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gjør ditt gassvalg lettere!

TIG/MIGsveising

MAG-sveising i
rustfritt

MAG-sveising i karbonstål,
spesielt robotsveising

Tyngre MAG-sveising i
karbonstål
NO_00126_201508_CN

Les mer på www.airliquide.no eller ring +47 32 27 41 40.

Kværner-KBR vant plattformkontrakt på Johan Sverdrup
Kværner og KBR har i et samarbeidsselskap signert en kontrakt med Statoil for totalleveransen av et plattformdekk til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Avtalen om å levere dekket til bolig- og utstyrsplattformen
(ULQ) kommer etter tøff internasjonal konkurranse, hvor Kværner og KBR gav det beste tilbudet. Avtalen har
en estimert verdi på 6,7 milliarder kroner for prosjektpartnerskapet mellom Kværner og KBR.
ULQ-plattformen er en av fire plattformer i fase 1 av utbyggingen av
olje- og gassfeltet Johan Sverdrup på
den norske kontinentalsokkelen. Samarbeidsselskapet Kværner-KBR vil
gjennomføre engineering, innkjøp og
fabrikasjon (EPC) på ULQ-plattformdekket som en komplett leveranse.
Avtalen inkluderer også en opsjon for
uttesting- og ferdigstillingsassistanse
og offshore påkobling av plattformen.
– Det har vært stor interesse for denne
kontrakten i markedet, som Kværner
og KBR vant i tøff internasjonal konkurranse. Så langt har norsk leverandørindustri vunnet hovedkontraktene
på Johan Sverdrup. Det er positivt at
Statoil og leverandørene i felleskap er
i ferd med å bryte kostnadskurven og
sikre konkurransekraft i en tid som er
krevende for hele industrien, sier
Margareth Øvrum, konserndirektør i
Statoil med ansvar for teknologi, prosjekter og boring.
I løpet av de siste ti-årene har kostnadene i den globale olje- og gassindustrien økt betydelig, til et punkt der oljeselskapene og deres leverandører nå
innfører endringer med mål om varige
prisreduksjoner.
– Dette er nok en milepæl i de pågående forbedringene i industrien.
Suksessen fra dette arbeidet avhenger
av et tett samarbeid med kundene
våre. I fjor resulterte snuoperasjonen i
Kværners jacket-virksomhet i en intensjonsavtale for leveranser av to
stålunderstell til Johan Sverdrup. Dagens avtale viser at også Kværners
virksomhet for plattformdekk har etablert et nytt, konkurransedyktig kostnadsnivå. Dette styrker vår posisjon
for også å vinne fremtidige oppdrag.
Vi vil videreføre arbeidet med å forbedre våre kostnader, produktivitet og
konkurranseevne ytterligere, i nært
samarbeid med Statoil og andre kunSVEISEAKTUELT 03-2015  www.sveis.no

Avtalen omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging (EPC) av dekket til utstyr- og
boligplattformen på Johan Sverdrup. 2000 verfts- og ingeniørjobber og opptil 4000
andre vil bli sysselsatt av kontrakten.

der, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.
Som en del av den strategiske utviklingen har Kværner redusert kostnadene og økt produktiviteten betydelig
i hele virksomheten. Forbedringene
inkluderer endringer i kostnadsbasen
og arbeidsprosessene, i tillegg til mer
effektivt samarbeid med partnere og
underleverandører. Den nye kontrakten er et resultat av dette arbeidet. I
forberedelsene til Johan Sverdrup-tilbudet etablerte Kværner og KBR en
modell som utnytter selskapenes
unike ekspertise i prosjektsamarbeidet. Partnerne vil derfor fortsette et
strategisk samarbeid for andre, fremtidige prospekter.
Johan Sverdrup ULQ-prosjektet vil
bli gjennomført som et 51/49 prosent
prosjektsamarbeid mellom Kværner
og KBR. Senior personell i Kværner
og KBR vil arbeide i et felles integrert
prosjektlederteam. Engineering av
plattformdekket vil bli ledet av KBR i
Leatherhead, Storbritannia med full
integrasjon av engineering-ressurser
fra Kværner. Innkjøpsaktiviteter for
prosjektet vil bli foretatt i både Norge

og Storbritannia. Kværner-KBRs prosjektgjennomføringsmodell inkluderer et bredt spekter av leverandører
både i Norge og i resten av verden.
Apply Leirvik vil bli underleverandør
for boligkvarteret. Fabrikasjon av utstyrsmodulen vil bli utført av underleverandører i Polen, under ledelse av
Kværner. Kværners spesialiserte anlegg på Stord vil stå for sammenstilling, utrusting og assistere i uttesting
og ferdigstillingen av plattformdekket.
Detaljengineering begynner umiddelbart, mens fabrikasjonsaktivitetene
forventes å begynne våren 2016.
Plattformdekket er planlagt levert
første kvartal 2019. På topp vil totalt
1 500 til 2 000 personer være involvert i prosjektet. Kontraktspartnere er
Kværner Stord AS og KBR ltd.
– Vi har lovet å levere. Nå skal vi levere som lovet, og hele Kværner ser i
dag frem til å komme i gang. Den nye
Johan Sverdrup-kontrakten gir oss et
viktig momentum når vi nå går inn i et
nytt kapittel med mer industrialisert
og kostnadseffektiv prosjektgjennom■
føring, sier Haugan.
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Ny start for bransjeveteran
Idar Vartdal (55) kan se tilbake på hele 33 år på verksted og leverandørsiden i ulike selskaper innen sveise- og
materialbransjen. Allerede som 24 åring hadde han fått med seg Ingeniørhøyskolen i Ålesund på maskinlinjen,
og Trondheim Ingeniørhøyskole med materialer og sveiseteknikk som spesialiteter.
Etter to år som sveiseingeniør hos
Trosvik Verksted og to år som produkt-sjef/-ingeniør hos ESAB kom
han til Kværner Energy i 1988. Som
avdelingsingeniør med ansvar for produksjonssveising var han sentral da
Kværner Energy ble tildelt den høythengende ”Sveiseprisen i 1994”.
Samme året var han ”Sveiseprofil”
her i SveiseAktuelt.
Årene fra 1997 til 2008 tilbrakte Idar i
stålbransjen. Først fire år som salgssjef hos Avesta Sheffiled til 2001, og
deretter syv år i samme funksjon hos
Ruukki Norge.
På høsten i 2008 var han tilbake blant
sveiseleverandørene. Nå som Adm.
direktør i NST Norge. Året etter ble
selskapet innlemmet i Norsk Sveiseteknikk AS/NST, hvor han ble ansvarlig for alle salgs- og markedsaktiviteter i Norge frem til august 2013.
Frem til mai i år var Idar produktsjef
for høylegerte materialer da han ble
permittert som følge av innskrenkninger i NST.

Etter 33 år i Sveise- og stålbransjen etablerer Idar Vartdal selskapet Steel & Weld
Supply AS sammen med to solide investorer. Idar er godt kjent i begge bransjer og
kan også se tilbake på flere runder som styremedlem i Norsk Sveiseteknisk Forbund.
Blant annet tre perioder som nestleder og hele 18 år i SveiseAktuelts redaksjonsråd.
Han går travle tider i møte, men han og kona finner nok tid til turer til hytta i Valdres,
en runde på golfbanen eller en fisketur etter laks på gamle Vestlandstrakter.

også på prosjekter i Singapore, Dubai
og selvsagt mange land i Europa.
International Welding Engineer, IWE.
På produktsiden tilbyr vi tilsettmaterialer for sveising av de fleste spesiallegeringer. Syrer for overflatebehandling av høylegert stål. Spesialstål som
plater stang og rør, vil også bli en del
av satsingsområdet. Konsulenttjenester/IWE tjenester.

Hva tenkte du da?
– Jeg ble først svært skuffet – også
ganske forbannet, fordi dette kom
fullstendig overraskende på meg. Som
permittert hadde jeg bare to ukers
oppsigelsestid. Var dette det som
skulle til? Mange har lurt på hvorfor
jeg ikke har dratt i gang en egen virksomhet. Veien fra tanke til handling
ble kort.
Selskapet Steel & Weld Supply AS
(SWS) ble etablert med Idar som daglig leder og en av stifterne. For å sikre
et godt og bredt grunnlag for bedriften
er det i tillegg to investorer som er
med. Det er personer/selskap med
lang industrierfaring som er aktive i
dagens marked.

Hva med lager, distribusjon og
økonomi?
– SWS har profesjonelle samarbeidspartnere på lager/logistkk og økonomi. Varelager i Norge og gode logistikkløsninger. Dette sikrer oss en god
logistikk for Norden, og en fleksibel
drift som holder kostnadene nede.

Hva kan Steel & Weld Supply
tilby?
– Omfattende kunnskaper høstet gjennom lang erfaring fra både sveise- og
stål-markedet, spesielt i Norden, men

Hvorfor skal kundene velge SWS?
– De siste månedene har spesielt offshoremarkedet fått en ny hverdag med
enda sterkere fokus på kostnader. Det
er fortsatt en forutsetning at kvalitet
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og levering er på topp, men kostnadene må ned. SWS mener at vi nå kan
tilby en slik løsning og ser frem til å få
presentere dette for markedet. Også
fordi de møter solide fagkunnskaper
både på sveis og stål. Vi tilbyr kvalitetsprodukter fra verdens ledende produsenter på sine på sine felt. Vi er spesialister på høylegerte- og høykvalitets-produkter og tilbyr lokal service
med globale produkter. Gode logistikkløsninger og stor fleksibilitet.
Dette blir mye skryt, men med et kostnadseffektivt opplegg for hele bedriften vil vi være svært konkurransedyktige på pris, avslutter Idar Vartdal som
■
har blitt gründer i voksen alder.

Vil du vite mer om Steel & Weld
Supply AS treffer du Idar Vartdal på
telefon: 91350073 og e-mail:
idar@steel-weld.no eller besøk
www.steel-weld.no
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Foto: Tore/Tastatore

MIGMA

® Secure 8
Secure 18
Argon

LIK MENGDE SVEISEGASS

i mindre flaske

300 bar
Migma® sveisegass 33 liter

Lanseres hos utvalgte forhandlere 28. september
Les mer på www.yarapraxair.no

Vidar Olsen, høyde 167cm

Standard 50 liter gassflaske

Kandidatene til IWSD samlet foran skolebygget til Weld On Sweden. Nr 2 fra
venstre Per Christian Aas Myklebost fra NorthWest Solution og nr 3 fra venstre Steffen Overaa fra OSO Hotwater utgjorde den norske delegasjonen.

