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Miller PROHEAT 35 er en enkel og robust maskin for varmebehandling av
magnetiske materialer med induksjonsteknikk. Sammenlignet med tradisjonelle metoder gir denne teknikken bla kortere oppvarmingstider, bedre
miljø pga kalde induksjonskabler og kortere riggtider. Den har programmerbar temperatur opp till 800°
Eksempel på applikasjoner er:
t Plater, hulprofiler, rør, T og H-profiler med store tykkelser. - Fleksible
induksjonskabler tilpasser seg til objektet og gir en minimal riggtid og
en enkel og kontrollert varmeprosess.
t Avspenningsgløding og hardhetsbegrensende varmebehandling (13Cr).Programmerbar, kontrollert og dokumentert oppvarming, holdetid og
nedtrapping.
t Krympeforbindelser - Rask kontrollert oppvarming til ønsket temperatur.
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Europas første
kombinasjonsmaskin for
vann- og plasma-skjæring

Forsidebildet: Skjærehodene
på Europas første kombinasjonsmaskin for vann- og
plasma-skjæring fra ESAB
hos Industrisveis a.s i
Porsgrunn.
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Hva er et
smart trekk?
For sjakkspilleren er det kanskje
ofring av en bonde for å åpne
diagonalen for en løper. For oss
LYKL[r[HMYLTLUÅHZRL]LU[PS
som savner
ner motstykke på marr-kedet. For deg er det et smart
trekk å benytte den.
Åpen eller stengt?

On/offf-spaken
f-spak forenkler handteringen
og gjør gasstilførselen synlig selv på
avstand.

Tom eller
elle full?

Innholdsmåleren viser hvor mye gass
ZVTÄUULZPNQLUWrÅHZRLULU[LU
regulatoren er tilkoblet eller ikke.

Bedre grep

Beskyttelsesbøylen beskytter ventilen og
gir et bedre og mer ergonomisk grep.

Innebygd sikkerhet

9LZ[NHZZ]LU[PSVNPUULI`NKÅV^ILgrenser øker sikkerheten og eliminerer
YPZPRVLUMVYMVY\YLUZUPUNLYPÅHZRLU

Passer din regulator

SMARTOP fungerer normalt med din
eksisterende regulator. Om du har behov
for en ny kan vi anbefale SMARTREG
– en prisgunstig regulator som er spesielt
tilpasset for SMARTOP
P.

SMARTOP
SMAR
TOP™ Et smart trekk

Air Liquide Norway AS | Postboks 243 | Ryghgt 2B | 3051 Mjøndalen | tlf 32 27 41 40 | Fax 32 27 41 59 | www.airliquide.no

Født i Maracaibo nord i Venezuela i 1983. Sveiseingeniør IWE Yendami Petit Sjøvik hos Nordvest Inspeksjon AS
er vår Sveiseprofil.

11. norske jente med IWE sertifikat:

”Stor takk til Trygve Folgerø
hos I.P.Huse. Han tok meg i
mot med åpne armer.”
Yendami Petit Sjøvik bor i Midsund
med mann og to barn og har gjort en
imponerende karriere i sveisebransjen. Hun lærte seg raskt norsk etter at
hun kom til Norge i 2002.
I slutten av 2002 fikk hun jobb som
integreringshjelp for flyktninger i
Midsund kommune. Hun skaffet seg
generell studiekompetanse på Romsdal VGS og Molde VGS.
Ingeniørstudier
I 2005 startet hun ingeniørstudiene
ved Høgskolen i Ålesund. Yendami
fullførte studiet i 2008 med en Bachelor i maskinteknikk, produktutvikling
og design, med sveiseteknikk og offshoreteknologi som tilleggsfag, pluss

fordypning i matematikk og fysikk.
Parallelt med ingeniørstudiet rakk hun
i tur og orden å arbeide som CADkonsulent hos Ørsta Stål AS, som
vikarlærer på Midsund skole og som
IT-konsulent hos Sjøvik As.

”Skarv FPSO”. Som mitt første alene
prosjekt var jeg ansvarlig for design,
konstruksjon og produksjonsoppfølging til en metanoltank for Vestbase i
Kristiansund. En lærerik og fin tid
minnes Yendami.

Designingeniør hos Aker Midsund
Fra 2008 til 2010 var Yendami designingeniør hos Aker Midsund AS hvor
hun arbeidet sammen med sveiseansvarlig Olav Tangen, som hun anser
som en av sine to bransjementorer.
– Det var mange spennende prosjekter. Jeg jobbet blant annet med modifikasjoner av monteringstegninger,
sveisetegninger og enkeltdeletegninger for en trykktanker til ”Gjøa” og

Pendlet til I.P. Huse
Du hadde en mentor til som har
betydd mye for deg?
– Jeg var så heldig å få komme til I.P.
Huse en dag uken fra september og ut
året i 2010, som en praksisperiode før
IWE-studiet startet. En fantastisk
bedrift hvor jeg ble tatt i mot med
åpne armer av Trygve Folgerø. Jeg
lærte mye om hverdagen til en sveifortsettelse side 33

FAKTA

Her er staben hos Nordvest Inspeksjon AS avbildet i forbindelse med selskapets 10-års
jubiléum. Yendami er nummer fire fra venstre i annen rekke.
SVEISEAKTUELT 02-2013 I www.sveis.no

Nordvest Inspeksjon AS (NVI) er et
selskap som har spesialisert seg på
ikke-destruktiv testing (NDT), og er
en NTO-godkjent bedrift innen NDTmetodene MT, PT, UT, RT, VT og ET.
De har også sertifisert personell i tilkomstteknikk, som benyttes ved
inspeksjonsoppdrag på steder med
vanskelig tilkomst. NVI tilbyr sveiseteknisk og materialteknisk bistand
gjennom sin sveisetekniske avdeling. De har akkreditert personell til
sveiseteknisk ledelse, som sveisekoordinatorer (IWE og IWS) og sveiseinspektører (NS 477/IWI). I tillegg
tilbyr de tredjepartstjenester som
sertifisering av sveisere og verifisering av sveiseprosedyrer, i samarbeide med Teknologisk Institutt.
Se mer på www.nordvest.no
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Industrisveis a.s i Porsgrunn har installert:

Europas første kombinasjonsmaskin for vann- og
plasma-skjæring
Frode Thorsby, (32) er produksjonssjef og sønn av daglig leder
Olav Thorsby (55) i Industrisveis
a.s. Sammen utgjør de ledelsen av
det som gjennom investeringer
på teknologi fremstår som en av
Norges mest moderne verksteder
i skjæreteknikk.
Ledelsen hadde grublet lenge på om
det ikke lot seg gjøre og kombinere de
to skjæremetodene i en og samme
maskin. De så for seg vesentlige fordeler i både håndtering og behovet for
maskinering av stålemnene etter skjæring.

Den nye kombinasjonsmaskinen ESAB Hydrocut LX for vann- og plasma-skjæring står
sentralt i produksjonshallen.

Welmax kommer på banen
– Vi satte oss ned med folkene fra
Welmax AS som vi har samarbeidet
nært med i mange år, og presenterte
våre tanker, forteller Frode Thorsby
til SveiseAktuelt. Vi besøkte Porsgrunns-bedriften sammen med Tor
Guii-Larsen fra Welmax i slutten av
mai.
ESAB i USA
– Gjennom vårt internasjonale nettverk fant vi ut at ESABs ingeniører i
USA hadde utviklet en kombinasjonsmaskin som omtrent tilsvarte den
Industrisveis ønsket seg, forteller Tor
Guii-Larsen.

Ledelsen hos Industrisveis er raske til og rose sine medarbeidere. Stabile, arbeidsomme å flinke folk over hele linja. Her har vi Sondre Skoftedalen, Tommy Bårdsen,
Saskin S. Bobby, Frode Thorsby, Nils Kåre Kåsene og Milan Mazak.
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To turer til ESAB i USA
– Etter å ha mottatt solid dokumentasjon fra Welmax på at ESAB i USA
kunne levere kombinasjonsmaskinen
vi ville ha, reiste vi over for å få maskinen demonstrert. Vi var godt fornøyd med det vi fikk se og ble enig
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 02-2013

–

Skjærte emner med vann/plasma maskin.

om en rekke spesifikasjoner vi ønsket
at vår maskin skulle ha. Tur nummer
to handlet om å få vår maskin prøvekjørt, godkjent og kvalitetssikret, forteller Frode Thorsby.
Seks måneders leveringstid
– Vi signerte kontrakten hos ESAB i
USA i fjor sommer. Maskinen kom i
mange kolli ved juletider og i januar
hadde montørene fra Welmax, sammen med en amerikansk produktspesialist, maskinen klar for testkjøring.
Det beste fra to skjæremetoder i en og
samme maskin!

