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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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Forsidebildet:
En av Duun Industriers
ny roboter i arbeid.
3

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 er født og oppvokst på Kløfta nord for Oslo, som eneste hane i kurven, med fire eldre søstre. Far var snekker og
mor var hjemmeværende. Sveisefaget traff ham som 16-åring og han har fortsatt samme arbeidsgiver, selv om
denne har skiftet navn en rekke ganger. Han ble Norgesmester i Sveis i 1986, er ivrig skytter og jeger. Han er leder
for Prøvenemda for sveisefaget i Akershus og styremedlem i NSF. Hans-Arne Mariåsen (58) sveisekoordinator hos
Rainpower Services AS, er vår Sveiseprofil.

”Sveisefaget skal ikke
vannes ut.
Det krever grunnleggende kunnskaper tilegnet
gjennom en læretid og avlagt og bestått fagprøve.
Deretter forlanges kvalifiserende sertifikater”.
Da NM i Sveis ble arrangert for annen gang i 1986 var avisen Glomdalen
raskt på pletten å intervjuet vinneren. Vi siterer: ”– En dyktig sveiser må
ha god føling i handa og godt syn. I tillegg må vedkommende ha innsikt
i materialene, kunne håndtere utstyret og behandle elektrodene riktig,
sier 31-årige Hans-Arne Mariåsen fra Kløfta ansatt hos Kværner Brug i
Lodalen i Oslo. Selv oppfyller han kravene til de grader at han nylig ble
norsk mester i sveising, i skarp konkurranse med 200 andre fagarbeidere.”
– Jeg skal ikke nekte for at jeg var
både stolt og glad for NM-seieren,
forteller Hans-Arne som ble honorert

med kr 10.000,- pluss en reise til
arrangøren Norwelds datterselskap
Smitweld i Holland.

Som 16-åring
Det hele startet da Hans-Arne som 16åring begynte på Yrkesskolen/Bedriftsskolen ved Kværner Brug i Lodalen i 1971. En arbeidsgiver han til
tross for navn- og eierskifter har vært
trofast mot siden.
I læretiden på Kværner traff han Inger
som han ble gift med. Sammen har de
barna Stine på 29 og Lars på 22, og
de bor i dag på Frogner i Sørum kommune.
I Lodalen
Kværner Brug i Lodalen var spesialister på å bygge og drive vannkraftverk,
hovedsakelig basert på Francis og Pelton turbiner.
I 1980 ble Hans-Arne formann i avdelingen som produserte turbinhjul til
disse vannkraftverkene. I forbindelse
med bygging og drift, service og vedlikehold av slike installasjoner ble
det en del reising i Norge og til land
over store deler av verden for HansArne.
Til Korea
I 1991-1992 deltok han som sveiseinstruktør i The Tank Building Assistance Team, som hjalp Hyunday
Heavy Industries å bygge en 125.000
m3 LNG tanker. Det ble et ett syv
måneders opphold på verftet i Korea.
fortsettelse side 33
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Duun Industrier AS,

Åsen i Levanger kommune, en sveisende
hjørnesteinsbedrift
3. september 2013 ble en merkedag for Duun Industrier i Åsen da de
hadde storfint besøk av bl.a. ordfører Robert Svarva og næringsminister
Trond Giske i anledning åpning av en ny og omfattende automatisering
av deres produksjon.
Avansert teknologi kan bane veien for
ny produksjon, og opprettholde eksisterende industriproduksjon i Norge.
En ny rapport fra Teknologirådet viser
til de enorme mulighetene som ligger
i å utnytte avansert produksjonsteknologi som; moderne roboter, 3D-printere og digitale verktøy.
Historien om Duun bedriften
Bedriften Duun Industrier AS, eller
tidligere Duun Smia ble etablert i
1956 av Even og Lilly Duun, foreldrene til dagens eiere John Erik og

En av grunnleggerne av bedrifte, Even Duun er
ofte å se på bedriften og er engasjert i hva som
skjer selv i en alder av mer enn 90 år.
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Roald Duun. Over 90 år gamle Even
Duun var hedersgjest på åpningsdagen.
Even startet med å produsere grøftegraverutstyr til egen virksomhet.
Siden den gangen for snart 60 år siden
har bedriften utviklet og produsert en
rekke produkter, primært rettet mot
traktoreiere. I 1960 startet produksjon
av veltebøyle til traktorer. Et produkt
som ble produsert i 22 år. De har produsert hytter til truck, biltilhengere og
ulike traktorskjær. På midten av 80
tallet startet produksjon av førerhusene til Moxy. Et produkt som de
leverte helt til 2002 da de første egenutviklede snøfreserne til traktor så
dagens lys. For de har sin egen utviklingsavdeling. I 2013 består snøfresersortimentet av 8 ulike modeller,
store og små. Et annet egenutviklet
produkt er en sandstrøer, også dette til
traktor.
Nyeste produktet i porteføljen er en
vedmaskin som kom i 2004. Her mates hele tømmerstokken inn i maskinen og ferdig kappet og kløyvd ved
kommer ut i den andre enden. En teknisk svært avansert maskin med mye
hydraulikk og automatikk. Største
marked er Norge via distributør AK
Maskiner, men også til land som
Sverige, Tyskland og England.
Hjørnestensbedrift
Viktig arbeidsplass og hjørnestensbedrift. Duun Industrier er lokalisert i
det lille tettstedet Åsen i Levanger
kommune, og er en av kommunens
nest største privateide bedrifter. De
har idag 50 ansatte, i alt vesentlig personer fra lokalmiljøet. Noe som har
gitt dem en solid og stabil arbeidsstokk. Hos Duun Industrier slutter

Yngste generasjon Duun som også er aktiv i selskapet. Dette er Roalds sønn Rolf Even Duun.

man ikke før man er pensjonist.
Bedriften er lærebedrift i 4 ulike fag;
produksjonsteknikk, teknisk almenfag, cnc operatør og industrimekaniker. Bedriften utvikler sine produkter i
egen utviklingsavdeling. Noe som gir
dem full kontroll på hele prosessen fra
tegnebrett til ferdig produkt. Alt av
maskinering og ikke minst sveising
utføres i bedriften.
Duun Industrier omsatte i 2012 for
drøye 66 mill norske kroner. Selv med
en nedgang i det norske markedet i
2011 har de maktet å opprettholde sitt
volum.
Ser lyst på fremtiden
Daglig leder John Erik Duun ser lyst
på fremtiden og er optimistisk i forhold til bedriftens utvikling. Ett synlig bevis på dette er at de den 3. september 2013 satte igang en ny helautomatisert produksjonslinje. En robotisert sveisestasjon. Her har bedriften
investert ialt ca 18 mill kr. Noe som
etter John Erik Duun sin uttalelse er
helt nødvendig for å holde følge med
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 03-2013

utviklingen i markedet. Dette øker
kapasitet en og sikrer stabil og jevnt
høy kvalitet på produktene.
Hovedmarkedet for Duun produkter
er traktoreiere.
Produksjonen
Brødrene Duun har sett viktigheten av
å utvikle produksjonen i retning automatisering. Dette for å ha tilstrekkelig
kapasitet, høy kvalitet og riktig kostnadsnivå for å kunne konkurrere i
markedet. Etter at den nye stasjonen
blir satt i produksjon, foregår 80 % av
all sveising automatisert.
Duun Industrier investerte i sin første
robotsveisecelle allerede i 1986, og
deretter ble det de neste årene investert i ytterligere fire robotsveiseanlegg, det siste i 2005. Samtlige robotanlegg av fabrikat MOTOMAN. Robotsveisingen har vært en viktig
investering for å kunne drive en konkurransedyktig produksjon.
Utfordringen ble etter hvert at robotanleggene ble tilpasset spesielt for
sveising av bestemte produkter, noe
som hindret en fleksibel utnyttelse av
robotanleggene. I tillegg til dette begynte noen av sveisecellene å få et
betydelig antall driftstimer, det eldste
har passert 26 år og fases nå ut etter
hvert som produksjonen overføres til
det nye anlegget.
Våren 2011 begynte tankene om en
modernisering og sentralisering av
alle vesentlige sveiseoperasjoner.
Målsettingen ble å investere i et nytt

Dette er en skisse av robotanlegget
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En stolt gjeng trøndere. Fra venstre: John Erik Duun, Trond Giske, Roald Duun

sentralt robotsveiseanlegg med kapasitet til å sveise alle dagens produkter,
fra de minste til de største. Kravene
Duun satte til et nytt robotsveiseanlegg ble definert ut fra følgende;

med Skala Robotech, norsk representant for Yaskawa/Motoman, og etter et
relativt kort prosjektarbeid, ble det
bestemt følgende spesifikasjon for det
nye robotsveiseanlegget;

– Maks produktstørrels/vekt: L=4000,
B=1600, H=2000mm, vekt 2000kg.
– Et minimum av fiksturer for å få
størst mulig fleksibilitet og lavere
investeringer.
– Døgnkontinuerlig drift i robotanlegget, men operatørene skal betjene anlegget på dagtid.
– Off-Line programmering av nye
produkter for redusert stopptid/programmering av anlegget.
– Mulighet for produksjonsstyring fra
overliggende system.

1. MOTOMAN Gantry-system med 2
stk MOTOMAN MA1900 sveiseroboter, hver av disse montert til 3
koordinerte gantryakser X,Y,Z. Et
robotstyresystem for hver robot
som styrer 11 servoakser.
2. 2 stk. Motoman 2-akset manipulatorer med 3 tonns lasteevne og innspenningssystem for fastlåsing av
palett. Manipulatorene er fullintegrerte med robotens styresystem.
3. Paletter, maksimalt 48: L=4000
mm B=1600 mm H=1950 med mer,
vekt 760kg. Maks produktvekt:
2000 kg, totalvekt i manipulator
3000kg. Rfid-brikker på alle paletter og lesere ved alle inn- og utkjøringer for identifisering av paletter.
Fotocelle-grid ved alle inn- og
utkjøringer for høydekontroll på
produktet.
4. 2 operatørstasjoner hvor operatørene tar av ferdige produkter og legger på nye deler som mellomlagres
i lagerreolen før etterfølgende
robotsveising. Operatørstasjonene
har transportsystem nedfelt i gulvet
for inn- og utmatning av paletter,
med løftebord integrert i gulvet for
best mulig operatørbetjening. Når
operatøren har klargjort paletten
med nytt/nye produkter, kjøres
paletten inn til henteposisjon for
høylagerkranen, og videre til defi-

Tidlig i prosessen tok Duun kontakt

fortsettelse side 9
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Böhler Welding Group er nå
voestalpine Böhler Welding
Welding know-how joins steel

Metallurgisk ekspertise for optimale sveiseresultater.
voestalpine Böhler Welding,
Welding, verdensledende leverandør
av
leveran
tilsettsmaterialer for sveising, er nå intrigert i stålkonsernet voestalpine.
Innen de tre spesialiserte varemerkene finnes det et stort sortiment av
tilsettsmaterialer og markedets mest kompetente teknisk
niske support for
sammenføyning, reparasjon og vedlikehold samt lodding.
Böhler W
Welding
elding

UTP Maintenance

Ta del av sveiseprestasjonens høyeste nivå
www.voestalpine.com/welding

Fontargen Brazing

nert posisjon i lagerreolen. Dette
gjør det mulig å drifte anlegget
døgnkontinerlig, mens operatørene
utfører sitt arbeid på dagtid.
5. I reolsystemet er det flytende plassering høydemessig for maksimal
utnyttelse av plassen. I praksis
måles palettens lastehøyde og får en
tilpasset høyde i reolsystemet.
Automatkran fra Swisslog er utstyrt
med tosidig teleskop gaffelaggregat
for henting og levering av paletter
fra inn-/utstasjoner, reol og robotstasjoner.Transportvogner
med
palettløftere for overføring av paletter mellom manipulatorene i sveisecellen og kran.
6. For Off-Line programmering er robotsveiseanlegget levert med UltraArc-Offline programmerings-system.
7. Max databasesystem styrer materialflyten.
Produktene
På Duun bedriften har det vært viktig
at produktene holder høy kvalitet. De
benytter derfor høgfaste stålkvaliteter
som har mye større motstand mot

Statsråden tester hvordan det er å kappe ved på Duuns maskin for kapping og klyving av ved.

deformasjoner enn f.eks "vanlig" 240
kvalitet.
Produktene sluttbehandles i eget
slyngrenseanlegg med påfølgende
lakkering i pulverlakkanlegg. Kundene har også tilgang på et godt serviceapparat hvor f.eks tilgang på

reservedeler er viktig. Alle deler,
sveiste og maskinerte produseres i
egen bedrift.
NSF takker for en meget interessant
dag hos Duun Industrier og ønsker
■
lykke til med det nye anlegget !

