www.sveis.no

FAGTIDSSKRIFT FOR
NORSK SVEISETEKNISK
FORBUND
NR. 4 2011
66. ÅRGANG

Sveiseprofilen:
Helge Chr Aaby
Åge Samuelsen takker for seg
NST – 20 år med japansk kvalitet
Nasjonal Sveisekoordinator
Kursstart 12. januar

Minarc Evo-serien
Kvalitetssveising, uansett hvor du arbeider

3

Ansvarlig redaktør:
Helge Chr. Aaby, tlf. 41 59 69 55
E-mail: helge.aaby@sveis.no
Redaktør:
Per Groeng, tlf. 90 05 05 08
E-mail: p-groeng@online.no
Tema, profil, reportasjer
Redaksjonskomité:
Dag Syvertsen, Air Liquide AS
Hans Fostervoll, Sintef
Bjørn Skjølberg, Lincoln Electric AS
Tage Tyskeberget, AGA AS
Lasse Øverbø, Yara Praxair AS
Idar Vartdal, NST Norge AS
Erik Virik Fusdahl, Kemppi AS
Finn Stølevik, Elga Scandinavia
Per Lorang Larsen, Binzel AS
Sverre Eriksen, siv.ing.
Rune Pedersen, ESAB
Morten Gran, Sveiseeksperten AS
Dan Roger Oshaug,
Nordic Welding Solutions AS
Annonsesalg og abonnement:
Helge Chr. Aaby, tlf. 41 59 69 55
E-mail: helge.aaby@sveis.no
Abonnementspris kr 380,-

Grafisk produksjon, repro og trykk:

Nils Lassons vei 5,
1359 Eiksmarka
Telefon 67 16 34 61/62
E-mail: post@texthuset.as
www.texthuset.as
Signerte artikler står for artikkelforfatterens regning.
SveiseAktuelts redaksjon er ikke
ansvarlig for artikkelens innhold og
rettskrivning.

www.sveis.no

Innholdsfortegnelse og annonsøroversikt ......................................................side 3
SveiseProfilen Helge Chr Aaby ....................................................................side 5
Nasjonal Sveisekoordinator 1090-2. Nytt kurs starter ..................................side 7
Åge Samuelsen takker for seg – Knut Arne Hundal overtar.........................side 9
Innbarka tro på japanske kvalitetsprodukter.................................................side 11
Air Liquide bygger ny hydrogenstasjon for Ruter........................................side 13
Mer stabil gasstrøm med PROSAVER regulator ..........................................side 13
Nyt kontroll- og dokumentasjonssystem ......................................................side 14
Lett mekanisering sikrer effektivitet.............................................................side 15
Kraftig økning av industriens eksport av tjenester .......................................side 17
Ny Mongstad-jobb til Kværner.....................................................................side 17
MagTrac blir aldri trett .................................................................................side 19
HSP Inspection .............................................................................................side 21
Ny super duplex rørtråd fra Avestad Welding ..............................................side 21
Mer Praxair i Yara Praxair ............................................................................side 23
Plymovent ventilasjonsløsninger til TEMA Norge.......................................side 24
Ormen Lange brøt egen dybderekord ...........................................................side 25
Drester setter standarden igjen......................................................................side 26
Nordengbroa – nytt landemerke i Oslo.........................................................side 27
Vi må tenke helhet og konsekvens................................................................side 29
Brev til redaksjonen ......................................................................................side 30
HMS knyttet til tørr skjæring – Microstep ...................................................side 30
Rolex reparert ved hjelp av sveising.............................................................side 31
NSFs Hovedstyre og Lokalforeninger 2011/2012 ........................................side 32
SveiseAktuelt 2012 Utgivelsesplan/Frister og priser....................................side 33
Hva skjer .......................................................................................................side 34
Humorhjørnet................................................................................................side 34
NSF har godkjent følgende opplæringsvirksomheter ...................................side 34
Annonser:
Kemppi..........................................................................................................side 2
Aga................................................................................................................side 4
Norsk Sveiseteknikk as .................................................................................side 8
Böhler Welding Group..................................................................................side 10
Elga ...............................................................................................................side 12
Fronius ..........................................................................................................side 13
YARA Praxair...............................................................................................side 14
Migatronic Norge .........................................................................................side 16
Tri Tool Europe.............................................................................................side 18
Tema Norge AS ............................................................................................side 20
T. Bentsen ....................................................................................................side 21
Sveiseeksperten.............................................................................................side 22
Nordic Welding Solutions.............................................................................side 23
WeldEye........................................................................................................side 24
Molab as .......................................................................................................side 26
Binzel ........................................................................................................... side 28
ESAB ............................................................................................................side 35
Air Liquide ..................................................................................................side 36
Forsidebildet: Nordeng brua i Oslo.
Fotograf: Mia Sjøholdt Groeng

