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Connect and go.
Med ALTOP er du klar på et øyeblikk
Air Liquides Altop™-flaske
er alltid klar til bruk. Kun
slangetilkobling før du kan
komme i gang med jobben.
Ingen ventetid.
Altop™ har integrert og beskyttet reduksjonsventil som
er utstyrt med on/off-arm, innholdsmåler og håndtak. Meget
enkelt og meget funksjonelt.
Air Liquide legger nemlig stor
vekt på å gjøre din hverdag
lettere og sikrere. Derfor lytter
vi til dine behov slik at vi også
i fremtiden kan utvikle de
produkter som du har bruk for.
Les mer om Air Liquide på
www.airliquide.no

Air Liquide Norway A/S | Ryghgt 2B | 3051 Mjøndalen | Tlf 32 27 41 40 | Fax 32 27 41 59 | www.airliquide.no

Han ble født på Stord fjerde juledag i 1953. Alt fra starten hadde han en eldre søster, og ti år senere fikk han en
lillebror. Foreldrene sørget for en trygg barndom og oppvekst. Etter fullført ungdoms- og yrkesskole fulgte han i
farens fotspor - inn porten på Kværner Stord. I dag er han en av norsk sveisebransjes mest merritterte aktører.
Han var den første som mottok den svært høythengende Sveiseteknologiske Hedersprisen – bare 47 år gammel.
Eddie Flatås (59) er vår Sveiseprofil.

”Ønsker en kvalitetssikret
harmonisering av sveiseopplæringen i Norge opp
mot et internasjonalt nivå.”
– Oppvokst på Stord var det helt
naturlig for meg å søke til verftet. Jeg
fikk jobb som hjelpearbeider og
senere platearbeider med varmebehandling som hovedoppgave.

I 1982 kom jeg med i et pilotprosjekt
som Audun Tveit satte i gang på Stord
Tekniske Fagskole. Et to-årig fulltids
studie i sveiseteknologi. Jeg var fortsatt ansatt hos Kværner Stord, men

søkte intern opplæring som NDTultralyd-operatør.
I 1986 søkte jeg en stilling som sveiseingeniør og ble ansatt på Sveiseteknisk avdeling hvor jeg er den dag
i dag. Siden 1998 har jeg vært faglig
leder i avdelingen.
Tidlig gift
– Du giftet deg allerede som
18-åring?
– Ja da, men det har gått bra. Vi fikk
tre barn og i dag har vi syv barnebarn.
- Du har en sønn som ikke har latt
seg skremme av far og bestefars
yrkesvalg?
– Ja det er riktig. Han går nå på
ingeniørhøgskolen her på Stord. Hele
storfamilien bor og trives på Stord.
Bobil er livet
– Men om sommeren setter du og
fruen kursen ut i Europa?
– Det begynte i 2004. Da ble vi hekt
på Bobil-livet. En aldeles fantastisk
ferieform. Sist sommer hadde vi en
herlig tre ukers tur rundt i Europa. Nå
har vi vår tredje bo-bil. Bilen har blitt
en fot større for hver gang!
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Her er Eddie Flatås i en pause under Nordic Welding Conference på Rica Park Hotel Holmenkollen
i oktober.

14 måneder i Kina!
– Du har hatt og har sveiseteknisk
ansvar på en lang rekke store off5

Morgenstemning i Mozel-dalen i juli 2012.
shoreinstallasjoner, helt fra Oseberg
A og Gullfaks C?
– Har vært sveiseingeniør på noen
prosjekt og ansvarlig sveiseingeniør
på andre. Det være seg både i inn og
utland.
– For eksempel?
– Fra mars 2010 til april 2011 – i 14

måneder var jeg Welding and QC/QA
Manager i Kværners site-team i
COOEC Yard i Qingdao i Kina. Det
fire år gamle verftet hadde ca. 2000
ansatte. Med en gjennomsnitt alder
27-28 år. De var godt skolert, men
manglet noe erfaring innen Norsokkrav. Men lærevillig var dei.

Eddie Flatås besitter sertifikatene:
INTERNATIONAL WELDING ENGINEER, IWE
INTERNATIONAL WELDING INSPECTOR, IWI-C
EUROPEAN WELDING ENGIEER, EWE
EUROPEAN WELDING INSPECTOR, EWI-E

6

Sveiseteknologisk Hederspris
– I 2000 fikk du som den aller første
Norsk Sveisteknologisk Hederspris.
Hvordan var det?
– Det var selvfølgelig gjevt, men jeg
ville ha holdt en knapp på Audun
Tveit som på mange måter har vært
min mentor. Det var han som startet
opp Stord Tekniske Fagskole, sveiseteknisk linje. I tillegg et vekttallkurs
innen etterutdanning for sveiseingeniører høsten 1985.
Våren 1993 steppet han opp med
diplomet Europeisk Sveiseingeniør.
Det var noe nytt. Halve utdannelsen
kunne tas på det som i dag heter HSH
(Høgskolen Stord/Haugesund) den
gang Bergen Ingeniørhøgskole, og
resten ved British Welding Institute i
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 01-2013

Sveiseteknologisk Hederspris henger svært høyt og
er bare utdelt tre ganger. Den første som ble funnet
verdig til prisen var Eddie Flatås.
I Hedersprisens statutter her det blant annet:
”NSF har som forbundsidè å bidra til å styrke den sveiseteknologiske fagkunnskapen
i norsk industri. Hedersprisen kan tildeles en eller flere personer som utmerker seg
innen fagområde sveis- og materialteknologi.”
”Juryen satt igjen med en kandidatsom ikke bare i norsk – men også i internasjonal sammenheng – kan sies å ha utvist et spesielt sveisefaglig engasjement.
Årets kandidat er ansatt i en foregangsbedrift hva gjelder systematisk arbeide
innen sveiseopplæring, kompetanseheving og etterutdanning. Kandidaten har
arbeidet målrettet og langsiktig i forbindelse med utvikling, tilrettelegging og
gjennomføring av kvalitets- og effektivitetsforbedringer av fabrikasjons- og sveiseprosessen i bedriften. Dette ved aktiv innføring av kvalitetsstandarden NS EN
729, del 2. (I dag NS-EN ISO 3834-2).
Kandidatens brede engasjement har også omfattet en sterk medvirkning i tilsvarende nasjonale prosjekter og seminarer. Hans personlige engasjement strekker
seg langt utover den daglige jobben. Han er levende opptatt av bransjens fremtid i
Norge og villig til å gå langt for å medvirke til at offentlige myndigheter og andre
aktører skal gi sveisebransjens levelige vilkår.
Kandidaten har gjennom mange år vært en aktiv medspiller i Norsk Sveiseteknisk
Forbund (NSF) lokalt og sentralt, samt i Teknologibedriftenes Landsforening (TBL).
(I dag Norsk Industri.)
Han har spesielt engasjert seg innen yrkesutdanning, fagopplæring samt utvikling
av nye fagplaner og fagprøver for sveisefaget. Kandidaten har bidratt til en synliggjøring av sveisefaget. Gjennom sitt aktive engasjement i forbindelse med oppgaveutforming, tilrettelegging og avvikling av NM og Yrkes-OL i sveisefaget.
Som Norges representant har kandidaten deltatt som hoveddommer i fire YrkesOL – fra 1993 til 1999. Tilhørende komitearbeide har derved også medført et betydelig internasjonalt engasjement for utviklingen av fagområdet.
Kandidaten kan således vise til en stor bredde i sitt sveisefaglige engasjement og
er en klar ener i sitt arbeide for sveisefaget og bransjens fremtid i Norge.
Dette gjør Eddie Flatås, Aker Stord AS til en verdig vinner av Sveiseteknologisk
Hederspris 2000, som deles ut for første gang. Prisen deles ut av Norsk Sveiseteknisk Forbund og er en gavesjekk på kr 10,000,00.”