ISWD-kurset

Professor Imad Barsoum går gjennom stress og
deformasjon.

av Steffen Overaa

Etter tips fra Dag Syvertsen i NSF ble
jeg anbefalt å søke om stipend til å gå
Diplom-utdanningen IWSD (International Welded Structure Designer).
Jeg satte meg ned for å lese om innholdet i kurset og bestemte meg raskt
for at dette var noe jeg ville delta på.
Etter å ha fått innvilget stipendet og
tatt et par eksamener for å bedre matematikk-kunnskapene, bar det mot
Sverige og Weld On Sweden for å
lære mer om sveis og sveisede konstruksjoner.
IWSD er et modul-basert kurs som
fint kan kombineres med jobb og familie. Den består av 7 moduler og 2
eksamener. Opplegget er veldig ryddig med utrolig gode lærere som har
dyptgående ekspertise innenfor hvert
sitt område. De fleste modulene ble
unnagjort i Växjö i Sverige, men vi
var på flere bedriftsbesøk og ikke
minst en tur til Dubai der vi gjennom-

førte to moduler. IWSD utdanningen
er veldig relevant mot industrien og
dens utvikling. Pensum er oppdatert i
forhold til dagens teknologi, designprinsipper og produksjonsfilosofi.
Som sveiseleder er det viktig å kunne
bruke kunnskapen på et tidlig stadium
og se sammenhenger mellom konstruksjon, material, laster, kundekrav,
valg av sveisemetoder, fugepreparering, tilgjengelighet, prosedyrer og
personell-kvalifikasjoner. Etter å ha
fullført IWSD føler jeg at jeg kan bidra til hele denne prosessen og ikke
bare deler av den.
Utdanningen har gitt meg en større
forståelse for konstruksjonsarbeidet i
forkant av produksjon. Man sitter
igjen med en kompetanse på design
for utmatting, statiske og dynamiske
laster og sveisedeformasjoner. Dimensjonering og design utfra de mest
anerkjente kodene og standardene blir

Artikkelforfatter Steffen Overaa på kurs
hos Volvo CE i Braäs.

Sprekkvekst teori og Pari`s Lov blir
gjennomgått på tavlen.
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nøye gjennomgått. Sveise-økonomi
og produksjons- effektivitet er også
nyttig kunnskap man får med seg videre.
For alle som fremstiller sveisede produkter er kunnskap om konstruksjon,
dimensjonering og sveiseteknologi en
nødvendighet. Det kreves spesielle
kunnskaper for å kunne konstruere et
sveiset produkt som både er lettvekts
optimert, pålitelig og kostnadseffektiv
å produsere. Under IWSD kurset brukes virkelighetsbaserte problemstillinger som analyseres av elevene og
diskuteres i plenum. Når elevene på
kurset i tillegg har mange års erfaring
innenfor feltet sveis og/eller konstruksjon, blir det mange spennende debatter med innspill fra flere bransjer.
Dagens virkelighet med konstruktører
som kan lite om sveis og sveiseingeniører som kan lite om konstruksjon
er en utfordring. IWSD bygger en utmerket plattform slik at disse fagområdene kan overlappes og at vi forstår
språket til hverandre. Det gjør det lettere å kunne tilpasse både produkt,
kvalitetsklasser og krav til produksjon
i en tidligere fase i prosjektet.
IWSD veldig god utdannelse for å forstå alle tekniske aspekter ved sveisede
konstruksjoner og økonomiske utfordringer ved produksjon.
Anbefales til alle som er interessert i å
videreutvikle seg innen sveis og kon■
struksjon.
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Petter Breimo monterer prøven for
videre mikroskopering og analyse.
Foto: K.E. Sjursen

SINTEF Molab –
med ekspertise på materialtesting og skadeanalyse
Molab forandret navn til SINTEF Molab høsten 2015. Dette medfører i praksis ingen forandringer for kundene,
men med dette vil SINTEF og Molab forsterke sitt faglige samarbeid slik at man samlet står sterkere for å møte
de faglige utfordringer. SINTEF Molab er et datterselskap av SINTEF.
SINTEF Molab er en av Norges største og mest erfarne laboratoriebedrifter med over 60 års erfaring fra metallindustrien, og med spisskompetanse på bl.a. materialtesting samt testing av sveiseprosedyrer og skadeanalyse. Lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn, og leverer
tjenester til kunder over hele verden.
SINTEF Molab er sertifisert og akkreditert innen flere virksomhetsområder
med Norsk Akkreditering, Achilles,
Sellihca og TransQ, og har kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller NSEN-ISO/IEC-17025, SINTEF Molabs
miljøstyringssystem tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2004.
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Stor leverandør
SINTEF Molab er en av de største tjenesteleverandørene i Norge innen destruktiv materialtesting. Med 70 ansatte og fire lokaliteter så omsettes det
for ca 75 millioner pr. år. Med over
50 % av ansatte med høyere utdannelse så er SINTEF Molab en kompetansetung bedrift. Testing av sveiseprosedyrer er og har vært et vesentlig
satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk
sokkel. SINTEF Molab har opplevd
en stor vridning fra ordinært stål og
stålproduksjon og over på duplex/superduplex, aluminium, kobberlegeringer og andre mer eksotiske lege-

ringer og materialer, da spesielt fra
olje- og gassnæringen.
Materialtesting
Materialavdelingen holder til i Mo i
Rana i et eget bygg med maskineringsverksted og avansert utstyr for
testing av et vidt spekter av dimensjoner og materialer. Her mottas det prøver fra de fleste offshore-prosjekter på
norsk sokkel, og mange større internasjonale prosjekter sender også prøver
for testing hos SINTEF Molab. Det
utføres bl.a. strekkprøving, skårslag,
bøyeprøving, trykktesting, utmatting,
testing av hardhet og korrosjonsbestandighet.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2015

SINTEF Molab tester etter alle kjente
nasjonale og internasjonale standarder. Dersom 3. parts godkjennelse er
nødvendig så benyttes DNV GL, TI,
ABS og Lloyds Register. SINTEF
Molab utfører over 50.000 destruktive
prøver hvert år for industri, energi og
offshore.
CTOD
SINTEF Molab er en av få som leverer bruddmekanisk testing av sveiseprosedyrer, såkalt CTOD-testing og
leverer testing på prøver av materialer
opp til 100 mm. CTOD-testing anvendes for å bestemme bruddseigheten i
materialer, som deformeres både elastisk og plastisk, før brudd eller maksimum last. Ofte utfører SINTEF Molab CTOD-testing i svært lave temperaturer for å kartlegge materialets karakteristikk i kalde miljø. En finner
også materialenes spennings-intensitetsfaktor, KIc. Før test så maskineres,
gnisteroderes og utmattes prøvene.
Gnisterosjon sikrer en mer presis plassering av utmattingssprekken, spesielt
for påvising av mikrostrukturer i varmepåvirkede sveisesoner (HAZ). Ved
testing i HAZ utføres også kvantitative metallografiske kartlegginger.
CTOD-testing utføres etter flere standarder; BS7448: part 1 og part 2,
prEN10225: 1997 og EEMUA, pub.
158.
Skadeanalyse
Skadeundersøkelser er et kritisk første
tiltak i å identifisere et problem som
har oppstått i et metall komponent,
mekanisme eller struktur. Straks feilårsaken er identifisert bør hensiktsmessige tiltak settes inn for å unngå
tilsvarende uønskede hendelse for
fremtiden. Skadeundersøkelser er et
fascinerende studium ettersom det finnes en endeløs variasjon av type komponenter, materialtyper, behandlinger,
tilstander, belastninger, miljø og kombinasjoner av disse. Det er med andre
en form for detektivarbeid som krever
lang erfaring, og erfaring er noe SINTEF Molab har i rikt mon. Det metallurgiske laboratoriumet har over førti
års erfaring med skadeundersøkelser.
Brudd på komponenter, motorhavarier, produktfeil og korrosjonskader er
bare noen eksempler der SINTEF
Molabs spisskompetanse og mikroskoper har gitt svar på årsaken til skaden og i enkelte tilfelle også bidratt til
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 Rolf Kristensen ved
materialavdelingen
inspiserer tretthetsbrudd etter CTOD
materialtesting på
100mm prøver.
Foto: K.E. Sjursen

 Prøven maskineres
og poleres ned til
speilblank overflate
før den etses med
syre for å få frem
mikrostrukturene.
Foto: K.E. Sjursen

økonomisk kompensasjon for den skadelidte.
Leveringstid
Store prosjekter opererer ofte med
små tidsmarginer. SINTEF Molab tilbyr meget rask leveringstid uavhengig
av kundelokasjon. Et spesielt godt utstyrt verksted og meget erfarne operatører gir effektiv behandling av ordre.
SINTEF Molab setter kundens behov
i fokus der konkrete avtaler pr. kunde
sikrer at kunde oppnår leveransetid ut
fra prosjektets behov.
2015
Det siste halvåret har vært meget
spennende med mange leveranser
innen materialtesting til store prosjekter både i inn- og utland. Store feltutbygginger i Aserbajdsjan, Nigeria,
Congo, Newfoundland/Canada har
sendt mange prøver for testing. Johan
Sverdrup-feltet på norsk sokkel har
også gitt mange oppdrag hittil i år. Alt
i alt så har første halvdel av 2015 vært
et godt halvår for SINTEF Molab, og
høsten ser så langt meget lovende ut.
Fremtiden
SINTEF Molab er en del av et voksende miljø og nettverk. Det er stor
positivitet i miljøet rundt bedriften, og
mange fokuserer på utvikling. Selv

om mange i energi-bransjen kutter utgifter så ser SINTEF Molab at ordrepågangen stiger, da spesielt fra utlandet. Bedriften er også blitt en sentral
brikke for utvikling av nye stål-legeringer for høy styrke og seighet i
kalde miljø. SINTEF Molabs posisjon
gir flere ben å stå på og gir stabilitet
og styrke. I tillegg så tilbyr SINTEF
Molab en totalpakke innen laboratorietjenester og rådgivning. SINTEF
Molab har alltid hatt kvalitet som
et sentralt begrep og forsikrer at
kunder kan være sikre på tjenester av
høyeste kvalitet når de velger SINTEF
■
Molab.
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OMEGA³ YARD 300

Brukervennlig digitalt kontrollpanel

Bærbar MIG/MAG og MMA
inverter med ekstrem ytelse

Enkel oppdatering av software
via SD-kort

OMEGA³ YARD 300
DESIGNET FOR BRUK I RØFT MILJØ
Omega Yard 300 passer perfekt til bruk på skipsverft, verksteder og byggeplasser. Den er
FGUKIPGVHQTMKNQUURQNGTPQGUQOIKTIQFGXGMVQIƃGMUKDKNKVGVUHQTFGNGTFGVVGMQODKPGTGU
med meget høy intermittens og robust design.
Omega Yard 300 er designet for kontinuerlig drift ved høye strømstyrker, noe som gjør
den til et ideelt valg for sveising av massivtråd, rørtråd og Innershieldtråd opp til 1,2mm.
Som følge av den høye intermittensen, oppstår det ikke spenningstap under sveising, eller
ved bruk av lange sveisepistoler, eller elektrodekabler.
Omega Yard 300 er testet under tøffe forhold i ekstreme omgivelser, og har vist seg å
være svært motstandsdyktig mot støt, støv og fukt.

migatronic.com

Sparer tid og penger med
GENIE gassflaske

FitWeld
Evo 300

Tesa Rørindustri leverer tjenester innen sprinkelanlegg, kjøle- og varmeanlegg samt tekniske anlegg. Så langt i 2015 har selskapet hatt svært
travle dager, og da er det greit å ha en flaske som rommer mye gass og
er enkel å transportere.

