FAGTIDSSKRIFT FOR
NORSK SVEISETEKNISK
FORBUND
www.sveis.no

NR. 4 2009
64. ÅRGANG

Stålkonstruksjonen til
Nye Holmenkollbakken
er på plass!
Ny revolusjonerende
sveiseteknikk!
Med nese for
sikkerhet

Vi ønsker alle våre forbindelser
en riktig God Jul
og et Godt Nytt År!

Bilde: Statoil / Eiliv Leren

Når kravene er som tøffest..

Elgacore DWA 55LSR
Klimaet og miljøet setter grensene.
De mekaniske egenskapene er avgjørende.
Det finnes produkter som klarer de tøffeste kravene.
Elgacore DWA 55 LSR lever opp til kravet -46° C og
45 J etter spenningsgløding. Stabile resultater også
i rot.

Elgas produkter tilfredsstiller kravene ved bygging av
LNG anlegget Snøhvit !
Elga AB c/o Elga Norge, Postboks 94, 3051 Mjøndalen
Kundesenter Tlf: 32 20 81 20 Fax: 32 20 81 30
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PROFIL

Stålkonstruksjonen
til nye Holmenkollbakken
på plass

Holmenkollbakken har vært hjertet i norsk skisport i over 100 år. Helt siden Arne
Ustvedt satte den første bakkerekorden på 21,5 meter foran 12.000 tilskuere i
januar 1892, har det vært hopprenn der hvert eneste år. Holmenkollen som regnes
en av verdens tre mest berømte idrettsarenaer er ombygget hele 18 ganger, sist til
VM i 1982. Bakkerekorden på 136 meter, ble satt av Tommy Ingebrigtsen i 2006.
Her er JDS Architects vinnerforslag ”Holmenkollen Fyr” som gikk til topps i den åpne arkitektkonkurransen i 2007.

Generell opprustning av
nasjonalanlegget
Oslo Kommune og Norges Skiforbund er arrangør av Ski VM i 2011
og har besluttet å gi nasjonalanlegget i Holmenkollen en gjennomgripende opprustning. En viktig del av
dette er en ny hoppbakke. Den baserer seg på det dansk/belgiske JDS
Architects vinnerforslag ”Holmenkollen Fyr” fra arkitektkonkurransen
i 2007.

Svenske Lecor vant
stålentreprisen

den åttende og øverste seksjonen
skulle heises på plass, godt i gang.
Seksjonen består av starthuset og
veier hele 144 tonn.
Der møter vi Robert Uthberg (35)
plasschef for svenske Lecor Stålteknik AB som produserer og monterer
stålkonstruksjonen i den nye bakken. Han legger ikke skjul på at det
er ekstra trivelig at et svensk selskap
vant kontrakten på stålstrukturen i
hoppbakken. Et virkelig prestisjeprosjekt som gjør seg godt på referanselisten til Kungelv-bedriften.

Robert Uthberg er ingeniørutdannet og
Lecor Ståltekniks plasschef i
Holmenkollen. Selv om han trives godt
med hoppbakkeprosjektet ser han frem
til å feire julen med sin familie hjemme i
Uddevalla.

SveiseAktuelt overlater budsjettoverskridelser og skandaleoppslag
til tabloidpressen og slår følge med
informasjonsrådgiver Kristian Skalland Moen fra Idrettsetaten i Oslo
Kommune, opp i det enorme anleggsområdet.
Vårt siste besøk i anlegget fant sted i
slutten av november. Da var forberedelsene til det siste store løftet, hvor

왗

Hektisk anleggsvirksomhet har preget
hele Holmenkollen-området det siste
året. Blant annet har skistadion fått nye
broer og nye spor, oppgradering av skiskytterarenaen og bedre tilgjengelighet
for publikum er noe av det som man
håper skal være klart til prøve VM i
2010.

PROFIL
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Over 1000 tonn stål!

Dette veier seksjonene:
Seksjon 1: 73700 kg x 2 stk
Seksjon 2: 49700 kg x 2 stk
Seksjon 3: 131800 kg
inkl.sekundærstål og TRP
Seksjon 4: 145100 kg
inkl.sekundærstål og TRP
Seksjon 5: 186100 kg
inkl.sekundærstål og TRP, trapp
og heisbro
Heisbro: 14000 kg
Seksjon 6: 125000 kg
inkl.sekundærstål, TRP og trapp
Seksjon 7: 100900 kg
inkl.sekundærstål, TRP og trapp
Seksjon 8: 143900 kg
inkl.sekundærstål, TRP og trapp
Totalt 10.450 rustfrie skruer og bolter.
Stålet i konstruksjonen er fra 5 til
140 mm tykt.
Sveisetråd: Filarc PZ6138 og PZ6102
Elektroder: Esab Ok 48,08
Forbruk: Ca 4.000 kg tråd på site
Tråd totalt i konstruksjonen:
25.000 kg

Ti stålseksjoner i tilløpet
- Stålet får seg litt av en tur før det
havner her hos deg for sluttmontering?
- Stålet som brukes i tilløpet leveres av finske Ruukki og sendes til
Polen hvor komponentene til de forskjellige delene til seksjonene produseres. Deretter transporteres disse
til anleggsområdet i hvor de monteres sammen i seksjoner. Den første
delen av stålkonstruksjonen ble heist
på plass 17. juli.

Værforholdene bestemmer alt
- Dere er prisgitt værgudene i dette
arbeidet?
- Vær- og vindforholdene har stor
betydning når kjempekranene skal
løfte på plass disse store seksjonene
som veier fra 50 til nærmere 150
tonn. Vi har en grense på maksimum
seks sekundmeter vind, forklarer
Robert Uthberg. Det er en vindstyrke man knapt merker nede på
bakken.

Holder tidsskjema
- Det skal hoppes på ski her under
prøve VM i mars neste år. Blir dere
ferdig?
- Til tross for litt ustadig vær og
plagsom vind holder vi tidsskjemaet.
På det travleste har vi fra Lecor Stålteknik hatt 45 personer i arbeid her.
Disse har hånd om drift av kraner,
montering av stillaser og sveisearbeider på stålstrukturen.

Flinke folk som trives her
De åpne sideveggene på bildet skal kles med et fasadenett som skal stoppe 50
prosent av sidevinden som kommer inn i bakken.

- Dere har god erfaring med montering av krevende stålkomponenter?

Her heises seksjon 8 som skal inneholde starthuset for hopperne
på plass på toppen.

FAKTA OM NYE

쐽쐽 HOLMENKOLLEN

- Ja, og jeg vil påstå at vi har stålbransjens dyktigste montasjepersonale under ledelse av vår montasjeleder Per Arne Åberg i sving her på
anlegget. Tonen blant de som arbeider her er svært god og entusiasmen
er stor. Alle vet at det er en engangsopplevelse og få være med på et
slikt prosjekt, forteller Uthberg.

Sveisere fra hele Norden
- Vi har folk i jobb her fra 0700 til
1900 syv dager i uken. Av disse er
det gjennomsnittlig 14 sveisere i

sving hele tiden, og alle de nordiske
landene er representert blant disse.

Skal redusere vinden
- Vinden har ofte laget problemer for
hopperne i bakken. Det skal det gjøres noe med?
- Sideveggene på begge sider i
bakken skal kles med et fasadenett
vevet av 3mm rundtjern, totalt 3.730
kvadratmeter, som festes med tilsammen ca 10.000 rustfrie skruer.
Fasadenettet skal redusere sidevinden som kommer inn i bakken med

Byggherre: Oslo kommune
v/Erik Øimoen
Prosjektledelse:
Terramar/Kåre Hagen
Byggeledelse: Kåre Hagen
Leverandører:
JDS Architects
Nordconsult
ØKAW Arkitekter
Grindaker
NKR Riving AS
Sikkerhets-Konsultene AS
Brødrene Gjermundshauge
Veidekke
HENT AS
Doserdrift AS
Karlsen og Nordseth Entreprenør AS
MercurBryn ventilstasjon AS
Snowtec
Selvaag
Bravida
Doppelmayr
Infratek Entreprenør
Lefdal Intallasjon
Scandec Systemer AS
Telenor
Lecor
Bråtenmek
Elevator
Swiss Timing
Malthus
ISS
Tronrud Entreprenør
Entreprenørservice
Infratek Sikkerhet AS
Møller Undall AS
Niscayah AS
Seil-Frey
Jääputkisto

ca 50 prosent i følge ekspertene,
slutter plasschef Robert Uthberg
som lover å komme tilbake for å
oppleve et fullsatt Holmenkollen
under Ski VM i 2011.
■

AKTUELT
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Norsk Sveiseteknikk as
For å stryke vår posisjon i sveisemarkedet
har vi nå samlet lager, administrasjon og
salgsavdeling under samme tak!
Vår nye adresse er:
Postadresse:
Boks 575, 3002 DRAMMEN

Besøksadresse:
KJERRATEN 21, HOLMEN, 3013 DRAMMEN
Direkte ordretelefon: 32 75 29 88
Direkte ordrefax: 32 82 90 19
Ordre e-post: bestilling@nst.no
Webside: www.nst.no
Vi ser frem til å utvikle vårt samarbeid med både
nye og eksisterende kunder !
Med hilsen

Idar Vartdal, IWE
Salgs og Markedssjef
Norsk Sveiseteknikk AS
Kjerraten 21, 3013 DRAMMEN • Tlf. : + 47 91 35 00 73
idar@nst.no • www.nst.no

www.nst.no
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Prestisjefylt teknologipris for arbeid i Langset-selskap:

AKTUELT

Revolusjonerende
sveiseteknikk
Professor Øystein Grong ble nylig tildelt NTNUs og SINTEFs teknologipris for 2009. Grong fikk den prestisjefylte prisen for forskning rundt nye sammenføyningsmetoder av aluminium.

Langset-selskap
Arbeidet med å utvikle nye metoder
for å sveise aluminium skjer
gjennom selskapet Hybond AS som
er eid av Langset AS og NTNU
Technology Transfer AS. Forskningen på å utvikle nye metoder og
verktøy for å sveise aluminium har
sitt utspring i NTNU-miljøet i
Trondheim der professor Øystein
Grong arbeider, og er videreført og
skal kommersialiseres gjennom
Hybond AS.
– Dette er en prestisjetung pris

som er en stor anerkjennelse av det
store arbeidet som er gjort både av
Øystein Grong, i resten av NTNUmiljøet og av de ansatte i Langset.
Grong har gjort en kjempeinnsats
som har vakt oppsikt både nasjonalt
og internasjonalt, forteller en glad
og stolt styreformann i Hybond,
Odd Arne Langset.
Langset fikk skryt under prisutdelingen i Trondheim for at de har
våget å satse på utviklingen av den
nye teknologien. Også Innovasjon
Norge har vært en viktig støttespiller
i arbeidet som er utført.

Nær kommersialisering
– Dette har vært et prosjekt med
mye stang inn der vi har kommet
lenger enn vi kunne håpet på, fremholder Odd Arne Langset.
Vi er ikke i mål enda, men er ikke
så langt unna en kommersialisering
av den unike teknologien og merker
stor interesse fra inn- og utland. Jo,
vi har tro på at dette blir en suksess

Styreformann Odd Arne Langset i
Hybond (t.v.) og professor Øystein Grong
viser stolt fram NTNU og SINTEFs teknologipris.

for Hybond og Langset som kan
skape mange nye arbeidsplasser.
NTNU og SINTEFs teknologipris
er en av de mest prestisjefylte teknologiprisene som utdeles i Norge. I
fjor ble prisen tildelt det norske
søkemotorselskapet Fast. De fikk
prisen for utvikling av internasjonalt
ledende søketeknologi.
■

Alt klart til perfekt sveising av stål
TransSteel 3500/5000 er ensbetydende med intelligent industridesign, garantert enkel
håndtering, robust konstruksjon og lang levetid. Utstyrt med Steel Transfer Technology
oppnår du optimale stålesveisekarakteristikker med det digitalt styrte MIG/MAGsveisesystemet. Gjør deg klar til perfekt sveising av stål!