Org.nr. NO 970 134 816 MVA

Norsk Sveiseteknisk Forbund
Post/Besøksadr.: Fridtjof Nansensvei 19,
Majorstuen, 0369 Oslo
Tlf.: 41 59 69 55
E-mail: post@sveis.no

Norsk Sveiseteknisk Forbund

Medlem av International Institute of Welding (IIW)
Medlem av European Welding Federation (EWF)

INNHOLD

Redaksjon

Innholdsfortegnelse:

TM G-TECTA er et varemerke i The Linde Group.

G-TECTA gassdetektorer.
TM

Sikrer full beskyttelse.
G-TECTATM gassdetektorer er sertifisert ifølge internasjonale standarder og
passer for bruk i både potensielt eksplosive miljøer, og i sikre miljøer
innen alle bransjer der gass forekommer. Utformingen sørger for
enkel bruk og har et tydelig display og enknappshåndtering for
regelmessig test og kalibrering av brukerne selv.
G-TECTATM gassdetektorer, i kombinasjon med test- og
kalibreringsgasser fra AGA, sikrer full beskyttelse.
AGA – ideas become solutions.

www.aga.no
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AKTUELT

Få personer har tiltrådt en stilling med bedre basiskunnskaper og større
forutsetninger, enn da han aksepterte tilbudet om å bli NSFs Generalsekretær/
Daglige Leder ved årsskiftet 2006–2007.
Med utdannelse i økonomi og markedsføring og til sammen nærmere 35 år blant annet
som øverste sjef, i tur og orden for henholdsvis Kemppi, Elga og Migatronic, måtte han
jo lykkes. Helge Chr Aaby er vår SveiseProfil.

Perfeksjonisten
begynte i stillingen var han en svært
aktiv leder av lokalforeningen VETEBU. I tillegg hadde han mange
års erfaring som styremedlem og
styreleder i NSF.

gjort og en ny person er på plass
skal Helge holde i trådene på konsultativ basis.

Pensjonisten

I 2012 er Norsk Sveiseteknisk Forbund 80 år. En milepel som Hovedstyret ønsker å markere relativt kraftig. Den nye lederen av forbundet
blir svært sentral i dette arbeidet,
men vill få med seg en handlekraftig
Jubileumskomité.

Alle klager over at tiden går så fort.
Fem år er gått. Helge fylte 67 år 28.
september. Dagen før den store
Sveise– og Materialkonferansen
2011 tok til i Bergen. Nå er han pensjonist! Stillingen er utlyst og en
etterfølger skal finnes. Til det er

Får et Forbundsjubiléeum
rett i fanget

Her i Furuholmen–bygget i Fridtjof Nansens vei 19 holder NSFs sekretariat til, sammen med en rekke forbund for andre norske teknologibedrifter.

왗

”Rett mann på rett plass til rett tid”,
mente flere sentrale aktører i bransjen da Helge Chr Aaby inntok
sjefsstolen i NSF på permanent basis
1. januar 2007. Om forventningene
var store så har den ryddige ordensmannen Helge innfridd på alle måter. Han ante vel rekkevidden da han
sammen med NSFs Hovedstyre utarbeidet en strategiplan frem til 2010.
Oppgavene sto i kø. Forbundet
trengte en sterk og dyktig leder.
Hans lange og solide bransjeerfaring
var et godt utgangspunkt. Da han
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AKTUELT

Noe av det første Helge tok fatt på
var å flytte sekretariatet til Norsk
Industri. Etter å ha flyttet litt rundt i
huset er norske teknologi– bedrifter
nå samlet under en paraply i Fridtjof
Nansens vei.