FitWeld Evo 300 kombinerer
følgende egenskaper: store
krefter, små dimensjoner, kraftig tenning og multispenning

GENIE fra AGA rommer mye
gass, er stabil under transport
og er enkel å frakte.

– Jeg jobber mye i kjellere og andre
rom som betyr mye frakt av flaska,
forteller daglig leder Sven Arne
Svendsen. – I så måte er GENIE fra
AGA svært hendig. Samtidig er den
mye mer stabil enn de gamle flaskene.
De måtte bindes, det slipper vi nå, sier
han.
Slutt på hodepine
– En annen fordel er at GENIE har
høyere trykk og kan dermed romme
40 prosent mer gass. Dermed slipper
jeg å fylle så ofte, og sparer mye tid
på dette, påpeker Svendsen.
Sven Arne Svendsen sveiser mye og
brukte tidligere argon, men fikk mye
hodepine, så han gikk over til
MISON.
– Jeg merket faktisk forskjell med en
gang, og hodepinen forsvant. Så nå er
jeg frisk og rask når jeg kommer hjem
fra jobb, ler han.
Men det er én ting Sven Arne kunne
tenke seg å endre på GENIE-flaska:
– Selve omslutningen til manometeret
på toppen gjør det litt kronglete å
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montere flowmeteret. Den burde heller vært plassert litt mer på siden.
Men utover det, er jeg svært fornøyd
med GENIE og MISON, avslutter
Svendsen.
Lite har skjedd på 100 år
Produktsjef i AGA, Tage Tyskeberget, forteller at det var på tide med
noe nytt på flaskesiden.
– Gassflaskene har omtrent vært uforandret, så en forbedring var på sin
plass, forteller Tyskeberget om utformingen av GENIE.
– Stålflasker på 80 kilo sier seg selv at
er tunge å flytte på, så HMS-aspektet
var viktig under utviklingen, sier han
og legger til: – Jeg noterer meg tilbakemeldingen fra Tesa. Vi i AGA
jobber alltid med å være i front når
det gjelder utvikling av både nye og
eksisterende produkter, og selv om
GENIE er et kjempebra produkt, kan
det sikkert gjøres forbedringer her
også, avslutter han.
■
Se også www.aga.no

FitWeld Evo er det nyeste tilskuddet til Kemppi sin serie med kompakte og bærbare MIG/MAG-apparater. Takket være sine innovative egenskaper gjør den heftsveising og sveisearbeid i tungindustrien enda enklere, raskere og sikrere enn noen gang.
Da den første FitWeld 300 ble lansert i 2008, ble dets sveiseegenskaper og -ytelse applaudert som
utmerket, og dets tenningsegenskaper fikk en høy rangering blant
bærbare apparater. I tillegg til alle
de velkjente funksjonene, leveres
den nye FitWeld 300-apparatet
med nyutviklet trefas multivolt
strømkilde med høy intermittens
med 30 % intermittens ved /40°C
og som tillater bruk med spenningstilførsel 220 V (+/− 10 %) og
380–440 V (+/− 10 %), slik at
dette er det ideelle valget i krevende sveisemiljø hvor som helst i
verden.

Blant andre nye egenskaper er et
display som gjør det enklere for
sveiseren med nøyaktig forhåndsinnstilling samt og å overholde
WPS.
Fitweld EVO 300 veier kun
15 kg!
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NSSW sømløse rørtråder
gir dokumentert best
kvalitet og sveiseøkonomi

www.nst.no

NST er eksklusiv leverandør av NSSW (Nippon Steel & Sumikin
Welding) sømløse rørtråder – den eneste tråden på markedet
produsert med ICF-prosess.
Mange års erfaring med forskjellige produksjonsmetoder har vist
at NSSWs ICF-prosess (In-line Continuous Filling) er den sikreste
og mest effektive produksjonsmetoden for å oppnå jevn kvalitet på
store volum. Dette er dokumentert gjennom 25 år med leveranser
til en rekke svært krevende prosjekter.
Kompetanse må også følge med leveranser av sveisetilsett.
Vår stab av sveiseingeniører og medarbeidere med sveisefaglig
bakgrunn leverer denne kompetansen for å bidra til et resultat
som tilfredsstiller dagens høye krav.
NST har Nord-Europas største lager med sveisemateriell lokalisert
i Drammen, samt lager i UK, Polen, Dubai og Singapore.
Kontakt oss for en fagprat om sveising, økonomi og leveringstider.

NST er hovedleverandør av rørtråd til Edvard Grieg-prosjektet.
Bilde: Lundin Norway

NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd

Optimalisert for:
Ekstremt lavt hydrogeninnhold
Meget gode mateegenskaper
God strømovergang og stabil lysbue

Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Flux

Lite etterarbeid på ferdig sveis
A

B

C

D

E

F

G

H

NSSW-ICF produksjonsprosess:
A. Strip emne

E. Tråden trekkes

B. Valsing til U-form

F. Gløding og dehydrogenering

C. Flux fylles i jevn mengde

G. Kobberbelegging

D. Sømsveising

H. Trekking og spoling

Alle våre rørtråder leveres med 3.1 sertifikater med kjemiske og mekaniske verdier.

Erling Storvik Design 2015

Se video av NSSWs ICF produksjonsprosess
http://nst.no/produktvideoer

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

Med sitt nye varemerkenavn Strenx, samler SSAB
markedets mest omfattende portefølje av høyfaste
stålprodukter under samme navn. Med
Strenx kan stålet samle de beste
egenskapene.

SSAB lanserer nytt
superstål
Strenx inkluderer alle SSABs varmvalsede plater, rør og profiler med flytegrense 600-1300 MPa, og enkelte kaldvalsede produkter.
Foto: SSAB.

Rundt 80 tilhørere hadde møtt opp
under SSABs Nordiske Ståldagen i
Oslo. Her kunne Country Manager for
SSAB i Norge, Johan Lindén forteller
om deres nye varemerke Strenx.
– Etter kjøpet av Ruukki, identifiserte
vi raskt at det var mange like produkter med ulike navn. Nå har vi satt
sammen de beste egenskapene fra
mange produkter til kun ett, som da
får det samme navnet. Da kan vi presentere et skarpere produkt, forteller
Lindén til Ingeniørnytt.
Strenx er spesielt utformet for sektorer der strukturell styrke og vekt er
sentrale konkurransefaktorer. Dette er

Johan Lindén snakker foran forsamlingen om den nye merkevaren Strenx
under Nordisk Ståldag i Oslo.
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spesielt aktuelt i løfte-, håndteringsog transportbransjen. Men produktene
er også velegnet til jordbruket, rammer til tunge mobile maskiner, rullende materiell, samt offshore- og anlegg.
Kvalitet i 50 år
Det nye varemerket samler det beste
innen høyfaste strukturelle stålprodukter fra SSAB og det tidligere
Ruukki, inkludert Optim, Weldox og
Domex, under ett navn.
– Strenx er resultat av over 50 års erfaring i bransjen. Dette gjør Strenx til
et helt unikt produkt for våre kunder.
Ved å samle alt under ett varemerke
blir det mye enklere å finne fram i dokumentasjon og velge riktig produkt.
På denne måten kan våre kunder designe konkurransedyktige og bærekraftige produkter: Kraner som når
lenger, trailere som kan ta større last
og lastebiler som bruker mindre drivstoff, sier Hans Erik Pedersen, administrerende direktør i SSAB Svensk
Stål i Norge.
På reisefot
Det var ikke tilfeldig at Nordisk Ståldag ble arrangert i Norge. SSAB har
begynt med et nytt konsept som har
gitt gode resultater. Før har bedriften

avholdt et seminar i et land i løpet av
ett år, og rullert på å besøke Sverige,
Danmark, Finland og Norge. Nå har
bedriften tatt et steg videre, og besøker alle fire land i løpet av ett år.
– Vi har allerede vært i Finland, og
skal besøke Sverige og Danmark etter
Norge. Vi ser at vi treffer flere kunder
lettere ved å besøke hvert land i løpet
av ett år. Dermed kan vi presentere
nyheter og bidra med å hjelpe kunder
tettere og hjelpe til med utvikling, forklarer Lindén som sier at det har
vært overraskende mange besøkende.
Flytegrenser fra 600 – 1300 Mpa
Stålproduktene har verdens bredeste
utvalg av høyfaste strukturelle stålprodukter med hensyn til styrke og
spennvidde av dimensjoner. Flytegrenser varierer fra 600 Mpa til 1300
Mpa, som er det sterkeste stålet tilgjengelig på markedet. Stålproduktene er tilgjengelig i form av plater,
profiler og rørformede produkter i
tykkelser fra 0,7 mm til 160 mm.
For mer informasjon:
www.strenx.com eller
Hans Erik Pedersen, Adm.dir /
Regional Sales Manager SSAB
Svensk Stål AS.
T: 908 32 041,
■
hans-erik.pedersen@ssab.com
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Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

Lincoln Electric`s ambassadør
i N
Norge
ge

www.sveiseeksperten.no
www
w.sveiseeksper ten.no

-

Mail: post@sxp.no

-

Tlf. 22080092

Betydelig offshoreavtale for Atlas Copco Tools –
Leverer Hydrauliske boltetrekkere til Lundin Norway
kNm Hydraulikk og Lundin Norway har inngått en rammeavtale om hydrauliske momentverktøy fra Atlas
Copco Tools til plattformen på det nye Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Avtalen omfatter produkter, opplæring
og support for vedlikehold av flenser i rørledninger.
Dette er en viktig ordre for oss og viser at Atlas Copco Tools er en leverandør å regne med innen offshore,
sier Per Arne Martinsen, Country Manager for Atlas Copco Tools Norway.
Vi har tidligere levert monteringsverktøy til offshoreindustrien, men
denne avtalen er en milepæl i vårt arbeid innen denne bransjen.
Avtalen er den hittilts største i Atlas
Copco Tools satsning på offshoreindustrien, som ble innledet for et år siden. Da ble firmaets kundefordeler
presentert sammen med kNm Hydraulikk på bransjens største messe Offshore Northern Seas i Stavanger.
kNm Hydraulikk i Stavanger er ett
sertifisert Atlas Copco Bolting Solution Center. Selskapet selger og leier
ut monteringsverktøy for bolteforbindelser samt utdanner montører. Kravene er svært høy og alle som jobber
med dette skal ha en personlig sertifisering.
kNm Hydraulikk leverer alt utstyr for
vedlikehold av flenser i gass- og oljeledninger. For omfattende vedlikehold
leier Lundin Norway inn ekstra utstyr
og personell fra kNm Hydraulikk og
deres samarbeidspartner Safe Ocean
Service. Rørflenser er kritiske for sikkerheten, den minste lille lekkasje kan
få ødeleggende konsekvenser. De blir
regelmessig gjennomgått og da er rett
forspenning på boltene og pakningens
tilstand avgjørende for flensens tett-