Der vi før måtte skjære med plasma
måtte vi inn og maskinere. Der vi før
skjærte med vann var problemet lang
skjæretid. Nå slipper kunden å velge
metode. Nå kan vi på samme emne
skjære med vannets nøyaktighet på
enkle detaljer, for så å skjære resten
med plasmaens hurtighet – i samme i
samme maskin. Dette gir store besparelser i skjæretid og kostnader. Plasmahodet skjærer tykkelser opp til 70
mm.
Nøyaktigheten på maskinen er ved
vannskjæring + - 0,2 mm og ved plasmaskjæring + - 1-2 mm avhengig av

platetykkelsen, understreker en meget
godt fornøyd Frode Thorsby som vet
at de har sikret seg Europas første
kombinasjonsmaskin for vann- og
plasma-skjæring.
Stort platelager betyr kortere
leveringstid
– Vi venter betydelig kundepågang
men vi samarbeider med bransjens
ledende leverandører og har til enhver
tid et stort og omfattende platelager av
rustfritt, syrefast, sort og offshorestål.
Vi har basert oss på å lagerføre kvalitetene S355J2 + N/MDSY05 fra 5
mm til 120 mm og Sliteplater HB 450
fra 5 mm til 60 mm, forteller Petter
Tornøe. Han presiserer at sertifikater
er viktig når de velger salgs- og innkjøps- ansvarlige leverandører.

FAKTA OM INDUSTRISVEIS a.s
Siden starten i 1993 har bedriften
hatt en spennende utvikling på skjæring av plater og industrisveising.
Industrisveis valgte i 2011 og dele selskapet i to avdelinger. Brenneavdelingen i Porsgrunn og Mekanisk avdeling i Skien, som beskjeftiger til
sammen 14 personer.
Saskin S. Bobby er operatør på kombinasjonsmaskinen.
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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

Ung
Sveis

Hva er Ung Sveis?

Ung Sveis er ett forum underlagt NSF, som har til intensjon å samle fagfolk fra alle grener innen sveiseindustrien. Ideen kom etter at Dan Roger Oshaug selv hadde erfart at mange sveiseingeniører/teknikere, deriblant
seg selv, satt mye aleine med sine utfordringer og erfaringer. Behovet for ett kontaktnett meldte seg. Av den
grunn ble ideen presentert på Sveisedagen i Bergen 13. mai 2008.
Formålet med forumet var å samle
unge, nye sveiseingeniører og teknikere for å dele erfaringer og utfordringer. Tanken var å benytte seg av
den kunnskapen mentorene i vårt fag
innehar, og vi ønsket et forum der
erfaringsoverføring kunne foregå. På
tvers av bedrifter og geografiske
område. Rekruttering av fagpersonell,
teknikere samt ingeniører er en utfordring innen vår bransje, og det å være
med å gjøre vårt fagfelt attraktivt vil
være en naturlig del av formålet med
Ung Sveis. I tillegg vil det å støtte
oppunder et miljø for nettverksbygging være et fokusområde.
Temaene på samlingene omhandler
utfordringene som sveiseingeniøren
og teknikeren har i sin arbeidshver-

dag. Dette kan være tolkning av standarder, kunde krav, materialtekniske
problemstillinger og utfordringer.
Ønsket er at alle fagområder relatert
til sveis er representert for å gi dybde i
de tekniske problemstillingene og
gjerne finne frem til gode løsninger på
tvers av faggrupper.
Responsen og interessen har vært
enorm. Det er helt klart behov for ett
sveiseteknisk forum som samler folk
fra alle deler av landet og på tvers av
fagmiljøer knyttet til sveis.
Ung Sveis har ett ønske om å arrangere en samling pr år. For å gjennomføre dette er vi avhengig av støtte fra
lokallagene og eventuelle sponsorer.
Dersom noen har temaer og problemstillinger de ønsker å ta opp, kan jeg

kontaktes på mail: kamo@psw.no
eller via facebook.
Ung Sveis har opprettet en facebook
gruppe som heter Ung Sveis. Denne
er delvis lukket, slik at kun de som er
medlem ser innlegg som blir skrevet.
Gå inn på:
https://www.facebook.com/#!/groups/
126934104122449/ og be om å få bli
medlem i gruppen. Håper at denne
gruppen kan bidra til sveisetekniske
diskusjoner. Ung Sveis har også fått
egen fane på www.sveis.no.
Trykk på Ung Sveis øverst til høyre
og følg med på hva som skjer.
Mvh Kathrine Molvik,
leder Ung Sveis

Den 4. Ung Sveis samlingen gikk av stabelen
15. – 16. november 2012 i Bergen
Det var 36 påmeldte deltakere.
Torsdag var det forelesninger ved
Høgskolen i Bergen. Temaet var standarder og akseptkriterier i forbindelse
med sveiseprøver. Karol Gilewski fra
DnV holdt ett interessant og lærerikt
innlegg denne dagen. Etter forelesningen gikk det videre til Høgskolen i
Bergen sitt laboratorium, der vi i praksis fikk se og utføre både strekkprøver
og slagseighetsprøver. Vi fikk også
sett og diskutert makroprøver. Mange
sveiseingeniører, teknikere og ikke
minst sveisere får ikke sett dette i virkeligheten og denne muligheten var
svært lærerik og interessant. Det skaper også bedre forståelse for hvor stor
innvirkning de ulike parameterne i en
sveiseprosess har.

Videre gikk turen til sveiseverkstedet
på HIB, hvor vi fikk demonstrert
Plasmasveising fra SBI. SBI hadde
fraktet plasma sveiseutstyr helt til
Bergen for å gjøre denne demonstrasjonen for deltakerne på Ung Sveis
samlingen.
På kvelden ble det arrangert tapas og
lasergame på Wasteland. Det sosiale
innholdet på samlingen, skaper nye
relasjoner og ett bredt og godt samarbeid over hele sveise Norge. Nye
vennskapsbånd blir knyttet og gode
minner blir skapt.
Fredag var det tid for bedriftsbesøk på
Frank Mohn Flatøy AS. Temaet her
var sveis og material utfordringer,
relatert til kundekrav. Vi fikk også en
runde i verkstedet. Marianne Soltvedt,

IWE- hos Frank Mohn Flatøy, hadde
laget ett flott og svært interessant opplegg for oss ved bedriften. Her var det
nok mange som var imponert over
flotte fasiliteter og imponerende sveiseutfordringer som ble håndtert.
Tusen takk til SBI som stilte med
demonstrasjon av utstyr, Høgskolen i
Bergen som stilte med både folk og
lokaler, Frank Mohn Flatøy AS for
omvisning, og takk til NSF, YIT
Mongstad og Kemppi for sponsor
midler og hjelp til å gjennomføre denne flotte samlingen i Bergen.
Ser frem til neste samling!
Mvh Kathrine Molvik,
leder Ung Sveis

Gå inn på: https://www.facebook.com/#!/groups/126934104122449/
og be om å få bli medlem i gruppen.
SVEISEAKTUELT 02-2013 I www.sveis.no
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Foto: Stian Elton
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Join together.

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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INTERNASJONAL MESSE
SAMMENFØYNING KUTTING
OVERFLATEBEHANDLING
16.–21.09.2013 ESSEN, TYSKLAND
Møt over 1000 utstillere og eksperter fra hele verden.
Oppdag innovative løsninger innen sammenføyning,
kutting og overflatebehandling.
Benytt deg av alle forretningsmulighetene på
bransjens hot-spot.
Vær med når bransjen din møtes i Essen!