Robust og pålitelig
Enkel håndtering
Perfekt sveising av stål

FRONIUS NORGE AS, Finneveien 25, N 3300 Hokksund
Tel: +47/32/25 01 10, Fax: +47/32/25 01 11, E-Mail: sales.norway@fronius.com

www.fronius.com

Teknologien Grong har utviklet er
original og ulik all kjent sammenføyningsteknologi rettet mot aluminium, og kan potensielt bidra til en
betydelig verdiskapning i Norge.
Tradisjonell sveising av aluminium
gjør at metallet mister styrke og
struktur.
Den nye kaldsveis-metoden
anvender nanoteknologi og gjør at
styrken i metallet ikke blir endret.
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Det beste for stålsveisere
Sveisesystem for grove
forhold
Effektiv sveising av stål, enten det er
i maskin- og stålindustri, i rør- og
kranproduksjon, ved bygging av tog
og trikker eller i tankproduksjon, på
verft eller andre bransjer som behandler stål, skaper høy belastning
på mennesker og maskiner. Fronius'
utviklere er klar over sin oppgave og
har utviklet en helhetlig løsning:
Steel Transfer Technology. I september ble de fullt digitaliserte inverterstrømkildene TransSteel 3500 og
TransSteel 5000 for første gang presentert på messen "Schweißen &
Schneiden" i Essen. Både ved
MAG- og stavelektrodesveisning har
brukerne nytte av at de kan konsentrere seg om det vesentlige i sin daglige virksomhet. Intuitive funksjoner
og den innovative trådmatingen er
spesielt rettet mot stålsveising. Den
robuste, kompakte konstruksjone og
den lave vekten til TransSteel gir

høyere mobilitet i monteringshallen
eller på byggeplassen.
Produktene i TransSteel-serien gir
enkel betjening og robust pålitelighet i tillegg til perfekte sveiseegenskaper. Den sentrale styre- og reguleringsenheten sørger for en trygg
prosess og reproduserbare sveiseresultater selv ved prosessuelle endringer.
Den innovative trådmatingen er en
ytterligere forbedring man finner i
konseptet Steel Transfer Technology. Den lette, robuste enheten med
slangepakke, brenner og betjeningsdisplay gir pålitelig mating av sveisetilleggstråd. Funksjonen "comfort
wire" sørger for at tråden automatisk
tres inn i trådmateren. Brukeren kan
enkelt ta av den bærbare trådmaterenheten og ta den med til vanskelig
tilgjengelige sveisepunkter. Sveiseparameterne er stabile uansett hvordan slangepakken ligger.

Sveisesystemer i TransSteel-serien er
helt og holdent tilpasset behovene til
stålsveiserne.

En spesiell tenningskontroll forhindrer at det dannes dråper under
oppstart. I tillegg til standard-lysbuen kan det velges to andre lysbuetyper. Steel rot med fin, myk lysbue
kan for eksempel brukes til sveising
av rotlag og fylling av store spalter,
og Steel dynamic med konstentrert,
hard, dynamisk sprederlysbue egner
seg spesielt godt til deler som skal
festes ekstra godt.
Den innovative tilkoblingen FSC
(Fronius System Connector), egnet
for manuelt arbeid og robotarbeid,
for gass-og vannkjølte systemer gir
ekstra kvalitet, pålitelighet, fleksibilitet og komfort: Med bare én sentral
tilkobling for alle medier, klarer brukeren seg uten eksterne styreplugger. Den ergonomisk utformede
brenneren kan skiftes ut raskt og
sikkert med en hendel.

Den letthåndterlige trådmateenheten med betjeningsdisplay, brenner og en vekt på
bare 12 kg kan enkelt løsnes fra sveisestrømkilden og f.eks. tas med til vanskelig tilgjengelige sveisepunkter.

Holdbarheten til apparatene Trans
Steel-serien overbeviser selv under
intensiv bruk. I tillegg har de fremtidsrettet ustyr for teknologiske nyvinninger.
■
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ESAB Larvik
flytter til nye lokaler
Av Øystein Tomter
ESAB ble startet i Norge i 1938 i
Oslo, og i 1947 åpnet elektrodefabrikken i Larvik.
Hovedkontoret lå på Smedstad i
Oslo frem til 1969; da overtok Larvik også det ansvaret. Firmaet lå på
Kanalkaia frem til juni 1992, for siden fabrikken ble nedlagt i 1985 og
mye av varetransporten modernisert,
var det for mye dødplass samtidig
som lokalitetene etter hvert var blitt
uhensiktsmessige. Nye og fine lokaler ble funnet på Hovland, og 15.
juni 1992 flyttet 72 fornøyde medarbeidere og sjefer inn i nye lokaler.
Imidlertid er situasjonen igjen forandret og som i 1992 var det blitt for
mye dødplass.

Alle samlet utenfor det nye kontoret før salgsmøtet begynte. Fra venstre: Tor Erling
Nordrum, Torstein Wiberg, Bergen, Rune Pedersen, Jan O. Jensen, Drammen, Pål
Victor Verndal, Arne Nerli, Jan Iver Hansen, Ragnar Jørgensen, Asbjørn Nilsen,
Stavanger, Tor Helge Fjeldheim, Hanne Jonsmyr. Arne Axelsson, Katrin Wiklund og
Hanne-Siri Seim kom fra ESAB Gøteborg i forbindelse med salgsmøtet. Arve Ryen,
Larvik, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Nye og moderne lokaler i
gamle industribygg
Selve flyttesjauen foregikk på ”ulykkesdagen” fredag den 13. november
uten uhell.
Totalt disponerte de ca. 1.500 m2
på Hovland og det viste seg at de ca.
350 m2 som de nå har dekker behovet. Flotte lokaler i flotte omgivelser.
All industrivirksomhet på Treschow Fritsøes gamle industriområde i
Hammerdalen på Langestrand er avviklet, og de gamle industribyggene
er modernisert innvendig og utgjør
et bredt og spennende næringsmangfold. Her finner man alle mulige
bransjer representert og med ESAB
har også sveiseleverandør-bransjen
gjort sitt inntog.
ESABs lokaler ligger i det gamle
plateverkstedet, og det må nevnes at
det er akkurat 30 år siden daglig leder i ESAB Norge, Rune Pedersen,
tok sitt fagbrev som sveiser og platearbeider i de samme lokalene. Så for
hans vedkommende kan vi si at
ringen er sluttet!

Kjør inn gjennom den ærverdige porten
på Verkensgården og følg bilen på bildet.

Hanne Jonsmyr er alltid like blid. Pulten
kan reguleres. Nå er det ståpult.

Startet med salgsmøte i
nye lokaler

med Arne Skovro som er stasjonert i
Laxå, og Arne Nerli som er i Larvik,
men som har prosjektansvar for
Norden.
I forbindelse med salgsmøtet var
det gjester fra Sverige så det passet
bra å ta et gruppebilde av alle utenfor hovedinngangen til det nye kontoret.
Vi ønsker ESAB til lykke med
nye lokaler, og ESAB ønsker alle
velkommen til et besøk i nye omgivelser.
■

Allerede mandag 16. november var
det salgsmøte, og da SveiseAktuelts
utskremte medarbeider ankom, fungerte alt som normalt.
I de nye lokalene er det 11 kontorplasser, så i tillegg til de ni som er i
Larvik er det to gjesteplasser.
Videre har ESAB en mann i Stavanger, to i Bergen og en i Drammen, så totalt er bemanningen i dag
13 i Norge. Det er da ikke regnet

Aristo™ U82Plus
Et univers av muligheter

MIG/MAG, TIG eller MMA? Aristo TM U82 Plus åpner nye veier til et univers av muligheter.

Denne nye generasjon flerfunksjonell betjeningsenhet er nøkkelen til full integrering
av sveiseprosessene.
"AddOn" modulært design og forhåndsprogramerte synergi-linjer, gir eksepsjonell fleksibilitet.
Kontinuerlig software oppgradering garanterer deg en fremtidsrettet betjeningsenhet.
- SuperPulse TM for optimal kontroll av varmetilførsel.
- WeldPoint TM for kvalitetsoppfølging.
- QSet TM for parameteroptimering og buestabilitet.

Hvorfor vente ?

Kontakt oss på ESAB, så hjelper vi deg med å forbedre produktivitet og sveisekvalitet.
AS ESAB, Plateverkstedet, Nedre Fritzøe gate 2, 3264 LARVIK
Tlf: 33 12 10 00 Faks 33 11 52 03 firmapost@esab.no www.esab.no
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I dyp bølgedal
Norsk maritim industri trenger nye kontrakter så snart
som mulig. Av totalt 26 nybyggingsverft har seks skipsverft ordre for levering etter 31. desember 2010, bare
to av disse har leveringer etter 1. juli 2011.
– Industrien er vant med at leveranser/markeder går i bølger, men vi må
vel innrømme at den bølgetoppen vi
forlot, og den bølgedalen vi er nede
i, er mer enn hva vi forventet, sier
Egil Holland, bransjesjef for maritim industri i Norsk Industri. – Men
jeg tror ikke på noen industridød,
vår maritime industri er i utgangspunktet for robust etter tidligere års
tilpasninger.
Verftene har en samlet ordremasse
for levering i 2009, 2010 og 2011 på
ca. 55 mrd kroner. Dette betyr levering av 116 skip. I dette inngår alle
offisielle kontrakter, uansett om de
er finansiert eller ikke. - Dette kan
synes å være et høyt tall, og det er i
utgangspunktet kontrakter for opp
mot tre år, men så stopper det opp.
Globalt ble det produsert 1616 skip
fra januar til juni 2008, i motsetning
til 187 skip samme periode i 2009,
sier Holland.
– Norge har ca 49 mrd og 100
skip i ordrereserve, noe som er for-

midabelt. Men utfordringen er at det
ikke er noe særlig påfyll, seks skip
til 2,1 mrd i år. Disse kontraktene utgjør faktisk rekord i antall skip pr
land i Europa. Andre land i Europa
ligger altså betraktelig etter Norge
når det gjelder antall skip. Verftene
må ha nye kontrakter ca 12 mnd før
siste levering for å opprettholde kontinuitet i sysselsettingen (tid til prosjektering, innkjøp etc.) og mange
av de norske verftene må derfor ha
påfyll av nye kontrakter høsten
2009, forklarer Holland.

Antall og verdi
Sammenligning ordreinngang i antall og verdi fra januar-august:
Året 2007: 48 skip til en verdi av
23,3 mrd. kroner
Året 2008: 14 skip til en verdi av
5,9 mrd. kroner
Året 2009: 6 skip til en verdi av
2,1 mrd. kroner
– Leverandørene av skipsutstyr
har et stort globalt marked hvor de

Bransjesjef for maritim industri, Egil
Holland, håper ordreinngangen bedrer
seg raskt.

har 7-9 prosent markedsandel. Enkelte av leverandørene har fått noen
nye ordrer den siste tiden, men det
er langt fra den ordreinngangen som
er nødvendig for å opprettholde full
sysselsetting framover, sier Holland.
– Skipsutstyrsleverandørene kan
være utsatt for kanselleringer av
skipskontrakter globalt.