Foto: Lundin Norway, Øyvind Sætre

het. Montøren leser av den riktige forspenningen i en tabell og angir det tilsvarende dreiemomentet ved å regulere trykket i verktøyets hydraulpumpe. Det finnes to metoder for å
oppnå riktig forspenning; trekking og
strekking. Atlas Copco Tools leverer
verktøy for begge.
Edvard Grieg er et felt i den sentrale
delen av Nordsjøen med Lundin Norway som operatør. Plattformen er en
produksjons- og boligplattform, med
planlagt produksjonsstart under fjerde
kvartal 2015.
Vi ser på denne avtalen som ett viktig

skritt i vår satsing på offshoreindustrien, sier Per Arne Martinsen. Med
kNm Hydraulikk som partner har vi
sterk tilstedeværelse i Stavanger, der
mange av kundene innen dette segmentet finnes
For mer informasjon,
vennligst kontakt:
Per Arne Martinsen,
Country Manager Norway,
Atlas Copco Tools AS
Telefon: +47 64 86 04 00,
per.arne.martinsen@
no.atlascopco.com

■

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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Internettkompatible sveisetrømkilder fra apparatserien TPS/i fra Fronius tillater fjerntilgang via intranett og/eller internett og
sikrer dermed effektiv service og nye bruksmodeller. Foto: Fronius International GmbH

FeeL fjernservice fra Fronius
Med den nye internettkompatible versjonen av sveiseapparatplattformen TPS/i fra Fronius vil kostnadene forbundet med service og vedlikehold reduseres betraktelig.
Med FeeL (Fronius everytime easy
Link) brukerne få enkel tilgang til
sveisestrømkilder fra sin datamaskin,
smarttelefon eller nettbrett via en
LAN-forbindelse. Dermed blir det
mulig å åpne maskin- og programvarekonfigurasjon via nettet, analysere
data og eventuelt laste ned oppdateringer eller komme med løsninger for
utbedring av betjeningsfeil.
Støtte via internett
Med den utvidede tjenestepakken
FeeL Remote Support kan brukeren
opprette en sikker internettforbindelse
(VPN) og dermed gi Fronius Support
tilgang til apparatet. Eieren kan dermed få støtte ved feildiagnose og prosessoptimering samt motta programvareoppdateringer uansett hvor han
befinner seg. Mange servicebesøk
som hittil har vært uunngåelige, vil
med Feel-fjernservice bli overflødige.
Analyser av TPS/i på stedet for å sette
opp reparasjonsavtale vil også bli

Via telefon kan eieren av et sveiseapparat i TPS/i-serien fra Fronius be om
fjernstøtte via intranett og/eller
Internett.
Foto: Fronius International GmbH
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overflødige: Serviceteknikeren kan
takket være en diagnose via internett
forberede seg optimalt og ha med passende reservedeler ved sitt besøk.
Nettopp ved utsatte eller vanskelig tilgjengelige sveisesystemer vil dette bidra til å spare inn dyre servicetimer,
unngå stillstand og sikre at sveiseapparatene alltid er klare til drift.
Fjerntilgang
Med tjenestepakken Feel får du Fronius Xplorer Basic som sørger for at
det raskt opprettes forbindelse til sveiseapparatene. Med den kan interne
medarbeidere få fjerntilgang til apparatene via bedriftsnettverket med en
eksisterende LAN-forbindelse, åpne
informasjon om installert maskin- og
programvare samt sikre systemet og
om nødvendig gjenopprette det. I stedet for Fronius Xplorer Basic kan det
også brukes en vanlig nettleser, men
den vil ikke automatisk registrere de
tilkoblede sveiseapparatene, og er
derfor avhengig av manuell inntasting
av IP-adressen.
Sikker forbindelse
Dersom sveiseren eller bedriftens
vedlikeholdsansvarlige trenger ekstra
støtte ved betjening av sveiseapparatet
eller utbedringen av problemer, kan
han ringe til Fronius og be om støtte
innenfor tjenestepakken FeeL Remote
Support. Så snart operatøren har samtykket i brukervilkårene og at det bygges opp en sikker forbindelse til Fronius-eksperten, genererer apparatet en

engangskode (kan sammenlignes med
en mobil-engangskode for nettbank).
Først etter at Fronius-eksperten har
oppgitt denne koden, får han tilgang
til sveiseapparatet og kan se basisdataene og gi instrukser til prosessoptimering og feilutbedring over telefonen. Ved behov kan det også overføres ekstra funksjoner i form av karakteristikker, oppdateringer og aktivering av nye prosesser. Operatøren på
stedet har hele tiden full kontroll over
apparatet og kan når som helst koble
fra forbindelsen. Dataene overføres
kryptert og er ekstra beskyttet mot
manipulering. For at de gjennomførte
handlingene skal kunne dokumenteres
i ettertid, blir aktivitetene til supportmedarbeideren protokollført med tidsstempel og protokollen oppbevart i
flere år.
Mer effektivt
FeeL og FeeL Remote sikrer mer produktiv bruk av apparatene, reduserer
drastisk antall servicebesøk samt at
service på stedet kan forberedes og
gjennomføres langt mer effektivt.
Samtidig åpner fjernservicen muligheter for å tilpasse funksjonsomfanget
til TPS/i-sveisesystemer til nye sveiseoppgaver og går dermed nye veier
innen bruk og kostnadsoppsett for
sveisestrømkilder.
For mer informasjon:
Fronius AS, v/ Frode Hovland,
tel: 32 23 20 80, e-post:
hovland.frode@fronius.com,
■
www.fronius.no
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Sveiseopplæring av høy kvalitet i samarbeid med Kemppi.
Ny standarder forlanger at sveisere produserer

mer og oppnår enda bedre
resultater

Utdanningsinstitusjoner som organiserer sveiseopplæring, møter nye utfordringer. Nye standarder for sveising stiller enda høyere krav til både sveiseprosesser og sveisernes faglige ferdigheter. Sveisebransjens krav til
effektivitet og kvalitet strammes til, noe det må tas hensyn til i utdanning og opplæring i sveising.
Tekst: Lasse Häggman | Bilder: Kemppi Oy

Hvis utdanningsinstitusjoner investerer i den siste teknologien og har lærere med ekspertise i nye teknikker,
kan de sikre at elevene går inn i
arbeidslivet med grensesprengende
knowhow og ferdigheter. Kemppi har
lang tradisjon for å samarbeide med
ledende utdanningsinstitusjoner og tilbyr en rekke løsninger som kan forbedre metoder for sveisekvalitetsstyring
og sveiseres faglige ferdigheter.
ArcInfo er et brukervennlig verktøy
for å registrere og analysere sveisedata. ProTrainer er et system for virtuell sveiseopplæring. ArcQuality er
et kvalitetsstyringssystem for sveisebransjen som også passer godt for
bruk i opplæring. De universelle spesifikasjonene for sveiseprosedyre
(WPS = Welding Procedure Specifications) spiller også en avgjørende
rolle. I tillegg til sine andre oppgaver,
overvåker ArcQuality samsvar med
disse retningslinjene.
Alle de foran nevnte løsningene hører
med til Kemppis system for total sveisekvalitetsstyring (TWQM™ = Total
Welding Quality Management), som
bidrar til å kontrollere alle sider av
sveisekvaliteten. Systemet dekker behovene både for sveisebransjen og
opplæringssentrene som utdanner
fremtidige sveiseeksperter.
ArcInfo
ArcInfo er et illustrativt verktøy for
hurtig opptak og analyse av sveisedata
for å sikre at sveiseverdiene holdes
innenfor bestemte parametre. Kort
sagt, det bidrar til å overvåke sveisekvalitet. Ved å gjøre læringen mer motiverende, er systemet et ideelt verktøy i sveiseopplæringen. Det uthever
studentenes behov for utvikling og gir
nøyaktig, standardisert og objektiv informasjon for testing av nivået på
sveisekvalifikasjonen.
Analysesystemet ArcInfo innhenter
data fra sveiseapparatet og sender
dem til en sky-tjeneste via en datamaskin for analyse.
ProTrainer
Kemppi ProTrainer-systemet, som er
utviklet for opplæringssentra, er en
virtuell sveiseløsning som gjør det
mulig å øve på sveising i en realistisk
situasjon. Systemet har udiskutable
fordeler: raskere opplæring, lavere
opplæringskostnader, illustrativ og
øyeblikkelig feedback, og det forbeSVEISEAKTUELT 03-2015  www.sveis.no

drer kommunikasjonen mellom studenter og lærere.
Den tradisjonelle rutinen som består
av å lage prøvesveiser, rapportere feil
og gi tilbakemelding, er en dyr øvelse.
Mange yrkesfaglige skoler finner det
vanskelig å håndtere de økende kostnadene til materiell og forbruksartikler for å øve på sveising. Kemppi
ProTrainer beskriver den fysiske sveiseprosessen og teknikkene med virtuelle sveisesimuleringer.
Brukeren kan velge mellom 178 forskjellige øvelser som alle registreres,
slik at sveiserens ytelse kan analyseres etterpå. ProTrainer kan også stilles
inn med ulike vanskelighetsgrader:
brukeren kan avgjøre hvor stort avviket fra et ønsket bevegelsesmønster
må være før det klassifiseres som en
feil. Takket være disse funksjonene
kan systemet tilpasses og oppfylle behov både for nybegynnere og for erfarne fagfolk.
ProTrainer er trygt å bruke, noe som
er en vesentlig fordel for nybegynnere. En annen fordel som ikke må bli
oversett, er besparelsene i kostnader
til undervisningsmateriale som kan
oppnås med systemet.