MESSE ESSEN GmbH
Tel. +49(0)201-72 44-800
visitors@schweissen-schneiden.com
www.schweissen-schneiden.com
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Komplett sveisesystem
for verft og offshoreplattformer
Fronius har introdusert en spesielt robust og kompakt trådmater i stresskoffertformat på markedet. Den
mobile VR 5000 Case er utviklet spesielt for bruk i støvete, fuktige og saltholdige omgivelser.
Sammen med MIG/MAG-strømkilder
fra TransSteel-serien med separat
trådmaterenhet har sveisere nå tilgang
til et optimalt tilpasset komplett system, spesielt egnet for bruk innen
skipsbygging, bygging av oljeplattformer, togindustrien og montering.
Nytt tilkoblingskonsept
Trådmateren VR 5000 Case er tilpasset de røffe arbeidsforholdene ned til
minste detalj. Et spesielt stabilt plasthus, glideskinner og særlig solid konstruerte koblinger med strekkavlastning sørger for at du kan trekke
apparatet etter sveisepistolen og løfte
eller fire det ned etter forbindelsesslangepakken. Et nytt tilkoblingskonsept sørger for at koblingene ikke løsner under bruk. Huset er tungt antennelig og uømfintlig overfor støv, fuktighet, saltholdig luft og vannsprut,
og passer med sine ytre mål på 507 x
200 x 320 mm enkelt gjennom et

hvert mannhull med en diameter på
inntil 350 mm.
Konstruksjonen er enkel med minimalt med forstyrrende konturer og
beskytter dermed apparatet mot å
henge seg fast under bruk. Fronten
med betjeningselementene er senket
og beskyttet mot skader. Et ergonomisk formet håndtak og en vekt på
under 10 kg gjør det enkelt å bære VR
5000 Case. Forbindelsesslangepakkene på inntil 70 meter (gasskjølte
sveisesystemer) sikrer en stor aksjonsradius.
Konstant trådtilførsel
VR 5000 Case har innebygde, foldbare sidedeksler med hurtiglåser som
enkelt lar seg åpne og lukke også med
hansker. De gir optimal tilgang både
til innvendige tilkoblinger for slangepakkene og til motorplaten og trådspole. Apparatet er konstruert for 5 kg
trådspole med en diameter på 200

Fronius VR 5000 Case er en ultrakompakt trådmater som gir mobilitet ved sveising.

SVEISEAKTUELT 02-2013 I www.sveis.no

Et ergonomisk formet håndtak og en vekt på
under 10 kilo gjør det enkelt å bære VR 5000
Case, også over lengre distanser.

mm. ComfortWire-funksjonen fører
automatisk tråden etter spoleskifte, og
en firerullsmotor sikrer konstant trådtilførsel under sveiseprosessen.
Trådmateren leveres i forskjellige
utstyrsvarianter med vann- eller gasskjøling. Ved Synergic-utførelsen kan
sveiseren nyte godt av integrert sveiseteknologi kunnskap i form av karakteristikker.
Som ekstrautstyr fås også en gassgjennomstrømningsregulator som presist lar deg stille inn og kontrollere tilførselen av beskyttelsesgass direkte
på trådmateren. Som ekstrautstyr fås
også en på-/av-bryter som trygt hindrer uønsket kontakttenning under
transport. Valgfritt kan VR 5000 Case
også utstyres med en elektrodekobling
for elektrodesveising på baksiden av
apparatet.
Les mer på
www.fronius.com
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GRATIS SVEISEPROSEDYRER
TIL MIGATRONICS SVEISEMASKINER
Nå kan du raskt og enkelt få sveiseprosedyrer slik at du oppfyller de nye
sveisestandardene.
Med vår lojalitetsservice, tilbyr vi alle nåværende og nye eiere av utvalgte MIG/MAG
sveisemaskiner godkjente WPS’er – helt gratis. Du kan laste ned WPS’ene på vår
hjemmeside. Og så snart du har skrevet ut og signert dem er du klar til å sveise.
Scan QR-koden nedenfor eller besøk migatronic.com/EN1090 hvis du vil lese mer.

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

Nye Aristo® Mig 4004i Pulse
- sveiseutstyr for høyproduktivitetsveising
Nye Aristo® Mig 4004i Pulse er konstruert for høy produktivitet og kvalitetssveising, og tilhører ESABs profilerte Aristo®-serie med sveisemaskiner. Pulsfunksjonen gjør at den utmerker seg for avansert sveising av
aluminium og rustfritt stål.
Strømkilden Aristo® Mig 4004i
Pulse utgjør, når den kobles til trådmaterern Aristo® Feed 3004 eller
Aristo® YardFeed 2000, en komplett
MIG/MAG-pakke. Aristo® Feed
3004 kan fås med to ulike kontrollpaneler, enten det avanserte U6-panelet eller den mer sofistikerte U82.
Aristo® YardFeed 2000 blir levert
med U6-panelet. Tilsammen kan
disse produktene øke produktiviteten
og sveisekvaliteten, samt og spare
penger p.g.a minsket energiforbruk.
Den lette universalsveisemaskinen
Aristo® Mig 4004i Pulse egner seg
for moderne sveising av MIG/MAG,
puls-MIG og MMA. Sammenlignet
med konvensjonelt sveiseutstyr,
veier den 70 % mindre og trenger
70 % mindre gulvplass. Det nye utstyret er derfor lett å transportere og
enklere å bruke på trange plasser.
Typiske bruksområder er produksjon
av lastebiler, busser, tilhengere, tog
og jernbanevogner, samt vindmølletårn, skipsbygging/offshore og allmenn industriproduksjon.
For å oppnå et høyt utbytte, leverer
Aristo® Mig 4004i Pulse en sveisestrøm på 300 A og en spenning på
32 V ved 100 % intermittens. Ved
60 % intermittens øker disse verdiene til 400 A og 36 V.

Forhåndsprogrammerte synergilinjer
stiller inn optimale sveiseparameter
ved sveising av forskjellige kombinasjoner av materialer, tråd og beskyttelsesgass. Med U6-panelet kan
du lagre opp til ti forhåndsinnstilte
programmer i minnet, mens med
U82 kan man lagre 255. Med U82panelet kan man også lage sine egne
kundetilpassede synergilinjer.
En annen egenskap som bidrar til
sveising av høy kvalitet, selv når
operatøren er mindre erfaren, er
ESABs patenterte og intelligente
QSet™-funksjon, som automatisk
stiller inn optimale sveiseparameter i
kortbueområdet, slik at operatøren
bare behøver å justere trådmate-hastigheten.
SuperPulse (kan fås med kontrollpanelen U82) for sveising med ”TIGlignende” utseende og minimalt med
sprut. Krypstart, gassforspyling og
varmstartfunksjon, bidrar til en myk
og mer direkte start med mindre
sprut. TrueArcVoltage™ fås når utstyret kombineres med ESABs
PSF™-sveisepistoler, noe som gjør
att du alltid sveiser med korrekt sveisespenning - uansett kabellengde eller pistolstatus.
Utover at Aristo® Mig 4004i Pulse
øker produktiviteten og gjør det mu-

lig for mindre erfarne operatører å
oppnå høykvalitativ sveising, minsker strømkilden sammen med tilhørende utstyr også kostnadene pga lavere energiforbruk. Når kjøleenheten
COOL 1 benyttes sammen med vannkjølte sveisepistoler, stopper strømkilden automatisk etter 6 - 5 minutters inaktivitet, for å minske energiforbruket, mens utstyret kjøres på
tomgang. Det samme gjelder for
kjøleviftene i strømkilden. Videre
oppnår ESABs fjerde generasjons
inverterteknikk en effektfaktor på
0,94, noe som innebærer ytterligere
energibesparing.

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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NSSW seamless flux cored wires
Oppnå bedre sveiseøkonomi og kvalitet med
sømløs rørtråd fra NSSW (Nittetsu)
 Enklere lagring og håndteringsrutiner
 Intet fuktopptak – mindre risk for hydrogensprekker
 Meget gode mateegenskaper pga. eksakt rundhet
 God strømovergang og stabil lysbue
 God finish og lite etterarbeid på ferdig sveis
 Bedre innbrenning i grunnmaterialet
 Mindre driftstopp for bytte av slitedeler
 Meget jevn og stabil kvalitet

Pulver

Kopperbelegg
Stål

Visit NST at the 2013 International
Welding Fair in ESSEN, Germany

Hall 7, stand nr. F117
16.-21. September 2013
8=C4A=0C8>=0;CA034508A~9>8=8=62DCC8=6BDA5028=6

Norway Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, Phone: + 47 99 27 80 00, E-mail: nst@nst.no  Avdeling Sørlandet, Kristiansand, Phone + 47 38 01 11 30  Avdeling Møre og Romsdal, Tresfjord,
Phone + 47 71 18 44 00 UK NST Welding UK Ltd, Glasgow, Phone: +44 141 433 9350, E-mail: NSTWELDING@aol.com Poland NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia, Phone: +48 586 690 553,
E-mail: jacek@nst.no Singapore NST Welding Asia Pte Ltd, Phone: +65 96 65 20 26, E-mail: ben.tan@nst.no

EWF 20th Anniversary – 20 years “joining” Europe together
EWF, the European Federation for Welding Cutting and Joining has been the pioneer
organisationinEuropeintheharmonisationofqualificationofpersonnel.
Infact,evenasEuropeaneffortstowardsharmonizationofqualificationsbegantobear
fruit in recent years, EWF celebrated the 20th anniversary of its harmonized system of
qualificationsforprofessionalsworkinginweldingtechnology,inEWF.