LLav vekt!
Nye
De n
har n
d i
desig
løsni
løsni
Handling weight at
1,5 m working height

ABIMIG® A T 355 LW

BE O

Competitor 1 (350 A)
Competitor 2 (350 A)
3
2

1,5 kg

2,15 kg

1,8 kg

1
0
Weight advantage compared to competitors

Binze
Tlf.: 0
Mail:
WWW
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Kan dere ikke telle ???
I forrige SveiseAktuelt, 2/2013, utropte vi Yendami
Petit Sjøvik hos Norvest Inspeksjon AS til den 11. norske jenta med IWE diplom. Det var ikke riktig.
Alltid våkne Tone Hasle var kjapt ute med en e-post til
redaksjonen:
”Håper alt er vel, men jeg må bare påpeke en sak fra
siste SveiseAktuelt. Vi er riktignok alt for få, både
kvinner og menn som har IWE her i Norge. Og vanskeligere og vanskeligere blir det å få nye…
Ikke det at det er verdens undergang eller noe sånt,
men kan dere ikke telle??
Jeg kommer til 14 kvinner på lista over IWE´er…”
Takk for at du passer på oss Tone. Du har selvfølgelig
helt rett. For ordens skyld, her kommer listen over de
14 kvinnene med IWE.
Diplom-nummer og navn:
11 – Mette Ramberg
42 – Tone Hasle
133 – Marianne Kleive
141 – Monica Wegner
153 – Nina Katrine Holthe
185 – Anne Lise Kjelstad
193 – Kathrine Molvik
195 – Mette Kne
205 – Ragnhild Aune
209 – Anja Ersøy
210 – Elise Nordnes
211 – Magdalena Winczewska
213 – Mari- Anne Soltveit
219 – Yendami Petit Sjøvik

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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Böhler Welding Group blir til
voestalpine Böhler Welding
Helt siden 2007 har Böhler Welding Group vært en del av
voestalpine, den verdenskjente stålprodusenten og leverandøren av unike stålprodukter.
Nå kombinerer vi stålkompetanse med sveisekompetanse og har bestemt oss for en full integrasjon i voestalpine-konsernet. Vi er stolte over å kunne presentere vårt
nye navn voestalpine Böhler Welding, og har også endret vårt utseende.
Vi er enda dypere forankret i et nettverk av metallugrieksperter, noe som betyr at våre kunder og forretningspartnere først og fremst får større løsningskompetanse
og mer stabilitet som våre kunder vil dra nytte av:
• Sveisetilsett som fra begynnelsen av er blitt utviklet
sammen med nytt stål
• Avstemte totalløsninger av stål og sveisetilsatsmateriale
• En stabil partner – økonomisk og teknologisk
Hos oss står kundene i sentrum, og vi kan derfor tilby et
maksimum av spesialiserte løsninger. Sikret av den velprøvde Böhler-kvaliteten, individuell teknisk rådgivning
og et globalt nettverk av sveiseingeniører og driftsingeniører som kan mestre de vanskeligste sveisetekniske utfordringer for våre kunder.
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Weltech – ung bedrift med
lang erfaring
Når dette SveiseAktuelt når ut til sine lesere har Weltech AS akkurat lagt sitt første driftsår bak seg. Den unge
bedriften ble stiftet 01.10.2012 av fire likestilte eiere, og holder til i leide lokaler i Hegdalbakken 5 i Larvik.
- Det har vært et travelt og krevende
etableringsår, forteller daglig leder,
partner og QA manager IWE Pål
Sjølyst. Han er et kjent navn i bransjen og har i likhet med de øvrige
ansatte solid erfaring og mange års
fartstid. Fra starten har han hatt med
seg IWS Thor Anders Gusland som
production manager og IWT Chris
Håvard Clarke som QC manager.
Mye på et år
I løpet av et år har den unge bedriften
vokst til fem ansatte og kommet langt
i å realisere sin forretningsidé:
”Å være en sikker kvalitetsleverandør
innen produktområdet sveis og varmebehandling. Lang erfaring, riktig
pris, fleksibilitet og maksimal leveringspresisjon skal gjøre oss til den
beste leverandøren innen vårt fagområde. Våre kunder skal alltid ha førsteprioritet.”

Weltech og NLI Larvik har et godt samarbeid med utveksling av ressurser. Her er Jørgen Eikenes fra
NLI operatør.

Varmebehandling av komponenter er ofte en naturlig del av clad welding prosessen.
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Godt utstyrt
- Flere imponerende maskiner og mye
utstyr er kommet på plass, er dere
klare for de helt store utfordringene
nå?
- Vi har allerede krevende oppgaver
fra etablerte subsea-operatører, og i
løpet av det siste halvåret har vi fått på
plass tre sveisekraner. To for cladding
og en for byttsveis. Buttsveisestasjonen har tre sveiseprosesser; TIG/hot
wire, Plasma sveis og pulver bue.
Vi benytter standard sveisemaskin fra
ESAB som blir montert og integrert i
sveisekraner levert av Welmax.
Samarbeidet med Welmax gir oss
fleksible utstyrsløsninger som er raske
å bygge om fra en sveiseprosess til en
annen, og tilgang til det nyeste og beste utstyret på markedet. Det gir oss en
helt unik konkurransefordel i forhold
til tid og kostnader for prosjekter, forteller en tilfreds Pål Sjølyst til SveiseAktuelt.
fortsettelse side 17
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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

Norsk Sveiseteknisk Forbund har deltatt i EU prosjekt
med navn Leonardo da Vinci Partnership – RAISING
AWARNESS FOR EN 1090 – IMPACT AND OPPORTUNITIES
FOR VET.
Det var opprinnelig 8 land som søkte om midler, men kun 4 fikk prosjektet
godkjent. Dette var Spania, Ungarn, Tyskland og Norge. Senere har Tyskland
trukket seg slik at det var kun 3 land som fullførte prosjektet.
Arbeidet har gått meget bra og det har
vært gjennomført 6 prosjektmøter
hvor det har blitt utarbeidet felles strategier for implementering av EN
1090. For Norges del har vi vært sterkest engasjert i En- 1090-2 da denne
delen omhandler opplæring og trening.
Så langt har nær 60 stk. tatt eksamen
som Nasjonal Sveisekoordinator.
Kursene gjennomføres av Orme
Ressurs og Fagskole på Orkanger.
Norsk Stålforbund har arbeidet aktivt
for kvalifisering av personell og sertifisering/godkjenning av bedrifter iht.
EN 1090. Arbeidet startet med godkjenningsordningen «Godkjent for
utførelse» tilbake i 2002, den gangen
iht. NS 3464, i dag iht. NS-EN 10902. De har gjennomført en rekke kurs
og seminarer:

-

-

-

- Kurset «Nasjonal sveisekoordinator
EN 1090» som Orme ressurs og
fagskole kjører. Dette fordi nesten

ingen av våre medlemmer hadde
IIW-utdanning. (Dette har ført til
utdanning av ca. 60 sveisekoordinatorer)
Det er avholdt 12 «Sikre bygg»seminarer siden 2009 og informert
om kravene til utførelse, sertifisering og CE-merking iht. NS-EN
1090-1/2. (I tillegg har vi holdt en
rekke bedriftsinterne kurs og seminarer)
Publikasjonen «Veileder til CEmerking av stålkonstruksjoner»
som er gratis å laste ned for medlemmer (+ utarbeidet en informasjonsbrosjyre).
Denne har også en sjekkliste med
kravene til sertifisering.
Fagblad «Nyheter om Stålbygg»
har skrevet mange artikler om krav
til utførelse og sertifisering/CEmerking
Samarbeider med et svensk firma
som har fått tredjeparts prøvet og
kvalifisert 60 stk. WPQR iht. ISO
15612 som tilbys for salg (EXC1

og EXC2 – for stål opp til og med
S355)
- Utvikling av en FAQ-liste når det
gjelder NS-EN 1090-1/2 (FAQ=
Ofte stilte spørsmål og svar). Dette
gjøres i samarbeid med ECCS/TC9.
Komiteen har mange internasjonale
eksperter, som også er medlem av
CEN/TC135, komiteen som står
bak NS-EN 1090-1/2.
- Det vil i høst bli utarbeidet et nytt
kurs som tar for seg kravene til
Produksjonskontrollsystemet FPC
ihht NS-EN 1090-1
Per i dag er det kun SINTEF
Byggforsk som er godkjent kontrollorgan iht. EN 1090-1. Men det er to
svenske aktører som opererer på det
norske markedet: AAA Certification
AB og Nordcert AB.
Av våre medlemmer er det kun
Metacon Industrimek og Contiga som
til nå er sertifisert iht. EN 1090-1.
Dette kan bli et stort problem når alle
må være sertifisert innen 1. juli 2014.
Helge Chr Aaby
Prosjektleder LLP prosjekt NSF

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 4-2014 er 3. november
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

www.erlingsdesign.no

Stål

Mer info på www.nst.no
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

Norsk Sveiseteknikk AS har god utvikling i alle sine
markeder og har ansatt følgende medarbeidere:
Bjørn Skjølberg,
ny styreformann
Bjørn Skjølberg er
valgt til styreleder i
NST fra 1. september 2013. Bjørn har
mer en 30 års erfaring innenfor sveisebransjen i Norge,
Skandinavia for øvrig og de Baltiske statene Litauen,
Estland og Latvia.
Bjørn har hatt mange salgs- og leder
stillinger i forskjellige selskaper før
han ble ansatt i Norweld, som senere
endret navn til Lincoln Electric Norge
i 1988. Her hadde han lederstillinger
innenfor salg og tekniske områder, før
han i 1998 tiltrådte stillingen som
daglig leder Lincoln Electric Norge
og Lincoln Electric Nordic Region, en
stilling han hadde helt til han gikk av
med pensjon i oktober 2010.
Jan Arne Hansen,
ny markedsdirektør
Jan Arne Hansen
tiltrådte stillingen i
juni 2013. Jan Arne
er ekte Drammens
gutt og vil lede vår
markedsavdeling
fra vårt kontor i
Drammen.
1986 Jan Arne startet opp som selvstendig næringsdrivende innenfor

bygg og anlegg som tømrermester, før
han ledet avdeling for passiv brannsikring i Rockwool AS
Fra 1997 jobbet han som salgs- og
markedssjef i Stenqvist AS
Fra 2006 tok han over som daglig
leder i Protan Tak AS med total
ansvar for både topp- og bunnlinje.
Fra 2011 var Jan Arne ansatt som
direktør i E.A Smith Bygger’n med
ansvar for utvikling og drift av egeneide varehus på Østlandet, inntil han i
juni i år tok over markedsansvaret for
NST.
Kenneth Bekkemellem,
ny regionssjef
Kenneth vil ha
salgsansvar i Norge
med spesielt fokus
på Indre Østlandet,
Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal,
Nord og Sør Trøndelag, Nordland,
Troms og Finnmark.
Kenneth Bekkemellem har lang erfaring som sveiser og innenfor salg av
sveiseprodukter.
Kenneth har tidligere jobbet for TESS
Norge og nå sist som regionssjef i
Elga.
Gjennom ansettelse av Kenneth har
NST nå også kontor på Otta hvor
Kenneth også bor.

Tobias Henriksson,
teknisk selger i Sverige
Tobias har erfaring
i Sverige både som
sveiser og instruktør. En kort periode
jobbet han også
med teknisk salg
hos ESAB.
Tobias er sveisekontrollør EN 287-1, EN ISO 9606-2,
IWS og WE.
Tobias kommer nå sist fra Monico
Kompetanseutvikling AB med ansvar
for å uteksaminere til IWS – International Welding Specialist.
Tobias vil først og fremst inngå i NST
sitt salgsapparat i Sverige, men vil
også bli benyttet som sveiseinstruktør
i andre markeder NST har aktivitet.
Are Bottolfs,
ny økonomisjef
Are Bottolfs er
ansatt som ny økonomisjef i Norsk
Sveiseteknikk AS
fra august 2013.
Are vil være tilknyttet vårt hovedkontor i Vikersund
hvor administrasjonen i NST ligger.
Are Bottolfs er registrert revisor og
kommer fra Ernst & Young AS hvor
han har jobbet i 5 år.