ArcQuality lærer dem å bruke riktige
sveiseparametre som angitt i WPS.
Når elevene har tilgang til grensesprengende sveiseteknologi og erfarne, kvalifiserte lærere, kan de gå ut
i arbeidslivet med den siste knowhowen og gode ferdigheter – og med
kunnskap om hvordan sveisekvalitetsstyring påvirker hele prosessen.
Elevene får maksimalt ut av systemet
når de øver på riktige bevegelsesmønstre. Det er et ideelt verktøy for å øve
på sveiseteknikker, som f.eks. riktig
lysbueplassering, pistolvinkler og
fremdriftshastighet. Takket være tydelige fargekoder er det lett å identifisere alle feil i fremgangsmåten.
Den illustrative visningen av resultafortsettelse side 23

ArcQuality opplæringsutgave og
ProTrainer
ArcQuality-systemet for styring av
sveisekvalitet og den virtuelle sveiseopplæringsenheten er en uslåelig
kombinasjon for utdanningsinstitusjoner.
ProTrainer gir elevene viktige ferdigheter ved å veilede i riktige pistolvinkler, lysbueplassering og mye mer.
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Behov for økt fokus på
risikobasert HMS-styring
– Risikovurderinger skal være en sentral del av HMS-arbeidet i alle organisasjoner, sier Haakon Rud i DNV GL.
Han er en av hovedinstruktørene på videreutdanningskurset «Risikobasert HMS-styring» som starter opp ved
Universitetet i Bergen til høsten.
– Risikovurderinger er å gjøre en kvalifisert spådom om fremtiden, for eksempel om sikkerhet og helse for egne
ansatte i forbindelse med arbeidsoperasjoner som kan være farlige. Risikovurderinger gir oss en anledning til å
forhindre at noen blir skadet eller dør,
sier Rud.
DNV GL samarbeider med Universitetet i Bergen om videreutdanningskurset Risikobasert HMS-styring,
som starter opp i september 2015.
Kurset skal gi en grunnleggende innføring i systematikk for arbeidet med
arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet
og målgruppen er ledere og andre som
har HMS som sitt ansvarsområde.
Risikovurderinger kan
forhindre ulykker
Nesten alle dødsulykker på norske
arbeidsplasser siden årtusenskiftet
kunne vært unngått, dersom arbeidsgivere hadde gjort en bedre risikovurdering, viser en fersk rapport fra Arbeidstilsynet.
– Ulykker kan og skal forebygges.
Våre analyser viser at mange av ulykkene kunne værtunngått, og at mange
virksomheter ikke forebygger godt
nok. Ofte er det enkle grep som skal
til for å unngå at folk blir syke, skadet
eller mister livet på jobb, sa direktør
Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstil-

synet da rapporten ble lagt frem i
april.
Systematikk og forankring
Haakon Rud har lang erfaring med
sikkerhetsarbeid blant annet i DNV
GL, og påpeker behovet for en systematisk tilnærming til arbeidsmiljø-,
ytre miljø- og sikkerhetsarbeid.
– Systematikk gjør at vi dekker bedre
og får med oss de vi trenger, noe som
gir et bedre resultat, sier Rud og
understreker at HMS er et lederansvar
som favner bredt.
– HMS-arbeid uten at ledelsen er med
er ikke bare vanskelig, men nærmest
umulig. Forankring og støtte, kompetanse om hva HMS er, gode rollemodeller og oppmerksomhet innen HMS
er avgjørende for å lykkes, sier Rud.
Praktisk rettet kurs
Videreutdanningskurset i risikobasert
HMS-styring ved Universitetet i Bergen tar blant annet opp risikovurdering, HMS-ledelse og – styring, samt
effektvurdering av kjemiske, fysiske
og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.
Den menneskelige faktorens betydning for arbeidsmiljøet blir også diskutert. Kurset ble første gang avholdt
i 2007, med gode tilbakemeldinger fra
kursdeltakerne.
Inger Johnsen i byggefirmaet Johnsen

– Systematikk gjør at vi dekker bedre og
får med oss de vi trenger, noe som gir
et bedre resultat, sier Haakon Rud og
understreker at HMS er et lederansvar
som favner bredt.

og Jensen tok kurset høsten 2014, og
sier kurset var veldig relevant for hennes arbeid med HMS i egen bedrift.
– Kurset var praktisk rettet og var derfor veldig nyttig, jeg vil absolutt anbefale andre å ta dette kurset, sier Johnsen. Høstens HMS-kurs gjennomføres
med 7 kursdager i Bergen i løpet av
høsten, og søknadsfristen er 23. august.
Du kan lese mer på nettsidene til
Universitetet i Bergen:
http://www.uib.no/emne/MNF170-F

■

Ny standardkontrakt for norsk sokkel signert
Etter tre år med forhandlinger har Norsk Industri og Norsk Olje og Gass signert en felles standardkontrakt for modifikasjonsarbeid på norsk sokkel.
– Det er svært positivt at partene har kommet frem til enighet. Bruk av standardkontrakter bidrar til forutsigbarhet
og en mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. Dette betyr mer verdiskapning i petroliumsindustrien, sier
olje- og energiminister Tord Lien.
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fortsettelse fra side 21

tene av opplæringsøvelsen gjør at feil kan analyseres i en
fart. Dette øker hastigheten på læringen og hjelper elevene med å utvikle sine ferdigheter selv når de øver hver
for seg.
På grunn av sitt fokus på det praktiske arbeidet, gir ArcQuality-systemet elevene ferdigheter i gode sveisemetoder. Det er ikke alltid mulig å se avvik i bevegelsesmønstrene eller sveiseverdiene bare ved å se på det fullførte
arbeidsstykket. Systemet hjelper for eksempel elevene
med å forstå hvordan parametre og endringer i utstikklengde påvirker innbrenning.
ArcQuality brukes også i kompetansetester, hvor eleven
kan få øyeblikkelig tilbakemelding i ulike situasjoner,
f.eks. ved lav strømstyrke.
De to systemene kompletterer hverandre ved at ProTrainer lar studentene begynne å øve enkelt, uavhengig og
uten beskyttelsesutstyr, og ArcQuality er det naturlige
neste trinnet etter ProTrainer-opplæringen.
Spesifikasjoner for
sveiseprosedyre (WPS)
WPS-ene blir langt viktigere når ny standarder, inkludert
EN 1090, implementeres. Samsvar med WPS-ene er ikke
bare nødvendig, men blir også overvåket. Betydningen
av spesifikasjonene og overholdelse av dem må understrekes senest under sveiseopplæringen. Dette kan oppnås med Kemppis produkter i sveiseopplæring for å registrere, analysere og vise av alle avvik fra WPS-en i
sveiseresultatet til en elev.
Ettersom de ikke er spesifikke til apparater fra en bestemt
produsent, kan Kemppis universelle spesifikasjoner for
sveiseprosedyre implementeres av alle verksteder og på
alle prosjektområder. Kemppi tilbyr en omfattende serie
med spesifikasjoner for sveiseprosedyre for både MMA■
og MIG/MAG-sveising.

MIGMA ®
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Vil investere 900
millioner i Gullfaks
Ny informasjon viser at olje som før ikke var god
nok til å utvinnes, likevel er mulig å bruke. Derfor
planlegges det å investere 900 millioner kroner på
Gullfaksfeltet i Nordsjøen.
Fram til 2013 var oppfatningen at reservoarkvaliteten i Shetland/Lista ikke var god nok til at ressursene kunne utvinnes, men ny informasjon har
vist at oljen likevel er produserbar, i følge direktoratet. De utvinnbare reservene i Shetland/Lista
fase 1 er anslått til 2,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, opplyser Oljedirektoratet.
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Ny NSF lokalavdeling for Hedmark og Oppland fylker
Norsk Sveiseteknisk Forbund er
organisert med et antall lokalavdelinger.
Den største lokalavdelingen er avdeling Øst som frem til i sommer har bestått av fylkene Hedmark, Oppland,
Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud,
Telemark og Vestfold.
Hovedstyret i NSF har lenge hatt den
oppfatningen at det ville være viktig å
få etablert en lokalavdeling for Hedmark - Oppland. Dette også fordi avdeling Øst dekker et for stort område.
Det er derfor veldig hyggelig å kunne
informere om at det nå har lykkes å
etablere NSF avdeling Hedmark/Oppland. Det er valgt et styre, og det første styremøtet hvor man fordelte oppgaver ble gjennomført i juni mnd hos
Contiga på Roverud ved Kongsvinger.
4 av de valgte personer ser du på bildet.
Det nye styret som ledes av Jahn Olav
Steinshylla har ambisjoner om å
kunne få til sitt første arrangement
høsten 2015. Dette arrangementet, eller kanskje til og med disse arrangementene vil være et tilbud til medlem-

Styret i nystiftede Hedemark og Opplands avdelingen av NSF er fra venstre:
Kasserer Trond Midtsveen, Nordtec, varamann Rune Vestbekken, Contiga, nestleder
Jan Sundvold, AGA og leder Jan Olav Steinshylla, Benteler Alluminium. Styremedlem
Bjørn Thomas Olsen, TESS var ikke tilstede da bildet ble tatt.

mer av NSF og alle andre interesserte.
Det vil bli invitert til sveise- og materialdag med intertessante og relevante
foredrag og presentasjoner. Administrasjonen i NSF ønsker den nye lokalavdelingen lykke til i arbeidet, og ser

frem til mange spennende møter med
eksisterende og nye medlemmer fra
■
fylkene Hedmark og Oppland.

WELMAX delivers revolutionary
K-TIG welding station to Aibel
During the last two years Welmax
have designed a unique fully integrated automated welding station using
the K- TIG process developed by Professor Laurie Jarvis and his team at
K-TIG Australia.
The K-TIG process is unique in itself,
but combined with the software, con-

trol system, design and user interface
developed by Welmax, this truly is a
revolutionary machine in the field of
automated welding.
The welding machine increases the
efficiency by 10 times compared to
other competitive welding production
process.

Example:
• 3,5 min weld time on 10" duplex
pipe with 11 mm wall thickness.
• 14 min weld time on superduplex
with 15 mm wall thickness with V
bevel.
During the last days the FAT has been
successfully completed, and the station will be installed and ready to start
production at Aibel Haugesunds premises within few weeks.

Thomas Liabø (v) og Ernst A. Johansson (h) fra Aibel.