TheweldinginstitutesoftheEuropeancountriesfelt,backin1992,thattherewasaneed
to harmonise the way qualification of engineers in welding technology was achieved in
differentcountries.ThiswasthestartofacomprehensiveT&Q&Csystemwhichisnowusedin30Europeancountries
and13fromoutsideEuropecoveringmorethan30qualificationlevelsandmorethan10certificationlevelsinawide
rangeofprofessionsinwelding,joiningandcuttingtechnologies.Thesystemiscomplementedbyaqualityassurance
methodologyalsoinusesince1992.

Recognition of EWF’s role in the harmonization of qualifications has also come from official EU bodies and
organizations,withEWFtrainingstandardsbeingreferencedinofficialpublicationsandISOstandards.




AcelebrationofEWF’sachievementsforthepast20yearswasheldduringitsannualmeetings,inLisbon.Duringafull
weekofactivities,EWFmemberswereabletolookbackontheirachievements,butwithanunderstandingofEWF’s
futurechallengesinaneverchangingenvironment.

55participantsfromover32differentEuropeancountriesactivelydiscussedthepresentsituationofthetraining,
qualificationandcertificationsystemandhowitcanmeetEurope’spresentchallengesinthearea.

The event presented also the framework for discussing innovation in
education and training and to organize a session for evaluation of new tools
resultingfromEUcollaborationprojects,anareawhereEWFanditsmembers
have excelled in producing interesting collaboration opportunities as well as
successful project outcomes throughout more than 40 different European
projects.

The celebration did not overlook EWF Past Presidents that, through their
efforts,laidthegroundworkforwhattheEWFstandsfor,today.Asasymbolic
treat a “welded” Anniversary cake was presented to all in attendance,
testifyingthestrongbondsthathaveboundtogethersomanydifferentcountriesforthepast20yearsandthatwill
continuetodosofor20more.




ArQuality
overbeviser
Qutotec

Turula Verkstedet bruker
førsteklasses teknologi
Over: Anleggssjef Ilkka Hiltunen og 3 robuste
disc filtre klare for utsendelse til Brazil.
Mennene fra Qutotec, fra venstre til høyre: Kari
Koistinen, Ilkka Hiltunen og Rauno Kakkola.

Hi-tech firmaet Qutotec har benyttet
seg av Kemppi's Arcquality software
for ledelse av sveiseprosesser og kvalitet ved sveiseoperasjoner i sitt
Turula Engineering verksted. Qutotec
planlegger også å ta i bruk ArcQuality
ved sine andre virksomheter.
Anleggssjef Ilkka Hiltunen påpeker at
kvalitetskontroll av sveising spiller en
nøkkelrolle i aktivitetene på verkstedet.
”Det er lettere å forbedre kvaliteten
når produksjonen er i egne hender.
16
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Strekkoden for sveiseprosedyren, WPS, leses inn
i systemet før sveisingen starter.

En sveiser i arbeid med ArcQuality i bakgrunnen.

ArQuality er en moderne “up-to-date”
måte å foreta kvalitetskontroll på”sier
Hiltunen
Qutotecs ‘s leder for produksjonsutvikling, Kari Koistinen, påpeker at
kvalitet og produktivitet går hånd i
hånd. I følge Koistinen oppnås bra
sveisekvalitet ved at man sikrer at firmaets kvalitetskontroll er på høyeste
nivå.
”Produsenten må gi kunden den kvalitet som ble lovet og man trenger å
kunne bevise– på en konkret måte -at
kvaliteten på produktet til kunden så
vel som de som vurderer kvaliteten er
slik den skal.
All fokus på Quality
Qutotec har gjennom hele sin eksistens gjort modige invisteringer i ny
teknologi og en strømlinjeformet produksjonsprosess. Det er store materiallagre i de 21,000 kvadratmeter store
lokalene, sammen med en innretning
for for-behandling. Turula verkstedet
har totalt rundt 70 MIG/MAG, TIG og
MMA strømkilder. ArcQuality gir oss
konkrete bevis på sveisekvaliteten,
det er en klar konkuransefordel for
Qutotec.
“ Det kan ikke bli bedre enn dette
Tidligere har det vært tilfeller hvor
kunden har etterspurt data om hvem
som sveiset hva og når. Nå samler
systemet all nødvendig informasjon
automatisk” sier Ilkka Hiltunen.
Kari Koistinen legger til at ArcQua lity er et veldig bra verktøy for ledel sen, siden det muliggjør umiddelbar
inngripelse ved avvik fra normen.
Koistinen, en erfaren metall mann, vet
hva han snakker om ettersom han har
SVEISEAKTUELT 02-2013 I www.sveis.no

jobbet i firmaet i 30 år. Sveiseleder,
Rauno Kakkalo er også imponert over
hvor effektiv ArcQuality er. Han påpeker at sveising bare kan utføres av
profesjonelle sveisere hvor kompetansen sjekkes kontinuerlig-det er veldig
få yrker der ekspertisen evalueres
hver 6.måned.
”ArcQuality hjelper i dette også
Systemet forteller oss i god tid, når vi
må fornye sveisernes kompetanse”
sier Kakkola som også har ansvar fori tillegg til sveiseovervåking- å holde
øye med underleverandørene. Kakkola’s vidtspennede ekspertise blir
brukt også på andre av Qutotec’s
driftsområder.
Å sette standarden
ArcQuality setter nye krav til sveiserne og kan ende i behov for ny opplæring. Noen av behovene er egentlig
ikke nye. Kakkola ser at det før har
blitt gjort systematiske sveisefeil som

tidligere ikke har blitt oppdaget. Nå
blir disse feilene oppdaget med en
gang, det samme med ukorrekte sveiseprosedyrer (WPS).
Kakkola tror ArcQuality bør bli en
bjærebjelke ved sveiseskoler slik at
kvalitetsbevisstheten og det å følge
WPS fester seg hos sveisere så tidlig
som mulig. Systemet påvikrer også
hvordan ledelsen styrer fordi «realtime» raporter nå er lett tilgjengelig.
”Ledelsen må sørge for at sveiseprosedyrene er tilgjengelige. Når systemet tas i bruk kreves det god veiledning og opplæring. Det blir brukt til å
gjøre arbeidet mer gjennomsiktig og
det er viktig at arbeidstakerne ikke bør
føle noe mer press på grunn av dette”sier Koistinen.
Ønsket: Aktiv holdning
Igangsetting av systemet krever at
systemleverandøren og bedriften som
implementerer systemet har et aktivt
tankesett. Kakkola legger vekt på at
systemprinsippene må bli lært bort til
hver sveiser individuelt og at smartleseren må bli et personlig verktøy for
hver enkelt sveiser.
fortsettelse side 25

Rauno Kakkola og Kari Koistinen analyserer en avviksrapport.
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Utlendinger st
leverandører til
Mark Appleby – adm.direktør for
Air Liquide Norge AS

Litt om Air Liquide:
Air Liquide er ledende i verden på
gasser for industri helse og miljø, og
er representert i 80 land med nær
50.000 ansatte. Oksygen, nitrogen, hydrogen og edelgasser har vært kjernen
av Air Liquides aktiviteter siden etableringen i 1902. Air Liquide Norge
AS har vært i drift siden 1997. Man
har sett år etter år med vekst. Med fyllingsstasjoner i Mjøndalen og Bergen,
og en hydrogen tank stasjon som leverer til Ruters hydrogenbusser i Oslo,
og en dedikert offshoreenhet. Selskapet leverer mange ulike gasser til
mange forskjellige kunder i Norge.
Mark Appleby – adm.direktør for
Air Liquide Norge AS
Mark er 41 år gammel, gift og har to
barn. De kommer opprinnelig fra nordøst England, nær York og flyttet til
Norge for ett år siden. Mark har jobbet
med industrigasser i 15 år og innehatt
ulike posisjoner i England før han flyttet til Norge. Han liker sykling og forsøker å få hjulene til å trille når han
har mulighet. Noe som hjelper han å
holde seg i form og klarner hjernen.
Som familie ser de frem til ferier og
vil i 2013 besøke både Italia og Spania,
samt at de tilbrakte siste påsken i Try sil. Noe han synes var helt fantastisk.
Sveiseaktuelt har stilt en del
spørsmål til Mark Appleby.
Hvordan er det å komme til Norge
fra et annet land med en annen
kultur?
– Det er en definitiv større kontrast
mellom årstidene, mye mer enn her i
18

SveiseAktuelt har intervjuet to utenlandske direktører, engelske Mark Appleby hos
gassleverandøren Air Liquide som holder til i Mjøndalen, og østerrikeren
Patrick Gojer som styrer sveisemaskinleverandøren Fronius med base i Hokksund.
Egentlig litt interessant at de begge er lokalisert i det som av noen betegnes som
”welding valley”. Hvorfor dette klengenavnet. Ja det må vel være at veldig mange av
sveiseleverandørene enten holder til i området, eller har gjort det.

