessene på grunn av de geometrisk
variable fugene. Med robotisert sveising kan prosessen automatiseres, noe som for-
bedrer produktiviteten betydelig. 

Pemamek designer og produserer spesialtilpassede maskiner for monopæler og
overgangsstykker. Produksjonslinjen integrerer alle viktige produksjonsfaser.
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Formnext er messen for 3D printing
av alle typer materialer og ble arran-
gert i Frankfurt 19. – 22. november.
Messen samlet 850 utstillere fra 35
land og hadde 35000 besøkende fra 99
land.  Nippon Gases  var representert
på stand sammen med sin eier Taiyo
Nippon Sanso Corporation (TNSC)   
Det er en sterkt voksende interesse for
industriell 3D printing noe som vises
ved økningen av utstillerer på Form-
next som de 2 siste årene har økt fra
noen titalls utstillere til over 800 ut-
stillere. 
Som gassleverandør er man naturlig-
vis  opptatt av de metodene hvor gass
kan påvirke kvalitet på sluttproduktet
så derfor er vår fokus rettet mot «me-
tal additive manufacturing» som be-
nevnes MAM eller bare AM.  
Mange leverandører representert på
Formnext  er rettet mot printing av
plastmaterialer som i stor grad kan
sies å være «etablert», mens det
innenfor «MAM» er mer i startfasen.
MAM har potensiale til å erstatte pre-
sisjonsstøping og smiing og over tid
vil dette finne sine anvendelser som
gir økonomiske besparelser. 
Etablerte metoder benyttes som
«smeltekilde» og det kan benyttes
tråd eller  pulver som tilsats.  Kvalitet
på sluttproduktet påvirkes naturligvis
av mange forhold i prosessen. På
Formnext er det utstillere som har løs-
ninger innenfor forskjellige deler av
prosessene som skal bidra til å holde
kontroll med detaljer og det er sys-
temleverandører som leverer kom-
plette anlegg. 
For å utnytte potesialet i AM er det
behov for optimalisering av design.
Leverandører av denne tjenesten var
også tilstede på messen og naturligvis
tyske kompetanse instittutter.  
De fleste leverandørene satser på
SLM (LMF) med smelting av pulver
med laser som smeltes lagvis i meget
tynne lag og strukturen bygges opp
fritt i pulverseng. LMD er en annen
prosess hvor pulveret kommer sam-

men med argon og bygges opp lagvis.
LMD er mer produktiv og er meget
godt egnet til pålegging. Det finnes
også metoder som er mer nisjepreget.
3D printing utføres også med konven-
sjonelt sveiseutstyr. Eksempel på det
er Norsk Titanium som har egenutvi-
klet prosessen.
Forurensninger av oksygen og fuktig-
het er kritiske parametere man må ha
kontroll på i kammeret og i pulveret
som brukes. Krav til maksnivåer av
forurensinger vil variere avhengig av
type materiale. 
Mekaniske egenskaper vil  påvirkes
av hvor mye forurensinger som be-
finner seg i kammer og tilsats.
Norsk Titanium har over lang tid ut-
viklet sin prosess (WAM - Wire Addi-
tive Manufacturing) og har i øyeblik-
ket 15 produksjons celler fordelt på
US og Norge. Deres prosess har opp-
nådd godkjennelse av kunde innenfor
luftfart.  En av utfordringene i deres
prosess er å beholde den leverte gass-
kvaliteten helt frem til brukerstedet.
Fleksible slanger må benyttes i en del
av forsyningssystemet. Avhengig av
slangetype vil gassen forurenses på
vei til brukerstedet.  Norsk Titanium
tester nå 3D ProTM slanger levert av
Nippon Gases. 
Vår nye eier Taiyo Nippon Sanso Cor-
poration (TNSC) jobber mye med 3D
printing ved sitt forskningssenter i Ja-
pan. De har mye erfaring med utvik-