Strategiplanen er fulgt og
langt på vei innfridd
– Du var selv med på å lage planen
fram til 2010 som var ambisiøs og
krevende. La oss se nærmere på noe
av det som har skjedd i din tid ved
roret i NSF.
* NSF skal først og fremst være et
forbund for medlemmene.
Aktivitetene skal foregå i lokalavdelingene og NSF sentralt skal
være en støttespiller i dette arbeidet. For å oppnå dette har vi
gjennomført følgende tiltak:
* Besøkt alle lokalavdelinger og
deltatt i styremøter og medlemsmøter. Gitt innspill om møteopplegg og bistått under gjennomføringen av lokale ”Sveisedager”.
* Har gjennomgått driften av NSF
og bygget en velordnet og nøktern
økonomisk plattform.
* Vi har styrket profileringen av
NSF gjennom nye hjemmesider
og satse på IKT for å nå våre
medlemmer. Nå er 99 prosent på
nett.
* Vi har kommet tilbake på den
internasjonale arena hvor vi var
etterlyst.
* Fått folk inn i komiteer med innflytelse til IIW–krav og internasjonale regler og retningslinjer for
opplæring og utdanning.
* Knyttet kontakt med dyktige folk i
store norske toneangivende bedrifter og læresteder som Statoil,
Kværner/Aker, DnV, NTNU og
SINTEF med flere.
* Utarbeidet ny rekrutteringsbrosjyre og gjennomført medlemsvervekampanje. Resultat: Netto +
100 medlemmer.
* Planlagt og gjennomført Sveise og
Materialkonferansen 2010 i Stavanger og Sveise og Materialkonferansen 2011 i Bergen. Begge
med solid deltakelse og positive
tilbakemeldinger. Målet er å arrangere konferansen hvert år.
* Vårt fagtidsskrift SveiseAktuelt,
som er inne i sin 66 årgang, er et

God oversikt, velorganisert og ryddig, uttrykk som har preget Helge Chr Aaby i årene
som NSFs daglig leder. Nå venter den travle pensjonist–tilværelsen. SveiseAktuelt
takker for følge og ønsker ham lykke til!

av landets eldste i sitt slag. Det er
godt likt og redaksjonen får
mange positive tilbakemeldinger.
Bladet utkommer fire ganger årlig
i følge utgivelsesplanen.

Mer tid til kommunepolitikk, hytteturer og
barnebarn
– Du sier ikke helt forvell til bransjen og miljøet?
– Nei jeg skal jo holde stolen
varm til en etterfølger er på plass, og
jeg har sagt meg villig til å bidra i
planleggingen av forbundets 80–års
jubileum neste år. Noen konsulentoppdrag i tillegg til en styreplass hos
Binzel Norge kan jo også bli aktuelt.
Dessuten har en lang arbeidsdag i
bransjen gitt meg et fantasisk nettverk som jeg setter stor pris på og
akter å ta vare på. Dessuten dukker
jeg nok opp på møter og aktiviteter i
NSFs lokalavdeling ØST.
– Noen ord på tampen?
– Jeg føler grunn til å takke
mange. Det har vært fem givende år.
Jeg føler at det har blitt utrettet en
del positive ting i denne perioden.
Men, jeg vil sterkt understreke, at

uten ett dyktig styre, mange driftige
tillitsmenn og en sterk og positiv leverandørforening ville vi neppe stått
der vi er i dag.
– Og det kan vel bli noen ekstra
hytteturer sammen med barnebarna?
– Ja vi har en hytte vi er glade i å
bruke på Vegglifjell i den sydlige
delen av Hardangervidda. Dit drar vi
ofte og gjerne og jeg regner med at
pensjonisttilværelsen gir romm for
at den kan bli flittigere brukt.
– Du og partiet ditt Høyre gjorde
det bra i valget i høst og du fikk en
fast plass i Øvre Eiker kommunestyre hvor du er partiets næringspolitiske talsmann?
– Ja Høyre gjorde et svært godt
valg og jeg liker å jobbe med lokalpolitikken. Det er givende å være
med å vedta og bestemme i saker
som direkte påvirker lokalmiljøet
der du bor.
– Litt ekstra tid familie og barnebarna blir det vel også?
– Er litt skeptisk til det. Alle sier
at tiden sjelden strekker til når man
blir pensjonist så vi får se, slutter
Helge Chr Aaby.
■

www.orme.no

NASJONAL SVEISEKOORDINATOR 1090-2.