England. Noe som er veldig forfriskende og jeg har spesielt likt at jeg har
kunnet lære å gå på turski med min
familie. Dette var noe vi aldri hadde
gjort tidligere. Det er noen aspekter av
kulturen som skiller seg, spesielt i
arbeidsform, men nordeuropeisk temperament og humor er ganske lik slik
at forskjellene ikke er så store. Jeg
liker også virkelig muligheten til å
leve og arbeide i Norge, og respekterer de kulturelle ulikheter både profesjonelt og personlig. Det er viktig å
understreke hvor motiverte og innbydende det norske teamet har vært, og
de har fått meg til å føle meg velkommen som deres adm.dir. og som del
av organisasjonen, presiserer Mark
Appleby.
Hvordan er det å komme til et
annet sveisemarked?
– Det er veldig spennende å komme til
et land som Norge hvor det fremdeles
er signifikant vekst i mange sektorer.
Produktene og servicen som Air
Liquide fremmer tilbyr en reel nytte
for sveiseaktivitetene hos våre kunder,
med produkter med øket nytte og differensiering. For eksempel produkter
som våre ALTOP og MiniTOP-serier.
England har ulike utfordringer, men
Air Liquide har mange gode suksesser
i sveise- og fabrikasjonsmarkedet
inkludert levering av gassene til den
Olympiske ild for 2012 Olympic Ga mes i London.
Hvorfor valgte du Norge?
– Norge var en mulighet som oppsto.
Når jeg hadde besøkt og møtt teamet

var det ingen grunn til å nøle på at jeg
ønsket å bli en del av deres vekst og
ambisjoner for fremtiden. Det er et
spennende kapittel i Air Liquide
Norges historie. Jeg er stolt av å være
en del av det ved å utvikle vekst gjennom kontinuerlige forpliktelser til
våre kunder, så vel som bruk av Air
Liquide Groups ekspertise, erfaringer
og innovasjon.
Hvordan er det å komme fra ett
land for å styre et selskap i et
annet land eid av et selskap i
et tredje land?
– Det er selvsagt annerledes å komme
fra ett land og styre et selskap i et
annet, men det er en hel del likheter.
Evnen til å se ulike arbeidsmåter og
forsøke å bringe det beste fra begge
land er en klar fordel for å bygge en
suksessfull virksomhet for fremtiden.
Eierskapet til Air Liquide Norge av
Air Liquide SA i Frankrike er noe som
er en spesiell styrke. Det hjelper virkelig som støtte til forretningsaktivitetene så vel som mulighetene for å
benytte kunnskap og ekspertise fra det
verdensledende industrigasselskapet.
Hva gjorde deg mest overrasket?
– Dette er muligens et standard svar,
men jeg antar at kostnaden for å leve
var den største overraskelsen. Jeg
hadde forstått at Oslo var et kostbart
sted før vi ankom, og når du faktisk
betaler for noe oppdager en plutselig
hvor dyre produkter kan bli. Men om
en tar hensyn til standarden på det å
bo her og livsstilen blir det lettere å
akseptere, avslutter Mark Appleby.
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tyrer to norske
sveiseindustrien
Her kan i tillegg til Air Liquide og Fronius nevnes kjente selskaper som f.eks Elga,
Kemppi, NST, Bøhler Welding Group, Migatronic og Binzel.
Hvordan er det for en utenlandsk å komme til Norge for å bo og jobbe?
Vi fikk mange gode svar, men kanskje ingen store overraskelser. I tillegg til sine
jobber som ledere benytter de anledningen til å lære seg å gå på ski. De synes
det er et dyrt land, og de liker norsk natur.

Litt om Fronius:
Fronius ble etablert i Østerrike som et
familieeid selskap i 1945.
Fronius Norge har vært 20 år i Norge.
De startet i Solbergelva. I 2009 flyttet
de til nye egne lokaler i Hokksund. Et
hus på 1300 m2 som inneholder kontorer, showrom, og et stort lager for
det norske markedet slik at de kan
levere på kort varsel. I huset finnes
også sveiserobot for demo og sist men
ikke minst serviceavdelingen som sikrer at kundene får den hjelp og service
som det kreves.
Selskapet har i dag 12 ansatte, hvorav
en selger i Bergen, en i Ålesund og to
med base i Hokksund hvor vi også
finner en sveiseingeniør.
Hovedmarkedet for Fronius er olje og
gassindustri samt skipsbygging.
Patrick Gojer – adm.direktør for
Fronius Norge
Patrick er 29 år gammel og har bosatt
seg i Drammen sammen med sin
kone. Han har jobbet i Fronius siden
2008. Han startet i morselskapet i
Østerrike som distriktssalgssjef for
øst-Europa. I 2012 ble han utnevnt til
adm.direktør for Fronius Norge. I fritiden forsøker han seg på langrennski
om vinteren og surfing på sommers tid. Patrick er utdannet ingeniør innen
teknikk og maskin. Han innehar også
en mastergrad i teknisk salg og markedsføring.
Hans første møte med Fronius var på
skolen hvor sveising var et av fagene.
SveiseAktuelt har også stilt Patrick
Gojer noen spørsmål om dette å komme til Norge som leder.
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Hvordan er det for en fra Østerrike
å komme til Norge og til norsk
organisasjonskultur?
– For meg var det ikke så vanskelig
fordi jeg alltid har vært fasinert av
Skandinavia. Kanskje fordi det faktisk
ikke er så ulikt Østerrike. Jeg liker å
reise og har bestandig reist mye. Mitt
mål var å komme for å bo og jobbe i et
annet land. Etter å ha jobbet ved
hovedkontoret i Østerrike hadde jeg
den fordelen at jeg kjente til hvordan
selskapet arbeidet og hva som var
deres filosofi. Jeg kjente godt til hva
som ville bli forventet av meg som
leder for et datterselskap i et annet
land.
Hvordan er det å komme til et
annet sveisemarked?
– Det norske markedet er langt mer
olje- og gass-relatert enn det jeg er
vant med fra tidligere. I tillegg er det
mye lengre avstander. Her bruker man
langt mer tid på reiser. En må være
mer fleksibel.
Jeg har sett at det er viktig for industrien i Norge å produsere mer effektivt
fordi det er et høyt kostnadsnivå.
Ettersom Fronius kan tilby løsninger
med bl.a. sveiseroboter ser jeg på dette som en fin mulighet. Norsk industri
har potensiale for mer automatisering
som gir høyere produktivitet.
Hvordan var møtet med norsk
sveiseindustri?
Kundene er i stor grad selskaper med
høy kompetanse, og som sveiser produkter med høye krav til kvalitet ofte i
kostbare høylegerte materialer. Der -