Vil erstatte gamle skip
Holland mener nye norske kystskip
kan erstatte de gamle skipene som
går langs kysten. – Det er helt klart
mulig å finansiere og bygge disse
skipene, med norsk reder, norske
skipsverft og med norsk utstyr som
en nasjonal dugnad. Vi ber ikke om
subsidier, men myndighetene kan
delta på garantisiden slik at norske
rederier er i stand til å finansiere
byggingen. Finansieringen er vanskelig når bankvesenet ber om 40
prosent egenkapital med meget høye
omkostninger på lån. Det er få eller
ingen rederier som kan kontrahere
med slike betingelser.
Holland sier at mer skipsbygging
må til for å avhjelpe den dramatiske
situasjonen som kan oppstå for
skipsindustrien utover i 2009 og
2010.
■
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RadøyGruppen –
en virksomhet i rask vekst
Fokus på kvalitet, kompetente medarbeidere og
evne til å utnytte muligheter i markedet har
gjort RadøyGruppen til en
raskt voksende bedrift.
Samtidig har HMS arbeid
hatt høy prioritet.
Et nytt innovativt filtreringsanlegg for luften i
verkstedhallen har gitt
bedre arbeidsmiljø og reduserte energikostnader.
– RadøyGruppen ble etablert i 1969
under navnet Radøy Mekaniske
Verksted, forteller Lasse Ståløy, administrerende direktør ved bedriften.
Den store aktiviteten på oljesektoren
utover 70 og 80 tallet førte til at bedriften vokste raskt. Produksjonsanlegget her på Vetås ble kjøpt i 1996.
Opprinnelig var det en gammel betongfabrikk. Siden den gang har vi
bygget på flere ganger for å få nødvendige produksjons kapasitet. Vi så
at det var markedsmuligheter på
flere områder og var fast bestemt
på å utnytte disse.

Organisk vekst
At RadøyGruppen har vokst raskt er
det ingen tvil om. I 2004 var omsetningen 38 mill. Fire år senere viste
regnskapstallene 117 mill. Som om
det ikke er nok, 1 halvår 2009 passerte omsetningen 107 mill. Da er
gjenstår enda halvparten av året.

Omsetningen for hele året er budsjettert til 180 mill.
Vi snakker dessuten hele tiden om
organiske vekst. Det er ikke foretatt
oppkjøp av andre virksomheter. I
dag sysselsetter bedriften ca. 90 ansatte. I tillegg kommer innleid arbeidskraft.

Flere virksomhetsområder
– Skipsindustrien var vårt største
marked på 80 og 90 tallet, fortsetter
Ståløy. Fra midten av 90 tallet ble
det produsert en rekke stålbroer,
samtidig som vi hadde stort fokus på
skipsreparasjoner og offshore relatert virksomhet. I dag har vi flere
ben å stå på. Markedene går i sykler,
men vi har stor tro på fremtiden. Vi
ønsker å være fleksible slik at vi kan
tilpasse oss den etterspørsel som
måtte komme. Grovt sett kan vi si at
vi i hovedsak produserer stålkonstruksjoner til skipsindustrien, offshore og subsea. Spesielt subsea
konstruksjoner stiller store krav.
Noen av komponentene skal senkes
ned på inntil 1000 m dyp. Da er det
viktig at kvaliteten er på topp. Shell
sender for eksempel egne metallurger for å kontrollere kvaliteten. Alt
tilsatsmateriell som benyttes ved
sveising av en komponent blir testet.
Her skal det ikke svikte i noen ledd.
Vi forventer at subsea vil være et
viktig marked også i fremtiden

Alle typer isolasjon
– For ikke lenge siden startet vi opp
en isoleringsavdeling. Denne kan utføre alle typer isoleringsoppdrag
som støyisolering, brannisolering,
varme- og kulde isolering. Vi har utført en rekk brannisoleringsoppdrag
på moduler til offshorefeltene Valhall, Halfdan, Gjøa og Sleipner.
Dessuten har vi isolert rørgatene på
hurtigrutene og utført en rekke oppdrag på nybygg ved Bergen Group.
For tiden har vi begynt å lukte på de
mulighetene vindkraft gir. EU er

meget opptatt av vindkraft og politisk står vindkraft på dagsorden også
her i Norge. er. Vi har kompetanse
på et bredt felt og erfaring med å levere kvalitet. Produksjon av subsea
konstruksjoner kunne nok slukt oss
helt, men vi har passert på å holde
aktivitetene i gang også på andre
markedsområder.
Ensidig spesialisering kan være farlig – man blir veldig sårbar. Dessuten kan man fort bli prisgitt et fåtall
kunder.

Sterkt Fokus på miljø
– Vi har en nullvisjon når det gjelder
arbeidsrelaterte skader på menneske,
miljø og materiell.
Derfor jobber vi kontinuerlig med
kvalitet og helse, miljø og sikkerhet.
Målet er et best mulig arbeidsmiljø
for alle våre ansatte samtidig som vi
ikke skal forårsake skader på det
ytre miljø.
Vi er Miljøfyrtårn sertifisert. Det betyr mye både for våre ansatte og for
våre kunder.
Neste mål er ISO 14000 sertifisering. Problemet med sveiserøyk og
tilsvarende luftforurensning i verkstedhallene har lenge vært høyt prioritert. Nå ser det ut til at vi har funnet en løsning på dette problemet.

Vinn-Vinn løsning
– Sveiserøyk og røyk fra annet
varmt arbeid er et kjent problem i
mange verkstedbedrifter, slår JanErik Grytnes fra Holgers AS fast.
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varme luften ned og bidrar til oppvarming av hallen. Dette gir en betydelig energibesparelse. Forrige vinter ble det så godt som ikke brukt
olje til oppvarming. Sveising og andre varme arbeider genererte den
varmen man trengte. En vinn-vinn
situasjon på alle måter.

Bedre arbeidsmiljø
Også de ansatte i bedriften kan bekrefte at luften i hallen er blitt betydelig bedre.
– Vi ansatte er så absolutt fornøyd, sier Atle Hamre, verneombud
ved bedriften. Det er både blitt renere og varmere i hallen. Det er
ingen tvil om at anlegget fungerer
godt. Når solen skinner inn
ser luften både klar og ren ut. Det er
stor forskjell fra tidligere. Da lå det

et tynt lag støv overlat i verkstedhallen. Dette problemet er også borte.
Når vi tømmer filterbøttene for støv
ser vi hvor effektivt anlegget er.
For spørsmål eller tilleggsinformasjon kontakt:
Holger’s AS
Andebu Næringspark
3158 Andebu
Jan Erik Grytnes
Tel. 33 43 02 30/911 19 428
jan-erik@holgers.no
■

NSF AVDELING HEDMARK/OPPLAND ETABLERT
Den 27. oktober var det innkalt til møte på Lillehammer
Hotel for å forsøke å etablere en ny avdeling for Hedemark og Oppland. Det var noe tynt oppmøte, men de
som var møtt fram var alle enige at en lokalavdeling av
NSF rundt Mjøsa burde ha livets rett.
Et interims styre ble valgt og fikk følgende
sammensetning:
Bjørn Mosæther, Eiva Safex as
leder
Rune Dahlen, TESS as
nestleder
Andreas Aasen, Lillehammer Ind. Salg as styremedlem
Jan Sandvold, TESS as
styremedlem
Asgeir Haug, KEMPPI as
styremedlem
Det nye styret samlet rundt bordet på Lillehammer
Styret vil arrangere en temakveld i januar/februar 2010
som sitt første arrangement.

Yrkes NM i sveis går av stabelen i Hamar i oktober neste
år og den nye avdelingen vil være sentral i dette arrangementet.
Vil du være med i NSF avd HED/OPP ta kontakt med
Bjørn Mosæther – bjørn@eiva-safex.no

Sveiste kumlokk for Obama
Det ble også gjort da Bill Clinton besøkte Oslo som sittende president, av frykt for attentatforsøk nedenfra. 430 kumlokk i
Karl Johans gate ble sveist igjen uken før USAs president kommer til Oslo for å motta Nobels Fredspris.

Sølv og bronse til Norge i WorldSkills
De 19 norske ungdommene som deltok i verdensmesterskapet i yrkesfag gjorde en historisk god innsats. Sølv i Telekommunikasjon og bronse i Bilskade og halvparten av det norske laget fikk utmerkelsen ”Medal of Excellence”.

En opplevelse og få være med
- Det er kjekt å ha fått være med på dette, sier sveiser Alexander Mukhin (21) fra Sandnes. Til daglig jobber han hos Aker
Solutions i Stavanger. Jeg hadde håpet å komme noe høyere på resultatlisten, men spennende har det
virkelig vært, sier han. Det er jo en opplevelse, så jeg anbefaler andre unge å melde sin interesse for å kunne bli med en
annen gang, sier Alexander til SveiseAktuelt.
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Ved varme arbeider på ulegert stål er
mesteparten av de helseskadelige
stoffene ørsmå partikler i form av
røyk. Denne røyken stiger opp og
legger seg som en sky oppunder taket. Etter hvert som temperaturen
synker kjøles den ned og forurenser
luften i hele verkstedhallen. Problemet kan naturligvis løses med vanlig
ventilasjon. Dette er imidlertid en
dyr løsning. Varmetapet er enormt.
Vi har valgt en annen løsning. Store
avsugsenheter suger den varme luften ned på gulvnivå. Avsugsenhetene er utstyrt med filtre, Disse filtrerer bort 99,9 % av støvet. Samtidig hentes varmen oppunder taket
ned på gulvnivå. Tidligere kunne
temperaturen under taket være 27 –
27 °C samtidig som den kun var 10
– 12 °C på gulvnivå. Nå føres den
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Robotkvintett
i fuldt flor
En 40 kvadratmeter stor
robotcelle leveret af Migatronic Automation med en
symfoni af fem svejse- og
håndteringsrobotter med
visionsystemer var løsningen, da Lonevåg Beslagfabrik ved Bergen
skulle rationalisere arbejdsgangene ved samling, svejsning og pakning
af en stigeenhed.
Robotsymfoni Af Kim H. Skaarup
Effektivitet og rationelle arbejdsgange er i højsædet, når man hvert
år skal bearbejde og samle over en
halv millioner trin og en lang række
andre små og store bukkede dele i
fladjern. Det kender de alt til hos
Lonevåg Beslagfabrik, der har specialiseret sig i fremstilling af trin,
stiger, snefang, gangbroer og platforme til hustage, og beslag til garageporte.
Produktionen foregår derfor med
en høj grad af automation med alt
lige fra lynhurtige CNC-styrede laserskæremaskiner til komplekse maskiner, der klipper og former de enkelte emner på samme maskine uberørt af menneskehånd, suppleret af
en lang række industrirobotter, der
bl.a. palleterer europapaller, lokker
emner eller punktsvejser.
Målet er hele tiden at effektivisere
produktionsflowet, og derfor blev
danske Migatronic Automation involveret i Lonevågs seneste og største udfordring.
- Vi ønsker konstant at rationalisere samtlige vores monotone arbejdsprocesser med robotter, så vi
kan bevare vores konkurrenceevne i
konkurrence med lavtlønslandene i
Asien, siger Jørn Jacobsen, der er
daglig leder.

Der gik cirka to år fra den første
henvendelse, til anlægget stod færdigt og kørte i fuld drift, og heraf
blev det første år brugt på projektering og forundersøgelser. Siden blev
der brugt yderligere 12 måneder på
opstilling, indkøring og modificeringer, inden det kørte optimalt.

Suppleres med visionsystem
Anlægget består i hovedtræk af fem
6-aksede knaldgule Fanuc svejse- og
håndteringsrobotter, som supplerer
hinanden i en 48 sekunder lang proces, hvor de to første håndteringsrobotter i et parløb i første omgang
placerer fem stansede stumper præcist på et transportbånd. Det sker
ved hjælp af visionsystemet, der angiver emnernes position i forhold til
robottens koordinatsystem, inden de
føres videre og svejses sammen i
fixturet, for til sidst at blive placeret
i en Europapalle.
Forvirrende og forunderligt ser
det ud i et højt tempo, mens de fem
svejse- og håndteringsrobotter arbejder sammen i fællesskab omkring
det 20 meter lange transportbånd og
fixturet.