Fronius Norge ser fremover med robotløsninger
Fronius Norge har i installert et komplett robotsystem ved sitt hovedkontor i Hokksund. Robotsystemet er fra
ABB, og er installert og levert av
ABB sin samarbeidspartner i Norge,
Robot Norge AS.
Systemet er en komplett robotcelle
slik den installeres hos sluttkunder,
dette for at kunder som kommer på
besøk skal få et mest mulig riktig inntrykk av hvordan et robotsystem ser
ut og hvordan det betjenes.
SVEISEAKTUELT 03-2013 I www.sveis.no

Denne cellen vil være operativ med
både tig-prosess og mig-prosess, men
hovedtyngden vil være CMT-prosessen som Fronius har stor suksess med
innen robotløsninger.
Her vil kunder ha anledning til å få
utført sveisetester på deler i de fleste
type materialer og utførelser som passer for robotløsninger, og komme få
på besøk for å få vist et ferdig sveiseresultat.
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Sveiseekspertens løsning for
under vanskelige forhold
Sveiseeksperten har levert en meget avansert sveisekran for pulverbuesveising til Technip Norge, som er et
ledende subsea engineeringselskap på norsk sokkel.
Technip har spesialisert seg på produksjon av olje- og gassrørledninger
på land, for senere å laste "spolene”
på rørleggningsfartøy. Alle rør leveres
i 12 meters lengder fra stålverket, og
Technip Norge benytter Pema sveisekran til pulverbuesveising av to og to
rør inntil 24 meters lengder.
De doble rørene blir belagt og sveises
til 1200 meter lange rørgater før de
sveives inn på rørleggerfartøyet.
”Technip er alltid på jakt etter ny teknologi innen sveising, det er stor konkurranse innenfor olje- og gassvirksomhet, vi må derfor ha en smidig og
effektiv sveising for å møte våre kunders tidsrammer for de ulike prosjektene. SAW (Submerged arc welding)
er veldig pålitelig, såvel som effektivt”, forklarer Tore Håbrekke, Sveise- og produksjonsleder i Technip
Norge AS.
Technips krav til sveiseutstyr er tøft:
”Utstyret må være robust og tåle heldags bruk, noen ganger helgen i tillegg”.
Størrelsen var veldig viktig for oss,
Pema møtte våre krav og utstyret er
spesialbygd for vårt anlegg, forklarer
Tore Håbrekke.

SAW (Submerged arc welding) hos Technip
Norge.

Røffe og spesielle forhold krever
høy slitestyrke og kvalitet
Olje- og gassindustrien har ekstremt
høy fokus på sikkerhet og pålitelighet.
Normalt er kravene vanskelige å oppnå. Når leting etter olje og gass går
lenger og lenger mot nord og prosjekter på dypere vann, stilles det enda
strengere krav som utføres under
SAW (Submerged arc welding).

Spoling av gassrørledning på rørledningsfartøy.
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svært tøffe forhold. Konsekvensene
av feil kan bli enorme.
Når rørene spoles på sneller blir rørene utsatt for ekstreme påkjenninger
og de deformeres over de plastiske
grenser. Det er høyt fokus på mulige
defekter etter å ha behandlet rørledningene på denne spesielle måten.
Strenge akseptkriterier for sveisedefekter er derfor en del av Technips
rutinearbeid hver dag.
En jevn og forutsigbar produksjon er
nødvendig for å oppfylle strenge tidsrammer innen offshore virksomheten.
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 03-2013

produksjon

Sveising av rør med mekaniseringsutstyr fra Sveiseeksperten.

Weltech – ung bedrift ...
fortsettelse fra side 11

Bredt tilbud
- Kan du gi oss en oversikt over hva
Weltech kan tilby?
- Som en kvalitetsleverandør innen
sveis og varmebehandling tilbyr vi:
* Cladding med tig-hotwire og tigcoldwire.
* Re-sertifisering av brukt utstyr (ri ser, hub`er).
* Umbilical: sveise small bore tubing
v.h.a. orbital TIG sveis. Nye WPQR
samt sveis av umbilical på site.
SVEISEAKTUELT 03-2013 I www.sveis.no

”Hvis vi kan opprettholde et høyt antall defektfrie sveiser per skift, kan vi holde våre produksjonsplaner”,
understreker Technips Tore Håbrekke. ”Hvis vi ikke
oppfyller disse, vil vi få problemer med andre prosjekter
som igjen vil påvirke vår produktivitet. Dette var en av
de viktigste grunnene for å velge Pemas produkter
gjennom Sveiseeksperten”.
”Vi er veldig fornøyd med Pemas tjenester. God oppfølging av prosjektet og det finske folket jobber veldig godt
sammen med oss nordmenn. Det var ikke behov for
mange møter: de fleste av spørsmålene ble besvart og
løst i kick-off møte og under vårt besøk i Pemas produksjonsanlegg i Finland”.
Tore Håbrekke var glad for at prosjektet ble levert i tide,
og de følte at Pema tok deres bekymringer på alvor og
løste dem tilfredsstillende. ”Det var viktig for oss å vite
at Pema samarbeider med Lincoln. Lincoln og Sveiseeksperten er en av våre viktigste leverandører for svei■
seutstyr og forbruksvarer”, forteller Håbrekke.

* Opplæring av sveiseoperatører for
sertifisering. Planlegge og utføre
WPQR for og i samarbeide med
kunde.
* Produksjon på oppdrag.
* Varmebehandling av stål i lukket
ovn. Sertifisert iht API 6A og
Norsok M-650 rev. 4.
* Sveiseteknisk bistand, teoretisk og
praktisk.
* Sveiseteknisk kompetanse IWE,
IWT, IWS.
* Inspektørkompetanse
IWI-S/NS477.
* Weltech ble 03.04.2013 sertifisert

iht NS ISO 9001-2008 og NS EN
ISO 3834-2
Se mer om Weltech på weltech.no ■

Typisk del vi har claddet for kunde.
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ESSEN-messen 2013
Den 18. Internasjonale sveisemessen i Essen ble arrangert fra 16. til 21. september.
Den bekrefter sin posisjon som sveisemesse nr. 1 i verden.
Messehallene var ytterligere utvidet
til over 100.000 m2. I år var det totalt
1017 utstillere (1015 i 2009) fra 40
land (42 i 2009). Antall besøkende i år
var over 60.000 fra 130 land.
Tyskland hadde naturlig nok den største andelen av utstillere – over 200,
mens China hadde 135.(bilde nr.732)
Messeledelsen hadde forhåndskalkulert med 55.000 besøkende – det tallet
ble passert fredag. Det antydes at ca.
50% av de besøkende kommer fra
Tyskland.
I 2009 var det 3 utstiller fra Norge –
Myking AS, Norsk Sveiseteknikk AS
og Welmax AS. I år var ikke Myking
AS til stede.
De besøkende fikk nok en gang oppleve en meget innholdsrik og fin messe.
Standutforming var ulike for mange
utstillere i forhold til 2009 – mer åpne
stands og mye spesiell design. De
fleste av utstillerne var meget godt
fornøyd med besøket og ved messens
slutt er det beregnet bestilling av sveiseteknisk utstyr for over 1 million
Euro.
90% av utstillerne i 2009 adviserte at
de ville komme tilbake i 2013.
Prosentandelen ble større. utstillere
har advisert at de kommer tilbake i
2013.
At denne typen av teknisk messe har
fått fotfeste viser det at det var stands
og promosjon av utstillinger som
Arabia Essen Welding & Cutting,
Beijing Essen Welding & Cutting,
India Essen Welding & Cutting og

Russia Essen Welding & Cutting i
Moskva og St.Petersburg..
Av de store sveisetekniske nyheter
som ble presentert denne gang var
videre forbedret kortbue-teknikk som
flere firmaer viste. Grunnlaget for
hvordan de hadde løst problemene var
noe ulike, men resultatene var svært
like.
Mange av de store kunne fortelle at
resultatet av de nyheter som ble vist i
2009 var meget godt og at fleste hadde videreutviklet på 2009-grunnlaget.
Hva hadde så denne messen å vise:
- Vannjetskjæring ble vist på flere
stands og det er en skjæreteknikk
som vil få stor utbredelse i årene
som kommer. Presisjon og utmerket
overflate på snittene var meget
fremtredende
- Laserskjæring og lasersveising var
meget omfattende og økende i forhold til 2009.
- Plasmaskjæring – både manuelt og
maskinelt (over og under vann)
med økende snittkvalitet
- Fortsatt sterk fokusering på sveising av aluminium, bl.a med utstilling av ”halvfabrikata” av ulike bilmerker.
- Alle robotleverandører hadde satset
stort også på denne messen. Det var
fremtredende at det nå var et godt
samarbeid mellom utstyrsleverandørene og robotleverandørene ved
at fleste utstyrsleverandørene hadde
”interface-kontroller” som passet til

Nok en gang har vi sluppet Sverre Eriksen løs på
Essen-messen. Les hva han fant.

alle typer roboter. Mange av leverandørene hadde sine roboter utstilt
hos andre utstillere av sveiseutstyr.
- Underholdning for å trekke kunder
var også i år til stede, men ikke
så fremtredende som tidligere.
Kemppi hadde byttet ut de indiske
dansere med ”pole”-dansere.
- Utstillerne fra Kina var i år fordelt
rundt om på messen og ikke i en
egen kjellerhall som 2009. De viste
mye interessant, men det var noe
som var gammeldags – bl.a. sveiseskjermer i presset papp!
Neste Essen-messe blir 18. til 23. september i 2017.

Besøk hos utstillere som er representert i Norge:
Besøk hos utstillere som er representert i Norge (i alfabetisk rekkefølge):
ABICOR BINZEL
Per Lorang Larsen fra Binzel Norge
tok i mot og viste de nyeste produktene fra Abicor Binzel som nå har sitt
hovedfokus på HMS når det gjelder
konstruksjon av pistoler.
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• En medisinsk prøve av sveisere ved
bruk av sveisepistoler har vist
betydningen av lav vekt på pistolene for derved å unngå muskelskader.
• MIG-/MAG-pistoler med innebygd
røkavsug koblet til en enkel flyttbar
avsugenhet.
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- Alle pistoltyper gjennomgår en prøve for kontroll av varme i sveisehåndtaket – igjen et HMS-punkt.
- Kontaktrøret som ble vist på 2009messen (sikrer god strømovergang
og hindrer tilbakebrann) er nå blitt
standard for alle pistolstørrelser.
- Slangepakke med leddet kulelager
for sikker trådmating over større
lengder – 10 til 15 meter.
- TIG-pistolene med dekkstrømpe av
lær på slangepakkene som ble vist
på 2009-messen, er nå et fast produktspekter.
• Egenutviklede ”interfacesystem”
for tilkopling av Binzel-pistoler på
alle robottyper. 10 roboter ble vist
med Binzel-utstyr.

• Binzel arbeider med utvikling av
wolframelektrode - E3® - uten innlegering av Torium (HMS!!) - for
bruk på alle strømarter og polariteter..
• For å sikre gode plasmautstyr og
deler har de kjøpt opp det tsjekkiske
firma Thermacut.
• Binzel er nå deleier i det østerrikske
firma SBI som leverer spesielle
strømkilder for plasmasveising. To
bedrifter i Norge har kjøpt disse
strømkildetypene.
• Ved siden av Tyskland foregår den
største produksjonen av utstyr i
Tsjekkia. Produksjonen i Kina er nå
kun for det Asiatiske markedet,
ELGA / ITW Welding
Elga viste også i år sine produkter på
fellesstanden til ITW som de tilhører.
De tre ansatte i Elga Skandinavien
A/S, var alle med i presentasjonene
og omvisningen.
– daglig leder Finn T. Stølevik, teknisk koordinator Norman Oftedal og
Key account manager Robert Hansen.
Robert er ny i teamet og kommer til å
arbeide fokusert med nøkkelkunder
innen Offshore/Oil & Gas.
SVEISEAKTUELT 03-2013 I www.sveis.no

Produktspekteret som markedsføres i
Norge er:
• Elgas eget produktspekter av elektroder og tilsettmaterialer. Elga har
et langt og eksklusivt samarbeid
med KOBELCO om salg og markedsføring av deres rørtråder i
Norden. Nytt av året for dette produktområdet er en rørtråd som heter
Cromacore 625P. Det er en rørtråd
for rørsveising – 65,2%Ni –
21,3%Cr – 8,8%Mo-legering.
Merket med ISO 12153 – viktig for
fremtiden når tilsettmaterialet vil
være variabel i stedet for grunnmaterialet for personellsertifisering.
• ITW produkter fra
- Miller Electric, USA – strømkilder
og trådmatere for alle aktuelle
metoder for sveising.
Spesialstrømkilde for bl.a. induksjonsvarme- forvarming og PWHT.
Herunder også tilhørende utstyr som
induksjonskabler eller nytt av året
som er ”Rolling Conductor” som
benyttes for å skape induksjonsvarme
i roterende tanker/rør.