ling av produkter og løsninger mot
bil industrien og har de siste årene fo-
kusert spesielt på utvikling av produk-
ter for 3D printing.
For å ha kontroll på kvaliteten som
produseres anbefales en kontinuerlig
overvåkning av forurensinger. Strøm-
ningsbildet ved spyling vil variere av-
hengig av delene i kammeret. Spesielt
er fuktighet vanskeligere å få fjernet
før oppstart. 
Ved å analysere forurensinger vil man
ha kontroll over når maskinen er klar
til å startes etter spyling med ren ar-
gon og man vil ha kontroll under pro-
sessen. 
TNSC tilbyr følgende løsninger for å
ha kontroll på prosessen.
Tørkekabinetter for pulver med argon
atmosfære og varme. 

Gass slange med minimal 
diffusjon av fuktighet
Gass slange 3D ProTM med minimal
diffusjon av fuktighet. Produktet er
brukt i Japan i sveisebransjen i flere år
og tilbys nå også AM markedet i Eu-
ropa. 

Gassrenser
Nanochem® purifier
Rensesystem for argon før bruk i AM.
Monteres ved brukerpunkt for å opp-
rettholde gasskvaliteten etter bruk av
slanger.

Verdens største 3D 
printing messe

Strømning bildet vil variere avhengig av delen i 
kammeret. 
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3DProTM tResirkulasjon system 
for argon
Selv små mengder oksygen og fuktig-
het absorberes i et metall under pro-
duksjonsprosessen og kan gi reduk-
sjon i mekaniske egenskaper 
Mangel av nøyaktig kontroll av gass-

atmosfære i produksjonskammeret er
grunnen til at forurensninger som ok-
sygen og fuktighet går inn i delen.
Taiyo Nippon Sanso-gruppen har ny-
lig utviklet en ny innovative
3DProTM Recirc™ Advanced Sys-
tem for å senke oksygenet og fuktig-
hetskontaminering til ekstremt lavt (få
ppm) nivå, og reduserer dermed oksy-
gen og fuktighets opptaket betydelig i
delen.
3DProTM Recirc™ Advanced Sys-

tem gjør det mulig for kundene raskt
og presist kontrollere gassforurens-
ninger i prosessen ved å benytte neste
generasjons renseteknologi. Systemet,
når det blir introdusert kommersielt i
begynnelsen av 2020, vil radikalt for-
bedre kommersiell 3D produksjon.

Det generelle inntrykket fra messen er
at AM industrien øker farta og marke-
det  vil avdekke flere og flere mulig-
heter for AM.

Lasse Øverbø
Stig Roaas �

Lumatek AS
er en nisje-be-
drift med til-
hold i Deger-
nes, Østfold.
Firmaet ble
etablert høsten
2017, med fo-
kus på å bli en
viktig bidrag-
syter for næringslivet, mekanisk
sektor. Bedriften satser bredt mot
sveiseindustri, produksjon og verk-
steddrift med et stort varesortiment
fra anerkjente leverandører.
I sortimentet finnes sveisemaskiner,
sveisebord, sveiseautomasjon, svei-
setilbehør, induksjonsvarmere, opp-
spenningsverktøy, rullebukker, rote-
rende sveisebord, maskiner for me-
tallbearbeiding, verktøy, måleutstyr,
kjemikalier og tilbehør.
Sjekk gjerne ut hjemmeside og nett-

butikk: http://maskinshop.no 
Lumatek AS deltar som utstiller på
SMART Sveis konferansen, og der-
som du også benytter anledningen

til å delta på konferansen vil du få
mulighet til å treffe representanter
fra Lumatek AS. 
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Veldig glad i å lage nye ting
Den 26. mai i 1981 ble det født en gutt
i Halden. Lite ante foreldrene den da-
gen om at dette skulle bli en fremra-
gende sveiser. En sveiser med skape-
revne og dyktighet til å produsere de
mest fantastiske konstruksjoner. Selv
forteller Ronny Harstad Engh at han
er veldig glad i å lage nye ting. Så all-
tid moro med en utfordring.