48 sekunder lang
cyklustid
I første omgang føres de fem emner
frem på transportbåndene fra stansemaskinerne og hen til de to oplyste
visionstationer, hvor systemet kan
finde ti emner på 48 sekunder. Visionkameraet er placeret en til to meter over billedoptagelsesområdet, og
det angiver emnernes position i forhold til robottens koordinatsystem,
så robotterne kan opsamle og placere stumperne på bufferbåndet med
stor præcision. Den ønskede cyklustid ligger på 48 sekunder pr. emne,
og derfor er målet at aflevere et
emne for hvert femte sekund på det
lange bufferbånd. Samtidig har systemet også fået monteret en lille sta-

tion der kan vende emnet 180 grader
hvis noget eventuelt går galt undervejs i den komplicerede proces.

Kompleks fixtur
Ti sekunder senere er emnerne
henne ved robot nummer tre, som
tager emnerne enkeltvis fra bufferbåndet og placerer dem én ad
gangen i det komplekse trekantede
fixtur, der er beregnet til to sæt færdige stigeenheder ved hver af kanterne.
Når fixturet er fyldt op og alle emner er på plads, spændes emnet i den
rigtige position via et sæt pneumatiske spænder, der fikserer det i den
rigtige position.
Fixturet, som er monteret på et
specielt taktbord med integreret robotakse, føres derefter frem i små
nøje afstemte trin med 120 graders
step til robot nummer fire, som ophæfter emnet med 16 nøje afstemte
punktsvejsninger.
Der er efterhånden gået 40 sekunder, og det færdige emne er nu
klar til palletering, og vi er fremme
ved håndteringsrobot nummer fem.
Den griber efterfølgende den færdige stigeenhed og fører den præcist
over i en Europapalle, hvor stigeenhederne lægges lag på lag.

Tilfredshed trods store
udfordringer
Det nuværende anlæg forventes at

være tjent hjem på syv til otte år,
men det tal halveres når firmaet senere investerer i en ekstra robot. Og
selv om der har været masser af udfordringer forventer firmaet, at det
kan betale sig, da man har fået en
uvurderlig viden fra den 2 år lange
proces.
- Vores foreløbige erfaringer er
positive og vi er yderst tilfredse med
løsningen, da vi føler vi er blevet
teknologisk førende med så avanceret teknologi i huset, og vi overvejer
da også allerede nu at følge op på
projektet og se os om efter nogle
flere robotter, slutter han.

ønsker sine lesere og
annonsører en riktig God Jul
og et Godt Nytt År!

Fem gode råd til virksomheder, der ønsker at
investere i en robot
Jørn Jacobsen, daglig leder af Lonevåg Beslagfabrik, har fem gode råd
til virksomheder, der overvejer at investere i en robot:
1. Brug lang tid på at udvikle det
rette layout i robotcellen, så robotten har nemt ved at håndtere emnerne.
2. Gør plads til et lager af de færdige
stumper som robotten fremstiller,
så der er en god buffer, når robotten er ude af drift.
3. Sørg for at opnå de rette lysforhold, hvis der monteres visionanlæg på robotcellen.
4. Råemnerne skal være bearbejdet
med et topmål af præcision, da en
robot ikke kan kompensere for
småfejl i modsætning til et menneske.
5. Få en fleksibel løsning, så du kan
ændre i opstillingen, hvis emnerne
ændres i opbygningen.

Bag om Migatronic
Automation
Migatronic Automation, som har sit
udspring i Svejsemaskinefabrikken
Migatronic, er en dansk virksomhed
etableret i 1986 med speciale inden
for svejseautomatisering. Virksomheden valgte tidligt at specialisere
sig inden for robotsvejsning og har i
dag omkring 50 medarbejdere.
Migatronic Automation har foreløbig solgt 400 robotter i alt, hvoraf de
150 er specialløsninger, hvor håndteringsrobotter er sammenkoblet
med svejseceller.
■

Teknologisk Institutt
Din totalleverandør innen sveiseteknologi
Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester innen
sveise- og materialteknologi. Vi har lang erfaring innen
opplæring, rådgivning og sertifi sering, og er blant
landets ledende leverandører innen sveisetekniske tjenester.
Vi er representert i Stavanger, Kongsberg og Oslo samt gjennom
et landsdekkende nettverk av underleverandører
I Stavanger kan vi tilby:
• Kurs i alle sveisemetoder og lodding
• Sertifisering av sveisere og lodder
• Utarbeidelser av sveiseprosedyrer
• 3. parts bevitnelse og produksjonsoppfølging
• Kurs i Sveiseinspektør NS 477/IWI
*) NS EN 473 sertifikat kan tas i forbindelse med kurset NS 477

• Kurs i Sveisekoordinator IWS
• Kurs i lesing av materialsertifikater
Mer informasjon/påmelding:
Tlf 51 88 02 16, faks 51 88 02 18,
e-post sidsel.simensen@teknologisk.no,
Alle kurs kan også holdes bedriftsinternt, eller
skreddersys etter bedriftens behov.
Ta kontakt for mer informasjon!

www.teknologisk.no
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Utførelse av
stålkonstruksjoner
Kvalitetskrav ved sveising og krav til sveiseteknisk personell
NS-EN 1090-serien – Utførelse av
stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - består av tre deler:
NS-EN 1090-1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter
NS-EN 1090-2: Tekniske krav til
stålkonstruksjoner
NS-EN 1090-3: Tekniske krav til
aluminiumkonstruksjoner
I denne artikkelen vil del 2 av
standardserien bli spesielt behandlet.
Denne standardserien vil komme
inn under byggevaredirektivet –
89/106 EEC – som en harmonisert
standard. Dette vil gi standardserien
en tilsvarende posisjon som standarder for trykkpåkjent utstyr har i dag
opp i mot direktivet for trykkpåkjent
utstyr.
Oppdragsgivere har her en unik
mulighet til å still krav som vil gi
kvalitet til stålkonstruksjoner. Tilsvarende må de utførende virksomheter tilpasse sin kompetanse til å
møte de krav som vil bli stilt.
Ved utførelse av stålkonstruksjoner er sveising den dominerende
prosess for sammenføyning – både i
produksjonsfasen og i montasjefasen.

tetskrav i samsvar med NS-EN
ISO 3834-3;
- EXC3 og EXC4 – tilsvarer omfattende kvalitetskrav i samsvar med
NS-EN ISO 3834-2.
De samme kvalitetsklassene er
samkjørt mot akseptkriterier ved inspeksjon og NDT-prøving, og når
det gjelder kompetansenivå til sveisekoordinatorer.
Sveisere og sveiseprosedyrer skal
godkjennes i samsvar med aktuelle
standarder.
NS-EN 1090-2 stiller strenge krav
til ovennevnte kvalifikasjoner og betegnelsen SKAL er gjennomgående.
Det gir ingen grunn til misforståelse
om hvilke krav som stilles på de aktuelle nivå.
Standarden har mange hovedpunkter, men det er spesielt de etterfølgende som er av stor betydning
når det gjelder bruk av sveising ved
sammenføyning.
Følgende områder er spesifikke
når sveising benyttes som sammenføyningsprosess ved utførelse av
stålkonstruksjoner:
7.2:
7.3:
7.4.1:

Grunnleggende i denne standarden er kravet til å plassere de ulike
konstruksjonsformer i kvalitetsklasser. Disse kvalitetsklassene er bygget opp med relasjon til kvalitetskrav ved sveising i den internasjonale standardserien NS-EN ISO
3834.

7.4.2:

- EXC1 – tilsvarer elementære kvalitetskrav i samsvar med NS-EN
ISO 3834-4;
- EXC2 – tilsvarer standard kvali-

11:
12:

7.4.3:
7.5:
7.6:
7.7:

Sveiseplan;
Sveisemetoder;
Godkjenning av
sveiseprosedyrer;
Godkjenning av sveisere og
sveiseoperatører;
Kompetansekrav til sveisekoordinatorer;
Forberedelse til og
gjennomføring av sveising;
Akseptkriterier;
Sveising av rustbestandige
stål;
Geometriske toleranser;
Inspeksjon, prøving og
toleranser.

7.2 – Sveiseplan
Standarden gir her en opplisting i 13
punkter som grunnlag for en sveiseplan. En sveiseplan skal utarbeides
for alle sveiseaktiviteter og den skal
bl.a. inneholde:
- Type sveis(kilsveis, buttsveis,
grenrørforbindelser etc.), og godkjente sveisere som kan utføre de
aktuelle sveiseoppgaver;
- Sveiseprosedyrer, tilsettmaterialer,
krav til forvarming og mellomstrengstemperatur;
- Kryssreferanse til en tilsvarende
inspeksjonsplan,
- Krav til identifisering av sveisere;
- Krav til overflatebehandling

7.3 – Sveisemetoder
Standarden gir en oversikt over aktuelle sveisemetoder med referanse
til den internasjonale standard NSEN ISO 4063.
Riktig valg av sveisemetode i
samsvar med godkjenning av sveisere er meget viktig for kvaliteten på
det endelige produktet. Sveisemetode er en viktig grunnleggende variabel ved godkjenning av sveisere.

7.4.1 – Sveiseprosedyrer
All sveising – delproduksjon og ved
montering/oppstilling – skal
gjennomføres på grunnlag av:
- Aktuelle sveiseprosedyrespesifikasjoner i samsvar med NS-EN
ISO 15609-serien (lysbue-, gass-,
laser- og motstandssveising) og
NS-EN ISO 14555 ved boltsveising og NS-EN ISO 15620 ved
motstandssveising;
- Sveiseprosedyreprøving i samsvar
med NS-EN ISO 15610 til 15613
og 15614-1.
- Tillegg M i standarden gir en
oversikt over gangen i utarbeidelse av en sveiseprosedyre.

7.4.2 – Sveiseteknisk
personell
Betegnelsen sveiseteknisk personell
dekker sveisere og sveiseoperatører.
Spesifikke krav her er at:
- Sveisere SKAL ha sveisesertifikat(er) i samsvar med NS-EN
287-1: Godkjenningsprøving av
sveisere – Smeltesveising – Del 1:
Stål.
- Sveiseoperatører SKAL ha sertifikat(er) i samsvar med NS-EN
1418: Sveiseteknisk personell –
Fullmekanisert og automatisk
sveising av metalliske materialer –
Godkjenning av sveiseoperatører
for smeltesveising og maskinstillere for motstandssveising.
- En viktig variabel i forbindelse
med godkjenning av sveisere er
grunnmaterialet. Teknisk rapport
CR ISO/TR 15608 viser sammensetning av aktuelle klasser av
grunnmaterialer. Denne klassifiseringen er basert på legeringen(e)
av de aktuelle materialgruppene
og deres sveisbarhet. Sveisbarhet
er et uttrykk for hvilken evne materialet har til å motstå hurtig lokal oppvarming, med påfølgende
avkjøling uten at materialets mekaniske egenskaper påvirkes. Ett
mål for sveisbarhet er:
CEV – Karbonekvivalenten. Dersom CEV tilfredsstiller de krav
som er gitt i aktuell del av NS-EN
10025, kan stålet sveises uten begrensninger med de vanlige sveisemetoder. Følgende tekniske rapporter gir samsvar med aktuelle
materialbetegnelser:
CR ISO/TR 20172:
Europeiske materialer;
CR ISO/TR 20173:
Amerikanske(USA) materialer;
CR ISO/TR 20174:
Japanske materialer.

7.4.3 – Sveise koordinasjon
Sveisekoordinasjon er en aktivitet
som det er krav i alle utførelsesklasser ved utførelse av stålkonstruksjoner. En utførende organisasjon skal
utpeke sveisekoordinatorer på ulike
nivå i produksjonsprosessen. Den
ansvarlige sveisekoordinator SKAL
være utpekt på basis av kompetansekrav gitt i samsvar med aktuell utførelsesklasse. Et meget viktig støttedokument er her den internasjonale

standarden NS-EN ISO 14731: Sveisekoordinasjon – Oppgaver og ansvarsområder.