Cambridge. Han fikk NSF Hederspris
to år senere, i 2002.
Mange tillitsverv
– Du har også bidratt med en lang
rekke forskjellige tillitsverv i og for
NSF i inn- og utland?
– Det har blitt noen perioder blant
annet som styremedlem og nestformann i NSF. I perioden 1994 til 2003
var jeg dommer i seks NM i sveis, og i
1994 dommer i Nordic Championship
in welding. Fra 1993 til 2003 var jeg
dommer i seks forskjellige Yrkes OL.
Nå sitter jeg i en arbeidsgruppe innen
EWF/IIW-systemet der vi utarbeider
«Guidelines for education, training
and examination of International
Welder – IW»
SVEISEAKTUELT 01-2013 I www.sveis.no

– Du er også medlem av Norsokkomitéen?
– Der steller vi jo med fabrikasjonsstandarder og min plass er i materialgruppen.
Kvinnelig Norgesmester
– Hva synes du om at to av de tre beste i Sveise-NM i år er jenter?
– Det var fantastisk hyggelig at årets
Norgesmester i sveis er ei jente. Håper
det fører til at flere jenter får øynene
opp for hvor spennende faget er. Det
er allerede noen i bransjen og de
utmerker seg positivt.
– Hva tror du om fremtiden i bransjen?
– Den ser lys ut med hensyn til

arbeidsmengden. Rekrutteringen til
faget er ikke like positiv. For å vinne
kontrakter i konkurranse med lavkostland, må vi være bedre. Gjøre ting
smartere. Vi har mye å jobbe med
både nasjonalt og internasjonalt. Jeg
ønsker meg en harmonisering av sveiseopplæringen i Norge opp mot et
internasjonalt nivå. Kværner Stord har
utdannet 5 sveisere opp mot internasjonalt diplom (IW).
Tilbakemeldingene fra disse var
meget positiv og de ga utrykk for at
dette burde være «malen» for sveiseopplæring både i skole og bedrift,
slutter Eddie Flatås.
Les mer om Eddie på side 25
7

KOMPETANSE PÅ
TILLSETTMATERIALER
Med sine seks sterke varemerker tilbyr Böhler Welding Group et komplett sortiment av produkter og teknisk support for sveiseindustrien. Vår erfaring og kompetanse bygger på mer
enn 100 år i bransjen og strekker seg fra produksjon av stål til optimerte, kundetilpassede
løsninger. Takket være vårt verdensomspennende distribusjonsnett kan kunder over hele
verden dra nytte av vår ekspertise.
Böhler Welding Group Nordic er konsernets salgsselskap i Norden og Baltikum. Hovedkontor og sentrallager ligger i Avesta, Sverige, sentralt plassert i regionen. Der har vi bygget opp
et moderne teknikk- og logistikksenter som også støtter våre salgskontorer og lokale lager
i Solbergelva, Norge og Vantaa, Finnland.
Böhler Welding Group Nordic AB
Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva
Tel: +47 32238030, Fax: +47 32238040, www.bwgnordicsales.no

www.bwgnordicsales.no

Helgeland Offshore AS
først ute med laserbasert
påleggsveis
Bedriften holder til på Helgeland i Mo i Rana. Byen har en lang industrihistorie og sterke kompetansemiljøer, avansert infrastruktur og god
logistikk. Mo Industripark er en av de største industriklyngene i Norge.
Helgeland Offshore flyttet i mars 2012 inn i nye, moderne verkstedslokaler på havneområdet til Mo Industripark. Helgeland Offshore AS er en
spesialbedrift for høykvalitets påleggssveising, hvor ny CNC-styrt laserteknologi benyttes, og er således et verdifullt bidrag til Industriparkens
anseelse og kompetansenivå.
Eksklusiv rett
Helgeland Offshore er ledende i
Norge innen spesialsveising med laserteknologi. Bedriftens produksjonsleder og laserteknikere som betjener
utstyret har gjennomgått grundig opplæring av ved Technogenias hovedkontor i Frankrike, og er sertifisert på
utstyret, og har godkjenningsbevis fra
DNV på lasersveising.

SVEISEAKTUELT 01-2013 I www.sveis.no

Merete Karlsen er administrerende direktør i
Helgeland Offshore AS.

Basiskunnskaper er nødvendig
Laserteknikerne fra Helgeland Offshore som har vært i Frankrike og fått
opplæring på utstyret og prosessen,
presiserer at selv om det meste de lærte var nytt, er det av uvurderlig betydning å ha den utdannelsen og erfaringen de har fra sveising og mekanisk
arbeide i bunnen, for å forstå prosessen.
Miljøvennlig
Laserteknologien er 3-4 ganger raskere enn vanlig sveising, og gir sterkere kvalitet og lengre levetid på
utstyr. I tillegg åpner denne teknologien for nye anvendelsesmuligheter og
har en mer miljøvennlig profil enn tradisjonell teknologi for påleggssveising. Den gir mindre avgasser, mindre støy og mer effektiv bruk av energi. Andre miljøgevinster er gjenbruk
av komponenter. Sterkere slitasjebelegg gir lengre levetid. Slitte deler
med skade helt ned til grunnmaterialet
kan bygges opp med laser og gi liv til
utstyr som ellers ville bli kassert. Det
vil si mindre utskifting av utstyr og
deler og redusert materialforbruk.
Redusert transport vil også bidra positivt til miljøregnskapet for kunder i
det norske markedet, som slipper å
sende utstyr over lange distanser for å
få det reparert.
9
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Terje Lenningsvik styrer laserprosessen.

Helgeland Offshore har inngått et
samarbeide med det franske selskapet
Technogenia, som har patentert prosesser og leverer tjenester til petroleumsindustrien verden over.
Helgeland Offshore har sikret seg
eksklusiv rett til bruk av teknologien i
Norge og Sverige i sju år, og har i første omgang tatt i bruk teknologien for
å forsterke og beskytte boreutstyr.

V
Vi har gassene
- du har valget!

Yara Praxair har størst utvalg av beskyttelsesgasser for sveising. Våre beskyttelsesgasser
dekker alle sveiseoppgaver.
Hver enkelt beskyttelsesgass er utviklet for
å møte spesifikke kundekrav.
Yara Praxair har et eget kompetansessenter
med fagekspertise innenfor sveising.
Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv vår
gassvelger for riktig valg av gass.

www.yarapraxair.no
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I mars 2012 flyttet
Helgeland Offshore
inn i nye moderne
verkstedlokaler på
havneområdet til
Mo Industripark.
Foto: Rami Abood
Skonseng
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Svært høy kvalitet
Bedriften utfører hardfacing og samarbeider med det franske selskapet
Technogenia på prosessen LASERCARB. Hardfaching-prosessen er en
spesielt egnet metode for å løse ulike
problemstillinger som oppstår under
konvensjonell sveising. Laserstrålen
har de beste egenskaper når det gjelder kontroll av innsmelting og oppblanding. Strålen er presis og kompakt og kvaliteten blir svært høy på
lasersveiste belegg.
Teknologien egner seg på ulike applikasjoner som utsettes for stor slitasje.
Dette gjelder både innen olje/gass,
bergverk, prosessindustri med mer.
Laserteknologiens mange fortrinn kan
igjen gi kostnadsbesparelser i form av
økt pålitelighet, lenger levetid på utstyr, optimalisering av kostbart belegg
og tidsbesparelse.
Laserteknologiens fordeler:
1 – En laserstråle er en presis varmekilde, som betyr høy effekt, tetthet
og høy presisjon – bedre overflatefinish.
2 – En fullautomatisert prosess som
egner seg godt til repeterbar produksjon.
3 – Minimal porøsitet.
11
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Terje Lenningsvik,
Tor Johan Magnussen og Tone Almli
Edvartsen, synes
Helgeland Offshore
er en spennende
arbeidsplass.

TENN

TRYKK I SVEIS
S VEIS
I TRYKK

MigaLOG™ - ny software til
Migatronic Sigma Galaxy
Migatronics nyutviklede MigaLOG™ programvare til Sigma Galaxy
gir deg omgående data om dine sveisestrenger som kan brukes til
utvikling av sveiseprosedyrer samt påfølgende kontroller.
Du får i tillegg full dokumentasjon og enklere verifikasjon i
henhold til sveisetekniske prosedyrer.
MigaLOG™ oppfyller kravene i henhold til EN 1090 om
validerte data for strøm, spenning og trådhastighet.

Migatronic Norge AS
Tlf: +47 32 25 69 00, Fax: +47 32 25 69 01, www.migatronic.no

dene, som opprettholder sin kvalitet.
Beleggene blir metallurgisk sveiset til
basematerialet.
I selve kjernen av strålen er temperaturen ca 1800 °C, men spredningen er
minimal – og strålen kan samles i et
lite fokus. (Metallet fordamper der
strålen treffer, laserenergien absorberes i dampen, og metallet smelter.)
Tykkelse på belegg – 0,5 til 3 mm.
Viser snitt av sveis –
2 lag Inconnel, hvorav
høyre del er maskinert ned.

Inconnel test – viser
samme del som over,
før den ble kuttet
opp.