- Tilsettmaterialer fra Hobart – tråd og
pulver for pulverdekket buesveising
og utvalgte rørtråder. Flux produseres
ved ny fabrikk i Polen og er pakket i
100% fuktighetssikre sekker. Sweldx
ble oppkjøpt i 2012 men er allerede
integrert i den store satsingen på disse
produktene under Hobart varemerke.
ITW Welding består også av produk-

ter fra andre firmaer innen gruppen,
bl.a. Orbitalum/ E.H.Wachs – produkter for fugebearbeiding av rør samt
orbitalsveiseutstyr.
Som en avslutning på ELGA-besøket,
ble KOBELCO besøkt. Jørn Ellingsen, General Manager Business
Development tok i mot og informerte
litt mer om 625-tråden og viste
eksempler på sveising med denne tråden. Elga og Kobelco har mange
eksempler på felles utvikling av produkter til krevende Norsk Offshoreindustri og har samarbeidet tett gjen nom mange år.

ESAB
Representanter fra ESAB AS i Norge
pleier alltid å ta i mot på messen.
Denne gang gjorde sykdomsforfall at
en meget sveisekyndig dame fra
ESAB i Sverige tok over jobben med
å vise rundt og informere. Det var
absolutt en topp løsning. Eugenia
Vranjancu kunne alt om messeopplegget og produktene.
Ved denne messen var det ESAB som
var Kjernen for store prosjekter hvor
som helst.
Produktene som ble vist var delt inn i
fortsettelse side 20
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grupper som følger:
• Skjæremaskiner og
utstyr
- SuprarexTM HD
for skjæring med
plasma eller acetylen/oksygen – separat eller sammen
– plateskjæring og rørskjæring.
- E-VENTTM DX PRECISION.
Som navnet sier en presisjonsmaskin for plasmaskjæring for materialtykkelser opp til 25 mm.
• WarriorTM – ny 400 och 500 A
strømkilde.
Inverterbasert multistrømkilde for
MIG/MAG, Rørtråd, Elektroder og
TIG. Kan også benyttes for kullbuemeisling – max. 10 mmØ elektrode..
500A ved 60% intermittens.
• Pulverdekket buesveising
- ICETM teknologi. Sveisemaskin
med 3 tråder. 1. og 3. tråd er koplet
til hver sin strømkilde – Aristo®
1000 AC/DC – mens tråd nr. 2 er
strømløs og føres inn i smeltebadet.
- Ny, 100% fuktighetssikker forpakning av pulver ble vist – BlockPac.

• Aristo® MIG 4001 pulse – en serie
MIG/MAG strømkilde og tilhørende trådmatere og kontrollenheter
med pulsfunksjoner.
• HeliarcTM – en ny serie AC/DC
strømkilder for TIG og elektrodesveising. Også denne strømkildetypen er inverterbasert og med det
nyeste innen kontrollenheter.

• En serie på 5 strømkilder for plasmaskjæring
Alle produktene ble demonstrert med
meget kyndige sveisere og i tillegg
kunne man se på de ulike produktene
på en gjennomsiktig dataskjerm. Her
kunne de ulike enheter – strømkilder,
sveisepistoler, trådmatere etc. bringes
frem. Personen som ser på kan rotere,
forstørre, se tredimensjonalt på produktet, og også dele opp produktet i
enkeltdeler.
”Friction Stir” sveising ble også vist –
nå med videreutvikling. Sveising på
kurvede aluminiumdeler (også vist på
en annen stand med robotsveising) og

%DWWHULODGHV\VWHPHU
/ Sveiseteknikk
/ Solarelektronikk

/ Med en helt nykonstruert MIG/MAG-sveiseapparatplattform TPS/i leder Fronius sveisebransjen over i en
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sveising av rustbestandig stål. Boeing
har valgt ESAB som partner för tilvirkning av brennstofftanksystemet
for NASAs neste generasjon romrakett, Space Launch System (SLS).
Der Friction Stir sveisemetoden bli
benyttet .
Fronius
Daglig leder Patrick Gojer og salgsansvarlig for Møre/Trøndelag Svenn
Bjarte V. Elvebakken fra Fronius
Norge AS tok vell i mot.

Etter en introduksjon om Fronius av i
dag med ideen om ”Intelligent
Revolution”, ble følgende av årets
nyheter presentert:
• Det nyutviklede TPS/i-systemet er
en kraftpakke av intelligens for
sveiseverdenen i det 21 århundre.
Fem strømkildestørrelser fra 270A
til 600A (40% intermittensfaktor) er
grunnlaget for den intelligente
revolusjon.
- LSC – Low spatter control for kortbuesveising. Bygger lett over store
åpninger.
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- PMC – Pulse Multi Control.
- CMT – Cold Metal Transfer – som
var det store hit i 2009 og som nå er
videreutviklet for bl.a. sveiselodding av galvaniserte plater.
- Ulike trådmatere og pistoltyper kan
koples til.
- Sveiseren kan velge språk når det
gjelder informasjon på alle displayer. Norsk var inne.
• Det ligger grundig arbeid bak disse
nye utstyrene slik at de kan operere
under alle mulige klimatiske forhold.
- Lavtemperaturprøving ned til minus 400 C.
- Saltvannspåkjenning for maritime
opplegg.
- Slag- og trykkprøving av strømkilder og trådmatere.
- Sveisepistoler med meget effektiv
kjøling,
Alt dette for å få maksimalt ut av
utstyret.
• Videreutviklet CMT til Twin Arc.
To tråder koplet til hver sin strømkilde. Fremføring som tandem eller
parallell – helt sprutfri i begge tilfelle.
• Accupocket. Liten bærbar og oppladbar strømkilde for elektrodesveising. Sveiser ca. 10 3,25 mm Ø
elektroder på én lading. 30 min.
oppladingstid for 90% lading og 45
min. for 100%.
• Ny avansert og meget hendig og
lett push-pull-pistol. Display kan
fås på de fleste pistoler.•
Eget, videreutviklet opplæringssystem – Virtual Welding – for ”elektrodesveising”.

- Flex Track skinner for rette og runde arbeidsstykker.
- Automasjon.
- Påleggsveising.
- Utstyr påmontert roboter.
Bakgrunnen for den utviklingen som
Fronius viser, er bl.a. en utviklingsavdeling med 450 ansatte.
Kemppi OY
Daglig leder i Kemppi Norge AS –
Erik Fusdahl, tok i mot og viste rundt
på Kemppis Isbryter som var godt
knyttet til selskapets slagord for messen – Ice-breaking innovations.
Sentralt rundt på skipet var det plassert flere arbeidsområder/maskinstasjoner som alle var knyttet til Kemppi
sin ArcQuality software, et ledd i
Kemppi sin satsning på TWQM –
Total Welding Quality Management.
Brukergrensesnitt og funksjoner i
dette kvalitetsledelsessystemet ble
vist på broen av skipet.
Kemppi sine Ice breaking innovations
består av:
• TWQM – Total Welding Quality
Management.
fortsettelse side 22

• Ellers kan nevnes:
- Laser-hybrid.
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Som vist på broen
kan sveiseprosessen
ledes
fra
Kemppi ArcQ og
alle vitale data fra
sveisemaskinen
validerer direkte rammene for
ethvert prosjekt slik at kvaliteten i
prosessen direkte kan dokumenteres.
ArcI er den seneste evolusjonen
innen sveisanalyse ved hjelp av
datalogging
og
presentasjon.
Systemet er spesielt godt egnet for
opplæringsinstitusjoner og intern
opplæring.
Som mange andre tilbyr også
Kemppi aktuelle sveiseprosedyrer
basert på EN ISO 15612 – nå spesielt for EN 1090-2 som en del av sin
totalløsning.
Kvalitet, produktivitet og effektiv
styring av kostnader er basert på
EN ISO 3834-2. Kemppi er den første produsent av sveisemaskiner
som nå er sertifisert opp mot denne
standard av Inspecta.
Konsulenttjenester som inkluderer
kvalifisering av sveisere og sveiseoperatører, utvikling WPS-er, prosedyreprøving, kvalitetsmanualer
og styring av sveist produksjon,
produksjonsoptimalisering, sveiseropplæring etc.
Før å kunne møte de kravene som
stilles i markedet og en tilpasning
til fremtidens TWQM-system har
Kemppi utviklet en rekke nyvinninger på markedet:
FastMig X 450 – multiprosessstrømkilde for MIG, puls-MIG,
elektroder og TIG. WiseTM dataprogram er bygget inn for total styring.

- FastMig M i tre størrelser - M320,
M420 og M520 ved 100% intermittens. Valg av trådmatere med synergisk kontroll.
- Master S 400/500 (60%) – lett
transportable for elektrodesveising.
- 3 størrelser av KempArc for mekanisert og automatisk sveising.
- Minarc 180, Fitweld 300 Multivolt,
Mastertig LT 250 osv.
• For å møte kravene som stilles i
samsvar med EN ISO 3834-2-sertifisering, må bl.a. strømkilder valideres minst én gang i året. Det ble
vist en ArcValidator som automatisk foretar en validering av
Kemppi og konkurrerende strømkilder. Valideringssertifikat og
egnet merke for kalibreringsdato
for maskin utstedes enkelt og effektivt.
Også denne gang hadde Kemppi et
spesielt underholdningsopplegg – nå
med ”pole”-danserinner.

Lincoln Electric
Leder for Nordisk Region i Lincoln
Electric Michael Abrahamsson og
Morten Gran fra Sveiseeksperten tok i
mot på en meget innholdsrik og godt
befolket stand.
Etter en kort introduksjon – og
gjennomgang av artikkelen fra 2009,
kunne omvisningen starte:
• Inverterserien presentert i 2009 er
videreutviklet og presentert i ny
design.
• Powertec® – serien er også videreutviklet for å møte nye krav.
• Det samme gjelder Powerwave® –
serien. Men denne er nå videreutviklet sammen med nye trådmatere til
et intelligent sveiseutstyr som kan
programmeres via PC til lagring av
ulike sveiseoppgaver. Etter en
gjennomført sveiseprøve kan den få
en strekkode som kan leses av ved
neste gang tilsvarende sveising skal
gjennomføres – da de samme parametre blir lest inn i utstyret.
• Som hos andre viste også Lincoln

et MAG TwinArc-system med 2
tråder i samme pistol tilkoplet hver
sin strømkilde og trådmater. Som
tandem er den ene tråden ”ledetråd”
mens den andre er følgetråd. Meget
godt og sprutfritt resultat. Men det
spesielle ved dette utstyret er at det
kan endres til en kombinasjon av
ledetråd med lysbue og en følgetråd
som ”hotwire”, som også ga et
imponerende resultat. Denne kombinasjonen er Lincoln alene om.

Begge systemene ble vist med
Pemamek-utstyr – robot og manipulator.
• En oversiktlig tavle viste hvordan
de ulike strømkilder, trådmatere,
sveisepistoler og hjelpeutstyr kan
kombineres.

• Et meget avansert opplæringssystem – Virtual Welding – for MMA,
MIG/MAG og rørtråd ble demonstrert. Hele resultatet av en sveis
kom frem på en skjerm og ga signal
om kandidaten fikk godkjent resultat eller ikke. Det er stort salg i
USA av dette – bl.a. har Caterpillar
kjøpt syv utstyr.
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• Harris-produkter for bruk med acetylen/oksygenkombinasjon ble også
vist. Utstyret som fabrikkeres i
Polen består også av oksygenlanser
som bl.a. AF-gruppen benytter ved
”demontering” av utrangerte oljeplattformer.
Morten Gran kunne fortelle at de nå
har et meget stort spekter av utstyr og
tilsettmaterialer som skal kunne dekke
det meste av behovet som de norske
kunder har.
Migatronic
Salgsansvarlig for Finland, Norge og
Sverige tok i mot og ledet omvisningen på en åpen og fin stand. Under
omvisningen ble det også tid til samtale med styreformann Peter Roed og
adm. direktør Anders Hjarnø Jørgensen.
Som i 2009 satser Migatronic videre
på fremtiden.
Utvikling av nye maskiner har ikke
vært fremtredende, men tilpassning av
alle maskintyper til nye krav ved å
oppdatere og arrangere for lett tilpassning av nye softwareprogram for de
ulike maskintypene.

seoppgaver – for senere bruk på
samme oppgave.
• TIG-A-TACKTM - punktsveisesystem som gir små, kontrollerte
heftsveiser som senere går inn i
sveisen, finnes nå på alle TIGstrømkilder.
• En ny 1-faset, 16A maskin – bærbar, 13 kg (uten tråd) – for MMA,
MAG, TIG og Innershield ble vist.
Den gir 160A ved 40% intermittens
og 135 A ved 100%.
• Nytt mateverk for Robot-sveising
sammen med Interface for tilkopling til alle ulike roboter sammen
med Sigma Galaxy og ny fjernkontroll.