7.5 – Forberedelse til og
gjennomføring av sveising
Her er det spesielt pekt på fugeutforming. De fugene som benyttes i produksjonen SKAL ha samme utforming som de fugene som ble benyttet ved prosedyreprøving.
Standardene NS-EN ISO 9692-1
og -2 gir anbefalinger når det gjelder
utforming av fugetyper.
Standarden NS-EN ISO 17651-2
beskriver prøver for å klarlegge innvirkningene fra ”primere” på stålprodukter.

7.6 – Akseptkriterier
I forbindelse med godkjenning av
sveisere og godkjenning av utførte
sveiser ved inspeksjon og NDT-prøving, gjelder følgende krav til akseptkriterier basert på NS-EN 12062
og NS-EN ISO 5817:
- EXC1: Kvalitetsnivå D;
- EXC2: Kvalitetsnivå C;
- EXC3: Kvalitetsnivå B;
- EXC4: Kvalitetsnivå B+.

7.7 – Sveising av
rustbestandige stål
Her er NS-EN 1011-1 og -3 samt
CR ISO/TR 15608 grunnleggende
dokumenter for gjennomføring av
sveising. Det legges bl.a. her spesiell
vekt på temperaturmåling med bruk
av pyrometer og ikke temperaturstifter. I tillegg skal fargekart benyttes.

11 – Geometriske
toleranser
De ulike toleranser og toleranseklasser er gitt i standardens tillegg L1 og
L2. Spesielle toleranser ved sveising
– i tillegg til L2 – er å finne i NS-EN
ISO 13920:
- For lengde- og vinkeldimensjoner:
Klasse C;
- For retthet, planhet og parallellitet: Klasse G;
- For klasse C gjelder tabell 1 og 2,
og for klasse D gjelder tabell 3.

12 – Inspeksjon, prøving
og korreksjoner
Pkt. 12.4.1 stiller krav om sveiseinspeksjon basert på en inspeksjonsplan (i samsvar med sveiseplanen).
Men det beskrives ikke kompetanse-

krav. I Norge er det en egen standard
for godkjenning av sveiseinspektører
– NS 477:2005. Den er bygget opp
kompetansemessig på de internasjonale krav til inspeksjonskompetanse
– ”IIW/EWF Welding Inspector –
Standard level” .
Ved utarbeidelse av inspeksjonsplan vil aktuelle punkter i NS-EN
ISO 3834-serien være til stor hjelp.
Der er det listet oppgaver som skal
gjennomføre, før under og etter sveising.
Sveiseinspektøren skal utarbeide
inspeksjonsrapporter basert på aktuelle NDT-prøvinger. Det personell
som skal gjennomføre NDT-prøvingene SKAL være sertifisert i
samsvar med
NS-EN 473, nivå 2. De NDT-metoder som vil være aktuelle ved prøving av sveiser på stålkonstruksjoner, er:
- NS-EN 970:
Visuell inspeksjon;
- NS-EN 571:
Penetrantprøving;
- NS-EN 1290:
Magnetpulverprøving;
- NS-EN 1713 og -14:
Ultralydprøving;
- NS-EN 1435:
Radiografiprøving;
- NS-EN 1711:
Hvirvelstrømprøving.

12.4.4 – Produksjonsprøvinger
Dersom det er spesifisert i EXC 3 og
i EXC4 skal produksjonsprøvinger
gjennomføres som spesifisert i standarden.
Standarden har to informative tillegg for sveising av stålkonstruksjoner:

Tillegg E:
Retningslinjer for sveising av grenrørforbindelser på hulprofiler

Tillegg F:
Sveisemetoder for tynnplatekomponenter:
- Motstandsveising (punkt-, sømog projeksjonssveising);
- MAG punktsveising.
■
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”Den evigvarende”
[sett inn navnet ditt her], 2008
materialer: Raex
teknikk: samarbeid
fra samlingen: Skuffer

Det er et moderne kunstverk. Men det fungerer.
Vi i Ruukki har en lidenskap for å sette dine ideer ut i livet. Still høye krav, og velg en graveskuffe som
er betydelig mer slitesterk. Vi vil skaffe all den ekspertisen du trenger for å nå dine mål. Med vårt
førsteklasses og slitesterke Raex-stål, vår leveransepålitelighet og vår kompromissløse forpliktelse til våre
kunders suksess, vil din neste graveskuffe være noe du vil være stolt av. Og det vil vi også. www.ruukki.no
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Robotterne kommer fra
Migatronic Automation
Dansk Robot Forening har
netop tildelt Automatiseringsprisen 2009 til Højbjerg Maskinfabrik ved Århus. Prisen blev overrakt
af skatteminister Kristian
Jensen den 1. september
på MCH Messecenter Herning. 3 andre virksomheder var nomineret til prisen.
Motiveringen for pristildelingen er
Højbjerg Maskinfabriks satsning på
automatisering af en række processer, herunder svejsning, til produktion af store sammensatte emner i
små serier. Det vidner om stort teknologisk overblik og nytænkning
overfor en række besværlige manuelle processer.
Migatronic Automation står bag
en af virksomhedens seneste investeringer – en robotcelle udviklet til
håndtering og svejsning af meget
store emner. Løsningen er skabt i et
tæt samarbejde mellem Højbjerg
Maskinfabrik, Migatronic Automation samt Fanuc Robotics. Hjertet i
robotanlægget er 2 Fanuc robotter,
hvoraf den største har en løfteevne
på 700 kg. Tilsammen har de 2 robotter i alt 12 akser, som giver opti-

male muligheder for at svejse alle
svejsesømme og detaljer i de bedste
svejsestillinger. Resultatet er en
meget høj og ensartet svejsekvalitet.
– Svejserobotterne er blevet uundværlige for os. De sikrer os den høje
kvalitet, som vores kunder efterspørger og samtidig giver de os mulighed for at styre processer, som vi
aldrig ville kunne opnå manuelt, forklarer Ove Trankjær, direktør for
Højbjerg Maskinfabrik.
Ove Trankjær fortsætter:
- Samarbejdet med Migatronic
Automation har været unikt, og især
virksomhedens svejse-knowhow må
fremhæves. Men også det tætte samspil med Fanuc Robotics og hele effekten af, at hver partner har kunnet
bidrag til projektet med sin speci-

fikke viden og kompetence har gjort
projektet til en succes.
– Udover at levere svejsning af
meget høj og ensartet kvalitet er robotterne vigtige for os, fordi de har
medvirket til at reducere belastende
og ensidigt gentaget arbejde i vores
virksomhed. Vi har fået fjernet en
lang række manuelle processer og
har i stedet fået et anlæg, som automatisk leverer et 100% færdigt emne
til tiden. Vi er dermed fuldt konkurrencedygtige, hvilket har gjort det
muligt at bevare produktionen i
Danmark, siger direktør Ove Trankjær afslutningsvis.
Højbjerg Maskinfabrik har en
stærk position på verdensmarkedet
som producent af et bredt program
af kvalitetskraner.
www.migatronic-automation.dk ■
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Med nese for sikkerhet
Du kan ikke se den, du kan ikke høre den, men du kan
heldigvis lukte den. Ved å tilføre lukt i oksygenet kan
man oppdage eventuelle lekkasjer på et tidlig stadie.
AGA AS sørger med ODOROX® lukttilsatt oksygen, at
man kan bruke nesen for et tryggere arbeidsmiljø.
Oksygen er en livsviktig gass, men
de alvorlige konsekvensene av oksygenoverskudd på grunn av lekkasjer
er høyere brann- og antenningsfare.
Du kan verken se eller høre lekkasjen, men du kan lukte den! AGAs
ODOROX® - lukttilsatt oksygen
gjør at man kan lukte om det finnes
farlige oppsamlinger av oksygen der
man jobber. I dag brukes oksygenflasker på en rekke arbeidsplasser
som for eksempel metallindustrien
og i offshore, hvor sikkerhet på arbeidsplassen er prioritet nummer én.
– For oss i AGA AS kommer sikkerheten først, sier produktspesialist
Tage Tyskeberget. – Ved en lekkasje
kan oppsamlinger av oksygen forekomme og i høye konsentrasjoner
kan dette være svært farlig, understreker han. – Konsentrert oksygen
er svært lettantennelig, og selv klær
som er flammeresistente kan ta fyr
dersom man befinner seg i en såkalt
oksygenlomme.

Genialt i sin enkelthet
ODOROX® fungerer som et varslingssystem som gir deg en rask advarsel om det har oppstått en lekkasje. – Fordelen med dette konseptet
ligger i hvor enkelt det er - alt man
trenger er en fungerende nese, forklarer Tyskeberget.

ODOROX® lukttilsatt oksygen
inneholder små mengder av dimetylsulfid (DMS) som med sin meget
karakteristiske lukt kan kjennes selv
når oksygenkonsentrasjonen øker
med så lite som 1 prosent! Lukten
utløses ikke ved normalt bruk, da
denne forsvinner når gassen brennes
ved normal sveising.
– Man skal ikke undervurdere farene ved oksygenlekkasje, påpeker
Tyskeberget.
– Selv ved arbeid utendørs eller i
omgivelser med vind og trekk, kan
oksygen samle seg opp i fibrene til
brennbare stoffer og bli der i lengre
tid. Alt som skal til er en gnist og
uhell kan være et faktum.

Suksess
ODOROX® er blitt nøye testet over
lengre tid og har vært tilgjengelig
for kunder i flere år med stor suksess. Ved å ta i bruk dette produktet
vil bedriften vise en tydelig satsing
på sikkerhet for sine ansatte og bedriften.
AGA AS tilbyr i dag ODOROX®
i flasker, pakker og i flytende form
på tank (luttilsettingen skjer da direkte i sentralgassanlegget). ODOROX® luttilsatt oksygen øker sikkerheten på arbeidsplassen og må
ikke sees på som en erstatning for

Thomassen tar roret i AGA

eksisterende sikkerhetsrutiner, men
som et tillegg.

Når du kjenner lukten:
ODOROX® lukttilsatt oksygen er
en garanti for din sikkerhet. Dette
betyr ikke at ODOROX® lukttilsatt
oksygen erstatter andre sikkerhetstiltak ved bruk av oksygen.
Dersom du kjenner den spesielle
ODOROX® -lukten, gjør du følgende:
• Steng brenneren og alt utstyr som
kan forårsake gnister.
• Varsle alle i nærheten.
• Steng ventilen på oksygenflasken
eller på uttaksposten.
• Åpne dører og vinduer for å
lufte ut.
• Lokaliser lekkaksjen og utfør nødvendig reparasjon.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Tage Tyskeberget
Produktspesialist AGA
Telefon: 22 02 76 65
tage.tyskeberget@no.aga.com
Knut Narvestad, Zpiker PR
Telefon: 992 39 711
knut@zpiker.no
■