Født og oppvokst i Halden
Ronny forteller at han er en ekte Øst-
folding selv om det nå heter Viken.
Han tok over huset til han far til slutt.
«Jeg måtte ha det siden det var stor
garasje med verksted». Et verksted
som etter hvert ble et sveiseverksted.

Lærte sveising av sin far
Ronny har holdt på med sveising så
lenge han kan huske. Begynte å lære
meg å sveise av far min når jeg var
rundt 10 år. Faren drev eget firma som
het Engh Rør & Sveiseservice. Det
var i dette firma han fikk sansen for
sveising.

Utdanning og lærlingtiden 
i Halden
Han er utdannet sveiser og tok lærling
tiden sin hos Teknotherm i Halden.
Jobbet der i 7 år før han fikk jobb i
NVS, som idag heter Assemblin. Der
jobbet han i 8 år, og nå er Ronny hos
F. Jørgensen Comfort i Halden hvor
han har vært i 3 år.

Bil som hobby
Jeg har alltid hatt bil som hobby. Så i
1999 begynte jeg å bygge min egen
banebil. Det er da det begynte å skje
ting innen grenrør og eksos. Laget en
del eksos og grenrør til venner etter
som årene gikk. Ble jo så klart flin-
kere og flinkere, så etterspørselen ble
også større. Så etter mye om og men
bestemte jeg meg for å starte et en-
mannsforetak på nyåret i 2019. Så i
2019 tok det veldig av med jobber si-
den jeg begynte og dele mer og mer

bilder av det jeg laget på Facebook og
Instagram. Så jobbene har bare ramlet
inn etter det.

Rustfrie grenrør og eksosanlegg
Det går for det meste i rustfrie grenrør
og eksos. Lager selvfølgelig andre
produkter også. Men det er stort sett
grenrør og eksosanlegg som han dri-
ver mest med.

Viktig med riktig utstyr
Alt blir sveiset med tig. Kostet på meg

et vannavkjølt Selco Genesis 2200
ac/dc apparat med fot pedal på høsten
2018. Helt fantastisk apparat. En
slangepakke fra CK worldwide. Dette
er en slangepakke med et slankt hånd-
tak uten knapp med myke slanger
med flettet stoff som er utrolig myke i
forhold til den originale slangepak-
ken. Nå bruker jeg bare sveise kopper
fra Furick (Fupa) på rustfritt. Går
mest i Fupa12 og Fupa BBWSG kop-
per. Helt suverene kopper med godt
gassdekke, så du kan dra wolfram

Engh Fabrication
En dag redaktøren satt og tittet på Sveisegruppen Norge på Facebook dukket det opp et interessant bilde.  Et
bilde som skapte såpass interesse at det ble etablert en kontakt for å finne ut mer om dette firmaet med navn
Engh Fabrication.
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ganske langt ut for å komme til i
trange plasser. Lumatek AS i Deger-
nes får snart disse på lager. Anbefaler
folk og prøve ut disse.

Tidkrevende tilpasninger
Alle grenrørene jeg lager blir laget i
316L. Og alt av eksosanlegg blir laget
i 304. Det som kan ta lang tid noen
ganger er og komme frem til hvor tur-
boen skal stå. Hvordan grenrøret skal
se ut, og hvordan jeg skal trekke rø-
rene. Noen ganger kan dette ta opptil
flere timer. Når jeg først har fått nestet
opp ett rør, så er det nesten plankekjø-
ring på resten av rørene. Noen ganger
kan det også være såpass trangt så jeg
må skifte til veldig smale tig kopper.
Eller også lage en liten bøy på wolfra-
men. Da kommer Fupa koppene til
nytte, siden de har så veldig godt
gassdekke. Et godt triks som kanskje
ikke alle kjenner til.