4 – Sterk metallurgisk forbindelse
(Fullstendig sveisemetode).
5 – Skaper en svært hard overflate
(Extreme hardnes – 3000HV+/-500).
6 – Mindre utvanning; - minimal
sammenblanding av materiale.
Eks:. Sveist et lag med Iconel 1,5 mm
med 0,7% oppblanding av jern.
7 – Varmepåvirket område er minimalt.
Laserteknologiens prinsipp:
I stedet for strøm og gass, brukes
laserlys til smeltingen. Kan sammenlignes litt med kikkert-optikken: fokuserer og justerer fokus, DVSD.
Kontrollerer innsmeltingen godt, og
unngår dyp innsmelting.
Prinsippet går ut på å bruke energien
fra laseren til å smelte legeringsmetallet, og basismaterialet. Prosessen
påvirker ikke beskaffenheten til karbi-

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

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

www.teijo.no
!
Nyhet

Punktavsug for sveis, slip m.m.
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Filter - støv/oljetåke

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!
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IWSD – hva er det ?
SveiseAktuelt har tidligere publisert annonser om IWSD, International Welded Structure Designer.
Den første norske kandidaten, Annbjørg Nordbø følger nå et slikt kursopplegg. I denne artikkelen kan
SveiseAktuelts lesere selv lese Annbjørgs egen beskrivelse av hvem hun er, hvorfor hun ville ta IWSD kurset, hva
hun har fått ut av det så langt, hvilke forventninger hun hadde og hva IWSD kurset gir henne.
Om meg
Jeg er en trønder på tjuefem år, bosatt
i Oslo og ansatt som mekanisk designingeniør hos Kongsberg Devotek AS.
Min bachelor i maskinteknikk tok jeg
ved HiST (Høgskole i Sør-Trøndelag)
i min hjemby Trondheim. Interessen
for teknologi har alltid ligget der og
jeg visste tidlig at det var en oppfinner
jeg skulle bli. Devotek tilbyr sine
kunder produktutvikling fra idé til ferdig kvalifisert prototype, og vi ansatte
samarbeider på tvers av fagområder.
Min drømmejobb, med andre ord!
Hvorfor jeg ville ta kurset i IWSD
Jeg fattet straks interesse for faget
sveiseteknikk på HiST, som tok for

SVEISEAKTUELT 01-2013 I www.sveis.no

seg forskjellige sveisemetoder og
andre grunnleggende kunnskaper.
Devotek har i de siste årene satset mer
innenfor subsea og offshore, dette
innebar flere sveiste konstruksjoner
som krevde økt sveisekompetanse.
Jeg tok ansvaret for innsamling av
kunnskap og standarder i januar i fjor,
men det var ingen enkel sak å vite
hvilke standarder vi skulle velge. Her
bidro NSF med rådgiving, og kort tid
etter kom invitasjonen til kurset i
IWSD. Jeg forstod at det var nettopp
en sveiseingeniør vi trengte og et felt
jeg ville fordype meg i.
Mange av mine kolleger har sitt spesialfelt, det være seg alt fra materialvalg til girkasse. Som sveiseingeniør

vil jeg bidra med ny spisskompetanse
i bedriften og samtidig delta i utvikling av nye og bærekraftige løsninger.
Gleden var stor da NSF valgte meg
som deres stipendkandidat for IWSD,
og jeg ser frem til å bidra i NSFs
arbeid.
Hva jeg har fått ut av det etter
4 av 7 moduler
Teorien i de første samlingene Modul
1 og 7 var grunnleggende og god oppfriskning for meg, samtidig som jeg
ble kjent med fagspråket på svensk og
engelsk. Jeg kunne egentlig ha lest
teorien på egen hånd, men veilederne
med deres egne erfaringer og anbefalinger lærte meg mye, spesielt er deres
entusiasme for faget svært smittende.
Modul 2 kom etter og var den mest
krevende hittil med matematiske og
fysiske teorier (Mohrs sirkel mm.)
som danner grunnsteinen i sveiseberegning. Det ble reist spørsmål om
kurset har kapasitet til å omfatte den
delen av sveiseteknologi. Jeg mener
det er viktig å forstå formlenes oppbygning og hva de gir oss svar på,
men hele pensumet for Modul 2 er for
stort til å bli gjennomført på bare tre
dager og krever dermed mer av oss
studenter. Det ble mange ekstra timer
til selvstudium, men nå sitter det. Det
ble sagt at vi studentene bør beregne
tre ganger så mange timer til selvstudium som kurstimer.
Modul 3 foregikk i starten av februar
og var svært relevant for mine arbeidsoppgaver, med dimensjonering
av sveiste konstruksjoner, analysemetoder og forskjellige standarder. Her
fikk jeg også anledning til å presentere problemsstillinger fra et av våre
prosjekter og fikk nyttige tips og råd
med tilbake til Devotek. Eksamen i
IWSD på standardnivå foregår den 3.
mars og Modul 4 i dagene etter, så det
vil bli pugging hjemme i mellomtiden. Det har gitt meg noen ekstra
fortsettelse side 25
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™

KEMPPI SUPERSNAKE
sveiser seg gjennom
hangarskipets
flydekk

Sveising på en flydekkblokk med Kemppi SuperSnake™ GT02S luftkjølte 25 m ultralange sveisesystemer.

Cammell Laird Shiprepairers and Shipbuilders Ltd. i Birkenhead ble etablert i 1824 på bredden av elven Mersey.
Skipsbyggeriet og -verkstedet har en lang og stolt historie som omfatter byggingen av RMS Mauretania i 1938
og HMS Ark Royal i 1936, et hangarskip med heder fra annen verdenskrig.
Verftet spesialiserer seg på forretningsmessig reparasjon, ombygging,
tungindustri og ettermontering for for-

svaret. I 2010 kom skipsbyggingen
tilbake idet Cammell Laird fikk en
kontrakt på 44 millioner pund for å

bygge to 12 meter høye seksjoner på
det midtre og aktre flydekket til HMS
Queen Elizabeth, det nye 65 000 tonn
store hangarskipet som var under bygging av Aircraft Carrier Alliance for
Royal Navy.
Da Cammell Laird fikk hangarskipskontrakten, tok de kontakt med sin
lokale Kemppi-forhandler, General
Welding Supplies (NW) Ltd. i
Widnes, Cheshire, hvor de kjøpte 12
Kemppi SuperSnake™ GT02S luftkjølte 25 m ultralange mellommatere
for langtrekkende trådmating og
MAG-sveising på steder med begrensettilkomst. Disse spiller nå en viktig
rolle i produksjonen av de gigantiske
seksjonene på 800 tonn.

Cammell Laird Shiprepairers and Shipbuilders Ltd. i Birkenhead fra luften.
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SuperSnake™ GT02S er tilgjengelig
som enten et luft- eller et vannkjølt
system i lengder på 10, 15, 20 og 25
m. Sammen med MIG-sveisepistolen,
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 01-2013

Jeff Jones, strukturleder hos Cammell Laird.
Det gigantiske flydekket fortsetter å ta form.

gir det en maksimal pistolrekkevidde
på 30 m framateverket med trådspolen. Den kan brukes som opphengt i
bom eller fra dekk og inn i seksjoner,
og kan mate en rekke sveisetrådersom
for eksempel jernholdige-, rustbestandige- og aluminiumstråder. Den lengste og tyngste vannkjølte versjonen er
på 25 m og veier bare 37 kg.
Det er litt av en maurtue ombord og
sveiserne er i virksomhet over alt. Vi
ser at SuperSnake™ med 30 meters
rekkevidde brukt med FastMIG™

En av de 12 m høye flydekkblokkene reiser seg fra gulvet i konstruksjonshallen.

SuperSnake begynner å snirkle seg fra Kemppistrømkilden opp gjennom flydekket på hangarskipsprosjekt hos Cammell Laird.
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Synergic 350A sveiseapparater gir tilgang til alle steder med sin fleksibilitet. Den er lett å føre gjennom luker,
hull og åpninger i strukturen frem til
stedene hvor sveiserne arbeider. Ved
slutten av hver jobb kan sveiseren
bare flytte til den neste og ta brenneren og slangen med seg. En annen fordel er at vi kan trekke slangen vertikalt opp gjennom fire dekk til toppen
og la strømkilden stå igjen nede, slik
at behovet for å trekke med seg trådmatere til sveisepunktet er eliminert
samtidig som sveiserne ikke trenger å
ordne kranbruk, noe som sparer
enormt mye tid og bryderi.

Vi kjøpte disse enhetene for over et år
siden, og har funnet dem å være svært
pålitelige. De er mye brukt, så generelt sett oppnår vi å sveise mye raskere og mer økonomisk enn uten
SuperSnake™.
Hovedsakelig bruker vi 1,2 mm rørtråd med SuperSnake, av og til 1,4
mm, og begge trådene er meget enkle
å mate frem. Dette grensesprengende
utstyret har absolutt hjulpet oss med å
redusere produksjonstidene og -kostnadene i tillegg til å forenkle sveisearbeidet ombord.»
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Teknologisk Institutt skal utdanne
sveiseinspektører i Nord-Norge
Teknologisk Institutt har i en årrekke tilbudt sin populære utdanning for
sveiseinspektører i Stavanger. Økt aktivitet i petroleumssektoren i NordNorge gjør at TI nå tilbyr de samme kursene i Harstad.
Store oljefunn gir økt behov for
kvalifisert personell
De siste par årene har det blitt gjort
flere historisk store funn i Barentshavet og Nordsjøen. Funnene skaper
optimisme i bransjen, og Teknologisk
Institutt (TI) merker stor pågang til
sine kurs innen sveiseinspeksjon.
– Vi har utdannet sveiseinspektører i
Stavanger i lang tid. Etterspørselen
har økt jevnt de siste årene, og alle

Kursdatoer i Harstad:
Modul 1: uke 34 (19.-23. august)
Modul 2A: uke 35 (26.-30. august)
Modul 2B: uke 36 (2.-6. september)
Modul 3A: uke 39 (23.-27. september)
våre kurs er fulltegnet. Nå utvider vi
vårt kurstilbud til Nord-Norge, forteller Dag Jørstad, områdedirektør i
Teknologisk Institutt.
– Petroleumssektoren har stadig
økende aktivitet i Nord-Norge, og vi
har fått klare signaler både fra privatpersoner, bedrifter og utdanningsinstitusjoner om økt behov for sveiseinspektører i nord. Som et svar på dette
tilbyr vi våre sveiseinspektørkurs i
Harstad allerede fra høsten av, forklarer Jørstad.