Jostein Thomassen er ny salgs- og markedsdirektør for industrigasser i AGA. Han overtar etter Gudmundur
Rafnsson, som søkte nye utfordringer hjemme på Island. Jostein er sivilingeniør og bedriftsøkonom og har jobbet i AGA siden 1992, hvor han begynte som prosjektleder, senere distriktssjef og så regionssjef. De siste 12
årene har han jobbet innenfor IT med base hos Linde Gas i Tyskland, men er nå glad for å ha kommet tilbake til
businessdelen.
– Det er spennende å være tilbake til kundefokus og industrigasser, sier Thomassen i en kommentar.
Mange av AGAs kunder jobber på tvers av landegrenser. – Min oppgave blir å sørge for å tilføre våre kunder
gasser med tilhørende prosesskunnskap for å beholde og også øke konkurranseevnen. AGA AS er et selskap i
The Linde Group, som med 50 000 medarbeidere i 70 land er verdens største leverandør av industrielle gasser. AGA samarbeider
blant annet med kunder i den farmasøytiske og bioteknologiske industri, jern- og maskinindustrien, i den kjemiske industri, næringsmiddel- og elektronikkindustrien, samt i miljø- og helsesektoren. AGA sysselsetter 260 medarbeidere i Norge.
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Lincoln Electric og Pemamek har annonsert en ny felles markedsførings- og salgsavtale som vil få stor betydning for industrier som skipsbygging og offshore,
vindkraft, tungindistri, og mekaniserings-og sveiserobotmarkedet.
PEMA, kjent over hele verden for
sine skreddersydde løsninger for
mekaniserte- og robotiserte sveisesystemer for bl.a. panellinjer for
skipsverft, offshoreanlegg, anlegg til
vann-og vindkraft, og flere typer posisjoneringsutstyr , har valgt Lincoln
Electrics PowerWave ®strømkilder
og Lincolnweld® flux og tråd som
hovedprodukter til bruk i sine installasjoner.
”Lincoln Electrics sveiseteknologi vil gi oss betydelige fordeler

ninger til vindkraftindustrien, skipsbygging, tungindustri og robotinstallasjoner på global basis i nær framtid.

innen produktivitet og kvalitet, som
vil bli utnyttet til det beste for
PEMA sine kunder”, uttaler Pemameks President, Pekka Heikonen,.”
Å bringe sveiseteknologi i verdensklasse sammen med våre eksisterende engineeringløsninger i samme
klasse, passer utmerket for vår selskap!”
Som endel av avtalen vil Lincon
Electric tilpasse PEMA-løsninger
innen sine europeiske selskaper, og
markedsføre Lincoln/PEMA-løs-

“Vi ser frem til å samarbeide med
Pemamek som vil bringe de beste
løsninger innen mekanisering og robotisering til Lincoln Electrics
kunder”, uttaler Lincolns konsernleder John M Stropki i sin kommentar
til avtalen.
” Pemamek sin ekspertise innen
skreddesydde løsninger, kombinert
med Lincolns sveiseteknologi er
perfekt “match” som vil bedre produktivitet og redusere kostnader for
våre sveisekunder omkring i verden.”
■

Med Regula EWR sparer du inntil 50% gass!
EWR

Med EWR oppnår våre kunder:
En av våre mange kunder i Sverige er Drivex. De har i dag EWR på
alle sine sveisestasjoner og sparer mellom 46 – 50 % gass.
I tillegg oppnås bedre sveisekvalitet og mindre etterarbeid.

Vi får stadig flere fornøyde kunder
i Norge også, bl.a.:
s +VERNELAND 'ROUP
s 5LSTEIN 6ERFT !3
s +LEVEN -ARITIME !3

+ sparte kostnader gjennom redusert
+
+

gassforbruk
mindre sprut og etterarbeid
bedre miljø
Forhandler i Norge:
WelTec AS
6530 Averøy
Telefon 71 51 40 47
post@weltec.no
www.regulasystem.com
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Lincoln Electric og Pemamek har inngått
avtale om samarbeide
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Effect of weld cycles and short term
heat treatment on the microstructural
evolution and HISC susceptibility of a
supermartensitic stainless steel
Steinar Mollan, Gisle Rørvik, Sven Morten Hesjevik (Statoil ASA)
Morten Karlsen (Norwegian Univeristy of Science and Technology, NTNU)

Keywords:
Slow strain rate tensile testing
(SSRT), 13Cr supermartensitic
stainless steel (SMSS), hydrogen induced stress cracking (HISC), short
term heat treatment, microstructure,
electron backscatter diffraction
(EBSD), retained austenite.

Abstract:
Statoil has since the late nineties
used weldable supermartensitic
stainless steels (SMSS) in sub sea
flow lines, and have now installed
more than 400 km. Hydrogen related problems in the weld fabrication
stage or hydrogen induced stress
cracking (HISC) due to hydrogen
embrittlement under cathodic protection have been experienced and
reported earlier. Consequently, Statoil have conducted testing to better
understand the behaviour of these
materials. The present work is focusing on the effect of short term heat
cycles of a high grade 12Cr-6Ni-2.5
Mo SMSS on the microstructural
evolution and HISC susceptibility
by means of slow strain rate tensile
(SSRT) testing. Furthermore, the
effect of precharging the material
and the effect of strain rate have
been examined.
The experimental work included

short term heat treatment of tensile
specimens using induction heating
simulating weld single and double
cycles (to simulate the heat affected
zone in multipass welds), and in addition short term post weld heat treatment reflecting industrial practice.
All weld simulated specimens were
heated to 1300 ºC to simulate single
cycle coarse grained HAZ and
quenched, before simulating short
weld heat cycles of 5 and 25 seconds in the range 450 - 600 ºC.
Additionally, as welded, base metal
and short term PWHT specimens
were included. SSRT was run at
approximately 6·10-7 s-1 with cathodic protection at -1050 mVSCE in
a 3.5 % NaCl electrolyte. The effect
of hydrogen precharging was also
examined for a 25 second double
heat cycle test series, and the effect
of strain rate was tested for base metal specimens.
The microstructures resulting
from the weld simulation were characterised by standard metallographic techniques, hardness testing,
fractography as well as electron
backscatter diffraction (EBSD) in
the scanning electron microscope.
The results from the SSRT testing
show a significant effect of sensitizing and/or secondary hardening of
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the material with 450 to 550 ºC secondary heat cycles compared to the
single cycle initial state, given by a
significant drop in tensile ductility
and time to fracture. The same was
observed for short term PWHT
cycle specimens in the low range
temperature regime. Additional
hydrogen precharging gave an extra
reduction in ductility, significantly
reducing the time to fracture.
Les resten av artikkelen på
sveis.no

Effect of weld cycle
treatment on the micro
HISC susceptibility
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Lange fagartikler på engelsk på sveis.no
Vi har tidligere gjengitt enkelte lange fagartikler på engelsk. Vi har fått en rekke positive tilbakemeldinger på
disse artiklene fra dere lesere, og det er selvfølgelig hyggelig. Men, ulempen er at de legger beslag på et stort
antall sider. Redaksjonen har derfor besluttet at i den grad vi får tilbud om slike artikler vil vi introdusere
dem gjennom et abstrakt her i SveiseAktuelt, med henvisning til NSFs hjemmesider på nettet:
sveis.no hvor de ligger utlagt i sin helhet.
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Ny avtale mellom leverandører og
Norsk Industri
Leverandørnett Olje og
Gass (LOG) har inngått en
samarbeidsavtale med
Norsk Industri, ved bransjeforeningen Olje og
Gass. Avtalen skal
fremme norsk leverandørindustri innen petroleums- og energisektoren.

LOG og Norsk Industri –
felles drivkrefter

Gjennom denne avtalen får LOG en
viktig og sterk samarbeidspartner.
– Det er en stor tillitserklæring og
et kvalitetstempel for LOG at Norsk
Industri nå har etablert et formelt
samarbeid med oss. Norsk Industri
utfyller LOGs kompetanse og arbeidsområde på en meget god måte,
og sammen utgjør vi et sterkt team
som aktivt vil arbeide for industriell
utvikling, sier Morten Bygland i
LOG.

LOG er det nasjonale leverandørnettverket for petroleums- og energisektoren. Målsettingen er å legge til
rette for industriell utvikling og
kompetanseheving, samt videreutvikle leverandørindustrien i Norge for
på denne måten maksimere verdiskapningen lokalt, regionalt og nasjonalt. LOG har pr. dags dato ca.
400 medlemsbedrifter og formidler
leverandørrelevant informasjon om
en rekke on- og offshore prosjekter i
Norge. LOG har i løpet av det siste

– Vi er tilsvarende tilfreds med å
ha fått dette på plass, det vil styrke
vårt arbeid som interesseorganisasjon og talsmann for leverandørindustrien, sier Rolf Hestenes, bransjesjef Olje og gass i Norsk Industri.

året også hatt fokus på de industrielle mulighetene som ligger i utviklingen av fornybar energi.
Norsk Industri organiserer ca.
2200 bedrifter med ca. 120 000 ansatte spredt over hele Norge. Medlemsbedriftenes interesser er Norsk
Industris viktigste oppgaver. Norsk
Industri er derfor engasjert i de mest
sentrale industri- og næringslivspolitiske spørsmål av i dag.
Bransjeforeningen Olje og gass
bidrar til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling,
møter og seminarer, og skaper dessuten de nødvendige faglige fora der
saker av vesentlig betydning for
medlemsbedriftene kan utredes og
håndteres og drøftes med myndighetene.
■
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AUTOMATISERINGS
net
jan.enderud@inmentor.no

hjør

TITTEL

Jan Enderud (64) er en av landets fremste spesialister innen robotsystemer og automatisering. I SveiseAktuelt tar han for seg ulike sider av disse spennende temaene. Jan har vært i
sveisebransjen helt siden 1970, og fikk ansvar for sveiseautomatisering og roboter hos Norio
Sveisemaskinfabrikk i 1981. Han har hatt en finger med i spillet med hundrevis av sveiseautomater og roboter levert til norsk industri. I dag driver Jan med rådgivning innen robotisering,
maskintaksering og skriver fagartikler gjennom InMentor AS.

”Kald-varm-kald-varm” sveising
er fremtiden!
En prat med Stian Narjord, hos
HÅG på Røros, peker i retning at
CMT prosessen (Cold Metal Transfere, fra Fronius) vil kunne ta mer
og mer over innen automatisert og
robotisert sveising av tynne materialer. Ikke bare av rustfritt og aluminium, men også vanlig stål. Spesielt
når det er store krav til nøyaktighet
på de ferdige delene, må deformasjoner unngås, og CMT prosessen
vil være velegnet. Den gir minimal
varmetilførsel, forteller Stian, som
var prosjektleder da bedriften anskaffet sitt siste sveiserobotanlegg
fra RobotNorge/ABB for ett drøyt år
siden. Han forteller at prosessen er
sprutfri, sammenliknet med konvensjonell Mig/Mag pulssveising. Sveisehastigheten er større, slik at syklustiden reduseres.
Verdifullt er det også at man på
samme arbeidsstykket kan veksle
mellom normal MIG/MAG, pulssveis og CMT, slik at man kan velge
optimal prosess. Operatørene forteller at det er enklere og raskere å
komme frem til et godt resultat med

CMT, kontra konvensjonell lysbue.
Stian sier at de på bakgrunn av erfaringen vil gå inn for CMT prosessen
på nyere sveiserobotanlegg også.
HÅG er nå en merkevare som markedsføres av Scandinavian Business
Seating, en gruppe som eies av Ratos.
Rustfrie Bergh på Dokka har det
siste året investert betydelige summer, og installert en helautomatisk
produksjonslinje for tynnplater. Anlegget består av et helautomatisk lager for råmaterialer og ferdige deler,
integrert laserskjæremaskin, stanseautomat, knekkerobot og manuelle
kantpresser.
Før dette tok de i bruk sitt første
sveiserobotanlegg, levert av RobotNorge, og teknisk sjef Vegar Jøranli
i industriavdelingen forteller at han
har erfart at robotsveising er veldig
effektivt.
– At vi ikke har anskaffet sveiserobot tidligere beror nok på at vi
trodde vi måtte ha veldig store serier. Anlegget er utstyrt med CMTprosessutstyr, fordi vi ønsket en
”TIG-finish” med fine overganger. I
tillegg får vi mindre deformasjoner,
og det er også en fordel at CMT-prosessen tåler større avvik i spaltåpninger og større toleranser på delene, enn TIG.
Bedriften sveiser i dag både rustfritt (syrefast), aluminium og vanlig
stål i roboten, i platetykkelser fra
2mm. Generelt kan CMT nyttiggjøres fra 0,3 til ca 3mm på aluminium,
opp til ca 2mm rustfritt og ca 2mm
på vanlig stål. På tykkere materialer
benyttes samme strømkilden med
puls eller pulsMig. Implemente-

ringen av robotsveising har gått bra,
og den største utfordringen har vært
utforming av effektive sveisejigger.