Thomas Liabø from Aibel during the
FAT: We are very pleased to be the
first recipient of such an extraordinary
welding station, and look forward to
fully integrate this in our everyday
production.
We are convinced that the welding
station will be a great addition to our
production facility resulting in saved
time and money for our company. ■

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 4-2015 er 10. november
SVEISEAKTUELT 03-2015  www.sveis.no
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Norge får en sterkere aktør
på stål og metaller
Nye Tibnor gjør at Norge får en sterkere aktør i stålbransjen. – Vi er nå
en komplett leverandør på det norske markedet, sier adm. dir. John
Børge Halvorsen. I fjor fikk stålprodusentene SSAB og Ruukki godkjenning til å slå seg sammen, og nå har Ruukki blitt til Tibnor, som er en
divisjon i SSAB.
– Vi gleder oss over at vi nå er Tibnor.
Dette innebærer at vi blir en komplett
leverandør av stål og metaller til det
norske markedet, og en av få distributører som dekker hele kundens behov
med våre produkter. Tilbudet, alt på
ett sted er et av våre største fortrinn,
sier administrerende direktør i Tibnor,
John Børge Halvorsen. – Det nye Tibnor vil også kunne bidra med løsninger som blir bedre tilpasset de forskjellige behovene, samtidig som vi
kan jobbe over landegrensene. Flere
norske selskaper etterspør nettopp det
med tanke på produksjon også i andre
land, påpeker han.
Mer effektive løsninger
med Tibnor
Kundene kan også forvente en mer effektiv produksjon med Tibnor som leverandør, gjennom et større utbud av
prosessering og forbehandling.
– Vi vil bli mer effektive ved at vi blir
større og samtidig lokale. Det nye
Tibnor er en av Nordens største inn-

Fra Ruukki til Tibnor – nytt navn nytt skilt!
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kjøpere av stål og metaller, og det betyr at vi i Norge også vil trekke fordeler av dette. – Vår eier SSAB har etter
sammenslåingen med Ruukki stålproduksjon både i Sverige og Finland.
SSABs produksjon av flate produkter,
profiler og rør dekker veldig mye av
distributørbehovet. I tillegg kommer
resten av leveringsprogrammet, slik
som legerte stål, rustfritt og metaller
fra anerkjente eksterne leverandører.
Summen av dette vil komme hele verdikjeden til gode.
Nordens ledende
Tibnor er Nordens største leverandør
av stål og metaller, og sikrer materialforsyningen til industriselskaper både
i Norden og i Baltikum.
– Norsk industri vil nå få ta del i den
konkurransekraften som Tibnor kan
bidra med, og med det viser vi at vi
virkelig satser på det norske markedet, sier Halvorsen.
– Med Tibnor på laget vil man gå en
tryggere framtid i møte. Vi vil kunne

– Vi vil bli mer effektive ved at vi blir
større og samtidig lokale. Det nye
Tibnor er en av Nordens største
innkjøpere av stål og metaller, sier
adm. dir. John Børge Halvorsen.

tilby mer effektivitet i innkjøp og distribusjon, utdyper han.
Nordiske, men også lokale
Tibnor er et nordisk selskap, men
Halvorsen påpeker at de som er eksisterende kunder vil føle seg hjemme
med det nye navnet.
– Vi ønsker å være så lokale som mulig for å kunne hjelpe kundene våre på
best mulig måte. Derfor er våre lokalkontorer rundt i Norge veldig viktige
for oss, forsikrer Halvorsen.
– Kundene våre vil treffe de samme
menneskene, og vi vil ha mye av den
samme profilen med tanke på kundehåndtering og logistikk som vi hadde i
Ruukki, avslutter han.
For mer informasjon:
Tibnor AS, v/ adm. direktør
John Børge Halvorsen,
tel: 22 90 90 10,
e-post: jb.halvorsen@tibnor.com

■
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Nogle gange er det nødvendigt at tænke ekstra kreativt for
at nå i mål. Derfor har Migatronic spillet en form for Tetris
med komponenterne i en ny MIG- og MMA svejsemaskine,
Omega Yard 300. I udviklingen af maskinen er der taget
højde for hårdhændet brug i et barsk miljø og behov for høj
ydelse til rørtråde. Et fokus var at finde de mest optimale
placeringer til de dele, der konstant skal understøtte lysbuen,
men som ikke må blive udsat for unødige stød, og som samtidig skal holdes så rene som muligt.

Migatronic har spillet Tetris
med komponenterne i ny
svejsemaskine
”En svejsemaskine er for de fleste blot
et avanceret stykke værktøj, og maskinen får ofte en hårdhændet behandling på trods af, at den indeholder
elektronisk styring. Derfor skal det

ydre beskytte det indre”, siger Torben
Henriksen, produktchef hos Migatronic. Det er aluminium og stærke kompositmaterialer der giver den udvendige styrke. ”Vi ved at både maskiner

der bliver brugt i serviceregi og udendørs på byggepladser, bliver udsat for
lidt af hvert, og svejserne skal kunne
stole på, at deres værktøj virker, næsten uanset hvad de udsætter det for”,
siger Torben Henriksen.
Det kræver sit udstyr at producere
skibe på værfterne og sammenføje
store stålkonstruktioner på byggepladserne. Her udfordrer arbejdsforholdene udstyret, ligesom både to- og treholdsskift, hårdhændet passage gennem mandehuller, kranløft, slibestøv
og svingende netforsyning er hverdag.
Når det gælder udstyr til disse industrier, er det særdeles vigtigt tidligt i
udviklingsfasen at inddrage erfaring
fra brugerne, og sammen med industridesignere konstatere de barske forhold, som stiller ekstreme krav til robusthed.
Elektroniske dele er flyttet i skjul
En svejsemaskine kan aldrig være
fuldstændig tæt og dermed holde støv,
snavs og fugt helt ude, da maskinens
indbyggede blæsefunktion altid skal
sikre optimal køling på powermodulet. I stedet bliver udsat elektronik la-
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keret og silikonebehandlet. Komponenterne blive vendt og drejet, så de
er placeret optimalt i maskinen. Hvis
støv og fugt bliver suget ind via køleluften, kommer det ikke i kontakt med
de ædlere dele, der kan risikere at tage
skade af krybestrøm fx forårsaget af
elektrisk ledende slibestøv og vandsprøjt.
Nogle krav fra specielt værfterne er
simple; høj ydelse, robusthed og enkelthed. Det simpelt, men i praksis er
en MIG svejsemaskine omspundet af
variabler og kompleksitet der kan få
selv en humlebi til at ligne et jagerfly!
Højt output på mange tusinde watt,
der genererer store magnetfelter, fine
styrekredsløb, der minder om indmaden i en computer, en mekanisk tråd-

fremføring og ikke mindst en svejseslange, der ofte kommer under pres.
Midt i det hele er en sytråd af en
svejstråd, der bliver skubbet ud for
enden af strømdysen, hvor en svejser
sidder med brænderen og et tråd stickout, der ofte er uforudsigeligt. Mere
umage størrelser er svære at finde i
den metalforarbejdende industri, der
normalt kendetegnes ved høj mentalhygiejne og ofte måles på hundrededele af en millimeter.
Svejsning i en frisk brise
Udendørs svejsning i en frisk brise
med gasbeskyttede tråde, måske via
en generator, er normalt uden for
MIG-processens brugsområde, og anbefales næppe af de der vil have kva-

litet i slutproduktet. Derfor er maskinen forberedt med udtag til beklædte
elektroder, og mulighed for svejsning
med innershieldtråd. På nogle markeder, specielt uden for Danmark, anvender svejsere ofte innershieldtråd
som erstatning for konventionelle beklædte elektroder.
Det er med tungen lige i munden når
arbejdsforholdende stiller store krav
til udsyret, men når det gælder svejsning, er ingen udviklere for fine til at
flytte rundt på svejsemaskinens komponenter en gang mere.
Få mere information hos:
Produktchef Torben Henriksen
Tlf.: 96 50 06 00

■

Gjørv ny konsernsjef i SINTEF
Alexandra Bech Gjørv blir ny konsernsjef i forskningskonsernet SINTEF. Hun har blant
annet ledet kommisjonen etter terrorangrepene i 2011.
– Å få anledning til å lede så mange dyktige mennesker i målrettet arbeid sammen med
NTNU og andre partnere står for meg som en fantasisk mulighet til å bidra, sier Gjørv i en
pressemelding.
Hun er utdannet jurist og har lederbakgrunn fra Norge og USA etter 17 år i Hydro og
Statoil. Siden 2010 har hun vært partner i Advokatfirmaet Hjort. DA. Alexandra Bech
Gjørv tiltrer toppstillingen i SINTEF 2. januar 2016.
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WELMAX delivers unique TIG cladding stations
to Kværner
As of May 2015 Welmax has successfully completed installation
of two unique Hot Wire High
Deposit TIG Welding stations at
Kværner Piping Technology.
Welmax has developed a technology
which significantly increases the productivity compared to conventional
Hot Wire TIG welding, due to a higher concentration of the arc. The advantages of this process are a low dilution rate, a small heat-affected zone
and a high deposition rate.
With our unique solution we can melt
up to 5 times more than other hot wire
solutions.
– When cladding, we can melt 2-5 kg
wire.
– Higher welding speed makes it easier to control the mixture of the
base material with the melted material.

– High flexibility of our automated
column & boom makes it possible
to weld outside of the pipe and also
much easier to weld various work
pieces in a big range of sizes.
Statement from Stig Arild Bratli
at KPT:

Welmax is without a doubt the leading
company for automatic TIG welding
solutions. We are very pleased with
the stations deliverd by Welmax, not
to mention the incredible support du■
ring the startup.
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Prisdryss over ”Årets skip”
Vard Gruppen vant prisen for «Årets skip» på Nor-Shipping med bidraget «Skandi Africa». Det ble lagt merke til
av Hans Majestet Kong Harald og næringsminister Monica Mæland.

Representanter fra DOF og Vard kunne samlet glede seg over prisen for «Årets skip». DOF-sjef Mons Aase foran fra venstre for
bildet, og Frode Klokk (nummer tre fra høyre) sammen med Christian Utvik (nummer to fra høyre). Foto: Marius Vannum

Som vinner av den store utmerkelsen,
fikk Vard lest opp juryens begrunnelse
av næringsministeren selv. Mæland
var ikke i tvil om at utmerkelsen og
Nor-Shipping er viktig for norsk maritim industri.
– Dette betyr veldig mye for maritim
næring, forteller næringsministeren til
Ingeniørnytt. Også Kong Harald
håndhilste på prisvinnerne. Det var
derfor en meget glad Frode Klokk,

Næringsminister Monica Mæland talte
juryens begrunnelse for utmerkelsen til
skipet «Skandi Africa».
Foto: Marius Vannum
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verftdirektør i Vard, som møtte pressen etter prisutdelingen.
– Dette var en god anerkjennelse for
oss. Det viser gode signaler for innovasjonen vi har brukt, og det viser
kundene at vi tenker fremtidsrettet.
Dette blir et bevis på at vi gjør ting
riktig, forteller Klokk. For det var
ikke Vard selv som førte seg på listen
over kandidater til ”Årets skip”.
– At det er utenforstående som har nominert oss, er en hyggelig annerkjennelse, understreker Klokk.
Fra start til slutt
Christian Utvik var blant designerne
av skipet ”Skandi Africa”. Hemmeligheten til suksessen tror Utvik ligger i
utnyttelsen av de små marginene.
– Vi har prøvd å utnytte marginene
mest mulig. Vi har hatt et godt samarbeid med DOF, og vi fikk ansvaret for
alt fra start til slutt. Det gjør det lettere
for oss å utnytte alle detaljer. Vi fikk
ansvaret også for «topside», så alt var
integrert da skipet forlot oss, og var
klart til oppdrag, forteller Utvik. ■