Patrick Gojer – adm.direktør for
Fronius Norge

som disse kundene skal bruke tid på
deg som leverandør er det viktig å
vise at en sitter med kompetanse på et
slikt nivå at en kan føre en interessant
samtale med kundene. Kan du ikke
det så velger de å snakke med andre
leverandører. Jeg opplever at det er
svært høy kompetanse ute blant bedriftene.
Hvorfor valgte du Norge?
– Ganske enkelt fordi jeg er en type
som liker å se etter utfordringer, og
det var et rett tilbud til rett tid. I tillegg
er jeg er fasinert av norsk kultur og
landskap.
Hva er den største forskjellen på
Østerriksk og norsk bedriftskultur?
– Den største forandringen for meg
var at i Norge er det et langt flatere
organisasjonshierarki enn det jeg er
vant til fra Østerrike, og det er mer
uformelt.
Hva ble du mest overrasket
over da du kom?
– Det var nok at folk flest jobbet fra
kl. 8-16. Veldig oversiktlig og strukturert. I Østerrike jobber de mer på en
annen måte. Dersom de sitter med en
oppgave er det ganske vanlig å sitte til
lang utover ettermiddagen til oppgaven er løst. Jeg har vent seg til den
norske modellen, og synes den er helt
OK.
Ble det slik du trodde?
Her kommer et kjapt svar fra en smifortsettelse side 33
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/ Batteriladesystemer / Sveiseteknikk / Solarelektronikk
/ Det nyutviklede TPS/i, som bygger på sveisesystemet MIG/MAG, sprenger nye
grenser. Vi har også forbedret kommunikasjonen mellom menneske og maskin.
Brukerne har mulighet til å investere i et intelligent system som er åpent for nye
applikasjoner og videreutvikles på permanent basis.
For brukerne blir det mulig å sveise raskere og mer nøyaktig med mindre sprut og mer
stabil lysbue. Nå kommer revolusjonen innen intelligent sveiseteknikk.

»STARTSKUDDET FOR
REVOLUSJONEN INNEN
INTELLIGENT SVEISETEKNIKK.
OG JEG STÅR MIDT OPPI DET.«
Martin Malesardi, systemteknikk Fronius
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Olav Bakken – Ny daglig leder i AS ESAB
Olav Bakken er ansatt som ny daglig leder i AS ESAB. Olav kommer fra stillingen som VP
Industry Business i Schneider Electric Norge AS. Han er utdannet Elektromontør Gr L og
El-kraftingeniør fra Høgskolen i Telemark.
Olav begynte i stillingen 4. februar 2013. Han har mer enn 20 års erfaring fra leverandørsiden innenfor salgsledelse, marketing, produktsjef og Key Account Management, og kjenner
industrien i Norge godt. Han har også tidligere jobbet en periode innenfor distributør bransjen.

Jens Brudevoll – Ny salgsingeniør i AS ESAB
Jens Brudevoll er ansatt som ny salgsingeniør i AS ESAB. Jens kommer fra stillingen som
Key Account Manager i TOOLS Trondheim. Han er utdannet sveiser med fagbrev og jobbet
med dette onshore og offshore, men har de siste 10 årene jobbet med salg, derav de siste åtte
årene i TOOLS Trondheim.
Jens begynte i stillingen 4. februar 2013. Han har mer enn 8 års erfaring fra sveiserelaterte
jobber innenfor onshore og offshore og deretter salg mot norsk industri med stillingene,
Salgssjef og Key Account Management og kjenner industrien i Norge godt. Jens er 38 år og
vil ha adresse i Ålesund kommune med distrikt fra Sognefjorden til Kristiansund.

SMARTOP™ - Smart og økonomisk.
En ny standardgassflaske fra Air Liquide
Som verdens ledende industrigasskonsern har Air Liquide lansert SMARTOP™. Denne flasken erstatter dagens standardflasker i 20 og 50 liter til bruk
i både lab- og industrisektoren.
- Fordelene med SMARTOP™ er mange. Den ergonomiske toppen, enkel
av/på spak og full kontroll over gassinnholdet er noen av mange fordeler, sier
salgssjef Wilhelm Edin i Air Liquide.
SMARTOP™ leveres i følgende gasstyper:
Industri: Arcal-programmet, oksygen og acetylen.
Spesialgass til analyse: Argon, helium, hydrogen, luft, oksygen og nitrogen
SMARTOP™ fås hos samtlige Air Liquide’s industrigassforhandlere i Norge.
For mer informasjon, kontakt: Wilhelm Edin, Salgssjef industri, Air Liquide
Email: wilhelm.edin@airliquide.com, mobil: 932 53 410
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Sveise- og Materialdagen
NSF avd Øst arrangerte i år sin Sveise- og Materialdag den 18. april.
Arrangementet var lagt til teknologibyen Kongsberg. Kanskje ikke tilfeldig da flere av foredragsholderne kom
fra Kongsbergmiljøet.
Viktig at NSF sprer informasjon
NSF Øst skriver i sin invitasjon at de
ser utviklingen og utfordringene innen
sveising, inspeksjon og produksjon
øker for hvert år. Det er derfor viktig
at NSF sørger for å spre informasjon
til medlemmene.
Interessante foredragsholdere
Arrangøren hadde fått med seg et godt
team med foredragsholdere som gjorde at programmet var svært interessant for en lydhør forsamling som vis-

te sin interesse bl.a. ved at det ble stilt
mange kvalifiserte spørsmål. Dette
krydrer foredragene ved at mange
tema utdypes enda mer og deltagerne
får et godt utbytte av sin deltagelse i
konferansen.
«Førstemann» ut en dame
med film
Dagen åpnet med at Kathrine Molvik,
leder for en gruppe innen NSF, Ung
Sveis snakket om yrkesutfordringer
og rekruttering i sveisebransjen. Kath -

rine avsluttet sitt innlegg med å vise
filmen om rett yrke. En film som er
finansiert av NSF og viser en ung
kvinne som har gått hele veien fra
industrirørlegger og frem til internasjonal sveiseingeniør IWE.
Hovedhensikten med filmen er å vise
norsk ungdom at dersom en velger
denne retningen i sitt yrkesvalg så er
det svært mange muligheter. Filmen
kan lastes ned fra NSF hjemmeside
www.sveis.no.
Spesialister fra
Böhler Welding Group
Neste foredrag var fra Böhler Welding
Group som hadde hentet opp en
svensk dr. ingeniør ved navn Elin Wes tin fra Østerrike. Hun snakket om
typiske utfordringer ved sveising av
høylegerte materialer. Et svært relevant tema i et miljø der produksjon til
offshore står for en betydelig andel.
Böhler hadde som hovedsponsor for
konferansen også neste foredragsholder. Her kunne vi lytte til Jan Flåten
som fortalte om overflatebehandling/
beising av høylegerte materialer.
Oppdatering på standarder og
sertifisering
Første mann ut fra Kongsbergmiljøet
var TI mannen Even Breivik som
også er leder av komiteen K67 i
Standard Norge. En viktig komite
med tanke på aktuelle standarder for
sveising. Even informerte om viktige
endringer og nye standarder og sertifisering av sveisere.

Elin Westin fra Böhler Welding Group.
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Fronius fokuserte på “Challenges
and solutions in cladding”
En annen sponsor, Fronius Norge AS
stilte med sin adm.dir. Patrick Gojer
og foredraget advantages, challenges
and solutions in cladding. Her fikk
deltagerne anledning til å teste sine
engelskkunnskaper da Patrick holdt
sitt foredrag på engelsk. Det var ingen
ting som tydet på at det var noe problem for forsamlingen.
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 02-2013

Lydhøre tilhørere på Sveise- og Materialdagen.

Sveisetekniske utfordringer innenfor subsea-/offshoreproduksjon
Siste foredrag før presentasjoner fra
sponsorene var fra FMC v/Rina Wacker, Group Manager metallic materials and welding.
Hennes foredrag handlet om Sveisetekniske utfordringer innenfor sub-

sea/offshore produksjon. Her kunne vi
bl.a. se en film som på en veldig fin
måte viste hvilke utfordringer en står
overfor ved produksjon av oljeinstallasjoner for f.eks. subsea.
Siste del av konferansen var satt av til
at utstillere og sponsorer kunne presentere sine selskaper og produkter.

Sponsorene hadde også en miniutstilling hvor deltagerne kunne se litt av
deres nyheter.
Alt i alt et vellykket arrangement med
gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

LLav vekt!
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The Specialists in welding integration

ArcQuality overbeviser...
fortsettelse fra side 17

”Vi må i førsterekke forklare sveiserne hvorfor vi bruker systemet” legger
Illka Hiltunen til.

En sveiser blir instruert i bruk av leserenheten.