Ikke CMT alt som glimrer!
For å se CMT metoden litt i perspektiv har vi tatt en prat med Sverre
Kalvatn, som er produksjonssjef i
avdelingen for stålbearbeiding ved
Stresslessfabrikken til Ekornes.
Sverre har mange års erfaring med
sveiseroboter, og stålavdelingen er
kanskje den tettest robotiserte fabrikk i Norge, med ca 45 roboter på
ca. 6000m2.
– Vi stiller veldig store krav til
sveiseresultatet på enkelte deler i
rustfritt, forteller Sverre. Sveising av
et tynt rør til en 6mm plate i rustfritt,
var spesielt krevende. Det ble gjort
noen forsøk for 3-4 år siden, da
CMT teknikken var relativt ny, men
vi synes ikke vi fikk den stabilitet vi
ønsket. Derfor har vi utviklet, i samarbeid med Optimove/MOTOMAN,
en robotisert TIG prosess med tilsatsmateriale. Den gir oss den nødvendige trygghet i repetisjon og stabilitet. Overflaten er en del av designen av stolen, og må derfor ha en
helt spesiell finish.
Optimove har levert mer enn 20
CMT robotanlegg, men TIG
m/tilsats ble valgt hos Ekornes fordi
det var den mest optimale prosessen
der.
Daglig leder hos Optimove, Ulf
Brekke, forteller at det siste CMT
anlegget de har levert, til Grøvik
Verk, sveiser sammen takrenner i
aluminium med platetykkelser på
1 mm. Da er CMT metoden outstanding!
■

NSF AVD ØST arrangerte
studietur til KEMPPI OY
i Finland
Det var et populært og
aktuelt tiltak NSF avd ØST
arrangerte tidlig i november. Nesten 20 sveise
interesserte deltakere
hadde meldt seg på til
turen. En meget fornøyd
leder, Per Lorang Larsen,
ønsket velkommen på
Gardermoen.

SK 899 tok oss til Stockholm og vi
ble fraktet i buss direkte til Silja terminalen for ombor stigning i Silja
Serenade. Her startet det med faglige fordrag over emnet FREMTIDENS SVEISETEKNOLOGI.
Arne W. Nilsen, Kemppi Norge
as, fortalte om den nyutviklede
FAST MIG PULSE maskinen og

den nyutviklede mellom mater
SuperSnake GT02S som kan leveres i lengder opp til 25 m.
Per Lorang Larsen, Binzel Norge
as fortalte om -KEYHOLE WELDING- MULIGHETENES METODE en plasma prosess utviklet i
samarbeide med SBI – Solution By
Inovation.
Etter ankomst Helsingfors gikk
turen direkte til Lahti og Kemppi
OY.

Her fikk vi innføring i Kemppis
teknologiske verden og en omvisning i produksjonen.
Kemppi OY har i dag ca 620 ansatte. De er etablert i nesten alle verdensdeler enten gjennom egne selskaper eller via agenter. Totalomset-

ning på konsern nivå har passert
1.000 MNOK. Etter de siste utbygninger dekker produksjonslokalene
over 30.000 m2.
Etter det faglige var over ble vi invitert opp i den nye representasjons
avdeling. Denne ligger på toppen av
fabrikken og inneholder alt fra sauna
til møte og bespisnings fasiliteter.
Her var det ikke spart på noe.
Alle måtte inn i saunaen og
etterpå ut i det utendørs boble anlegget.
En meget vellykket tur var
tilbakemeldingen fra deltakerne. Vi
kan også legge til at NSF Øst sponset deltakelsen for sine medlemmer.
Dette er en fin måte å gi medlemmene noe tilbake for medlemskapet
i NSF. En ide som også andre lokalavdelinger bør tenke på….
■

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

Punktavsug for sveis, slip m.m.

Filter - støv/oljetåke

!
Nyhet

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!

Vi ønsker våre forbindelser en riktig God Jul og et Godt Nyttår!
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Education, Training and Qualification
Leder: Jim Guild, Syd Afrika – Singapore 13. & 14. juli 2009.

Rapport
1. Jim Guild ønsket velkommen til representanter for
39 av 42 ANB´er i IIW-systemet.
2. Agendaen som besto av 17 hovedpunkter ble vedtatt
med korreksjoner for sent innkomne dokumenter.
3. Referat fra møtet i Paris i januar 2009 og oppfølgingspunkter fra samme rapport ble godkjent uten
kommentarer.
4. Følgende land presenterte inngangsnivå og opplegg
for overgangsordning:
4.1 Danmark presenterte korrigerte inngangsnivå
som ble vedtatt.
4.2 Tyskland presenterte inngangsnivå for Latvia,
som ble godkjent.
4.3 Syd Afrika presentert korrigerte inngangsnivå.
IWS rute 1 og 2 ble godkjent. IWS rute 3 ble
ikke godkjent.
4.4 Portugal presenterte inngangsnivå for Mexico.
Godkjent for IWE – og for IWS med 2 stemmer I mot.
4.5 Indonesia presenterte sitt opplegg for inngangsnivå for IWE, IWT, IWS og IWP som
alle ble godkjent etter en del diskusjon som
bl.a. endte opp med endringer i eksisterende
prosedyre –forslag fra Norge). Overgangsordning for IWE, IWT og IWS ble godkjent.
4.6 Korea presenterte sitt opplegg for inngangsnivå
og for overgangsordning for IWE, IWT og
IWS som alle ble godkjent.
4.7 Tyrkia presenterte sitt opplegg for inngangsnivå og for overgangsordning for IWE, IWT og
IWS som alle ble godkjent. Dette var det best
utarbeidede dokument.
4.8 Italia presenterte endring på inngangsnivå for
IWS som ble godkjent.
4.9 Nigeria presenterte også et fint opplegg for inngangsnivå og overgangsordning for IWE, IWT,
IWS, IWP og IWIP-C/S/B som alle ble godkjent.
4.10 India fikk også sine forslag godkjent.
5. De ulike arbeidsgrupper presenterte sine resultater
som kan oppsummeres slik:

- Prosedyrer – endringer og nye;
- Harmonisert eksaminering – mangler korrigerende
innspill på de spørsmål som er i ”banken”. Dette vil
komme på Paris-møtet.
- Det første sett av eksamensspørsmål for Internasjonal
Sveiser (IW) ble godkjent. De resterende sett – 4 sett
– vil bli presentert i Paris.
- Sertifiseringsordning for personell ikke endelig fastsatt.
- Sertifisering av Internasjonale Sveiseinspektører er
også under diskusjon.
- SE presenterte på vegne av Norge det forslag som
Audun Tveit har utarbeidet når det gjelder utveksling
av utredningsspørsmål. Systemet ble godkjent så
langt. Videre bearbeiding til Paris-møtet.
6. Regodkjenninger av ANB´er.
Følgende land fikk sin regodkjenning:
Sverige;
Danmark;
Kroatia;
Canada;
Tyskland;
Frankrike;
Finland;
Østerrike;
Bulgaria;
Norge skal ha revisjon i desember og resultatet vil bli
presentert på Paris-møtet i januar 2010.
7. Nye søkerland
Følgende land har søkt om godkjenning:
Nigeria;
Tyrkia;
Korea;
Indonesia;
Egypt.
Videre behandling av disse søknader på Paris-møtet.
8. Valg av leder for IAB gruppe B
Dagens leder Jim Guild fra Sør-Afrika ble gjenvalgt
med overveldende flertall.
9. Neste møte i Paris 18 – 21. januar 2010.

■
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Hop Kompetansesenter as ble startet 2008 og er eid av Hop VG
Skole as som igjen er eid av Blå Kors Norge.
Hop Kompetansesenter as gir kompetanse tilbud til Industrien,
enkeltpersoner og NAV.
Fagområdene er som følger :
• Sertifisering av sveisere etter NS-En 287 og
NS-EN ISO 9606
• Sveisekurs etter kundens behov og ønsker
• Fagprøvestasjon for følgende fag:
• Plate
• Sveis
• Industrirørlegger
• Industrimekaniker
• Platearbeider
Forkurs til fagprøver i :
• Sveisefaget
• Industrimekaniker faget
Det er i dag 2 ansatte med sveisefaglig bakgrunn ,men ønsker en
sveisekoordinator / sveiseinspektør og industrimekaniker slik at
tilbudet kan utvides vårt fra høsten av.
Bedriften holder til i moderne lokaler på Storebotn Næringspark
ca 15 min kjøring fra Bergen til Askøy.
Det er i dag verksted med plass til 13 sveisere. Alle sveisebåser er
utstyrt med moderne sveisemaskiner.
Siste nye er mekanisk verksted for gjennomføring industrimekaniker
fagprøver.
I juli og august ble det gjennomført fagprøver for 20 industri mekaniker for StatoilHydro.
Siden starten i 2008 er det gjennomført :
• Ca 90 sveisesertifiseringer som gjøres i godt samarbeid
med Aker Solutions og Teknologisk Institutt Sertifisering.
• 8 fagbrev på Sveis
• 7 fagbrev på Industrimekaniker
• Sveiseopplæring for ca 40 personer
Det vurderes også å starte kurs for International Welder.
For mer informasjon gå inn på hjemmeside
www.hopkompetansesenter.no
Kontaktpersioner::
Sveise inspektør Espen Tyrhaug
espen@hopkompetansesenter.no
tlf 97 59 29 59
Faglig leder Dag Wangen
dag@hopkompetansesenter.no
tlf 97 14 99 99
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IIWs 62. Årsmøte
AKTUELT

Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapore
Generalforsamling, 12. juli 2009
Presidenten i IIW Prof. Dr.-Ing. Ulrich Dilthey, Tyskland
ønsket deltakere fra mer enn 40 medlemsland velkommen. Agendaen hadde 23 punkter og det var avsatt 2
timer til møtet.
Agenda; referat fra møtet i Graz
2008 og listen over aksjoner siden
Graz-møtet, ble godkjent. Marokko
presenterte seg som søker om medlemskap. Landet ble ønsket velkommen som medlem med overveldende
flertall.
Årsrapporten for 2008 ble godkjent uten kommentarer. De som ønsker å se nærmere på rapporten vil
finne den på NSF´s hjemmeside
under IIW-2008.
IIW´s kasserer gjennomgikk den
økonomiske situasjon som gir et positivt bilde. Det største problemet
var at mange land er sene med innbetalingen. Fristen er satt til 2 mnd,
men det er de færreste som overholder den. Kassereren informerte også
om ny måte å kalkulere medlemsavgiften på. Frem til nå har det vært
foregående års stålforbruk for det
enkelte land som har vært grunnlaget. For å få et mer rettferdig kalkulasjonsgrunnlag – spesielt for de
små land – skal nå gjennomsnittsfor-

bruket av stål i de tre foregående år
legges til grunn. Dette forslaget
sammen med den økonomiske rapporten og revisors beretning ble enstemmig godkjent.
IIW´s sekretariat som er plassert
hos Institut de Soudure i Paris har
fått ny leder. Dr. Eng. Cécile Mayer
er den nye CEO, og hennes første
oppgave var å presentere IIW´s nye
Web-side som skal åpnes i desember
2009.
Visepresident og tre av medlemmene i IIW´s styre var på valg og de
nye er fra India (visepresident), Brasil, Romania og Japan.
Leder av organisasjonskomiteen
for Singapore- møtet og daglig leder
av Singapore Sveiseteknisk Forening – mr. Chee-Pheng Ang, informerte om at over 600 deltakere var
påmeldt til møtene og den internasjonale konferansen. Fra Norge deltok fire personer:
- Prof. Per Jahn Haagensen, NTNU,
WG2, Com. XIII E;

- Thomas Johansen, DNV, Com.
XIII E;
- Dr. Inge Lotsberg, DNV, Com.
XIII E;
- Sverre Eriksen, NSF, IAB WG A,
WG B og Com. XIV.
DNV var én av hovedsponsorene for
møte og konferanse.
Neste år skal IIW´s 63. årsmøte
være i Kiev, Ukraina fra 11. til 16.
juli. Formannen i organisasjonskomiteen ønsket velkommen til Kiev i
2009.