Migatronic ser store arbeider foran
seg for å hjelpe aktuelle kunder å tilpasse seg til EN 1090-2 for å kunne
tilfredsstille kravene til CE-merking
som trer i kraft 1. juli 2014.

Bl.a. er kravene i EN 1090-2 bygget
inn i den nye programvaren – med tilpassede WPS-grunnlag i samsvar med
EN ISO 15612.
I 2009 viste Migatronic flere nye
maskiner og systemer. Disse er
videreutviklet for å tilpasse tiden.
• IGC – Intelligent Gas Control er nå
bygget inn som standard i flere
maskiner.
• IAC® – Intelligent Arc Control har
fått ny programvare som gir ennå
bedre resultater med den ”kalde lysbue” for å sveise over store åpninger.
• MJC – Migatronic Job Control er
nå innebygget i Galaxy maskinene
for å låse parametre for ulike sveiSVEISEAKTUELT 03-2013 I www.sveis.no

Migatronic har gitt plass til en samarbeidspartner som viste en sveiserobot
for sveising av stivere og langsgående
dragere. Roboten var SELVPROGRAMMERENDE. Før start må den
plasseres med en nøyaktighet på +/100 mm før den selv overtar arbeidet.
Migatronic leverer strømkilde, trådmatesystem og pistol. Bør være noe
for norske kunder innen skip og off shore.

Norsk Sveiseteknikk AS (NST)
Produktsjef Idar Vartdal og den nyansatte markedssjef Jan Arne Hansen
tok i mot.

Siden forrige Essen-messe hvor sømløs rørtråd var det sentrale salgsproduktet, har NST nå utvidet sitt program til dekke så å si alle former for
tilsettmaterialer for sveising.
Rørtråder – ulike typer – er fortsatt
hovedproduktet – mellom 70-80% av
omsetningen.
Ved siden av Norge som direkte dekker de Baltiske stater, Finland, Sentral
Europa og Island, har NST avdelinger
og personer i Singapore (leveranser til
offshore (”Ivar Aasen-plattformen”)
og skipsverft), Polen (dekker også
Tsjekkia), England (dekker også
Emiratene og Canada), Sverige og
Danmark. Norge er fortsatt største
enkeltmarked for NST, men markedene utenfor Norge er nå den største
andelen av NST`s omsetning og det er
økende.
I forbindelse med den nylige omorganisering hvor den nye markedssjef tiltrådte, er det også kommet ny arbeidende styreformann: Bjørn Skjølberg
– en meget kjent mann i det norske
sveisemiljøet.
Polysoude
Det franske firma Polysoude S.A.S
(PS) med hovedsete i Nantes har
Tema Norge AS (TN) som forhandler.
Sammen med daglig leder Lars Erik
Dyrnes og Rune Figved i TN var det
PS´ toppsjef Hans-Peter Mariner som
fortsettelse side 25
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The Specialists in welding integration

tok imot. PS har stort
produktspekter hvor
hovedproduktene
dekker områdene påleggsveising og smalspaltesveising

- Utstyret er beregnet på påleggsveising – på messen vist ved utvendig
pålegg på rør i sveiseposisjon PC.

(Narrow Gap).
• Nyheten som PS presenterte var
TIGer – en TIG-automat med 2
wolframelektroder koblet til hver
sin strømkilde og tilsettråd koblet
til sin strømkilde (hot-wire).

elektrode foran den andre gir minst
innbrenning og oppblanding, mens
parallelle elektroder gir dypest innbrenning og størst oppblanding.
• Smalspaltemaskiner med kamerakontroll ble også vist. Reinertsen i
Trondheim har 2 slike maskiner.
Også her er TIG-metoden i sentrum.
• TIG-utstyr for sveising av duplexrør med utvendig diameter 9,5 mm
er solgt i Norge.
TN er 9001 og 14001-sertifisert som
er med på å kvalitetssikre firmaet og
dets leveranser til de norske kunder.

- Tykkelsen på et lag kan justeres fra
1,5 til 3 mm Med en optimal sveisehastighet på mellom 70-90 cm/min
i posisjon PA kan man oppnå en
maksimal avsmeltemengde på 6
kg/h.
- Det første laget kan gi en oppblanding på ca 12%, mens man på andre
lag oppnår 2% oppblanding.
- Innbrenningsdybden og dermed
oppblandingen kan justeres ved å
rotere wolframelektrodene – én
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Selco
Selco er en dominerende produsent av
et komplett spekter av sveisemaskiner
og utstyr i Italia.
I Norge er Selco representert av
EIVA-SAFEX AS, med hovedkontor i
Stokke i Vestfold og avdelinger i 11
områder i Norge.
Daglig leder Ole Martin Martinsen
sammen med flere EIVA-SAFEX ansatte (7 stk. på messen) og eksportfortsettelse side 27
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Kurs
Kurs og sertifisering
sertifisering

SSVEISING
VEISING
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).
Søknadssk
kjema finner du på www.sveis.no

IWS International Welding Specialist
IWS Internasjonal Sveiseteknikerassistent (sveisekoordinator)
Iht. NS-EN ISO 14731, tillegg A.
Dekke
er 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)
Husk at godkjenning fra NSF må ffo
oreligge fø
før eksamen.
Søknadssk
kjema på www.sveis.no
Begge kursene kan k
ko
ombineres. Kurssted TI Stavanger.

Karriere innen ND
NDT-kompetanse er sterkt etterspurt i oljje- og gassindustrie
mekanisk industri. Vi utvider stadig vårt kurstilbud i Stavang
Vi tilbyr nå kurs og sertifisering iht. ffø
ølgende NDT-metoder:
-AGNETPULVERINSPEKSJON -4 s 0ENETRANTPRVING 04
s 6ISUELL INSPEKSJON 6 4 s 2NTGEN 24
Kurs innen UT (ultralyyd) og strålevern er under utvikling

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

salgssjef
Cristiano
Bergamin fra Selco
viste rundt. EIVASAFEX AS satser på
regionalt serviceapparat i egen regi.
Det som Selco satser sterkt på nå er –
med deres egne ord:
• Qualified Welding procedures –
Incorporated EN 1090-2 welding
procedures. (Bygget inn i programmet for lett å finne den riktige prosedyre).
• Weld@Net Production. Hardware
and software for the control and
management og industrial welding.
• Weld@Net Service. Quick and easy
updating of welding software.
Uploading of synergic welding programs.

terialer for påleggsveising med ulike metoder. Strip Cladding ligger
også under dette varemerket.
- Fontargen Brazing by voestalpine.
Et spesialfirma for loddemetoder og
tilsettmaterialer for lodding.

De har en meget god styring på deler
og komponenter som ved nummersystem er knyttet opp mot hver maskin.
voestalpine Böhler Welding
Dette var en stor nyhet på messen.
Alle så etter Böhler Welding Group,
men så kom de til den store åpne standen til voestalpine Böhler Welding.
Det kjente østerrikske stålfirma voestalpine er moderselskapet i den nye
sammenslutningen.

• To spesielle maskintyper:
- T.Map RapideepTM. Higher speed
– Deeper penetration – More productivity.
- T.Map QuickpulseTM. Higher speed – Lower noise – More productivity.
• For fremtiden:
- T.Map EasyclimbTM.
- T.Map FirstrootTM.
- T.Map Frozen ArcTM.
• Selco satser også på ”GreenWaveteknologi” ved produksjon av sine
sveisemaskiner. To av de viktige
punktene er:
- Multivolt – tilkopling til primærspenninger mellom 230 og 400 volt
uten mekanisk inngrep. Maskinen
justerer seg selv.
- Strømbesparende maskiner. 30%
mindre strømforbruk enn andre
invertere.

- Böhler Welding by voestalpine.
Med mer enn 2000 produkter med
fokus på tilsettmaterialer for
sammenføyende sveising som er
tilgjengelig for kundene.

En hovedfilosofi hos Selco er rask og
god service og oppfølging. Oppgra dering via Internett – ”Weld@Net”.

- UTP Maintenance by voestalpine.
Reparasjon og vedlikehold. Stort
spekter av kompetanse og tilsettma-
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Country Manager Knut Arne Hundal
og Segment Manager M&R for
Norden, Dan Roger Oshaug, tok i mot
og ga en oversikt over det nye firmaoppsettet som skal gi følgende service
til kundene:
• Metallurgisk ekspertise for eksellente produkter. Tre kompetanser –
tre merker. Sammenføyning, reparasjon og vedlikehold, og bløt- og
hardlodding.

Med den nye konstellasjonen kombinerer man stålkompetanse med sveisekompetanse. Med forankring i et
nettverk av metallurgieksperter, sveiseingeniører og driftsingeniører som
kan mestre de vanskeligste sveisetekniske utfordringer vil kunder og forretningspartnere få større løsningskompetanse og mer stabilitet.
Welmax AS
Daglig leder Jørn Tandberg og Tor
Guii-Larsen tok i mot, sammen med
”the grand old man” Svein Tandberg.
Produktspekteret er blitt utvidet siden
forrige messe og består nå av:
• Sveisesøyle for:
- Standard sveising - sveising av rør,
bend og flenser med TIG Hotwire
og smalspaltesveising (narrow
gap);
- Plasmasveising i kombinasjon med
TIG Hotwire (større produktivitet
og høy kvalitet);
• Påleggsveising ved bruk av
”Welmax Cladding Gun” og automatisk høydekontroll som gjør det
fortsettelse side 29
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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

mulig å påleggsveise innvendig på
små rør. Rotasjon
av rør er programmert med WBCkontroll.
• Orbitalsveisemaskin – ”Welbug” –
for MIG- og TIG-sveising.
I tillegg til det norske markedet med
offshorekunder har de eksport til
Malaysia og Brasil.

i Sverige for levering i de nordiske
landene med tanktransport, i tillegg
til at fabrikken i Sauda utvides.
• Brenngassen MEPRAN leveres
som skjæregass (ligger mellom acetylen og propan i brennverdi).
• De sveisetekniske blandgassene
blandes på anlegget på Grorud.
• Alle de sveisetekniske gassene er
klassifisert i samsvar med NS-EN
ISO 14175.

Welmax ble i april 2013 sertifisert i
samsvar med NS-EN ISO 9001:2008
og NS-EN ISO 3834-2.

I Porsgrunn ligger selskapets forskningssenter og den europeiske utviklingsavdelingen for Praxair ledet av
siv.ing. Kjell Einar Bregge.

Yara Praxair
Trond Lund – salgsdirektør i Yara
Praxair AS i Norge – tok i mot og ga
en god oversikt over firmaets tilknytning internasjonalt og dets aktiviteter i
Norge.
Det amerikanske firma Praxair eier
2/3 av aksjene, mens Yara har 1/3.

Gassene er hovedaktiviteten, men noe
som også er viktig er firmaets satsing
på sikkerhet. Det gjennomføres stedlige og interaktive sikkerhetskurs for
kundene for at sikkerheten ved bruk
av gasser skal være på topp.

sjon av nedslitte skinner – noe for
NSB og T-banen!
- Inspeksjonsrobot for sliping og
NDT-prøving av baksveisen i rør.
Dekker innvendige rørdiametre fra
80 til 800 mm i trinn på 150 mm.
- Manuellt utstyr for TIG-sveising
med Hot-wire. Pulserende tråd –
frem og tilbake – for å få riktig
materialovergang.

En liten sveiseteknisk spesialitet som
ble vist på messen – utviklet av
Rivoira i Italia – var bruk av tørris for
å rengjøre gassdyser på MIG-/MAGpistoler – ”Easy Cleaner”.