Her har Hans Majestet Kong Harald
akkurat gratulert prisvinnerne av «Årets
skip» på Nor-Shipping.
Foto: Marius Vannum
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Rask, prosess-sikker,
økonomisk
TPS/i Robotics - automatisert sveising
definert på nytt.
Med de nye sveisestrømkildene TPS/i
Robotics introduserer Fronius sveisestrømkilder som er spesielt tilpasset
kravene ved robotstøttet sveising.
Takket være sammenkoblede systemkomponenter som er optimalt tilpasset
hverandre, sørger de for raskere sveising med roboter og høyere reproduserbarhet. De gjennomtenkte funksjonene i TPS/i Robotics er enkle å betjene og sørger for å oppnå og holde et
nytt kvalitetsnivå.
Ingeniørene hos Fronius har brukt den
konsekvent gjennomførte digitale systemarkitekturen i sveisestrømkilden
og den nye kommunikasjonsteknologien for med høy oppløsning og reaksjonshastighet å registrere og behandle alle faktorer som påvirker
sveiseprosessen. Resultatet er en spesielt stabil lysbue og optimale sveiseresultater.
Her spiller den modifiserte kortlysbuen LSC (Low Spatter Control) og
den modifiserte pulslysbuen PMC
(Pulse Multi Control) en viktig rolle,
for begge gir sveiseren betydelig mer
kontroll over lysbuen. Brukeren støttes samtidig også av de helt nye stabilisatorene: Mens innsmeltingsstabilisatoren gjennom tilpasning av den
høydynamiske trådmatingen sørger
for at innsmeltingen holdes konstant
også ved stickout-svingninger, sørger
lysbuelengdestabilisatoren for optimal
lysbuelengde ved bytte av lysbuegeometri (f.eks. ved sømformbytte) eller
smeltebadtemperatur.
Dette resulterer i at det kan sveises betydelig raskere enn tidligere med
TPS/i Robotics - samtidig som sømkvaliteten forbedres. Med til de synlige forbedringene hører også det faktum at det knapt oppstår gnister.
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Den nye robotsveiseløsningen TPS/i utmerker seg med høy
sveisehastighet, systemtilgjengelighet og reproduserbarhet.

En annen positiv effekt av gjennomdigitaliseringen av strømkilden: Det registreres forløpende informasjon om
sveisestrømkildens aktuelle tilstand
og sveisesømmen, og disse gjøres tilgjengelig for brukeren. Disse detaljerte dataene kan brukes til å overvåke, analysere og dokumentere sveiseprosessen. Ved hjelp av en sentral
serverenhet (WeldCube) kan dataene
som kommer inn fra flere sveisestrømkilder via deres Ethernet-grensesnitt, sammenstilles og administreres
på bedriftsplan.
Også når det gjelder sveisesystemets
kommunikasjon med robotstyringen
har Fronius gått nye veier. De nye ro-

botgrensesnittene til TPS/i-systemet
er som alle prosessrelevante reguleringskomponenter integrert i systembuss-arkitekturen og kan dermed stille
alle relevante data til disposisjon for
robotstyringen i sanntid.
En ny grensesnitt-designer sikrer rask
og enkel offline-programmering av
robotgrensesnittet ved hjelp av et grafisk brukergrensesnitt. Slik kan brukeren utforme og tilpasse grensesnittet
etter sine egne krav og ønsker. I tillegg stiller Fronius forhåndsinnstilte
grensesnitt for styringssystemene fra
ledende robotprodusenter til disposi■
sjon.
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Yara Praxair lanserer sveisegass i 300 bar flasker:

– Migma gir en
lettere og sikrere
arbeidshverdag
Yara Praxair gjør med konseptet Migma hverdagen enklere for de
som bruker sveisegass i arbeidet. Med de nye gassflaskene med
300 bar trykk får du like mye innhold i en 33 liters flaske som i en
standard 50 liters gassflaske.
TEKST: BJØRNHILD FJELD – FOTO: TORE FJELD

De tre vanligste gassblandingene som
benyttes i sveising er ren argon, Secure 8 (argon + 8 % CO2) og Secure
18 (argon + 18 % CO2). Tidligere har
Secure 18 kun vært tilgjengelig i flasker med 200 bar trykk, men nå tilbyr
Yara Praxair også denne gassen på
flasker med 300 bar trykk.

– Det at man kan ha en flaske som er
mindre, men med samme innhold,
gjør hverdagen mye enklere for de
som skal bruke sveisegass i sitt daglige arbeid. Migma-flaskene er lettere
å håndtere enn tradisjonelle gassflasker. De veier mindre og er derfor lettere å flytte på – noe som er bra for arbeidsmiljøet. Dessuten er de lavere,
slik at de står stødigere for eksempel
bak på en sveisemaskin som flyttes
rundt. Tyngdepunktet blir lavere, noe
som er en stor fordel, sier Kjell Einar
Bregge, som er direktør ved Yara
Praxairs teknologisenter i Porsgrunn.
Integrert regulator
Mens du på en standard flaske for
sveisegass må koble til en ekstern regulator, kommer Migma med integrert
regulator med reduksjonsventil. Dette
gjør at gassflasken er enklere å bruke.
Den robuste innebygde regulatoren
har, foruten innholdsmanometer og
flowmeter, en ”gass-sparer” som passer på at produktiviteten er best mulig.
Ved hjelp av denne konstruksjonen
sparer brukeren gass ved hver sveisestart.
I tillegg gjør den innebygde regulatoren at sikkerheten ivaretas bedre.
– Hvis du skulle være så uheldig at
gassflasken velter, for eksempel under
flytting, ligger regulatoren til Migma
beskyttet under en hette slik at den
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ikke blir skadet, forklarer Bregge.
Regulatoren er utstyrt med en hurtigkobling som gjør at du raskt og enkelt
kan skifte mellom ulike gassflasker.
– Vi har brukt høykvalitetsflasker i
stål som har en lav vekt, men som
selvfølgelig følger internasjonale
standarder. Reduksjonsventilen har
Yara Praxair utviklet sammen med det
svenske selskapet Gass IQ. Hetten
som beskytter ventilen er utviklet av
oss, sier Bregge.
Tilpasset røffe arbeidsforhold
Det at Migma-flasken har en sylinder
i stål er gjort helt bevisst fra Yara
Praxairs side for at den skal være tilpasset de røffe omgivelsene på verksteder og byggeplasser. Ved å bruke
kompositt i sylinderen kunne man fått
ned vekten ytterligere, men da ville
flasken blitt bredere og kunne ikke
stått bak på en sveisetralle.
– Det var viktig for oss at gassflasken
skulle tilpasses arbeidssituasjonen til
de som skal bruke den. Migma er derfor utformet slik at den kan stå bak på
en sveisemaskin som trilles rundt på
arbeidsplassen, forteller Kjell Einar
Bregge.
Hensynet til HMS er noe Yara Praxair
tar på alvor, og de tilbyr derfor et bærehåndtak som kan brukes til både
Migma og andre gassflasker:
fortsettelse side 36
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Effektiviserer produksjonen
Den store konkurransen fra lavkostland hadde festet seg på netthinnen da selskapet tok et alvorlig grep og investerte i en ny helautomatisk bearbeidingslinje. Den første i sitt slag som noensinne er levert her til lands fra
nederlandske Voortman. – For å kunne være konkurransedyktige og bevare produksjonen i Norge også i fremtiden, er effektiv produksjonen helt avgjørende, sier daglig leder Verner Fagerli hos EMV Construction AS.
EMV ble i sin nåværende form etablert i 1989, mens røttene går tilbake
til 60-tallet, hvor den gang Magnor
Mek Industri ble etablert av familien
til dagens eiere. Den solide Eidskogbedriften lever av leveranser innen
stål og metallarbeider, for det meste
innen byggesektoren.
Barcode
Selskapet produserer nå som tidligere
trapper og rekkverk, men har gjennom
tiden utviklet seg til en tipp-topp moderne bedrift innen stålkonstruksjoner.
Flere store bygg i Oslo-området står
på referanselisten, og EMV kan blant
annet skilte med å ha levert stålkonstruksjonene til tre av høyblokkene på
Barcode, gjennom oppdrag fra den
velrenommerte entreprenøren Bundebygg.
– Med den nye linjen ønsker vi å ta
flest mulig jobber tilbake hit, innrømmer Fagerli. – På den måten vil vi
også øke omsetningen på produksjon
og bearbeiding av stålprofiler de neste
årene, legger han til.
EMV Construction har med denne investeringen tatt et godt jafs på veien

– Den nye Voortman-linjen gjør oss mer konkurransedyktige og vil bidra til å øke
omsetningen på produksjon og bearbeiding av stålprofiler de neste årene, sier daglig
leder Verner Fagerli hos EMV Construction AS.

til å bli en av landets ledende på bearbeiding av stålprofiler for produsenter
og leverandører i Norge.
– Dette gjør oss absolutt til en fullverdig konkurrent, både kvalitetsmessig

LCD-displayet sikrer nøyaktige innstillinger av V808 plasmakutteren.

og på pris. Vi kan nå konkurrere med
de fleste både på leveranser av halvfabrikata og ferdige CE-merket stål til
bygg, anlegg og øvrig industri, påpeker Fagerli.

Sveisearbeidet er også en viktig del av produksjonen.
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Stolte
I kjølvannet av den gigantiske maskininvesteringen måtte selskapet utvide
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sine produksjonslokaler for å få plass
til installasjonen av den splitter
nye helautomatiske kapp-, bore- og
profilskjærelinjen fra nederlandske
Voortman.
– Som sagt er dette den eneste Voortman-linjen i sitt slag som befinner seg
i Norge, og det er vi veldig stolte av,
sier Fagerli fornøyd.
Bearbeidingslinjen består av tre maskiner som har integrert multisystem
som styrer, bearbeider og transporterer stålprofiler automatisk gjennom
alle maskinene med høy presisjon og
produktivitet.
Lean-produksjon
Men effektiviseringen stopper ikke
der. I samme åndedrag innførte den 30
mann store bedriften Lean-produksjon.
– I samarbeid med alle ansatte og Sintef har vi innført Lean-produksjon.
Dette medfører en systematisert, ryddig og sikker arbeidsplass der alle
verktøy har sin faste plasser, forklarer
Fagerli. – Det gjelder å få bort alle
unødvendige tidstyver og å fange opp
elementer i jobbsyklusen som gjør
kostnadene høyere enn nødvendig,
fremholder han.
Sammen med ny bearbeidingslinje vil
dette gi bedriften en optimalisert og
effektiv produksjon med reduserte
kostnader og økt konkurranseevne
mot lavkostland.

Romslige lokaler gir god kapasitet.