SVEISEAKTUELT 02-2013 I www.sveis.no

ArcQuality leveres som en nettsky fra
en sikker server, Qutotec trioen nikker
bifallende: nå er sysytemet tilgjengelig hvor som helst og det belaster ikke
selskapets eget nett. Takket være rask
og kvikk service, kan oppdateringer
og nye funskjoner bli tatt i bruk
umiddelbart.
Det er 200 ansatte på verkstedet hos
Qutotec Turula, mens Qutotec har totalt 4500 ansatte. Qutotec operer i 25
land og er involvert i virksomhet i
over 80 land
I 2005 brøt Qutotec ut fra Moderselskapet Outokumpu og året etter ble
det børsnotert på Helsinki-børsen I tillegg til å ytterligere styrke sin teknologiske portefølje for hele verdikjeden
(fra malm til metaller), har Qutotec
som mål å utvide til sektorer som
energi industri og industriell vannbehandling.
ArcQuality i korte trekk
Kemppi Arc System 2.0 module
ArcQuality sammenføyer de to viktigste elementene i sveiseproduksjon:
kvalitet og produktivitet. Ved å bruke
ArcQuality er det enkelt å sikre at hele

sveiseprosessen blir utført i samsvar
med sveiseprosedyren. På samme tid
sørger ArcQuality for at sveiserne er
kvalifisert for den jobben de er tildelt.
Potensielle avvik blir rapportert automatisk og i nåtid. Systemet kan også
brukes til å forberede seg på vedlikeholdsoperasjoner på forhånd, smart
leseren –kjernen i systemet -sammnestiller data for sveisespesifikk sporbarhet om nødvendig.
Fordeler ved ArcQuality
• Overvåker samsvar med WPS
(Sveiseprosedyre)
• Sikrer at sveiserne er kvalifisert
• Oppretter avviksraporter
• Automatiserer datainnsamling
• Reduserer bearbeidings kostnader
• Støtteverktøy for sveisere, kvalitet
og ledelsen.
• Rapporterer lysbue og ikke-lysbue tid.
• Inkluderer styringsverktøy for
sveise flåten
• Beregner servicebehov og holder
oversikt over servicehistorikken
• Designet for overvåking/ kontroll
• MIG/MAG og TIG sveising
• Web basert rapportering
• WLAN teknologi
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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)

NB!

På våre n
ett
kan du og sider
informasjo så se
n om vår

t
Sveiseinsp
ektørkurs
(NS 477/IW
WI-S)
i Harsta
d
ti
l
høsten
(a
ugust-sep
tember)

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 38 (16.9.2013 – 20.9.2013)
VT: uke 42 (14.10.2013 – 18.10.2013)
Kurssted TI Stavanger.

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

AGA bringer gassflasker inn i den digitale
tidsalderen med nye GENIE®!
For første gang lanseres en 300 bars gassflaske, som har innebygd digital måler, tilhørende
regulatorer og tilbehør som øker funksjonaliteten og brukeropplevelsen.

AGA lanserer nå GENIE®, en teknologisk avansert og nyskapende gassflaske. Den prisvinnende* nye flasken har stort gassvolum, lav vekt og
er enkel å håndtere.
”Til nå har kundene hatt liten fleksibilitet med tanke på gassflasker, men
med lanseringen av GENIE® vil
dette endre seg,” sier Tage Tyskeberget, produktansvarlig i AGA. ”For
våre kunder kan GENIE® gi den
fleksibiliteten, funksjonaliteten, enkeltheten og sikkerheten de ønsker."
GENIE® er først og fremst utviklet
for kunder med behov for en mobil

løsning, men flere vil nok se fordelene med GENIE®. Flasken er nyskapende og ergonomisk utformet.
Den består av en innvendig stålbeholder omspunnet av karbonfiber,
som er omsluttet av en robust, lett og
resirkulerbar kappe i høytrykkspolyetylen (HDPE). Foruten design som
skiller seg ut fra tidligere flasker, er
GENIE® en svært stabil konstruksjon med bred diameter, som gjør at
flasken står stødig.
GENIE® gassflaske blir levert med
300 bars fyllingstrykk, og i 10 og 20
liters flasker for argon, nitrogen og
beskyttelsesgass i første omgang.
Sortimentet vil bli utvidet etter
hvert. Alle flasker kan leveres
med tilpassede regulatorer, som
er designet for optimal ytelse
og sikkerhet. Håndtakenes utforming på flasken beskytter
regulatoren, som igjen resulterer i økt sikkerhet og reduserte kostnader. GENIE® er
selvfølgelig også merket med ICC®
(flaskemerking for sporing).
GENIE® har en innebygd måler med
brukervennlig display, som gir praktisk og nyttig informasjon. For eksempel vil en flaske som inneholder
argon vise hvor mye sveisetid som er
igjen. Alle data leses enkelt av på
displayet.
Flaskens lave vekt og brede diameter
gjør den også lett å bære og håndtere. I tillegg finnes det tilbehør til
GENIE®, som enkelt kan monteres

på flasken. Et robust understell med
hjul og et teleskophåndtak forenkler
transport over lengre avstander og
resulterer i mindre belastning for
brukeren.
*Gullvinner av iF product design
award 2012
For mer informasjon, kontakt:
Tage Tyskeberget
Telefon: 911 42 387
E-mail: ge.tyskeberget@no.aga.com

ITW Welding Products kjøper Drahtzug Stein wire & welding
GmbH & Co (Stein W & W)
ITW Welding Products har gjennomført nok et oppkjøp innen tilsatsmaterialer i Europa, gjennom ervervelsen av Stein W&W.
Stein W & W startet sin produksjon av tilsettmaterialer gjennom et patentert system for produksjon av rørtråder i 1964. Salg av dette og
SAW tråder har foregått world wide siden 1997.
Selskapet kompletterer Sweldx på en utmerket måte i satsingen Sub Arc Solutions. Sammen med Millers løsninger for SAW vil ITW
Welding Products kunne tilby en totalløsning av SAW til krevende segmenter og kunder i fremtiden Stein W&W har 160 ansatte.
Selskapet skal inngå ITW Welding Group, Europe
For Elga som er en stor aktør på rørtråder i Norden vil dette ikke føre til noen endring. Elga har en eksklusiv avtale med Kobelco Welding
som videreføres uavhengig av dette oppkjøpet.
Ytterligere spørsmål besvares av: Finn T. Stølevik, Telefon 91 85 49 85
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SPEEDTEC 200C

S a lg s suksess

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

Midt-norsk mesterskap
i sveis 2013
Tirsdag 7. mai gjennomførte OTEK i samarbeid med NSF og Vitec
SveiseskoleMidt Norsk mesterskap i sveis 2013
Tirsdag 7. mai gikk startskuddet for
Midt-norsk mesterskap i sveising på
Vitec sveiseskole.
Dette er et populært mesterskap som
har vært gjennomført helt siden 1998.
I år har vi totalt påmelding fra 11 deltagere i junior (skole elever) klassene
fra Ole Vig, Aglo, Levanger, Verdal,
Steinkjer og Ytre Namdal Videregående skole.
Det er gjennomført uttak i skolene på
hvem som får delta og representere
skolen sin. Det er to elever fra vg2
resten er elever som går ut vg1 i år.
OTEK og bedriftene ser det som veldig positivt at elevene ønsker å delta
og profilere seg i en slik konkurranse.
Alle elevene får diplom for deltagelse
i mesterskapet, dette er en veldig fin
erfaring å ha med seg, og det er et veldig bra vedlegg til en fremtidig søknad på lærlingplass.
Dommerpanelet består av Arnt Bjørseth (Ole Vig vgs) Geir Flåten (Steinkjer vgs) Ole Andre Vinje (Vitec) og
Sveiselærling Eirik Aabakken.
Oppgaven blir vurdert etter 9 vurderings kritterier (Korrekt A mål, sårkant, sliping, sveisemetode, sveisestil-

SVEISEAKTUELT 02-2013 I www.sveis.no

ling, sprut/tennmerker, overgang hjørner, sveising hjørner, sveising ender)
Standarden har hevet seg betraktelig
fra i fjor, og det er tydelig at lærerne
har lagt et meget bra grunnlag i elevene.
Resultat skoleklasse:
1. Sigurd Lothe - Ytre Namdal vgs
2. Rune Leirvik - Ytre Namdal vgs
3. John Arne Hjemstadbakk Levanger vgs
Vi gratulerer med strålende innsats fra
alle deltagerne og ønsker lykke til
videre!
Deltagere:

Skole:

Betty Steinsvoll
Ole Marius Berg
Sigurd Lothe
Rune Leirvik
John Arne
Hjemstadbakk
Odd Kristian Rygg
Gracjan Jablonski
Erik Rye
Rolf Tore Hofstad
Robert Sandnes
Ali Nori Taha

Aglo vgs
Aglo vgs
Ytre Namdal vgs
Ytre Namdal vgs
Levanger vgs
Steinkjer vgs
Steinkjer vgs
Ole Vig vgs
Ole Vig vgs
Verdal vgs
Verdal vgs
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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

www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 02-2013

!