Generelt fra messen
Yara Praxair AS ble etablert i 2007 og
er i dag en ledende leverandør av sveisetekniske gasser i Norge.
Som det gikk frem av Praxairkartet på
messen er Praxair aktiv over hele verden, mens Yara Praxair dekker
Danmark, Norge og Sverige.
De rene sveisetekniske gassene som
produseres og leveres i Norge er:

• Nitrogen, Oksygen, Argon, CO2.
Brenngasser bringes inn fra utlandet.
• En ny luftgassfabrikk er startet opp
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DVS som er hovedansvarlig for messen hadde en stor informasjonsstand
som var godt besøkt, spesielt av tyskere. Det var opplærings- og utdanningssiden som viste stor tiltrekning
på de besøkende.
EWF og IIW
De hadde en minimal brosjyrestand.
Denne beskjedne tilstedeværelse var
nok på grunn av at IIW hadde sitt årsmøte og kongress samtidig med messen. Men der var det jo ingen messedeltakere!
Utstyr generelt
Spekteret av sveiseutstyr var stort.
Det er vanskelig å sortere ut hva man
skal velge. Men noen hadde sine spesialiteter:
- Ing. Grimm, Hamburg: Mekanisert
sveising av titan rør – videreutviklet
siden 2009 – meget flotte resultater.
- Mekanisering/automatisering var et
av slagordene for messen og utallige variasjoner av utstyr ble vist.
- Skinnesveisemaskin. For repara-

- Friction Stir Welding ble vist montert på en KUKA-robot med sveising på kurvet aluminiumflate.
- Sveiseroboter fra hele verden:
Mange med forhandlere i Norge.
- Utstyr for laser skjæring og laser
sveising – også noen levert til
Norge.
- Mange firmaer viste sveisesimulatorer for treningssveising (virtual
welding). Utvalget og kvaliteten
fortsettelse side 41
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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. Teknologisk Institutt utsteder akkrediterte
sertifikater
• Kurs for utførelse av varme arbeider
• Opplæring/sertifisering kan utføres i din
bedrift
• OPUS Drammen har kvalifiserte lærere (EWIS
og EWIT) med lang erfaring
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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Annbjørg Nordbø har fullført IWSD-kurset:
”Kurset har godt pensum og dyktige veiledere,
men trenger bedre struktur og litteratur.”
Sist jeg fortalte om IWSD i SveiseAktuelt, var vi kommet til den fjerde
av i alt 7 moduler og den første eksamenen stod rett rundt hjørnet. Nå er
begge eksamenene passert og kurset
over, dvs. etter ett år fra søknad til
bestått. Forventingene jeg hadde for
kurset ble innfridd og jeg har fått mer
kunnskap om sveiseteknikk. Det vi
studenter savnet var flere beregningsoppgaver å øve oss på, det har det
dessverre blitt altfor lite av. IWSDkurset er fortsatt nytt og under utvikling, men har godt potensial. Kursansvarlige fulgte godt opp og gjennomførte evaluering etter hver modul,
fremtidige studenter kan vente seg
forbedringer. Jeg håper at kurssted vil
bli lagt til Norge også og ikke bare
Sverige, samt at Svetskommissionen
vil tilby eksamen på alternativt språk
som norsk eller engelsk for de som
ikke er fra Sverige. Jeg fikk besvare
på norsk, men det var slitsomt med
flervalgsspørsmål på svensk. For
ordens skyld: Deler av kurset var på
engelsk og jeg kjente ikke til de svenske oversettingene.
Oppsummert: IWSD-kurset har godt
pensum og dyktige veiledere, men
trenger bedre struktur og litteratur.
Noen av bøkene var utdatert og noen
fikk vi ikke utdelt.
Arbeid i dag
Som tidligere nevnt er jeg ansatt hos
Kongsberg Devotek AS, og vi drar nå
god nytte av kunnskapene jeg tilegnet
meg på kurset. Jeg fungerer som
ekspert og bidrar med svar på alt fra
utformning til sveisetegninger. Jeg er
stolt av å kalle meg en sveiseingeniør,
men det trekker litt ned at jeg stadig
må innrømme at jeg ikke kan utføre
selve sveisingen. Sveiseteknikk er et
vidt fagområde og jeg ser frem til å
fordype meg videre i det gjennom
arbeid, særlig styrkeberegning. Også
håper jeg på å få deltatt i et av arrangementene i regi av NSF i nær fremtid.
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Litt om meg selv som døv ingeniør
Jeg er fra Trondheim, bosatt i Oslo og
jobber i Devotek AS som flere andre
trøndere. Det som imidlertid skiller
meg fra mine kolleger er at jeg er døv
og har tegnspråk som førstespråk.
Mange finner det bemerkelsesverdig,
men i Norge har døve rett til å ta høyere utdanning på lik linje med andre,
og mange av oss er motivert til å gripe
muligheten. Daglig kommuniserer jeg
via e-post, Lync (Outlooks chatprogram), penn og papir, i tillegg til at vi
har tegnspråktolk til møtene. Tekno logien har også kommet såpass langt
at jeg kan nå tolk via videotelefon, så
med god mikrofon og Internett kan
tolken tolke for oss fra tolketjenestens
kontor.
NAV dekker alle midlene
Det som er leit er at så godt som alle
arbeidsgivere tror det blir dyrt med
tegnspråktolk, men man må huske
på at NAV dekker alle midlene.
Dessuten bruker jeg tolk bare noen få
timer i uka. På kurset var det derimot
en større og spennende utfordring for
tolkene å oversette mellom norsk

tegnspråk, norsk, svensk og engelsk.
Så det er ingen begrensninger, bare
muligheter.
Av flere grunn er det en større utfordring for døve enn andre å ta høyere
utdanning, selv med tegnspråktolk.
Forelesningene skjer på de hørendes
premisser, og vi døve leser som regel
mer enn medstudentene for å skaffe
oss samme kunnskap som blir gitt
muntlig. En liten, men likevel betydelig del av informasjon kan falle bort
under tolkingen, og det er nærmest
umulig å ta notater samtidig som man
ser på tavla, veilederen og tolken. Når
vi tar den utdanningen, er dette virkelig det vi brenner for og er svært motivert for den jobben. Det vil jeg at alle
arbeidsgivere skal bite seg merke i, og
i det minste gi søkeren sjansen til å
komme på intervju og fortelle hva hun
eller han vil gjøre for bedriften.
En stor takk til NSF for stipendet og
intervjuet, og for at de oppfordret meg
til å fortelle om meg som døv for å
inspirere andre.
Med vennlig hilsen
Annbjørg Nordbø
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Sveisefaget skal ikke ...
fortsettelse fra side 5

Til Singapor
Senere i 1992 tilbrakte Hans-Arne to
måneder i Singapor som Supervisor
for reparasjon av aluminiumtanker i to
Moss Rosenberg designede LNG tankere ved Hitachi Zosen Shipyard.
Til Turku i Finland
I 1993-1994 var Hans-Arne sveiseinstruktør i 14 måneder under byggingen av en 135.000 m3 LNG tanker
med aluminiumstanker ved Kværner
Masa-Yards Turku shipyard i Finland.
Nytt NM i Sveis og mange Landsskytterstevner
– I 1995 var du igjen høyt oppe i NM i
Sveis?
– Ja, det har alltid vært viktig for meg
å holde kontakten med faget, og jeg
var godt fornøyd med 2. plassen i

1995. Det er morsomt å konkurrere,
som gammel reserveoffiser og medlem i Sørum Skytterlag har jeg deltatt
flittig i Militær NM og Landsskytterstevnet de siste 15 årene, forteller
Hans-Arne.
10 måneder i Kina
I 1996-1997 bar det ut igjen. I 10
måneder var han Supervisor for å forbedre arbeidsmiljøet ved Kværners
Hangfa Chinas welding workshop.
Flytter til Sørumsand
– Vi flyttet fra Kværner i Lodalen til
nytt verksted her på Sørumsand i 2000
og etter 2006 har jeg jobbet som sveisekoordinator her.
– Det dukket opp behov for å skaffe
seg noen nye og aktuelle sertifikater?
– Det er riktig, og i 2006 gjennomgikk
jeg kurs og ble Sveiseinspektør NS
477/EWI og i året etter, i 2007 fulgte
jeg opp med International Welding
Inspektor (IWI).

Har en kjepphest
– Du har en kjepphest som gjelder
faget?
– Det er riktig. Jeg er sterkt opptatt av
at sveisefaget ikke skal vannes ut. For
å bli en dyktig sveiser kreves det
grunnleggende kunnskaper om ulike
materialer, strømtyper og sveiseteknikk, og selvfølgelig fullført læretid
og en bestått fagprøve. Det finnes
dessverre eksempler på sveisesertifikater som er utstedt til personer som
på langt nær fyller disse kravene.
– Er det derfor du i en årrekke har sittet som leder av Prøvenemda for sveisefaget i Akershus og sitter i Hovedstyret til NSF.
– Ja det kan du godt si. Jeg er opptatt
av å holde faget i hevd og bidrar gjerne der det er bruk for meg, slutter den
spreke 58-åringen som holder seg i
form blant annet ved sykle til og fra
jobben hos Rainpower Services AS.
Det blir gjerne rundt 150 mil i året.

Hva skjer...
29. OKT.:
12. NOV.:
20.-21. NOV.:
28. NOV.:

MØTE I K67 STANDARD NORGE
NSF HOVEDSTYREMØTE
EWF MØTE
MØTE I REDAKSJONSRÅDET
FOR SVEISEAKTUELT

KURSKALENDER:
Teknologisk Institutt Stavanger:
NS 477 modul 1
Uke 40
NS 477 modul 2
Uke 41 og 43
NS 477 modul 3
Uke 45 og 47
NS 477/IWS
Uke 49
RT nivå 1
Uke 41
RT nivå 2
Uke 44-45
VT
Uke 42
PT
Uke 44
MT
Uke 46
Driftsinspektør nivå 1 Uke 42
Driftsinspektør nivå 2 Uke 46-47

Det handler om bedre kvalitetssikkerhet,
konkurranseevne og inntjening.
Og svaret er ikke nødvendigvis
outsourcing eller utflytting.

Finn ut mer om
sveiseautomatisering her...

Force Technology, Kristiansand:
NS 477 kurs gjennomføres i sept.-okt.-nov.
Ingen ledige plasser.
Orme Ressurs og Fagskole, Orkanger
6. januar 2014: Oppstart kurs nasjonal
sveisekoordinator 1090
Høgskolen Stord/Haugesund
IWE kurs pågår fra juni 2013. (Dette er en kort
oversikt over en del av de kurs som kjøres.
Listen kompletteres og utvides i neste utgave).
5. - 7. november 2014 Nordic Welding Expo 2014
og International Nordic Welding Conferance
i Tampere, Finland.
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Migatronic Automation A/S
DK-9440 Aabybro · Tel: (+45) 96 96 27 00
migatronic.com/da/automation
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Case: Rimera Oy, Riihimäki, Finland

MagTrac F 61 er en
investering i helse og
produktivitet
’Ikke mer sveising på knærne for meg’, sier Reino Kuuslampi. For ham er
denne besværlige arbeidsstillingen nå historie. Rimera Oy, som spesialiserer seg på produksjon av støpeformer, fant en måte å forbedre sveiseergonomi på og samtidig øke produktiviteten for sveisearbeidet.
Rimera Oy konstruerer og produserer
stål-strukturerte støpeformer til bransjen som produserer prefabrikkert betong. Sveising står for 90 % prosent
av arbeidet ved produksjon av støpeformer.
I stor grad brukes det to typer støpeformer ved produksjon av veggelementer. Platestøpeformer benyttes for
støpepaneler med stort overflateareal,
som fasadeplater. Cellestøpeformer
benyttes for støping av veggelementer
for innervegger og andre enkeltblad
grå veggelementer for bygninger.
Topp-plater for støping er typisk 3 x 8
meter, noen ganger enda større. Disse
settes sammen fra strukturelle stålplater.
Tidligere måtte sveiseren utføre arbei-

det på alle fire, oppå en stålplate.
Avstanden på åtte meter ble tilbakelagt rykkvis, ettersom hendenes rekkevidde bare tillot en halv meters
sveising av gangen.
Høykvalitetsarbeid fra selv den mest
profesjonelle sveiser krevde relativt
mye sliping, fordi sveisesømmen ikke
skal synes i den ferdige støpeformen.
’I dag blir innvendige vegger i bygninger ikke nødvendigvis glattslipt før
maling eller tapetsering. Målet er alltid å minimere eventuelt finish-arbeid
når man utfører den endelige overflatebehandlingen av betongveggelementene. Topplaten på støpeformen
tilsvarer den ytre overflaten av veggen, noe som betyr at alt som finnes i
støpeformen, også kan ses i sluttpro-

Reino Kuuslampi og Teemu Virtanen

Den kraftige magneten holder MagTracken på riktig spor selv på krevende jobber.
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MagTrac F 61

duktet, presiserer produksjonsleder
Åke Mether.
For litt over et år siden begynte Rimera Oy å bruke Kemppi MagTrac F
61 lettvogn for sveising av lange skjøter i topp-plater. Løsningen viste seg å
være vellykket på mange måter.
Kontinuerlig høy kvalitet,
garantert
Den største utfordringen under produksjon av støpeformer er å sørge for
at overflatene er tilstrekkelig rette. I
elementformer, for eksempel, er det
tillatte avviket kun en millimeter for
hver andre meter.
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Arbeid på en støpeflate