Samarbeid med Fagskolen i Troms
Kurstilbudet i Harstad er et samarbeid
med Fagskolen i Troms. Fagskolen
stiller nødvendige lokaler til disposisjon for TI, mens TI står for gjennomføring av undervisningen og avsluttende eksamen.
For mer informasjon om
sveiseinspektørutdanningen,
kontakt Sidsel A. Simensen,
tlf. 982 90 229 eller e-post: ssi@ti.no

Veien frem til
IWE-diplom
Høgskolen Stord/Haugesund i samarbeid
d med NSF tilbyr nå et
nettbasert videreutdanningstilbud for ingeniører
geniører som gir deg tittelen:
International Welding Engineer (IWE)
INNHOLD:

OPPTAKSKRAV:
OPPT
AKSKRA
AV:

Kurset er delt inn i en teoridel på 4 moduler + et diplomprosjekt. Teoridelen på 4 moduler
omfatter 17 sett med innleveringer over internett. Det avholdes en 2 timers skriftlig
eksamen etter hver modul. Minstekrav for godkjent modul er 60% rett besvarelse.

Minimumskrav for kursdeltakelse:
3 årig ingeniørhøgskole, relevant linje
(bachelor-grad). Det er NSF som vurde
godkjenner linje og praksis.

•
•
•
•

Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:
Modul 4:

Sveiseprosesser og utstyr
Materialers sveiseegenskaper
Konstruksjon og utforming
Fabrikasjon og prosedyrer

Diplomprosjektet består av en individuell prosjektoppgave over 4 uker. Kurset avsluttes
med en muntlig eksamen/samtale på 1 time. Her forsvares diplomprosjektet og man
testes i de enkelte teorimoduler. Det er utviklet spesielle simuleringsverktøy for
databehandling av caser fra industrien.

PÅMELDINGSPROSEDYRE/OPPSTART:
PÅMELDINGSPROSEDYRE/OPPST

Kursdeltagelse forutsetter en godkjenning a
Godkjenningsskjema finnes på www.
Etter godkjenning av NSF søker man H
søknadsweb, som vil være klar primo
Søknadsfrist til HSH er fredag 1. mai 2013.

Se www.hsh.no for mer informasjon, eller ta
kontakt med Eva Leirbæk, telefon 53 49 13 00.

SVEISEAKTUELT 01-2013 I www.sveis.no
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MINNEORD
OVE EGIL KLEIVENES
Det var med sjokk og sorg vi fikk budskapet om at Ove Egil Kleivenes var gått bort
Ove Egil engasjerte seg i Norsk Sveiseteknisk Forbund i en periode da
Forbundet var under restrukturering. Som leder av avdeling Hordaland
bygget han opp denne til å bli en foregangsavdeling med fokus på medlemmenes behov for faglig informasjon.
I mai 2008 ble han valgt til leder av hoved styret i NSF. Gjennom sin faglige
bakgrunn og sterke engasjement sørget han for at NSFs profil og anseelse
ble betydelig styrket. Dette gjaldt også utenfor Norges grenser gjennom den
europeiske organisasjonen EWF og den internasjonale organisasjonen IIW.
Ove Egil var en pådriver for at NSF var representert i flest mulig IIW
komiteer og gjennom dette var med på å legge føringer for den tekniske
utviklingen innenfor fagområdet sveis.
Våre tanker går først og fremst til hans nærmeste. Vi vil savne Ove Egil for
hans store engasjement og for hans innsats for NSF.
Vi lyser fred over Ove Egils minne.
NORSK SVEISETEKNISK FORBUND
Morten Gran, styreleder Dag Syvertsen, daglig leder

LLav vekt!
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Nyheter om sveisetekniske standarder og
tekniske rapporter
I løpet av 2013 og begynnelsen av 2014 vil det komme ut nye standarder og revisjoner av standarder
som vil ha stor betydning for den sveisende industri:
Revisjoner av standarder og tekniske rapporter:
1. Standard Norge sender i begynnelsen av mars ut endringsblad for
godkjenningsstandardene NS-EN
ISO 9606-2 (Aluminium), -3 (Kobber), -4 (Nikkel) og -5 (Titan).
Endringen går ut på at KRAV til
prøving av fagkunnskap fjernes –
slik som det er gjort for NS-EN
287-1:2011.
2. NS-EN 1418:1997 –”Godkjenning
av sveiseoperatører for smeltesveising og maskinstillere for motstandssveising ved fullmekanisert
og automatisk sveising av metalliske materialer” har gjennomgått
revisjon og kommer ut som NSEN ISO 14732 i løpet av 3. kvartal
2013. (Forventet som ISO-standard i mai 2013.)
Standarden har også fått justert tittel:
- Godkjenningsprøving av sveiseoperatører og maskinstillere for
mekanisert og automatisk sveising
av metalliske materialer.
NS-EN 1418 vil bli trukket tilbake
når EN ISO 14732 blir godkjent
som norsk standard.
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3. NS-ISO 2553:1994 – ”Sveiste og
loddede forbindelser – Symboler
for angivelse på tegninger” har
gjennomgått revisjon og vil nå
komme ut som en NS-EN ISO
standard. Forventet som ISO-standard i februar og som EN-standard
i mai mnd.
4. NS-EN ISO 14555:2006 –
”Sveising – Lysbueboltsveising av
metalliske materialer” vil komme
ut i revidert ISO-versjon i februar
mnd. og forventet som EN-standard i mai mnd. Standarden er en
viktig referansestandard i NS-EN
1090-2.
5. NS-EN ISO 5814: 2007 –
”Kvalitetsnivåer for uregelmessigheter (stål, nikkel, titan og deres
legeringer)” er i avsluttende revisjonsfase. Den er klar for formell
avstemming som ISO-standard.
Den er forventet som EN-standard
i februar 2014.
Deretter vil EN ISO 10042 gjennomgå tilsvarende revisjon.
6. CEN ISO/TR 15608:2005 –
”System for gruppering av metalliske materialer” er forventet som

ISO-rapport i februar mnd. og som
CEN ISO/TR 15608:2013 i mai
mnd.
Ny standard:
1. ISO 9606-1:2012 – ”Godkjenning
av sveisere – Smeltesveising – Del
1: Stål” er godkjent som ISO-standard. CEN har tatt over standarden
uten endringer, og den skal sendes
til formell avstemming i slutten av
februar mnd. Den er forventet som
EN-ISO-standard i løpet av mai
mnd. Når den så kommer ut som
NS-EN ISO 9606-1 (i oktober
mnd?), vil NS-EN 287-1 bli trukket tilbake.
Denne standarden vil få ÉN
vesentlig endring:
- Tilsettmaterialet vil nå bli en
grunnleggende variabel i stedet for
grunnmaterialet som i NS-EN
287-1:2011.
Standard Norge vil arrangere kurs
med basis i NS-EN ISO 9606-1 i
oktober mnd.
Sverre Eriksen
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Hva med et IWE -diplom
til påsken 2014?
Utdanning innen sveiseteknologi
er aktuelt som aldri før. I flere
utgaver av Teknisk Ukeblad har vi
blitt informert om skandale plattformen YME, der over 3000 sveiser måtte etterkontrolleres.

Utdrag fra Teknisk Ukeblad:

Noen ganger lurer man på hvor kontrollorganene har vært. Denne YME leveransen synes å være stikk i strid
med regelverket til NORSOK.
I diverse NORSOK-standarder klargjøres hvilke kvalifikasjoner som stilles til personell som skal jobbe med
sveiste konstruksjoner for Norsk
Sokkel:
NORSOK STANDARD M-601
Edition 5, April 2008
Welding and inspection of piping
5.4 Welding coordination
All welding coordination shall be
according to ISO 14731. The manufacture shall point out a responsible
authorized welding coordinator for
the contract/project/fabrication site.
The responsible welding coordinator
shall be qualified as an IWE or as
otherwise accepted in ISO 14731,
Annex A. Depending of the scope of
work an IWT qualification may be
accepted.
All personal who are carrying out one
or more welding activities according
to ISO 14731, Annex C, are welding
coordinators. The level of technical
knowledge, tasks, responsibility and
authority shall be identified for each
person/function.
NORSOK STANDARD M-101
Edition 5, April 2008
Structural steel fabrication
6.3 Welding coordination
All welding coordination shall be
according to ISO 14731. The manufacturer shall appoint a responsible
authorized welding coordinator. The
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responsible welding coordinator shall
be qualified as an IWE, see ISO
14731, Annex A.
The responsible welding coordinator
may delegate welding coordination
activities at fabrications sites to an
IWT, see ISO 14731.
If only fabrication/welding in inspection category D and/or E, an IWT may
be accepted.
All other personnel who are carrying
out one or more welding activities
according to ISO 14731, Annex B, are
welding coordinators. The level of
technical knowledge, tasks, responsibility and authority shall be identified
for each person/function in a job description.
Vi må på bakgrunn av YME-skandalen forvente et større søkelys på sveisekoordinatorer og da bør man benytte anledningen som nå byr seg til å ta
en IWE -utdanning. (IWE- International Welding Engineer)
I Norge er det Høgskolen Stord/Haugesund i samarbeid med Kværner
Stord som til byr IWE-utdanning.
Dette spesielle industri/skolesamarbeid har eksistert i flere år. Nytt av
året er en revidert versjon som oppfyl-