!

"#

#$

%

!

#$&

%

!

"
!
!

$
'

(
)$

%
*

+

"

+

",
)" #

+

/" 0

%

%*
)

+

1" #

+

(" #

+

2" 0

&'

!

$
32

-

; 1

$

; )
(

;

( )
<

.
#$

=
,
<
-

<<< <
!
@: (;;
#$
4$

*
$

*

4
0

<

>
?

!
#$

#$&
!

;A
,

21 ;;; 4
$
$
+5B ! (A

*

*

*
0

*

( ;;; 4
#$
#$& +5B ! (A

/ ;;;

4

,

4

-

11 3 1:
#$
#$&
;

; 1

%

$$

3

+

%

+

-

!

*
567 8 9
-

+
<<< <

$

, $'
<

C

%
-'

.

$

! /

Opplev
Op
Opple
pplev mag
magien!
gien!

g

Stor takk til...
fortsettelse fra side 5

seingeniør i en høyteknologisk bedrift
og ikke minst om sveiseteknologi og
tilvirkningsprosesser, hvor I.P. Huse
er pionérer, forteller Yendami Petit
Sjøvik til SveiseAktuelt.
Til Nordvest Inspeksjon AS
– I 2010 fikk jeg høre at Nordvest
Inspeksjon ville starte en sveiseteknisk avdeling og ønsket seg en ingeniør som ville være med å etabler den.
Den jobben fikk jeg og i januar 2013
fikk min avdeling sin andre kvinnelige ingeniør.
Jobben din bringer deg mye rundt. Da
kommer det kanskje godt med at du

behersker spansk, engelsk og norsk,
skriftlig og muntlig?
– I det internasjonale miljøet vi er en
del av er det helt klart en styrke å
beherske flere språk, bekrefter Yendami Petit Sjøvik.
I løpet av 2011 – 2012 har hun avlagt
eksamen som gjør henne til Internasjonal sveiseingeniør (IWE) fra
Høgskolen Stord/Haugesund.
Styremedlem i NSF
Fra 2011 til 2013 var Yendami Petit
Sjøvik styremedlem i Norsk Sveiseteknisk Forbund NSF, avd. Møre &
Romsdal, og i 2013 ble hun valgt til
styreleder i NSFs Møre & Romsdals
avdeling.
– Materialer og sveising er fag som
engasjerer i vårt fylke. Mange bedrif-

ter er avhengig av høy kvalitet for å
kunne levere sine produkter. Her har
foreningen at stort potensielle til å
spre kunnskapen og viktigheten av
sveisefaget som ofte blir bagatellisert
av ledelsen
- NSF Møre & Romsdal er for oss et
viktig verktøy for å bygge opp et nettverk med kunnskapsrike mennesker
fra distriktene, og ikke minst for å
engasjere unge mennesker i vårt fag.
Både du og mannen din har travle
jobber. (Olav Sjøvik er Adm. direktør i
Sjøvik AS) Hvordan strekker tiden til?
– Jeg har noen fantastiske svigerforeldre som nærmeste nabo som stiller
opp når vi trenger dem så de to guttene våre, Louis og Christian er aldri
alene, slutter Yendami Petit Sjøvik.

Utlendinger styrer to norske...

Materialtesting
• Strekkprøving
• Bøyeprøving
• Skårslag
• Metallografi
• Hardhetsmåling
• Utmatting

fortsettelse fra side 19

lende Patrick Gojer. Det ble bedre enn
jeg hadde forventet.
Jeg føler meg allerede komfortabel i
landet. Jeg forventet mye arbeid, og
det blir mye arbeid. Jeg synes det er
bedre å bo i Norge.
Patrick jobber med å lære norsk, noe
han synes går bra. Han synes uttalen
er vanskelig, men ikke så ulikt tysk
som er hans morsmål.

• 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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En ny bedrift med
solid erfaring
I neste SveiseAktuelt kan du lese om
Weltec i Larvik. Vi har besøkt den ferske
bedriften som foreløpig teller kjente
bransjenavn som Pål Sjølyst IWE/IWI-S,
Chris Clarke IWT og Thor Gusland
IWS/IWI-S.
Du finner dem på www.weltec.no

SveiseAktuelt
ønsker alle
våre lesere og
annonsører
En Riktig God
Sommer!
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GENERALFORSAMLING
NORSK SVEISETEKNISK FORBUND
Regnskapsår 2012
Forbundet holdt sin ordinære generalforsamling på Quality
Hotel Grand på Kongsberg den 18. april 2013.
Følgende saker lå til behandling:
1. Valg av møteleder
2. Innkalling
3. Årsberetning 2012
4. Fastsettelse av driftsregnskap og balanse 2012
5. Fastsettelse av kontingenter for 2014
6. Valg til hovedstyret og valg komité
7. Valg av revisor
8. Eventuelt
1. Valg av møteleder
Leder av hovedstyret Morten Gran ønsket velkommen, og
ble deretter valgt til møteleder.
2. Innkalling
Det var ingen bemerkninger til innkallingen
3. Årsberetning 2012
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.
4. Fastsettelse av driftsregnskap og balanse 2012
Årets regnskap ble gjort opp med et overskudd på
kr. 15.681,Forbundets regnskap og balanse ble godkjent av generalforsamlingen
5. Fastsettelse av kontingenter for 2012
Styrets forslag om å opprettholde de samme kontingentsatsene for personlige og bedriftsmedlemmer ble enstemmig
vedtatt av generalforsamlingen.
6. Valg til hovedstyret
Hovedstyrets sammensetning i 2012:
Morten Gran
Erik V. Fusdahl
Ove Egil Kleivenes
Eddy Flatås

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem

Pål Sjølyst
Dan Roger Oshaug *)
Hans Arne Mariåsen
Idar Vartdal

styremedlem
Styremedlem/Ung sveis
1. varamedlem
2. varamedlem

Valgkomite
Helge Chr Aaby
Svein Tandberg
Etter valget har styret følgende sammensetning for 2013:
Morten Gran,
Sveiseeksperten AS
Leder. 1 år igjen
Erik V. Fusdahl,
Kemppi Norge AS
Nestleder. 1 år igjen
Hans Arne Mariåsen,
Rainpower Fabrication as
Styremedlem. Ny.
Jan Erik Johansen,
Teknologisk Institutt
Styremedlem. Ny
Pål Sjølyst, Weltech AS
Styremedlem. 1 år igjen
Kathrine Molvik, PSW AS
Styremedlem Ung Sveis.Ny
Eddie Flatås,
Idar Vartdal,
Norsk Sveiseteknikk as

1. varamedlem
2. varamedlem

Leder av lokalavdelingene er medlem av hovedstyret.
Valgkomitè:
Helge Chr Aaby
Svein Tandberg
7. Valg av revisor
Torill Orsten ble enstemmig valgt til revisor
8. Eventuelt
Det var ikke kommet inn forslag under eventuelt.

Kongsberg 18. april 2013

*) Dan Roger Oshaug trakk seg som leder av Ung Sveis og dermed fra hovedstyret. Ny leder av Ung Sveis er Kathrine Molvik som dermed
også overtar styreplassen til Ung Sveis.
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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

Konstruert for
høy produktivitet
og kvalitetssveising

Nye
N Aristo® Mig 4004i Pulse er konstruert for høy produktivitet og kvalitetssveising, og tilhører
ESABs profilerte Aristo®-serie med sveisemaskiner. Pulsfunksjonen gjør at den utmerker seg for
avansert sveising av aluminium og rustfritt stål.
Den lette universalsveisemaskinen Aristo® Mig 4004i Pulse egner seg for moderne sveising
av MIG/MAG, puls-MIG og MMA. Sammenlignet med konvensjonelt sveiseutstyr, veier den
70 % mindre og trenger 70 % mindre gulvplass. Typiske bruksområder er produksjon
av lastebiler, busser, tilhengere, tog og jernbanevogner, samt vindmølletårn, skipsbygging/
offshore og allmenn industriproduksjon.
AS ESAB
www.esab.no
firmapost@esab.no

www.esab.no