Viktig med godt bakgassverktøy
Når jeg sveiser disse rørene til grenrø-
ret hver for seg, så har jeg dreiet meg
kone plugger i aluminium, som jeg
slår inn i hver ende for å kjøre bak-
gass. Er så mye enklere enn å holde på
med teip eller lignende. Alu pluggen
kan sitte nærme sveisen uten at den tar
skade av dette.
Til eksosrørene, så har jeg kjøpt sili-
konplugger for bakgass fra Tig  Aes-
thetics i USA. Helt suverene og enkle
i bruk. Slike plugger skal også Luma-
teck AS få inn etter hvert. 
Maskinene jeg bruker til dette er
båndsag, stor båndsliper for å plane
flensene og slipe rør, dreibenk for po-
lering av rørene, og roterende filer for
og glatte ut innvendig i kollektor.
Har også laget en egen jigg som jeg
kan spenne opp i båndsagen for og
kappe rørene til kollektoren.

- Sveises med et vannavkjølt Selco
Genesis 2200 ac/dc apparat med
fot pedal

- Slangepakke fra CK worldwide
- Fupa12 og Fupa BBWSG kopper
- Alle grenrørene jeg lager blir 
laget i 316L

- Eksosanlegg blir laget i 304 
kvalitet

- Silikonplugger for bakgass fra Tig
Aesthetics i USA

FA
KTA
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Nå er det litt over et år siden nye
eiere overtok Nippon Gases, tidli-
gere Praxair. I løpet av den tiden har
vi fått nytt navn og omprofilert bl.a.
kundetanker og forhandlere. Til
tross for flere endringer, er vårt fo-
kus på sikkerhet og kvalitet fremde-
les det samme. Vår sikkerhetseks -
pertise har vi gjort tilgjengelig for
våre kunder gjennom interaktive
sikkerhetskurs. Disse gjennomføres

på nett når det passer deg.  Les mer
på våre hjemmesider under «Tje-
nester».  

Lavere – lettere – sikrere
Vår unike 300 bars MIGMA®-
flaske med innebygd Flowreg-ven-
til gir våre kunder en hendig flaske
med mye gass. MIGMA® innehol-
der omtrent like mye gass som en
vanlig 50 liters flaske og passer 
perfekt bak på en sveisemaskin.
MIGMA® får du med Secure, 2, 8
og 18, Argon og Alumix.
På SMART konferansen håper vi
alle stikker innom oss for å slå av
en prat og kanskje også få med seg
en av de populære sveiseluene våre.
Det blir gjensyn med flere velkjente
fjes, samt mulighet til å hilse på
flere av våre nye regisonsselgere.
Våre selgere jobber tett med vårt ut-
strakte forhandlernett for å sikre til-

gjengelig produkt hvor og når du
trenger det! 
Vi sees på SMART Sveis konferan-
sen! �

Nippon Gases – nytt navn, samme
fokus på sikkerhet og kvalitet

Ådne Vik, ny Regionsansvarlig
Vestfold og Telemark, ser frem til fag-
lig påfyll og mange nye kontakter på
bransjetreffet på Hellerudsletta. 

300 bars MIGMA® flaske med inne-
bygd Flowreg-ventinl er lavere, lettere
og sikrere.

Det begynner vel nå å bli godt kjent at
det er fattet et vedtak i komiteen
SNK-67 i Standard Norge om at NS
477 skal trekkes tilbake 31.12.2020.
Dette innebærer at det etter denne
dato ikke vil bli utdannet flere svei-
seinspektører i hht NS 477.
Det er viktig å understreke at alle som
sitter med et NS 477 sertifikat skal
vite at alle NS 477 sertifikater gjelder
til den utløpsdatoen som er skrevet på
selve sertifikatet selv om denne da-
toen kommer etter 31.12.2020. Men
etter den aktuelle dato på sertifikatet
vil ikke lenger sertifikatet være gyl-
dig.
Men det vil selvfølgelig fortsatt være
behov for sveiseinspektører. Alterna-
tivet etter NS 477 vil være IWI-S,
eventuelt IWI-C for de som er kvalifi-
sert for dette. De godkjente utdan-
nings- institusjonene som pr i dag er