ler de internasjonale krav til ”Distance
Learning”. Distance Learning vil si at
man kan kombinere utdanning med
jobbsituasjon.
IWE-utdanning Norge frem til 2013.
I Norge har vi tilbudt utdanning til
internasjonal sveisingeniør (EWE/
IWE) siden 1992. Det begynte med en
overgangsordning der sveiseingeniører ute i industrien kunne melde seg
på et 14 dagers kurs med påfølgende
muntlig eksaminasjon/samtale. Da
overgangsperioden var over, ble det
krav om skriftlige eksamenspålagte
kurs i 4 moduler + en muntlig eksamen. På slutten av 90-tallet ble stort
sett alle sveiseoppdrag flagget ut og
en kort periode trodde man at man
kunne klare seg uten sveiseingeniører
i Norge. Kurstilbudet ble nedlagt.
Dette var en feilvurdering. I 2002
utviklet Høgskolen Stord/Haugesund
(HSH) et nytt kurstilbud som dekket
de nye kravene til IWE-diplom. Dette
ble første gang kjørt i samarbeid med
The Welding Institute i Cambridge.
Behovet for ingeniører med IWEdiplom økte med at kravet kom inn i
NORSOK i 2008.
I det internasjonale regelverket for
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 01-2013

IWE -utdanning finnes det flere
modeller: ” Routes.” I Norge er det
ingen høgskoler eller Universitet som
har sveiseingeniør som en egen utdanning: ”The Standard Route.” The
Standard Route” kjøres i land med
mange kursdeltakere, eksempelvis
Tyskland, Russland, Frankrike m.fl.
Dette er en permanent studieretning
for utdanning til sveiseingeniør og
standardruten har ingen spesielle krav
til forhåndspraksis. Det norske valg
av modell frem til 2010 var en alternativ rute, ”The Alternative Route”.
Opptakskriteriene her var ingeniørgrad + 4 års relevant praksis. I Norge
har vi en skoletype som skiller seg
noe ut fra de europeiske skoler, nemmelig teknisk fagskole. Dette er en
mer yrkesrettet utdanning enn bachelor-utdanning ved en ingeniørhøgskole. Mange som driver med sveiseteknologi ute i bedriftene har teknisk fakskole som bakgrunn. Frem til 2010
var det mulig for en deltaker med teknisk fagskole å videre utdanne seg til
en kandidatgrad, en norsk ingeniørgrad. Norge fikk også til en ordning
med at de som hadde kandidatgrad,
kunne utdanne seg videre til en IWEdiplom. Kandidatutdanningen er nå
tatt vekk fra det offentlige norske skoletilbud og dermed er opptakskriteriene for IWE-kurs innskrenket til minimum bachelor-grad. En slik innskrenkning av opptakskriteriet viser
seg i praksis at søkerantallet går ned
dersom modellen fortsatt skal være ”
Alternative Route” med bachelorgrad
+ 4 års relevant praksis. Det er ikke
grunnlag i Norge for et kontinuerlig
kurstilbud. Saken har vært drøftet i
Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF)
og høsten 2012 ble det besluttet å skifte ut den norske kursmodellen (Alternative Route) med en ny modell som
er tilbudt i det internasjonale regelverket: The Distance Learning Route for
IWE-diplom.
IWE-utdanning i Norge fra 2013.
”The Distance Learning Route” vil si
at vi følger opptakskriteriene til ” The
Standard Route”: Bachelor-grad.
Dette er en ny kursmodell og er per
dato fremmet som et ”DRAFT” i det
internasjonale regelverk. NSF søkte i
november om å få kjøre et pilotkurs
etter denne modellen og det ble det
gitt tillatelse til på et møte i regi av
The International Institute of Welding
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(IIW) i Paris medio januar 2013. Etter
denne godkjenning har NSF gjort en
avtale med HSH om å utvikle og
gjennomføre et slikt pilotprosjekt.
Pilotprosjekt vil si at IIW ønsker å
høste erfaringer fra et slikt kurs sammen med oss. Det er oppnevnt et kontrollorgan med representanter fra den
svenske ”Svetskommisjonen” som
skal følge prosjektet og høste erfaringer.
The guideline for ”The Distance
Learning Route” har følgende innledning, sitater:
Welding is classified as a ‘Special
Process’ in international quality standards. To ensure that acceptable quality is achieved and to facilitate free trade it is essential to ensure that suitable
welding processes and procedures are
employed. The quality requirements
can only be met if care is taken regarding:
- the correct equipment is used
- appropriate welding procedures are
applied
- the correct parent materials and
consumables are used
- suitably qualified welding personnel is available
In the case of personnel qualification which is one of the core tasks of the
European Welding Federation (EWF)
and of the International Authorisation
Board (IAB) of the International
Institute of Welding (IIW) – the personnel qualification should be transparent and harmonised in order to be
acceptable by customers world-wide.
This guideline provides the alternative
approach using distance learning techniques. The aim of distance learning
is to improve access to IAB approved
qualifications (diplomas). It is essential that the quality of courses delivered
in this way must be equivalent to that
of the classroom learning and this guideline sets out the minimum requirements necessary to satisfy this aim.
I guideline er det avsatt 166 timer til
”Learning at home”. I denne delen har
vi lagt inn ca 200 oppgaver som er
delt opp i 16 obligatoriske innleveringer som skal besvares til fastlagte
tidspunkt og være godkjent for videre
deltagelse. Hovedtyngden av disse
oppgaver er cases fra industrien, spe-

sielt i modul 4 der vi har 42 cases.
Hver case er presentert på egne filer
med bilder og med tilhørende tekniske
data, noen ganger som PowerPoint –
presentasjoner. I noen cases må det
benyttes spesielt utviklede dataprogram for å finne løsninger. Bruk av
dataprogrammer øker analysekapasiteten og gjør også at vi kan ha et
relativt stort volum på antall cases i
løpet av kurset. Enkelte cases/problemstillinger er av en slik art at den
enkelte student må ut på Diskusjonsfora i faget (Diskusjonsfora er klasserom på nett) og diskutere forskjellige
løsninger. Som en avslutning på kursmodellen går den norske modellen
noe utover det internasjonale minimumskrav ved at hver enkelt deltaker
får en prosjektoppgave å løse og denne bygger på et reelt case fra industrien. Ved den muntlige samtale/eksamen som avslutter kurset blir hovedtema å forsvare prosjektoppgaven. Mer
detaljert info om kjøreplan og aktiviteter finnes på www.sveis.no. Se
også egen annonse i dette nummer av
Sveiseaktuellt.
“The Distance Learning Route” krever kun bachelor-grad som minimum
opptakskrav. For å kompensere for
praksis kreves det at kursinnholdet har
en praksisdel. HSH har i denne sammenheng etablert et samarbeid med
Kværner Stord AS, der studentene vil
få den nødvendige praksis.
Det svenske kontrollorgan har allerede godkjent vårt forslag til kursopplegg.
Fakta om pilotprosjektet:
Oppstart: Fredag 7. juni 2013
Diplomavslutning: 8. – 10. april 2014
Søknadsprosedyre:
Kursdeltagelse forutsetter en godkjenning av NSF. Godkjenningsskjema finnes på www.sveis.no
Etter godkjenning av NSF søker
man HSH på søknadsweb.
søknadsfrist til HsH er
onsdag 1. mai 2013.
Kostnad (Ett av de rimeligste
IWE -kurset i Europa!):
Kursavgift til HSH: kr. 75.000,Avgift til NSF
(Godkjenningsvurdering +
Diplom): kr. 7.000,(Detaljer om praktisk betalingsordning, se web-side)
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SVEISE- OG
MATERIALDAGEN ØST
18. APRIL 2013 - QUALITY HOTEL GRAND, KONGSBERG
Vi ser at utviklingen og utfordringene innen sveising, inspeksjon og produksjon
øker for hvert år. Det er derfor viktig at NSF sørger for å spre informasjon til våre
medlemmer. Vi har fått med oss et godt team til å holde foredragene og er glade for
den velvilje alle har vist ved å stille opp.
Det å knytte kontakter på tvers av fagmiljøene er noen av våre hovedoppgaver og vi
håper vårt arrangement vil gi deltakerne nyttig kunnskap å ta med hjem til sine
respektive bedrifter