’I sveisingen håndterer vi varmetilførselen og er i stand til å minimere
deformasjonen av materialet. Lett mekanisering hjalp oss med å oppnå
jevnhet i produksjonen, det vil si at vi
nå er i stand til å reprodusere den nødvendige sveisesømmen for hver enkelt
plate. Dette er ikke mulig i konvensjonell manuell sveising’, forklarer ingeniør Teemu Virtanen.
I tillegg til kvaliteten har produktiviteten også økt. I noen tilfeller gjør lettvognen det mulig å sveise stålplater
fra kun den ene siden, mens de ved
manuell sveising må være festet til
hverandre fra begge sider.
I tillegg har lettvognen Kemppi
MagTrac F 61 i betydelig grad redusert behovet for etterbehandlingsarbeid ved sveisingen. ’Med vognen vil
sveisesømmen bli jevnere enn ved
manuell sveising – det blir betydelig
mindre å slipe’, sier sveiser Reino
Kuuslampi.
Han overvåker vognens prestasjoner
mens han sitter komfortabelt eller står
oppreist. ’Sveiserens arbeid kan gjøres lettere ved hjelp av utvikling i
arbeidsmetodene. Jeg anser dette som
en av de viktigste fordelene som tilbys
ved lett mekanisering’, bemerker
Virtanen.
Han har ikke glemt sine egne sommerjobberfaringer som sveiser ...
Flere år med sunt liv
’Å arbeide i en ikke-ergonomisk stilling kan også føre til arbeidsrelaterte
sykdommer som negativt påvirker
SVEISEAKTUELT 03-2013 I www.sveis.no

personen for resten av hans eller hennes liv. Jeg ønsker å finne løsninger
for å forebygge denne risikoen. Utstyr
som MagTrac F 61-vognen kan legge
noen sunne år til en sveisers liv’, sier
Virtanen.
I lang tid var han på utkikk etter en
måte å videreutvikle sveising av
langsgående sømmer på, innenfor et
rimelig budsjett. Han regner med at
MagTrac F 61-vognen har betalt seg
selv veldig raskt: ’Den økte produktiviteten som oppnås med vognen,
betalte for investeringen allerede i
løpet av cirka seks måneder.’
Virtanen understreker at lettvognen på
ingen måte vil frata noen jobben. Han
sier: ’Faglig dyktighet er fortsatt nødvendig. Vognen gjør bare at arbeidet
blir lettere enn før.’
Han tror at i tillegg til å tilby en forbedret ergonomi og økt produktivitet og
jevnhet i produksjonen, vil en lett
mekanisering bidra til å ta hånd om
mangel på arbeidskraft. ’Det er man gel på dyktige sveisere. Vi må innføre
metoder som er mindre fysisk krevende med hensyn til for eksempel det
å være i god form, og utholdenhet’,
sier Virtanen.
Et brukervennlig system
Rimera Oy unngår å ha faste jobbposisjoner. Hvert produkt produseres
ved selskapets anlegg, på det stedet
som er best egnet for det. Kemppi
MagTrac F 61 lettvogn er tilpasset det
behov for mobilitet som dette innebærer. ’At enheten ikke krever en fast

jobbposisjon, er en klar fordel. Den
kan enkelt flyttes fra ett sted til et
annet’, sier Virtanen.
Også Kuuslampi setter pris på vognens brukervennlighet. ’Når det er
nødvendig, kan jeg justere innstillingene mens jeg sveiser, ved hjelp av
kontrollpanelet på vognen’, sier han.
Fordeler
+ Ergonomi
+ Kvalitetsmål
+ Jevnhet i produksjonen
+ Økt produktivitet
Utfordringer
– Mulig motstand fra de ansatte mot
forandring
Rimera Oy
– Designer, produserer og installerer
støpeformer i stål for betongelementindustrien, så vel som mer spesialiserte produkter, som støpeformer for jernbanesviller.
– Omkring 95 % prosent av produksjonen eksporteres, til mer enn 40
land. De viktigste markedene er
Russland, Midtøsten og India, sammen med, lengst borte, Filippinene,
Mexico og Australia.
– Et produksjonsanlegg på 2700 m2 i
Riihimäki.
Datterselskapet Steelform ligger i
Nastola.
– Har i alt 30 ansatte.
– Etablert i 1980 og en del av Elematic Group fra 1999.

■

35

God oppstart for IWE på Stord
Det er ikkje berre undervisingsopplegget som har eit godt internasjonalt tilsnitt. Studentane
som utdannar seg til internasjonale sveiseingeniørar (IWE) på
Høgskolen
Stord/Haugesund
kjem i frå åtte ulike land – og
heile 10 av studentane er jenter!
Første helga i juni hadde dei oppstart på Stord.
33 studentar jobba seg gjennom 20 timar undervisning i sveisemetodar og
utstyr på Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) første helga i juni. Målet
for dei alle er å kvittere ut eit internaENGELSK OG NORSK: Undervisninga går både på
norsk og engelsk. Sjølv om utdanninga er
arbeidskrevjande, vert det litt sosialt og.

Materialtesting
• Strekkprøving
• Bøyeprøving
• Skårslag
• Metallografi
• 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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sjonalt diplom som sveiseingeniør
(IWE) til påske neste år.
– Klassen vår består denne gongen av
unge akademikarar. Dei fleste av
desse har ingen sveisekunnskap eller
praksis.
– Det er litt nytt for oss. Me har difor
lagt inn eit krav om ei praksisveke.
– Det løyser me gjennom vårt gode
samarbeid med Kværner Stord. Me
startar denne praksisveka alt no, fortel Audun Tveit.
Han fortel at det spesielle med opplegget i år er at mykje av undervisinga går over nettet. Utdanninga er
ein pilot som vert fylgt tett av Norsk
sveiseteknisk forbund, og ein eigen
kvalitetskomité i regi av International
Institute of Welding.
– Heile utdanninga vert evaluert
grundig undervegs, og når me er ferdige. Det er berre bra. Dersom resultatet er positivt, kan det godt hende at
andre land i Europa vil velja den
same modell for IWE-utdanning.
- Ein annan kjekk ting med årets kull
er at heile 10 av studentane er jenter.
Det har aldri skjedd før at me har hatt
med oss så mange jenter.
Tveit fortel at studentane kjem frå
Danmark, Russland, Kazakhstan, Kamerun, Tyskland, Frankrike, India og
Noreg.
– Med unnatak av dansken, jobbar
alle i Noreg. Den største gruppa av
studentane jobbar kring subsea-mil-

NSF på den 66. IIW
årskonferansen i Essen
I tiden 11.-17. september i år arrangerte DVS – German Welding Society den 66. årskonferanse for IIW,
International Institute of Welding i Essen i Tyskland. Konferansen som normalt finner sted i juli mnd, var i år
lagt i forkant av den store sveisemessen Schweissen & Schneiden.Denne konferansen er et meget stort arrangement med mer enn 700 deltagere fra over 50 land.
IIW sitt formål er å opptre som det
verdensledende nettverket for kunnskapsutveksling innen sammenføyningsteknologi.
Hovedmål er å identifisere, skape,
utvikle og overføre beste praksis.
Identifisere, utvikle og implementere
IIW utdanning, trening, kvalifisering
og sertifiseringsprogrammer på en
global basis.
Promotere IIW og medlemsorganisasjonenes tilbud i de ulike regionene
rundt om i verden til felles beste for
alle.
Noen nøkkeltall om IIW
IIW ble grunnlagt i 1948 av 13 land,
og er i dag det største nettverket i verden for sveising og sammenføynings
teknologi.
Antallet medlemsland er 56, og det er
26 tekniske kommisjoner og arbeidsgrupper.
44 autoriserte nasjonale organer
(ANB) hvor Norge er en av dem har
tildelt ca 100.000 diplomer siden
1998 og 10.789 diplomer i 2012.

Bildet viser den Nordiske Mafiaen. Fra venstre: Steen Ussing fra Danmark, Juha Kauppila fra Finland,
Mathias Lundin og Lars Johansson fra Sverige og Dag Syvertsen fra Norge.

En lang rekke møter
Alle de ulike kommisjonene hadde
sine møter i Essen. En mengde presentasjoner om ulike temaer. Det
gjennomføres også møter i IAB gruppe A og gruppe B. Dette er forum
hvor ulike regler og retningslinjer diskuteres og forbedres. I tillegg arrangeres generalforsamlingen som er en

høytidelig begivenhet hvor det stemmes over f.eks regnskap, årsberetning
i tillegg til valg.
Norge og NSF var representert ved
konferansen i år som alltid. Dette er
en arena for å øke kunnskap og ikke
minst bygge nettverk. Et kanskje litt
uoffisielt nettverk som vi deltar i er
«Den Nordisk Mafiaen». Kanskje
ikke så skummelt som kallenavnet

skulle tilsi, men faktisk en viktig liten
Nordisk gruppe som diskuterer seg
imellom og ofte enes om felles synspunkter på de ulike sakene som diskuteres og avklares i disse konferansene.
Under årets konferanse ble vi også
presentert neste konferansearrangør
som er Soul i Korea. Det blir en lang
reise.

jøet i Stavanger. Elles er dei spreidd
over heile landet.
Minimumskravet for å søkja om studieplass på denne utdanninga er bachelorgrad, men mange av studentane
er sivilingeniørar.

– Kompetansen blant studentane er
høg.
– Dei tek denne etterutdanninga for å
byggja seg vidare, og for å kunne
jobba med sveiseteknologiske problemstillingar over heile verda.

Med vennlig hilsen
Svein Ove Eikenes
Informasjonssjef
Høgskolen Stord/Haugesund
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Skala Robotech
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Sveiseprosedyrer
På ulike hjemmesider og tidsskrifter dukker det ofte opp annonser, pressemeldinger og artikler som omhandler kjøp/salg av sveiseprosedyrer. Denne artikkelen er derfor ment for å oppklare hva en sveiseprosedyre er,
bakgrunnen osv. Annonsene er knyttet til kjøp/salg av prosedyrer spesielt rettet mot byggindustrien (NS-EN
1090-2).
En sveiseprosedyre er ikke noe annet
enn en meget detaljert beskrivelse av
hvordan en sveis skal utføres, det er
med andre ord en arbeidsbeskrivelse.
Samtidig som sveisefremgangsmåten
beskrives, utføres det en prøvesveising med påfølgende ikke-destruktiv
og destruktiv prøving i henhold til den
gitte standarden som benyttes. Dette
kalles en sveiseprosedyreprøving.
Resultatet fra sveiseprosedyreprøvingen avgjør om sveiseprosedyren
blir godkjent eller ikke, ved godkjenning også kalt kvalifisering.
Hvordan sveising skal utføres har
vært «gitt» mer eller mindre grundig,
så lenge sveising har funnet sted. På
grunn av oljeaktiviteten i Nordsjøen
har de som jobber innenfor denne
bransjen vært kjent med begrepet
sveiseprosedyrer i mange år. Årsaken
til det økende omfanget av sveiseprosedyrer, er at vi får en stadig bedre
systematisering og kvalitetssikring av
sveisearbeidet.
Formålet med en sveiseprosedyre er å
gi et grunnlag for å sikre at en aktuell
sveiseoperasjon utføres etter entydig
definerte betingelser, og at disse
betingelsene gir et resultat som tilfredsstiller kvalitetskravene. Generelt
kan man si at sveiseprosedyrer foreskrives når utnyttelsen av materialene
er høy og skadekonsekvensene er store. Slike konstruksjoner har gjerne
noen fellestrekk og typiske trekk kan
være:
- Materialer med høy fasthet
- Høy utnyttelse av fastheten
- Høye driftsspenninger
- Store godstykkelser
- Korrosiv driftsatmosfære
- Vanskelig å gjennomføre inspeksjoner og evt. vanskelig å utføre reparasjoner når konstruksjonen er i
drift.
En kvalifisert prosedyre er et bevis for
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at verkstedet i praksis er i stand til å
utføre arbeidet. En sveiseprosedyre
gir det nødvendige grunnlaget, men er
i seg selv ingen garanti for at sveisene
tilfredsstiller kravene. Enkelte avvik,
særlig med tanke på uregelmessigheter og formendringer, kan vurderes
ved hjelp av ikke-destruktive metoder
på det ferdige produktet.
Metallurgiske avvik utgjør imidlertid
et spesielt problem fordi vurdering av
mekaniske egenskaper er umulig med
dagens teknologi for ikke-destruktiv
prøving. Dette har resultert i at det er
etablert et sett regler for godkjenning
av sveiseprosedyren før spesifikasjonen kan benyttes i den aktuelle produksjonen.
NS-EN ISO 15607: Spesifisering og
godkjenning av sveiseprosedyrer for
metalliske materialer – Generelle
regler. Denne sier at produsenten skal
utarbeide en pWPS og skal forsikre
seg om at den er egnet for den aktuelle
produksjonssveisingen. Produsenten
skal benytte erfaring fra tidligere produksjon og sin generelle kunnskap om
sveiseteknologi. Produsent er i henhold til standarden definert som:
Person eller organisasjon som er
ansvarlig for sveiseproduksjonen.
Sveiseprosedyren er derfor knyttet til
det spesielle verkstedet med det utstyret som de har. Sveiseprosedyren kan
ikke overføres direkte. I henhold til
f.eks ISO 15614-1/ NORSOK så er
det således lov at verksteder sveiser
etter andres prosedyrer, når «eier» av
prosedyrene står ansvarlig for all sveising.
NS-EN 1090-serien
NS-EN 1090-2 referer til NS-EN ISO
3834-2/3/4 som krever at bedriften
har skrevet tekniske instrukser, prosedyrer og spesifikasjoner som viser og
sikrer at styringssystemet for sveising
er effektivt. Standarden identifiserer
typiske dokumenter som er nødvendig