KIWA TI og Force Technology, vil
fortsatt tilby sveiseinspektør utdan-
ning, men da IWI utdanning, og ikke
NS 477 utdanning.
For kandidater som ønsker sveisein-
spektørutdanning etter 31.12.2020 vil
ikke forskjellen være merkbar. Dette
fordi NS 477 utdanningen bygger på
IIW guidelines for sveiseinspektører.
Den samme guideline vil ligge til
grunn for IWI utdanningen.
En anbefaling til de som sitter med
NS 477 sertifikat, men som ikke har
IWI-S, vil være at de i løpet av 2020
sørger for å skaffe seg IWI diplom.
Det gjøres ved å legge inne en søknad
på www.sveis.no

For personer med NS 477 sertifikat vil
følgende gjelde for å få IWI-S:
NS 477 i faggruppe 1: 
Her kreves at vedkommende har mini-

mum 2 års praksis som NS 477 in-
spektør og at man må gjennomføre
modul 6.
NS 477 i faggruppe 2: 
Her kan IWI-S diplom utstedes di-
rekte etter NS 477 sertifisering. Dvs.
at disse personene vil få IWI-S etter
søknad uten ekstra kurs.
NS 477 i faggruppe 3: 
Som faggruppe 2
NS 477 i faggruppe 4: S
om faggruppe 2
NS 477 i faggruppe 5: 
Her må modul 3 gjennomføres.

Kostnader for IWI-S diplom:
Behandlingsgebyr for IWI-S søknad
for personer med NS 477: kr 1.000,-
Behandlingsgebyr for NS 477 
og IWI-S søknad: kr 6.000,-
Diplomavgift for IWI-S diplom: 
kr 2.000,- �

NS 477 trekkes tilbake 31.12.2020
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ESABs Dual Shield® Prime er en fa-
milie av sømløse rutile fluxfylte rør-
tråder uten kobberbelegg og med lavt
hydrogeninnhold (H4) som reduserer
fuktighetsopptak i fuktige miljøer, og
gir gode  slagseighetsverdier ned til -
60 oC. Tester gjennomført i samsvar
med AWS-standarder viser et nivå på
2,17 ml diffunderbart hydrogen per
100 g avsett. Etter en ukes ekspone-
ring med 90 % RH ved 30 oC, viste
Dual Shield Prime bare 2,35 ml dif-
funderbart hydrogen.
«Vi laserforsegler sømmene slik at det

ikke er noen fare for at Dual Shield
Prime opptar fuktighet», sier Neil
Farrow, Global Product Manager for
Flux fylte Rørtråder hos ESAB.
«Selv etter lengre tids lagring og ek-
sponering beholder disse H4-trådene
sitt lave hydrogeninnhold. Der hvor
prosedyrene tillater det, kan Dual
Shield Primes lave innhold av dif-
funderbart hydrogen fjerne eller re-
dusere behovet for forvarming.» 
Dual Shield Prime-rørtrådene egner
seg spesielt til stål med høy strekk-
fasthet og anvendelsesområder som

krever slagseighet i lave temperaturer,
slik som skip, offshore, olje/gass og
prosessindustrien. Alle er ABS-god-
kjent, med tilleggsgodkjenninger for
de forskjellige produktene, inkludert
BV-godkjenning for klassene 81Ni1
H4.

Brukervennlig
Brukere på skipsverft og generell in-
dustri innen byggteknikk rapporterer
om at Dual Shield Prime produserer
en svært myk lysbue med nesten
sprutfrie sveiser og enkel slaggfjer-
ning, som er en viktig faktor ved fler-
lags sveising. Brukeren kan enkelt
kontrollere sveisebadet i spraybue og
trådene er meget operatørvennlige og
gir en god innbrenning. 