PROGRAM TORSDAG 18. APRIL 2013
08.30 – 09.30 Registrering
09.30 - 10.00 Yrkesutfordringer og rekrutering i sveisebransjen
v/leder UNG SVEIS Kathrine Molvik
10.00 - 10.45 Typiske utfordringer ved sveising av høylegerte materialer
v/Elin Westin, Böhler Welding Group
10.45 - 11.00 Pause
11.00 - 11.30 Overflatebehandling/beising av høylegerte materialer
v/Jan Flåten, Böhler Welding Group
11.30 - 12.15 Sertifisering av sveisere..nye standarder
v/Even Breivik, TI, leder av K67
12.15- 13.00 Presentasjon FMC – Sveisetekniske utfordringer i offshore bransjen
Jan Thorberg, FMC Technologies
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00
Avreise til bedriftsbesøk
14.15 - 15.45 Omvisning på bedrift
15.45
Retur til Quality Grand Hotel
16.00
Generalforsamling NSF

Ta kontakt med per@binzel.no eller helgeaaby@online.no for påmelding.
Deltakeravgift inkl. lunsj kr. 1950,-
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Tre om Eddie

”

Eddie har deltatt på nesten alle såkalte
”pilotprosjekt” innen sveiseteknologi som vi
satte i gang på Stord på 80/90 tallet. Han
mente han hadde rett til å kalle seg ”pilot”
på linje med gutta i SAS. Pilotprosjektene
kullminerte med IWE-eksamen i et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og
The Welding Institute i Cambridge, UK i 1992

”

I sin yrkeskarriere har Eddie hatt en stor
reisevirksomhet. Nå er det slik at når du reiser med fly, kreves det pass ved innsjekking.
En gang reiste Eddie Europa rundt med kona
sitt pass, han hadde tatt feil pass med seg.
Dette ble først oppdaget på femte innsjekking!”

”

Eddie går aldri på akkord med
kvalitet/sikkerhet og er klar i sine meninger.
Hans direkte tale går noen ganger på
bekostning av popularitet. Han er ”fryktet”
og meget respektert kontrollør og har for
tiden sin hovedjobb i Polen. Teknisk viser han
stor innsikt. På et større norsk 0ffshore/onshore-anlegg sparte han byggherre for
mange millioner ved å presentere riktig
diagnose på en sprekk i en ”slug-catcher”.

”

I sin jobbkarriere har kurven til Eddie
gått bratt oppover. Jeg har i min undervisningsjobb hatt stor nytte av et tett samarbeide med Eddie. Han er meget kunnskapsrik
og har hele tiden blikket rettet mot nyheter
ute i produksjonen. Jeg har benyttet ham
både som gjesteforeleser, sensor og til utvikling av nye kursmodeller. Hans kjerneområde
er internasjonale opplæringsprogram og

IWSD – hva er det...
fortsettelse fra side 15

utfordringer som den første og eneste
norske studenten på kurset, men det
løser jeg med en ordliste i excel som
oversetter mellom norsk, engelsk og
svensk, og eksamen gis forhåpentligvis på norsk eller engelsk. Kurset
gjennomføres i Sverige.
Mine forventninger
Jeg har høye forventninger for kurset
og ønsker at jeg etter oppnådd IWSDSVEISEAKTUELT 01-2013 I www.sveis.no

standardkrav. I de internasjonale fora som
han deltar i, representerer han Norge på en
god måte. Han er i de fleste sammenhenger
”industriens talsmann” blant de europeiske
akademikerne. En gang ble det fortalt meg
at et møte ble utsatt i påvente av en møtedato som passet Eddie sin reiseplan.
Audun Tveit

”

Eddie Flatås har vært en av NSFs viktigste støttespillere gjennom en årrekke.
Gjennom sitt engasjement i styret og
Govering Board har han ledet arbeidet med
innføring av de internasjonale sveiseutdannelsene. Vi kan takke Eddie for at vi nå har et
velfungerende utdanningssystem som blir
lagt merke til utenfor landet grenser. Eddie
er kunnskapsrik og har evnen til å formidle
sin kunnskap på en fremragende måte, slik
at den blir forstått og akseptert av alle.

”

Eddie Flatås – er et oppkomme av
sveisetekniske kunnskaper som han bringer
videre i diskusjoner, foredrag og komitémøter (nasjonale og internasjonale). Han har
gjennom flere år vært et viktig medlem i
IIW-komitéer – spesielt for fagområdene
Internasjonal Sveiser og Internasjonal
Sveiseinspektør.
For Sveiseteknisk Forbund har han vært en
ressursperson i mange år. Blant annet som
medlem i NSFs Governing Board (Sveiseteknisk Råd) som styrer opplegget for
utdanning av sveiseteknisk personell på
alle IIW- nivåer.
Sverre Eriksen

Helge Chr Aaby

C skal kunne dimensjonere absolutte
sveiste konstruksjoner fra bunnen av.
Med den evnen kan jeg tenke utenfor
boksen og være innovativ.
IWSD og hva kurset gir meg
IWSD, International Welded Structure
Designer, er som tittelen sier en sveiseingeniør på internasjonalt nivå.
Kurset gir deg innføring til dimensjonering av sveist konstruksjon som tilfredsstiller kundens krav på tvers av
landegrenser. Markedet brer seg over
stadig flere land, vi får nye kunder og
standarder å forholde oss til. For å
kunne bestå i konkurransen gjelder

det å tilegne seg nye kunnskaper, og
med IWSD øker jeg mine kunnskaper
og troverdighet i ingeniørbransjen.
Sveiseekspertise er min fremtid.
SveiseAktuelt ønsker Annbjørg lykke
til med fullføringen av kurset.
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Kurs og sertifisering

SVEISING
NS 477/IWI sveiseinspektør-utdanning
Modul 1 uke 40 (30.09.2013 - 04.10.2013)
Modul 2 uke 41 og 43 (7.10.2013 - 11.10.2013 + 21.10.2013 - 25.10.2013)
Modul 3 uke 45 og 47 (4.11.2013 – 8.11.2013 + 18.11.2013 – 22.11.2013)
Før kursstart, må godkjenning søkes fra Norsk Sveiseteknisk
Forbund (NSF).
Søknadsskjema finner du på www.sveis.no

IWS International Welding Specialist
IWS Internasjonal Sveiseteknikerassistent (sveisekoordinator)
Iht. NS-EN ISO 14731, tillegg A.
Dekker også elementært nivå i NS-EN 1090-2 og NS-EN 1090-3.
Modul 1 uke 40 (30.09.2013 - 04.10.2013)
Modul 2 uke 41 og 43 (7.10.2013 - 11.10.2013 + 21.10.2013 - 25.10.2013)
Modul 3 uke 45 og 49 (4.11.2013 – 8.11.2013 + 2.12.2013 – 6.12.2013)

Vi tilbyr

opplærin
sertifiserg og
ing
i de fles
sveiseme te
toder!

Husk at godkjenning fra NSF må foreligge før eksamen.
Søknadsskjema på www.sveis.no
Begge kursene kan kombineres. Kurssted TI Stavanger.

Karriere innen NDT
NDT-kompetanse er sterkt etterspurt i olje- og gassindustrien samt
mekanisk industri. Vi utvider stadig vårt kurstilbud i Stavanger.
Vi tilbyr nå kurs og sertifisering iht. følgende NDT-metoder:
-AGNETPULVERINSPEKSJON -4 s 0ENETRANTPRVING 04
s 6ISUELL INSPEKSJON 64 s 2NTGEN 24
Kurs innen UT (ultralyd) og strålevern er under utvikling
og vil bli annonsert.
Neste kurs vil bli holdt i uke:
04 UKE   n 
MT: uke 22 (27.5.2013 – 31.5.2013)
VT: uke 24 (10.6.2013 – 14.6.2013)
Kurssted TI Stavanger.