for å demonstrere styring av alle sveiserelaterte aktiviteter. Disse omfatter
instrukser og prosedyrer for følgende:
- Gjennomgå kontrakt / teknisk krav
- Underleverandører
- Kvalifisering av prosedyrer og personell for sveising og inspeksjon
- Lagring og håndtering av tilsatsmaterialer og hjelpestoffer
- Vedlikehold / kalibrering av utstyr
- Produksjon- / inspeksjonsplaner
- Reparasjonsprosedyrer
- Sporbarhetsregistering / protokoller
- Dokumentasjonskontroll
Personellkompetanse er hjørnesteinen
i styringssystemet. Dette gjenspeiles i
NS-EN ISO 3834-2/3/4, ved å referere til de standardene som har krav til
kvalifisering av sveisere, sveiseoperatører, kontrollpersonell og sveisekoordinatorer.
fortsettelse side 40

Utarbeidelse av foreløpig
sveiseprosedyrespesifikasjon

Kvalifiseringsregistrering av
sveiseprosedyren(WPQR) ved en metode i
henhold til tabell 12 og 13 i NS-EN 1090-2

Utarbeidelse av WPS for produksjon basert
på den relevante kvalifiseringsregistrenringen
av sveiseprosedyren (WPQR)

Bruk av WPS for de 5 førse sveisene i
produksjon med dobbelt omfant av NDT i
henhold til tabell 24 i NS-EN 1090-2

Bruk av WPS etter de 5 første sveisene i
produksjon med omfang av NDT i henhold til
tabell 24 i NS-EN 1090-2
Flytdiagram ved utarbeidelse av sveiseprosedyrer
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Godkjenning av en sveiseprosedyre
avhenger av utførelsesklasse, grunnmaterialet og mekaniseringsgrad.
Standard åpner for benyttelse av standard sveiseprosedyrer i henhold til
NS-EN ISO 15612 for EXC 2, for
materialer ≤S355, for manuell og delvis mekanisert sveising. Dermed
åpnes det for at produsenten kan kjøpe
sine WPQR-er fra andre, men produsenten må fortsatt utvikle WPS-er.
NS-EN ISO 14731:
Sveisekoordinering - Oppgaver og
ansvarsområder:
NS-EN ISO 14731 gir en veiledning
om de grunnleggende sveiserelaterte
oppgaver som må vurderes. Disse kan
inneholde:
- Gjennomgang av kontraktsmessige
/ tekniske sveisekrav
- Egnethet for sveising og tilhørende
utstyr
- Utvikling og godkjenning av sveiseprosedyrer
- Utarbeidelse av sveiseprosedyrespesifikasjoner (WPS)
- Produksjonsplanlegging
- Lagring og håndtering av grunnmaterialer
- Kontroll av tilsatsmaterialer
- Inspeksjon og testing før, under og
etter sveising.
Sveisekoordinatoren må ha inngående
kunnskap om relevante standarder,
forskrifter og spesifikasjoner som skal
overholdes. Samtidig må sveisekoordinatoren ha evnen til å oppdage og
vurdere defekter, utarbeide reparasjonsprosedyrer og vite hvordan man
unngår feil.
NS-EN ISO 15612: Spesifisering og
godkjenning av sveiseprosedyrer for
metalliske materialer. Godkjenning
ved en standard sveiseprosedyre.
Standarden gir informasjon som er
nødvendig for å forklare kravene referert i NS-EN ISO 15607 når det gjelder godkjenning av sveiseprosedyrer
ved adopsjon av en standard sveiseprosedyre, og setter betingelsene,
grensene og godkjenningsområdene
som gjelder for bruk av en standard
sveiseprosedyre. Standarden gir produsenten muligheten til å bruke sveiseprosedyrer basert på sveiseprosedyreprøvinger utført av andre organisasjoner.
40

Flytdiagram ved utarbeidelse av sveiseprosedyrer

Godkjenning ved adopsjon skal baseres på en pWPS i samsvar med den
aktuelle delen av NS-EN ISO 15609.
pWPS skal spesifisere området for
alle relevante parametre.
Godkjenningen utføres av en eksaminator eller et sertifiseringsorgan i
samsvar med NS-EN ISO 15607.
Eksaminasjon og prøving i henhold til
aktuell del av NS-EN ISO 15614 skal
bekreftes. Sveiseprosedyren skal godkjennes av produsenten, og dersom
den er anvendelig skal den verifiseres
av en eksaminator eller et sertifiseringsorgan.
Brukeren av en standard sveiseprosedyre er ansvarlig for utvelgelse og
anvendelse av standard sveiseprose-

dyre. Bruk av en standard sveiseprosedyre krever sveisekoordinasjon i
samsvar med NS-EN ISO 14731 og at
brukeren tilfredsstiller kvalitetskravene i den aktuelle delen av NS-EN
ISO 3834.
Standard sveiseprosedyre er godkjent
i produksjon dersom sveisestrømkilder og sveiseutstyr har elektriske og
mekaniske karakteristikker som tilsvarer de som ble benyttet ved utførelse av prøvesveisingen for godkjenning av standard sveiseprosedyre.
Utstyret som skal brukes i produksjon
skal gi mulighet for styring av alle
grunnleggende
sveiseparametre.
Sveiseren eller sveiseoperatør skal
være godkjent i henhold til NS-EN
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ISO 287-1, NS-EN ISO 9606-2 eller
NS-EN ISO 14732.
Standard sveiseprosedyre skal gis ut
som en spesifikasjon som dekker alle
relevante parametre. Alle begrensninger skal oppgis. Den nye WPS-en
skal signeres og dateres av produsenten og, hvis mulig verifiseres av en
eksaminator eller et godkjenningsorgan. Alle endringer og revisjoner skal
godkjennes på nytt. Alle rapporter tilknyttet godkjenningen skal være sporbare.
NSFs standpunkt:
NSF er av den oppfatning at selv om
man har muligheten til å kjøpe sine
WPQR, i forbindelsen med produksjon i henhold til NS-EN 1090, så bør
produsentene kvalifisere sine egne
prosedyrer. Oppsetting av pWPS og
gjennomføring av kvalifisering av en
sveiseprosedyre kan være en komplisert sak, men allikevel nødvendig.
Oppsettingen og gjennomføringen er
nødvendig blant annet fordi produsenten skal dokumentere ovenfor kunden
at de har teknisk forståelse til å utføre
konstruksjonen etter kundens spesifikasjoner. Samtidig vil sveisekoordina-

toren og produsenten få viktig kunnskap og erfaring i forbindelse med
kvalifisering av prosedyrer. En sveiseprosedyre er komplisert fordi det er så
mange, både kjente og ukjente parametere å ta hensyn til. Parametrene er
så sammenknyttet at hvis et parameter
forandres kan det forandre hele opplegget, slik at det endelige resultatet
forandres.
Et tankekors knyttet til kjøp av
WPQR, er at disse prøvesveisingene
kanskje ikke er så realistisk som
ønskelig. Forholdene under prøves-

veisingen og bygging av konstruksjonen bør være så lik som mulig, slik at
man ikke lurer seg selv. Ved en eventuell overføring av prosedyrer fra
verkstedsområde til en byggeplass
som verkstedet opererer på, vil forholdene som prosedyren ble kvalifisert
under være avgjørende.
Til syvende og sist så er det kunden
som må inn med tilleggskrav/-spesifikasjoner som krever at produsenten
selv kvalifiserer sine prosedyrer.

■

Konklusjon
Produsenten (verkstedet) har i følge NS-EN 1090-2 lov til å adoptere standard sveiseprosedyrer som er utarbeidet/testet og godkjent av andre organisasjoner. En
standard sveiseprosedyrespesifikasjon godkjennes som en sveiseprosedyreprøving som ikke har forbindelse til produsenten, og som er godkjent av en eksaminator eller et godkjenningsorgan. En standard sveiseprosedyre kan derfor gjøres
tilgjengelig for enhver produsent. Standard sveiseprosedyre er kun gjeldende ved
EXC 2, ≤S355, og manuell eller delvis mekanisert sveising. Produsenten må ha en
ansvarlig sveisekoordinator som har kompetanse i henhold til NS-EN ISO 14731
(IWS/IWT/IWE/NS-EN 1090 nivå 2/3), tilfredsstille kvalitetskravene i relevant del
av NS-EN ISO 3834, ha sertifisert sveisere samt resterende krav gitt i NS-EN ISO
15612, NS-EN 1090-2 og normative referanser.

var mye større enn i
2009. Dette er et treningssystem som er
kommet for å bli.
På de foregående
messene var det opplegg for konkurransesveising for ungdom. Dette ble
også gjennomført denne gang med
meget god oppslutning fra 15 land og
med stor interesse fra publikum.
MEN HVOR VAR NORGE? – og de
andre nordiske landene?
Hva som er av betydning kommer
an på øynene som ser og hvilken
interesse den enkelte har. Det er i alle
fall svært viktig at så mange som
mulig får anledning til å besøke denne typen fagmesse. Det vil være noe
å finne for alle – uansett hvilket
område innen sveising og skjæring
man har interesse i. Møt opp igjen i
2017.
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utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2014

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.:
1/14
2/14
3/14
4/14

utgiv.dato:
1. mars
1. juni
15. september
1. desember

annonse- og artikkelfrist:
7. februar
2. mai
20. august
10. 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
13.000,4 sidig A 4
18.000,Alle priser i NOK og ekskl. mva.

annonseformat:
Utfallende:
Satsﬂate:
1/2 side liggende:
1/2 side stående:

A4 (210 mm x 297)
185 mm x 270 mm
185 mm x 132 mm
92 mm x 270 mm
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NSFs HOVEDSTYRE 2013/2014
Morten gran, styreleder
Sveiseeksperten AS
morten.gran@sveiseeksperten.no
Mobil: 90 91 51 02

kathrine Molvik, medlem
PSW Group AS
kamo@psw.no
Mobil: 92 60 32 89

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

erik v. Fusdahl, nestleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87

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

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

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

LEDERE AV NSFs LOKALAVDELINGER
Avd 461 HeLgeLaNd &
saLteN
Morten rygh
Ingeniørgruppen AS
8602 Mo i Rana
morten.rygh@monet.no
Mobil: 90 98 73 59
avd 463 rogaLaNd
berge edland
OneCo Contracting AS
4304 Sandnes
berge.edland@oneco.no
Mobil: 91 75 90 79
avd 464 suNNHordLaNd
eivind veim
Aibel AS
5504 Haugesund
eivind.veim@aibel.no
Mobil: 41 56 74 05
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avd 465 sØrLaNdet
tore i. olsen
Kjelekontrollen AS
4666 Kristiansand
tore@qualitywelding.no
Mobil: 91 99 88 88

avd 468 HordaLaNd
Frode Johansson
Bergen Group SIJO
5225 Nesttun
frode.johansson@bergengroup.no
Mobil: 97 08 07 66

avd 466 Øst
Per Lorang Larsen
Binzel Norge AS
3300 Hokksund
per@binzel.no
Mobil: 91 13 83 09

avd 469 Nord-Norge
kenneth Leiknes
Mercur Solutions AS
9498 Harstad
kl@mercur-solutions.no
Mobil: 92 22 44 49

avd 467 trØNdeLag
Jan olav bolme
Statoil Technician Operation
Laboratory
Rotvoll
jabol@statoil.com
Mobil: 47 87 54 21

avd 470 MØre og roMsdaL
Yendami Petit sjøvik
Nordvest Inspeksjon AS
6475 Midsund
yendami@nordvest.no
Mobil: 92 61 03 60
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Kempact RA
Switch on the new standard
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

ESAB / esab.no