Uten kobberbelegg
Dual Shield Prime er en rørtråd uten
kobberbelegg. Følgelig er det ingen
fare for avleiringer som forurenser
trådmatere, trådledere, sveisepistoler
og kontaktrør med kobberpartikler.
Resultatet er problemfri trådmating,
høy produksjonsstabilitet, redusert for -
bruk av slitedeler og suverene sveise-
egenskaper. Kombinert med lavere

ESABs Dual Shield® Prime; 
Rutile Fluxfylte rørtråder med lavt
hydrogeninnhold og laser sveisede 
sømmer for å hindre fuktighetsopptak

Michael Abrahamsson började på Esab Norge som Sales
Manager Norway den 1 Februari 2019. Han kommer från
en tjänst som Key Account Sales Nordic på Esab, har tid-
ligare jobbat på Lincoln Electric med ansvar för Norge,
Danmark, Sverige och Island. 
Michael når du på michael.abrahamsson@esab.se eller
på telefon +46 706 061 769.

Ole Martin Engebretsen startet på ESAB Norge 1 April
2019 som Salgsingeniør og ansvarlig for Forhandlere (og
direktekunder) Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Opp-
land, Buskerud, Vestfold og Telemark. Hans tidligere ar-
beidssted var Glassfabrikken AS der han jobbet som
Teknisk Tegner. Ole Martin når du på olemartin.enge-
bretsen@esab.no eller på telefon 92 44 96 48.

Stig Strømberg hadde sin første dag på  Esab Norge den
1 November 2019 som Salgsingeniør og ansvarlig for
Forhandlere (og direktekunder) Møre og Romsdal, Sogn
og Fjordane, Nord- og Sør-Trøndelag. Han kommer fra
Brødrene  Dahl som Selger for Industri og VVS. 
Stig når du på stig.stromberg@esab.no eller på telefon 
91 68 98 83.

Nyansatte hos ESAB

fortsettelse side 65
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Viktig ansvar
Noe av det viktigste ansvaret vi har
som sveisetekniske ledere er å sikre
en levedyktig sveis i konstruksjoner.
Tradisjonelt gjør vi dette gjennom per -
s onellkompetanse, erfaring, prøving
og feiling, prosedyrestyring av pro-
sessene og inspeksjoner. Ofte, synes
jeg, at det legges for mye vekt på den
teoretiske delen av sveisingen og ikke
hvordan kravene i praksis skal etterle-
ves.

Verdiskapning
En kan kanskje si at vi er veldig glad i
å «inspisere kvalitet inn i produktene
vi lager», men vi må stille oss spørs-
målet om dette er verdiskapende. Når
kravene blir for detaljerte og det ikke
er praktisk mulig å gjennomføre, da
gjør vi noe feil. Når de første digitale
løsningene kom på markedet så var

hovedfokuset økonomi og potensielle
kostnadsreduksjoner. Etter noen år
kom det inn er mer kvalitetssikrings-
filosofi noe som i og for seg er bra for
den sveisetekniske ledelsen.

Hvilke verdi gir digitaliserings -
utstyr ?
Nå synes jeg tiden er inne for å se på
hvilken verdi slikt digitaliseringsut-
styr kan gir for fagarbeideren og svei-
sefaget sveis, - det viktigste leddet i
denne verdikjeden.
Sveiseren er den fagarbeideren som
bestemmer hvordan produktet faktisk
blir og om vi ser på manuelle sveise-
metoder er kanskje dette yrket et av de
aller mest kontrollerte håndarbeidet vi
har her i landet.
Når jeg prater med personer i bransjen
som gjerne ikke kjenner så godt til
sveisetekniske problemstillinger, sam -
menligner jeg en snekker og et vater
med hvordan sveiseren og ny tekno-
logi bør benyttes, dette eksempelet

forteller noe om hvilken verdiskap-
ning digitalisering kan gi sveisebran-
sjen.