For påmelding eller mer informasjon kontakt:
Sidsel A. Simensen, tlf. 982 90 229 eller e-post ssi@ti.no

Norsk deltakelse i utarbeidelse av
internasjonale sveisestandarder
Standard Norge har gjennom flere år deltatt aktivt i utarbeidelsen av
europeiske og internasjonale standarder på sveiseområdet. En nasjonal
komité med navnet SN/ K067 har ansvaret for å bidra inn i dette internasjonale arbeidet.
Følgende bedrifter er representert i
komiteen: Teknologisk Institutt, Det
Norske Veritas, NSF (Norsk Sveiseteknisk Forbund), Statoil, HSP Inspection, Aibel, Force, Kværner og
Inspecta. Mer informasjon om komiteen finnes på Standard Norges nettsider, standard.no/SNK-067.
Nasjonale standarder erstattes
med internasjonale
Standard Norges aktivitet på sveiseområdet omfatter en betydelig mengde standarder. Vi har vært i en fase der
de nasjonalt utviklede standardene
fases ut og erstattes med europeiske
standarder som fastsettes som nasjonale standarder (NS-EN).
Tendensen den siste tiden er dessuten
at ISO (The International Organization for Standardization) utvikler de
sveisetekniske standardene som deretter fastsettes som europeiske standarder (EN-ISO). Alle europeiske land
som er medlem av den europeiske
standardiseringsorganisasjonen CEN,
deriblant Norge, er forpliktet til å fastsette de europeiske standardene som
nasjonale standarder (NS-EN ISO).
Standard Norges nasjonale speilkomite bidrar i det internasjonale standar-

diseringsarbeidet og prioriterer særlig
arbeidet i den europeiske komiteen
CEN/TC 121 “Welding”
(www.cen.eu) og den internasjonale
komiteen ISO/TC 44 “Welding and
allied processes”(www.iso.org).
Den norske «speilkomiteen» har dermed mulighet å påvirke innholdet i
standardene slik at norske interesser
ivaretas. I tillegg har komiteen ansvar
for revisjoner av norske standarder
innen fagområdet og eventuelle oversettelser av standarder til norsk.
Viktige standarder for komiteen er
beskrevet på Standard Norges fagside
for sveising, standard.no/Sveising, og
kjøp av standarder kan gjøres gjennom nettsiden til Standard Online,
standard.no.
Sveisekomiteen følger nå spesielt opp
avstemmingen om ISO 9606-1:2012
«Qualification testing of welders Fusion welding - Part 1: Steels» skal
fastsettes som europeisk standard EN
ISO 9606-1. Det vil i så fall føre til at
EN 287-1:2011 «Godkjenning av
sveisere - Smeltesveising - Del 1:
Stål» som nå fungerer som Norsk
Standard (NS) må trekkes tilbake.
Norge (SN/K 067) stemte mot i en

avstemming i fjor, men det er mye
som taler for at det blir flertall for at
ISO 9606-1 skal erstatte EN 287-1.
Den vil i så fall utgis som NS-EN ISO
9606-1 og sannsynligvis fastsettes i
løpet av 2013. Norsk Sveiseteknisk
Forbund vil legge ut nærmere informasjon om dette når det blir avklart.
De som ønsker mer informasjon om
Standard Norges aktivitet på sveiseområdet og arbeidet i sveisekomiteen,
kan ta kontakt med prosjektleder
Engebret Rødningen,
ero@standard.no.
Standarder på høring
Standard Norges nettbaserte tjeneste
«Standarder på høring» gir alle interesserte tilgang til de nasjonale, internasjonale og europeiske forslag til
standarder som til enhver tid er på
høring fra Standard Norge.
Høringsforslagene er fritt tilgjengelig
for nedlastning og utskrift, og det er
anledning til å gi kommentarer til
høringsforslaget. De som ønsker å
holde seg oppdatert på hva som utvikles av standarder på sveiseområdet,
kan abonnerer på høringsforslag fra
de komiteene som dekker feltet.
Man kan abonnere på »Standarder på
Høring» ved å registrere seg på adressen; standard.no/no/Standardisering/
Standarder-pa-horing/
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S a lg s suksess

SPEEDTEC 200C
1fas 16A - MIG - Synergisk MIG - Rør
Rørtråd
tråd - Elektroder - Lift TIG

Mail: post@sxp.no

www.sveiseeksperten.no
www
.sveiseeksperten.no

Tlf: 22 08 00 92

Jobb i Sveiseeksperten

PRODUKTSJEF
tilsett og sveiseprosesser
Vi søker deg som er:
Resultatorientert, kundeorientert og selvstendig.
Du er sertifisert IWE
(International Welding Engineer) eller IWT
(International Welding Technician).
Vi tilbyr: Faglig og personlig utvikling.
Spennende arbeid.
En trygg arbeidsplass hos en av Norges ledende
sveiseleverandører. Et sosialt og inkluderende
arbeidsmiljø med mange hyggelige kollegaer.
Konkurransedyktig lønn.
Pensjons- og forsikringsordninger.
Det å jobbe i Sveiseeksperten AS er å jobbe
i en markedsorientert og effektiv organisasjon
med kompetente og engasjerte medarbeidere
som sammen arbeider resultatrettet for å oppnå
de mål vi har satt oss. Din arbeidsplass vil være
i Oslo men må påregne noe reisevirksomhet til
våre kunder i Norge samt våre internasjonale
leverandører.

Sveiseeksperten AS er et heleid
datterselskap av Albert E. Olsen AS
og er en av Norges ledende aktører
innen sveis.
Sveiseproduktene selges i Norge
gjennom et landsdekkende service
og forhandlernett. Sveiseeksperten
selger, markedsfører og distribuerer produkter fra anerkjente
produsenter av sveise-tilsett og
maskiner.
Våre leverandører er:
Lincoln Electric
Hyundai
Safra
Harris
Mechafin
Disse er verdens største
produsenter av sveisemaskiner,
tilsettmaterialer og forbruksdeler.

Sveiseeksperten AS
Knud Brynsvei 5
0581 Oslo
Tlf: 22080092
Fax: 22080085

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Adm. Direktør Morten Gran hos Sveiseeksperten
Tlf. 22080094 Mobil. 90915102
Søknad med CV merket ”Produktsjef” sendes til
Sveiseeksperten AS, Knud Brynsvei 5, 0581 Oslo
eller på e-mail til morten.gran@sveiseeksperten.no
Enhver henvendelse behandles konfidensielt.
CV vil ikke bli returnert.

www.sveiseeksperten.no

post@sxp.no
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Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av personell og gitt kompetanse nivå (kooridnatorer)

Sveiseopplæring /
sertifisering
• Alle våre kurs er individuelt tilpasset
• Vi har kontinuerlig inntak
• Sertifiseringsprøver gjennomføres kontinuerlig. Veritas utsteder akkrediterte sertifikater
• Kurs for utførelse av varme arbeider
• Opplæring/sertifisering kan utføres i din
bedrift
• OPUS Drammen har kvalifiserte lærere (EWIS
og EWIT) med lang erfaring
OPUS Drammen
Postboks 3540, 3007 DRAMMEN
Tlf. 32 24 62 68 / 916 48 216
e-post: opus.drammen@bfk.no
www.opus-drammen.no
Besøksadresse:
Betzy Kjelsbergsvei 280, 3028 Drammen
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• Vi har eget røntgenutstyr
• Hotellavtale ved overnatting

Be om tilbud
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Yrkeslandslaget samlet! Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har fulgt utviklingen over tid. Hun har
besøkt de ulike mesterskapene de siste årene, og var en naturlig gjest på yrkeslandslagets Kick-Off.
Foto: Kristian Hansen / Norsk Industri

For sin tilstedeværelse og positive holdning til
Yrkeslandslaget har kunnskapsminister Kristin
Halvorsen blitt utnevnt til æresambassadør for
Yrkeslandslaget.
Foto: Kristian Hansen / Norsk Industri

Yrkeslandslaget 2013 klart
Årets Yrkeslandslag, omtalt som det
viktigste landslaget Norge har, er
klare for Yrkes-VM i Tyskland til
sommeren. Første landslagssamling
ble holdt 7. februar. Her ble det også
gitt hedersdiplomer til tidligere me-

daljevinnere, bl.a. mekatronikkteamet
fra FMC Technologies.

sering og billakkering, til blomsterbinding, servering og frisering.

Store deler av landet er representert på
Yrkeslandslaget. 21 ungdommer skal
konkurrere i alt fra sveising, automati-

Norsk Industri og www.worldskills.no
vil følge opp med mer informajson
om Yrkeslandslaget i tiden framover.

Wärtsilä med ny design for
seismikkmarkedet
Med økende fokus på leting etter
olje og gass i nordområdene, har
industrien signalisert ønsker om
seismikkfartøy med høy isklasse
som kan operere trygt i arktiske farvann.
I dag er det svært få seismikkskip som
har disse egenskapene, men Wärtsiläs
skipsdesignere kan nå tilby en hel
serie med seismikkfartøy til bruk både
i arktiske farvann og på resten av verdenshavene.
Til offshoreindustrien har Wärtsilä
Ship Design nå lansert ”Seismic
Avant”, det første seismikkfartøykonseptet med isklasse Arctic der styrehuset er plassert akter på skipet.
Denne løsningen byr på driftsfordeler
i form av bedre mannskapskomfort,
siktforhold, fartsressurser og drivstofføkonomi. − Den viktigste fordelen med å ha styrehuset akter er at
mannskapet opplever mindre beveSVEISEAKTUELT 01-2013 I www.sveis.no

Wärtsiläs nye seismikkserie og ”Seismic Avant”.

gelser, slag og risting når fartøyet går
gjennom is eller i grov sjø. Dette gir
økt komfort både under arbeid og hvile, og vi vet at et uthvilt mannskap har
positiv effekt både på sikkerheten og

effektiviteten om bord, forklarer idéutvikler og leder for ombyggingsavdelingen i Wärtsilä Ship Design
Norway, Kåre Ask.
Se også www.wartsila.com
31

UNICYL™gassflaske – den perfekte
løsningen for småkundesegmentet
For gassbrukere med sporadiske behov, er UNICYL™ den perfekte løsning.
Flaskene leveres som 10 liters størrelse og er enkle å håndtere og transportere.
- UNICYL™ er en kjøpeflaskesom i
lang tid har vært etterspurt fra våre
kunder. Vi er derfor svært fornøyde
med å kunne tilby UNICYL™ i
Norge. Dette bidrar til å styrke vår
posisjon i markedet for kunder med
mindre gassbehov, sier produktsjef
Øivind Gulbrandsen i AGA.
For de med mindre eller
ujevnt gassbehov
Flaskene er ment for kunder som ikke

Materialtesting
• Strekkprøving
• Bøyeprøving
• Skårslag
• Metallografi

Leveringsprogram:
• Acetylen, 10 L
• ODOROX®, 11 L
• MISON® 18, 11 L

• Hardhetsmåling
• Utmatting
• CTOD
• Maskineringsverksted

Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer
i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.
I tillegg utfører vi andre tester, hovedsaklig på
metalliske materialer. Med fokus på kvalitet i alle ledd,
rask responstid og kostnadseffektivitet, betjener vi
hver dag bedrifter fra hele Norge.
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bruker gass så ofte, eller som har lite
behov. UNICYL™ er perfekt for rørleggere, hobbysveisere, bønder eller
mindre bilverksteder.
Fordelen med å kjøpe flasken, er at du
investerer i flasken, og deretter betaler
for gassen. Dermed slipper du leiekostnader. Dette er en stor fordel for
de som kun bruker gass av og til.