Åpning av årsmøte og
Internasjonal konferanse,
12. juli 2009
Årsmøtet og den Internasjonale konferansen ble åpnet etter Generalforsamlingen. Over 600 delegater var
til stede ved åpningen som ble
gjennomført av mr. Chee-Peng Ang.
Æresgjest ved åpningen var mr. Zainuddin NORDIN, Parlamentsmedlem og Borgermester i sentrale Singapore. I tillegg til taler fra IIW´s
President; leder av organisasjonskomiteen; æresgjesten og leder av
neste års årsmøte var det fin underholdning med bl.a. nasjonaldanser
fra India, Malaysia og Kina.

Som ved alle årsmøter var det også denne gang utdeling av priser – ledet av IIW´s CEO Dr.Eng. Cécile Mayer.
Prisvinnerne for 2009 ble:
Pristype
Henry Granjon pris, kat. A.
Henry Granjon pris, kat. B.
Henry Granjon pris, kat. C.
Heinz Sossenheimer Software
Innovation Award.
Yosihaki Arata Award.
Walter Edströms Medal.
Thomas Medal.
Arthur Smith Award.
Evgeny Paton Prize.

Pris gitt av
Frankrikes delegasjon
Frankrikes delegasjon
Frankrikes delegasjon

Prisvinnere
Dr.-Ing. Sergio T. A. Filho, Tyskland
Ms. Elin Marianne Westin, Sverige
Dr.-Ing. Imke Weich, Tyskland

Tysklands delegasjon
Japans delegasjon
Sveriges delegasjon
AWS, USA
United Kingdoms delegasjon
Ukrainas delegasjon og Paton Inst.

Dr. Yu-Ping Yang, USA
Dr. John C. Lippold, USA
Mr. Christopher Smallbone, Australia
Dr. David Widgrey, United Kingdom
Prof. Bruno de Meester, Belgia
Prof. Shang Yan Lin, Kina

Etter åpningen av årsmøtet var det mottakelse med ”fingermat” og drikke for alle delegater med ledsagere.
IIW-møtene startet mandag 13. juli og varte til onsdag 15. juli. Den Internasjonale Konferansen ble holdt den 16. og
17. juli.
Mandag 13. juli ble det arrangert ”Singapore-aften” utendørs i Canning-parken, og onsdag kveld 15. juli var det
bankett for over 700 personer på Orchard Hotel.
■
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Pål Sjølyst, medlem
NLI Alfr. Andersen as
Ryesgt 28, 3263 Larvik
E. post: pal.sjolyst@nli.no
Mob. + 47 934 04 072
Tlf: + 47 33 14 15 00/ Fax: + 47 33 14 15 01

Ingar Eriksen, medlem
Statoil Hydro ASA
Forusbeen 50, 4035 Stavanger
E-post: ingare@statoilhydro.com
Mob. + 47 975 79 433
Tlf: + 47 51 99 00 00 / Fax: + 47 51 99 00 50

Erik Fusdahl , nestleder
Kemppi Norge as
Danholmen 19, 3115 Tønsberg
E post: erik.fusdahl@kemppi.com
Mob. + 47 918 80 987
Tlf: + 47 33 34 60 00 / Fax: + 47 33 34 60 10

Dan Roger Oshaug, medlem
Böhler Welding Group
Gråterudveien 39, 3036 Drammen
E-post: dan-roger.oshaug@btw.no
Tel.: + 47 32 26 00 80 (86 dir)
Fax.: + 47 32 26 00 90
Mob: + 47 47 60 27 01

Øystein Rognes, medlem
Reinertsen Orkanger as
Grønøra Ind. Område, 7300 Orkanger
E. post: oystein.rognes@reinertsen.no
Mob. + 47 926 64 269
Tlf: + 47 72 47 15 74/ Fax: + 47 72 47 15 01

Morten Gran, medlem
Sveiseeksperten as
Knud Brynsvei 5, 0581 Oslo
E post: morten.gran@sveiseeksperten.no
Mob. + 47 909 15 102

Arve Sørgjerd (1. varamedlem)
Aker Solutions as
Aker Verdal
Havneveien 7, 7650 Verdal
E post: arve.sorgjerd@akersolutions.com
Mobil: + 47 464 01 070
Tlf: + 47 74 07 40 00

Hans Arne Mariåsen ( 2. varamedlem)
Rainpower Fabrication as
Industriveien 22
1920 Sørumsand
E post: hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mob. + 47 909 72 407

LEDERE VALGT AV LOKALFORENINGENE
AVD 461 HELGELAND & SALTEN
Morten Rygh
Ingeniørgruppen as
Boks 1035, 8602 Mo i Rana
E post: morten.rygh@monet.no
Mob. 909 87 359
AVD 463 ROGALAND
Atle Mossige
CAN as
E post: atle.mossige@can.no
Mob. 454 11 329
Tlf: 51 81 18 32
AVD 464 SUNNHORDLAND
Eivind Veim
Aibel AS
Boks 2180, 5504 Haugesun
E post: eivind.veim@aibel.no
Mob. 415 67 405
Tlf: 52 80 33 86 / Fax: 52 80 33 85
AVD 465 SØRLANDET
Tore I. Olsen
Kjelekontrollen as
Boks 690, 4666 Kristiansand
E post: tore@kjelkontrollen.no
Mob. 466 30 661

AVD 466 ØST
Per Lorang Larsen
Binzel Norge as
Industriveien 1, 3300 Hokksund
E post: per@binzel.no
Tlf + 47 32 25 19 90
Mob. + 47 91 13 83 09
AVD 467 TRØNDELAG
Per Olav Helden
Vitec AS
Akervegen 2, 7650 Verdal
E post: pohelden@vitec.as
Mob. 950 84 400
Tlf: 950 84 400
Fax: 74 07 41 23
AVD 468 HORDALAND
Frode Johansson
Bergen Group SIJO
Ulsmågveien 42,
5224 Nesttun
E post: frode.johansson@bergengroup.no
Mob. + 47 970 80 766
Tlf: + 47 55 92 51 40
Fax: + 47 55 92 51 50

AVD 469 NORD-NORGE NORD
Kenneth Leiknes
Advantex as
Boks 3083, 9408 Harstad
E post: kenneth@advantex.no
Mob. 922 24 449
AVD 470 MØRE & ROMSDAL
Bjørn Røren
Ulstein Verft as
Ulsteinvik
E post: bjorn.roren@ulsteingroup.com
Mob. 414 14 601
Tlf: + 47 70 00 82 84

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

Hva skjer .....
10.

DESEMBER

MØTE I REDAKSJONSRÅDET FOR SVEISEAKTUELT

18. – 20.

JANUAR

IAB/A OG IAB/B MØTE I PARIS

5.

MAI

SVEISEDAGEN I BERGEN/HORDALAND

2010

24. – 25.
18. – 20.
20. – 22.

EWF GENERALFORSAMLING I CAMBRIDGE
OKTOBER

YRKES NM I SVEIS PÅ LILLEHAMMER
NORDISKT SVEISEMØTE I STOCKHOLM

AKTUELT

HOVEDSTYRET VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN MAI 2009
Ove Egil Kleivenes , styreleder
Det norske Veritas as
Boks 7400, 5020 Bergen
E post: ove.egil.kleivenes@dnv.com
Mob. + 47 481 89 465
Tlf: + 47 55 94 36 00 / Fax: + 47 55 94 36 01
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Nonnemoro!

To nonner er ute og går en ettermiddag. Den ene kalles Søster
Matematikk på grunn av hennes skarpe matematiske sans, og den andre
kalles for søster Logikk, fordi hun er så logisk.
Det begynner å bli mørkt, og de er fortsatt langt borte fra klosteret .

Søster matematikk, - Har du lagt merke til den mannen bak oss, han følger etter oss?
Gud vite hva han vil.
Søster Logikk, - Det er da logisk - han vil voldta oss.

Søster Matematikk, - Å nei - med denne avstanden kommer han til å ta oss igjen innen
et kvarter. Hva skal vi gjøre?
Søster Logikk, - Det eneste logiske vi kan gjøre - vi går fortere.
Søster Matematikk, - Det virker ikke.

Søster Logikk, - Selvfølgelig virker det ikke! Han gjør jo det eneste logiske - han går
også fortere!

Søster Matematikk, - Så hva gjør vi nå? Med denne avstanden vil han ta oss igjen i
løpet av ti minutter.

Søster Logikk, - Det eneste logiske vi kan gjøre er å skille lag. Du går den veien, og jeg
går den veien.. Han kan ikke følge etter begge to av oss.
Mannen valgte å forfølge Søster Logikk, mens Søster Matematikk når frem til klosteret
i god behold.
Hun er veldig bekymret for den andre nonnen , som omsider dukker opp.

Søster Matematikk, - Søster Logikk - gudskjelov! Fortell meg - hva skjedde !

Søster Logikk, - Det skjedde det eneste logiske, mannen kunne jo ikke følge etter oss
begge to, så han valgte meg.

Søster Matematikk, - Ja ja, det vet jeg jo godt (litt misunnelig). Men hva hendte deretter?
Søster Logikk, - Det eneste logiske, jeg begynte å løpe, så fort jeg kunne , og mannen
begynte å løpe så fort han kunne.
Søster Matematikk, - Og så, hva hendte så?

Søster Logikk, - Det eneste logiske, han tok meg igjen!
Søster Matematikk, - Å nei! Hva gjorde du da?

Søster Logikk , - Det eneste logiske, jeg løftet opp kjolen min!
Søster Matematikk, - Å nei Søster! - hva gjorde mannen?

Søster Logikk, - Det eneste logiske, han trakk ned buksene sine.
Søster Matematikk, - Å nei! Hva hendte så?

Søster Logikk, - Ja det er jo helt logisk! En nonne med kjolen løftet opp kan jo løpe
fortere enn en mann med buksene nede...
Og til de av dere som ventet på en grovisavslutning:
Be fadervår 4 ganger og gå tilbake til arbeidet!

NSF HAR
GODKJENT
FØLGENDE
OPPLÆRINGS
VIRKSOMHETER
SVEISEINSPEKTØRER

NS 477/IWI
• TEKNOLOGISK INSTITUTT MATERIALTEKNOLOGI,
Stavanger;
• HSH/AKER STORD,
Stord;
• FORCE TECHNOLOGY
TRAINING AS,
Kristiansand.

PERSONELL FOR
SVEISEKOORDI NERING:
IWS
• TEKNOLOGISK
INSTITUTT MATERIALTEKNOLOGI,
Stavanger;
• HSH/AKER STORD,
Stord.
IWT
• HARSTAD TEKNISK
FAGSKOLE, Harstad;
• ORME FAGSKOLE,
Orkanger (klar for godkjenning)
• STORD OPPLÆRINGSSENTER, Stord.
IWE
• HSH/AKER STORD,
Stord.
IW (Internasjonal Sveiser)
• AKER STORD, Stord;
• VITEC AS, Verdal.

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

FastMig Pulse 350/450
Mission control

It’s your welding mission
FastMig Pulse setter deg i førersetet. I tillegg til å
imponere som sveisemaskin, setter FasMig Pulse
nye standarder for hvilke valgmuligheter du har
som kunde. Foruten standard programvare, kan vi
skreddersy programpakker tilpasset dine spesielle
behov. Uansett hvilke sveisebehov du har, vil du
finne en løsning som gir deg optimalt utbytte,
både teknisk og økonomisk.

Mer informasjon om Kemppis løsninger
finner du på www.kemppi.no