Erfaringer med digitalisering som
verktøy hos Aker Solutions
Under mitt foredrag på SMART Sveis
konferansen vil jeg snakke mer kon-
kret om dette og hvilke erfaringer vi
har i Aker Solutions, digitalisering
som verktøy og legge vekt på hvilken
betydning dette har for sveiserens mu-
lighet til å bygge kvalitet inn i produk-
tene. �

Når kravene blir for detaljerte og
det ikke er praktisk mulig å
gjennomføre, da gjør vi noe feil
Kristian Jørgensen, ansvarlig for produksjonsteknologi hos Aker Solu -
tions deler noen tanker med SveiseAktuelts lesere før SMART Sveis 
konferansen. Kristian er en av mange interessante foredragsholdere på
konferansen.

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Punktavsug Sveisemaske med friskluft Filter – støv/oljetåke Avsugsbord

Stort leverings program!
Salg og service
over hele landet!

• Salg
• Support
• Serviceavdeling
• Delelager

www.teijo.no
firmapost@teijo.no 
Tlf. 32 22 65 65
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ESAB Welding & Cutting Products
announced that it has migrated all ele-
ments of its ESAB Digital Solutions
offering to a unified platform powered
by Microsoft Azure IoT and utilising
the ThingWorx® Industrial Innovation
Platform from PTC. The move provi-
des a seamless customer experience
across the entire fabrication workflow
and enables the system to seamlessly
share data between components on the
backend. ESAB’s suite of digital ser-

vices links plate optimisation, cutting,
welding, gas management and quality
assurance to drive continuous impro-
vement in traceability, documentation,
asset management, productivity and
quality. 
“Manufacturers and fabricators that
want to be part of the digital transfor-
mation need a solution that connects
every step of the metalworking pro-
cess, and ESAB is one of the very few
industry partners to offer a complete

portfolio of digital services,” says
Ludvig Enlund, General Manager,
ESAB Digital Solutions. 
ESAB’s digitally-linked service offe-
rings include Columbus® III CAD/
CAM nesting software for mechani-
sed cutting, CutCloud™ for cutting
productivity data, WeldCloud™ and
WeldCloud Universal Connector for
welding productivity, WeldQAS and
WeldScanner for real-time monitoring
and recording of arc characteristics as

ESAB Digital Solutions 
offers seamless customer experience
across suite of online data management
solutions

ESAB Digital Solutions provides a seamless customer experience across the entire fabrication workflow to drive continuous impro-
vement in traceability, documentation, asset management, productivity and quality.
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well as various gas management sys-
tems. 
“ESAB Digital Solutions enables
users to put data to work to drive cont-
inuous improvement in four major
areas: asset management, producti-
vity, quality and documentation/trace-
ability,” says Enlund. 
In one recent success story, the capa-
bilities of ESAB Digital Solutions re-
duced the time the welding supervisor
spent on documentation by one hour
per week, per welding station. 
“Products such as WeldCloud, Weld-
Scanner and WeldQAS automate what
is a tedious and costly process that is
also prone to human error,” says En-
lund. “With the need for documenta-
tion and traceability growing, especi-
ally in the power, wind tower, offs-
hore, pressure vessel, shipbuilding
and other industries, connected soluti-
ons help fabricators use time more
productively.”
In a second example, ESAB’s Digital
Solutions enabled a fabricator of agri-
cultural equipment to increase MIG
welding arc-on time from 10 to 20
percent.
“A fabrication step that had previ-
ously been a bottleneck now provides
the productivity essential for meeting
demand,” says Enlund. “The customer
identified activities that they could
offload from their highly skilled wel-
ding operators, freeing them to focus
more on welding.”
In the third example, an ESAB techni-
cian used a cloud-based solution to di-
agnose faults that occurred when an
end-user forgot to put coolant into a
water-cooled system. 
“Receiving alerts via text and email,
such as for a system that suddenly
shuts down or operates outside of spe-
cifications, are standard features on
our suite of services,” says Enlund.
To learn more about specific digital
solutions, visit esab.com/digital. 
ESAB Welding & Cutting Products is
a recognised leader in the welding and
cutting industry. From time-honored
processes in welding and cutting to re-
volutionary technologies in mechani-
zed cutting and automation, ESAB’s
filler metals, equipment, and accesso-
ries bring solutions to customers
around the globe. 