Flaskene kan kjøpes hos
AGAs industriforhandlere.
For mer informasjon, kontakt:
Stefan Seppänen
Salgssjef AGA
Mobil: +47 971 34 802
Email: stefan.seppanen@no.aga.com
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NSFs HOVEDSTYRET
2012/2013
HOVEDSTYRET VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN
APRIL 2012
Morten Gran, styreleder
Sveiseeksperten as
Knud Brynsvei 5, 0581 Oslo
E post:
morten.gran@sveiseeksperten.no
Mob. + 47 909 15 102
Pål Sjølyst, medlem
NLI Alfr. Andersen as
Ryesgt 28, 3263 Larvik
E. post: pal.sjolyst@nli.no
Mob. + 47 934 04 072
Tlf: + 47 33 14 15 00
Fax: + 47 33 14 15 01
Hans Arne Mariåsen,
1. varamedlem
Rainpower Fabrication as
Industriveien 22, 1920 Sørumsand
E post:
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mob. + 47 909 72 407

Erik V. Fusdahl, nestleder
Kemppi Norge as
Danholmen 19, 3115 Tønsberg
E post: erik.fusdahl@kemppi.com
Mob. + 47 918 80 987
Tlf: + 47 33 34 60 00
Fax: + 47 33 34 60 10
Eddie Flatås, medlem
Kværner Stord as
Eldøy
5404 Stord
E- post: eddie.flatas@kvaerner.com
Mob: +47 951 97 520
Dan Roger Oshaug, medlem
Norsk Sveiseteknikk as
Holmen
3013 Drammen
E-post: dan.roger@nst.no
Mob: + 47 919 99 641

Idar Vartdal, 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk as
Holmen
3013 Drammen
E-post: idar@nst.no
Mobil: + 47 913 50 073

NSF HOVEDKONTOR
Besøks/post adresse :
Fridtjof Nansens vei 19
Majorstuen
0369 Oslo
Tlf + 47 41 59 69 55
E post: post@sveis.no

LEDERE VALGT AV LOKALFORENINGENE
AVD 461 HELGELAND &
SALTEN
Morten Rygh
Ingeniørgruppen as
Boks 1035
8602 Mo i Rana
E post: morten.rygh@monet.no
Mob. 909 87 359
AVD 463 ROGALAND
Nils Einar Naley
E post: nils@q-as.no
Mob. 996 10 095
AVD 464 SUNNHORDLAND
Eivind Veim
Aibel AS
Boks 2180
5504 Haugesund
E post: eivind.veim@aibel.no
Mob. 415 67 405
Tlf: 52 80 33 86
Fax: 52 80 33 85

AVD 465 SØRLANDET
Tore I. Olsen
Kjelekontrollen as
Boks 690
4666 Kristiansand
E post: tore@qualitywelding.no
Mob. 919 98 888
AVD 466 ØST
Per Lorang Larsen
Binzel Norge as
Industriveien 1, 3300 Hokksund
E post: per@binzel.no
Tlf + 47 32 25 19 90
Mob. + 47 91 13 83 09
AVD 467 TRØNDELAG
Jan Olav Bolme
Statoil Technician Operation
Laboratory
Arkitekt Ebbels vei 10 AS
Rotvoll
E post: jabol@statoil.com
Mob. 478 75 421

AVD 468 HORDALAND
Frode Johansson
Bergen Group SIJO
Ulsmågveien 42, 5224 Nesttun
E post:
frode.johansson@bergengroup.no
Mob. + 47 970 80 766
Tlf: + 47 55 92 51 40
Fax: + 47 55 92 51 50
AVD 469 NORD-NORGE NORD
Kenneth Leiknes
Mercur Solutions AS
Boks 3150
9498 Harstad
E post: kl@mercur-solutions.no
Mob. 922 24 449
AVD 470 MØRE & ROMSDAL
Trygve Folgerød
IP Huse as
E post: trygve.folgero@iphuse.no
Mob. 40405318

utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2013

sveiseaktueLt
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
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

Nr.:

utgiv.dato:

1/13
2/13
3/13
4/13

15. mars
15. juni
1. oktober
1. desember

annonse- og
artikkelfrist:
15. februar
15. mai
15. september
15. november

Utgivelsesdato er den dato bladet er klart for utsendelse.
Utsendelsen varierer fra 1 til 2 uker.
opplag pr. nr.: ca 2 300

bilag:
2 sidig A 4
4 sidig A 4
Alle priser i NOK og ekskl. mva.

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

www.sveis.no

Hva skjer
2013
22. MARS:

ÅRSMØTE NSF HORDALAND

4. APRIL:

ÅRSMØTE NSF ØST

18. APRIL:

SVEISE OG MATERIALKONFERANSE NSF ØST,
QUALITY HOTEL GRAND
KONGSBERG

STYRKET KONKURRANSEKRAFT

NSF HOVEDSTYREMØTE,
KONGSBERG
NSF GENERALFORSAMLING,
KONGSBERG
23. MAI:

28.- 29. MAI:

30. MAI:

SVEISE OG MATERIALKONFERANSE NSF HORDALAND I
BERGEN
EWF KONFERANSE I
STOCKHOLM
ÅRSMØTE NSF TRØNDELAG
TRØNSK SVEISEDAG
FOR FLERE DETALJER OM
ARRANGEMENTENE, SE
WWW.SVEIS.NO
<HTTP://WWW.SVEIS.NO>
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eksempel
mpel til ”Das Auto” i VW-konsernet.
VW
W-konsernet.

REDUSER DINE KOSTNADER MED
PRODUKSJONSKLARE
AUTOMATISERINGSLØSNINGER
AUTOMA
ATISERINGSLØSNINGER
TISERINGSL
Migatronic Automation er en av Europas mest kompetente inin
tegratorer av sveiseautomatisering
i
i ing til
il MIG, TIG, Plasma og motstandssveising. Vi er spesialister innen sveiseteknologi, robotbruk
og fiksturutvikling - tilsatt ISO-sertifisert prosjektledelse, fra idé til
kjøreklar produktion. Migatronic Automation er leverandør av konkon
kurransekraft til Volkswagen - og en lang rekke mindre, men like
spenndende virksomheter. Kontakt oss for en dialog eller et møte i
vårt sveiseprosessenter.
Migatronic Automation
DK-9440 Aabybro · Tlf. 96 96 27 00
www.migatronic-automation.dk
www
.migatronic-automation.dk

www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 01-2013

Kempact RA
Switch on the new standard

Kempact R control panel

Kempact A control panel

Kempact RA sets new standards in the compact MIG/MAG class
Design features include precise welding control, energy cost reduction, Brights™ cabinet lighting, plus
GasMate™ chassis design. Range options include 180, 250 and 320 ampere power sources in either Regular (R)
or Adaptive (A) models, serving the needs of light to medium fabrication workshops.

www.kemppi.com

Energy efficient

“Gnistrende” produktivitet
med ESAB

Uansett hvor du befinner deg og i hvilken bransje du er i, så har ESAB alt du trenger for å få jobben gjort
- om det gjelder sveising, skjæring, tillsettmaterialer eller automatisering.
Når det gjelder kvalitet og sikkerhet, kan du være sikker på at ESAB produserer produkter etter globale
EHS standarder. Vi er OHSAS 18001 konsern-sertifisert av DNV. I tillegg til vår miljø-, helse- og
sikkerhetssertifisering, er ESAB ISO 9001 og ISO 14001 sertifiserte. Dette er den mest omfattende
sertifisering noe globalt konsern har oppnådd hittil.
Så kontakt en av våre eksperter for å finne de produkter som best passer din applikasjon
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og la ESAB hjelpe deg med å øke produktiviteten i ditt neste prosjekt.