– En ekstra bonus er økt trivsel og i
tillegg en viktig HMS-gevinst, fastslår
Fagerli.
Samarbeid i Norge
Fagerli mener at et bedre samarbeid
mellom norske stålprodusenter og
grossister vil kunne styrke norske bedrifters konkurranseevne mot lavkostland, og at de samlet kan redusere import av stålkonstruksjoner.
– Vi håper denne investeringen vil
komme både bransjen og ikke minst

sluttbruker til gode med norskproduserte varer, mener en åpenhjertig Fagerli.
– Vi er mer enn tilfreds med vårt nye
produksjonsanlegg og inviterer gjerne
andre produsenter til å avlegge oss et
besøk her på Magnor for å se vår nye
linje, avslutter daglig leder Verner Fagerli.
EMV Construction har en rekke sertifiseringer, godkjenninger og sertifikater, sjekk hvilke på hjemmesiden.

For mer informasjon: EMV Construction, v/VernerFagerli,
mob: 906 98 071, e-post: verner@emvc.no, www.emvc.no
Se også video:
https://www.youtube.com/watch?v=KqC00erFc9M

Den nye bearbeidingslinjen
VB 1050 kappesystem er spesielt designet for å kutte konstruksjonsstål,
utstyrt med den nyeste teknologien som
servomotorer og spindler, disse systemene garanterer optimale skjærehastigheter og kutt av høy kvalitet

V808M plasma kuttesystem er utstyrt
med 8 akser. Den ekstreme fleksibiliteten med roboten figurskjærer og kan
merke alle 4 sidene av stålprofilen.
Dette systemet gjør det mulig å utforme
og å produsere konstruksjoner med de
mest komplekse forbindelser.
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V630M boresystem er et CNC-styrt
system som muliggjør bearbeiding fra
3 sider. Maskinen har 2 automatiske
verktøyvekslere for totalt 10 verktøy
som gjør denne maskinen meget fleksibel.

Unikt merkesystem
I tillegg har maskinene har et unikt oppmerkingssystem som samtidig merker
opp plassering av detaljer i målestokk
1:1 og markerer detaljnummer som gjør
det enkelt for montering av deler som
skal sveises til profilene. Maskinene
merker alle fire sider på profilene for
plassering av detaljer. Dette medfører
tidsbesparelser på manuelle oppmålinger og merkinger som medfører økt
kapasitet og lavere kostnader på egen
produksjon. Kompliserte søyler og bjelker vil kunne gi gode kostnadsbesparelser.
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Målet var å lage den perfekte skoen.
Nå lanseres resultatet, Arbesko 342. Et
moderne svensk kvalitetsprodukt
med perfeksjon ned til minste detalj.

Ny luftig sko på markedet
Arbesko 342 er dessuten den første
skoen i Arbesko-sortimentet som er
utstyrt med Boa snøresystem.
– Dette er den beste skoen vi noensinne har laget. Skoen er svært behagelig og sitter perfekt på foten.
Ergonomisk i en klasse for seg – og
den er så enkel å ta på, ta av, og justere, at det gjøres med et enkelt enhåndsgrep, konstaterer Richard Parent, forsknings- og utviklingssjef
på Arbesko.
Snøringssystem
Arbesko 342 er den første skoen bedriften lanserer med det velkjente
snøringssystemet Boa.
– Vi er langt i fra de første til å benytte Boa snøringssystem, men vi
er overbeviste om at vi har fått frem
den beste verneskoen med den
beste løsningen som finnes på markedet i dag, sier Richard Parent.
– Vi har nøye studert hvordan snøresystemet Boa fungerer og hvor-

Migma gir en lettere...
fortsettelse fra side 33

– For å lette håndteringen av gassflasker tilbyr vi produktet Gas Grabber,
som er en bæreanordning for alle typer gassflasker i stål. Dette er et bærehåndtak som du trer over flasken, og
som gjør at man enkelt kan løfte den
og bære den med seg, forklarer Tom
Eskil Grande, markedssjef i Yara Praxair.
Lanseres i Norge
Yara Praxair var med sitt Migma-kon36

dan vi kunne utnytte dets styrker slik at det samvirker perfekt
med våre sko. Det viste seg at Boa
fungerte optimalt sammen med vår
konstruksjonsteknikk, som vi kaller
Stability System. Arbeskos utviklingsteam har i en rekke egne tester
blant annet sammenlignet hvordan
antallet ”guidepunkter”, som snøringsvaieren går igjennom, påvirker
skoen og hvordan de bør plasseres
for å fungere perfekt. Det endte i tre
punkter i stedet for to, som mange
andre skomerker har valgt. Den
øverste sitter dessuten noe høyere
enn vanlig. Dette for at skoen skal
sitte på beste mulige måte, at man
skal få et riktig hælgrep og for at
trykket fra snøringen skal fordeles
jevnt over foten.
Luftig sko
Arbesko 342 er fylt opp med smarte
løsninger, flere av dem egne patenter. For eksempel den innovative og

sept først ute med å tilby Secure 18
med 300 bar trykk da det ble lansert i
Sverige. Nå kommer Migma også til
Norge.
– Denne nye gassflasken har vært en
kjempesuksess i Sverige. Vi har fått
veldig mange gode tilbakemeldinger
fra kunder, og flere har etterspurt
når den kommer til Norge, forteller
Grande.
Han sier at hovedmålgruppen for den
nye gassflasken er kunder som har behov for fleksibilitet og mobilitet i sitt
daglige arbeid med sveising – blant
annet entreprenørbransjen, verkstedindustri og ulike serviceselskaper.

unike kombinasjonen av Arbeskos
elastiske gelepute Energy Gel 2.0
og innleggssålen X-40 Duo, som
ble lansert i slutten av 2014. Arbesko 342 har også en ekstremt luftig
netting i sidepartiene, som gir føttene et svalt og velventilert miljø.
Allerede i september kan vi forvente oss ennå en perfekt sko fra
Arbesko. Da lanseres Arbesko 386
med de sam- me gode egenskapene,
men på modellen er den luftige nettingen erstattet med det vannavvisende og slitesterke funksjonsmaterialet Cordura.
For mer informasjon:
Peter Svensson, forretningssjef –
peter.svensson@arbesko.se,
+46 19 30 66 08, Richard
Parent, forsknings- og
utviklingssjef –
richard.parent@arbesko.se,
■
+46 19 30 66 38

Prisen på gassen i en MIGMA flaske
vil være det samme som på andre typer gassflasker.
Leien av flasken vil imidlertid være
noe høyere enn en standard gassflaske, men den samme som for en 50
liters FlowReg-flaske med 200 bar
trykk. Med andre ord får du et bedre
produkt til samme pris.
– Tilbakemeldingene fra kundene er
at dette er en veldig hendig og praktisk flaske som letter arbeidshverda■
gen deres, forteller Grande.
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Akers verft i den amerikanske byen
Philadelphia skal bygge fire tankere
for selskapet Kinder Morgan.
Kontrakten har en verdi på 4,7 milliarder kroner. Skipene skal bygges
mellom november 2016 og november 2017, opplyser Aker Philadelphia Shipyard i en børsmelding.

Sveisekurs
Teknologisk Institutt (TI) tilbyr sveisekurs i alle manuelle sveisemetoder og materialer til både bedrifter og privat personer som ønsker opplæring i grunnleggende
sveis eller praktisk trening før avleggelse av sveisesertifikatprøve.
Ønsker du å lære mer om de enkelte sveisemetodene
og materialer, som for eksempel TIG, MIG, MAG,
Rørtråd og Elektrode sveising? Kursene varierer i forhold til ønsket kompetansenivå og er individuelt tilpasset. TI tilbyr klasseromsundervisning og praktisk
trening i vårt sveiseverksted tilpasset ditt ønske og
behov. Kursdeltakerne får en tett oppfølging av
instruktør. De tilbyr også sertifisering av sveisere og
«site test» i våre lokaler, eller ute hos deg som kunde.
Teknologisk Institutt utfører sertifiseringsprøving i
henhold til NS-EN 287-1 og NS-EN ISO 9606-serien.
Les mer om sertifisering av sveisere på
www.teknologisk.no/TI-Sertifisering-as

Kurs om nye
standarder
I SveiseAktuelt nr. 2 ble det gitt
informasjon om kurs om nye
standarder. Slik som bildet er nå
ser det som om at kurset vil bli
arrangert i andre halvdel av november måned. Da vil også NSEN ISO 14732 være klar med
norsk tekst.
Veiledningen til NS-EN ISO
9606-1 er nå klar og den vil bli
lagt ut på NSFs hjemmeside på
lik linje med veiledningen til
NS 477 som allerede ligger der.

Hva skjer i
2015

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

Materialtesting
Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer i henhold
til nasjonale og internasjonale standarder. Med fokus på kvalitet
og rask responstid utfører vi en rekke tester:
> Strekkprøving
> Bøyeprøving
> Skårslag
> Metallografi
> Feritt-telling

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

sjursendesign.no 2015

Milliardkontrakt
til Aker-verft

> Varmebehandling
> Korrosjonstesting
> Gnisterodering

22.-24. SEPT.: HI MESSEN I
HERNING, DANMARK
24. SEPT.:

NORDIC PRESIDIE
MEETING

28. SEPT.:

EWF MEMBERS
REGIONAL MEETING,
KØBENHAVN

NOVEMBER:

EWF GENERAL
ASSEMBLY,
PORTUGAL.

FOR FLERE DETALJER OM ARRANGEMENTENE, SE WWW.SVEIS.NO
<HTTP://WWW.SVEIS.NO>
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Frank Hulbekkmo 916 31 399 frank.hulbekkmo@molab.no
Robin Andersen 907 30 060 robin.andersen@molab.no

www.molab.no
(+ 47) 404 84 100
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2015

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.:
1/15
2/15
3/15
4/15

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

Annonse- og artikkelfrist:
13. februar
8. 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 2 000

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

www.sveis.no

NSFs HOVEDSTYRE 2015/2016
Erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87

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

Idar Vartdal, medlem
Steel & Weld Supply AS
idar@steel-weld.no
Mobil: 91 35 00 73

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

Kathrine Molvik, medlem
FeC AS
kamo@fec.as
Mobil: 92 60 32 89

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

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

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

Knut Arne Hundal, 2. varamedlem
voestalpine Böhler Welding Nordic AB
knutarne.hundal@voestalpine.com
Mobil: 41 55 60 66
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FitWeld Evo 300
Store krefter, små dimensjoner
og multispenning
FitWeld Evo 300 har mange innovative finesser og er Kemppis nyeste løsning for kompakt og bærbar MIG/MAGsveising. Strømkilden er laget for multispenning og kan kobles til nett med 220 – 440 V 3-faset primærspenning.
Kombinasjonen QuickArc™ tenning, det nyeste GT WireDrive™-mateverket, Brights™ kabinettbelysning og digitalt
display samt andre funksjoner gjør sveising i tungindustrien raskere, enklere og tryggere.
Fart, kvalitet og økonomi

www.kemppi.com