For more information, 
visit www.esab.com �

INNEBYGGET SIKKERHETSSYSTEM
CE-GODKJENT
...

...

03
02 
01

CALL ME 
COWELDER
EN SAMARBEIDENDE SVEISEROBOT

CoWelder er en komplett sveiserobot-
løsning med alt inkludert, klar for in-
stallasjon i en eksisterende produksjon. 
Den gjør produksjonsarbeidet mer 
effektivt uansett mengde og frekvens. 

Mulighet for alt fra enkel sveising til 
avansert MIG- eller TIG-pulssveising.

Dette er et lønnsomt skritt inn i 
sveiseautomatisering.

stallasjon i en eksisterende produksjon. 

migatronic.com

innhold av diffunderbart hydrogen,
gir disse egenskapene økt produkti-
vitet, lavere sveisekostnader og høy-
ere sveisekvalitet.

Dual Shield Prime-produkter
ESAB tilbyr Dual Shield Prime i to
forskjellige varianter og i diametere
på 1,2 til 1,6 mm: 
Dual Shield Prime 71 LT H4, dim 1,2
leveres i 5kg og 15kg spoler, øvrig
dim. leveres i 15 kg
Dual Shield Prime 81Ni1M H4, dim
1,2 leveres i 5kg og 15kg spoler, øvrig
dim leveres i 15 kg
• Dual Shield Prime 71 LT H4: For

ulegert/lavlegert stål og godkjent

ned til -40 oC; godkjent for Ar/CO2
eller 100 % CO2 som dekkgass. 

• Dual Shield Prime 81Ni1M H4:
Produsert for sveising av ulegerte/
lavlegerte stål; bruker Ar/CO2 som
dekkgass.

ESAB Welding & Cutting er en aner-
kjent bransjeleder i sveise- og skjæ-
reindustrien. ESABs tilsatsmateriale,
utstyr og tilbehør leverer løsninger til
kunder over hele verden, innen alt fra
veletablerte prosesser i sveising og
skjæring til revolusjonerende teknolo-
gier i mekanisert kutting og automati-
sering. Mer informasjon finnes på
esab.com. �

ESABs Dual Shield...
fortsettelse fra side 62
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Utgiv.dato: Annonse- og artikkelfrist:
1/2020 5. februar 10. januar 

(kommer ut tidlig pga SMART Sveis) 
2/2020 29. mai 4. mai
3/2020 21. september 31. august
4/2020 2. desember 11. november

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

Opplag pr. nr.: ca 2 000

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

www.sveis.no

Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2020

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

Årsavtale/Rabatt – etter avtale
Tillegg utfallende – 10%

Dobbeltside: 22.000,-

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

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

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

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

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

Alexandra Wichstrøm, styremedlem
Slagen rør og sveiseservice/ Octa AS
iweld_alexandra@outlook.com
Mobil 93 22 30 96

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

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

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

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

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

Knut Arne Hundal, 1. varamedlem
TESS Sør, avd Drammen 
KnutArne.Hundal@tess.no
Mobil 41 55 60 66 

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

NSFs hovedstyre 2019/2020

Hotellet melder at det er god kapasitet for overnatting.  
Da er det bare å melde seg på til årets høydepunkt innen sveisebransjen.

SMART Sveis konferansen.

Kommer du ?

Påmelding så snart som mulig, og helst innen 15. februar.
www.sveis.no



And you know.www.kemppi.com

Natural extension to your hand
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