NYTT KURS STARTER 12. JANUAR 2012

SØK OM OPPTAK TIL NORSK SVEISETEKNISK FORBUND WWW.SVEIS.NO.

ORME RESSURS OG FAGSKOLE PÅ ORKANGER TILBYR KURSET NASJONAL SVEISEKOORDINATOR 1090-2.
Nivå 2: Målgruppe er folk med fagbrev.

  Þ   ¤ κ ͻͻ    κ ͻ Ǥ
Krav til utdanning: Fagbrev sveis/plate/seksjonsbygger/industrirørlegger.
Krav til praksis: Minst 5-10 år verkstedteknisk / stålteknisk arbeide avhengig av type praksis.
60 timers kurs med 45 min. muntlig og 4 timer skriftlig eksamen

Nivå 3: Målgruppe er folk med teknisk fagskole, sveiseteknisk/ maskinteknisk linje
  Þ   ¤ κ S420    κ ͻͶ Ǥ
  Þ   ¤ κ 420    κ ͻ Ǥ
Krav til utdanning: Teknisk fagskole, sveisetekniske linje/maskinlinje.
Krav til praksis: Minst 5-10 år verkstedteknisk / stålteknisk arbeide avhengig av type praksis.
102 timers kurs med 60 min. muntlig og 5 timer skriftlig eksamen.

NORSK STÅLFORBUND HAR UTVIKLET KURSET

Norsk Stålforbund har i samarbeid med Norsk Sveiseteknisk Forbund    ǳ
ǳ    ǣ
Arbeid med stålkvaliteter opp til S355 og godstykkelse begrenset opp til 25 mm for nivå 2 og opp til S420
til 50 mm for nivå 3, i henhold til bestemte retningslinjer.

KOMPETANSENIVÅ.

Nivå 2: B: Grunnleggende teknisk kunnskap (eks.: EWS / IWS)
Nivå 3: S: Spesifikk teknisk kunnskap
(eks.: EWT / IWT)

NØDVENDIGE BØKER OG STANDARDER

Siste utgave av standardene: NS-EN 1090-2, NS-EN ISO 3834-2, NS-EN ISO 15614-1.
Følgende bøker:
Materiallære av Ørnulf Grøndalen
ISBN 9788276746211
Stålkonstruksjoner av John Eie
ISBN 9788256270538
Kursdeltagerne må selv kjøpe disse bøkene og standardene for bruk under kurset, og for å ha i ettertid i sitt
arbeid i sveiseverksted.
1
Kontaktperson: Bjørnar Værnes Mob: 926 81 727.

All øvrig informasjon om kurset og gjennomføringen
finner du på www.sveis.no
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Åge Samuelsen takker for seg
AKTUELT

Salgssjef Knut Arne Hundal overtar
Det blir litt rart uten, men
det er helt naturlig. Det
tynnes i rekkene av kjente
bransjeprofiler. Åge Samuelsen (63) er godt fornøyd etter rundt 34 år
med sveis og overlater
ved årsskiftet roret til sin
salgssjef Knut Arne Hundal.
– Nå får yngre krefter
slippe til og jeg vet at
Knut Arne er et godt valg,
sier Åge til SveiseAktuelt.
På novembers første dag stikker vi
innom det norske hovedkvarteret i
Solbergelva, som etter omorganiseringen tidligere i år inngår i Böhler
Welding Group Nordic.
Som tur er kommer vi midt i lunchpausen og det er flere kjente ansikter
rundt bordet. Blant andre Kåre A.
Johansson med lang fartstid i Statoil
og Sveiseprofil i SveiseAktuelt i
2000.

Hentet fra Liberia
I 1978 ble Åge hentet ut av Liberia
hvor han hadde sitt virke i den sveisetekniske avdelingen i Lamco
International Mining, et joint venture mellom den Liberianske stat,
Betlehem Steel USA og Gränges
International Mining i Sverige. Det
var en tidligere overordnet i militæret som var blitt oppmerksom på
ham og hentet han hjem hvor han
senere overtok som sjef for UTP
Norge i 1984.
I 1991 skiftet bedriften navn til
Böhler UTP Norge og i 1996 ble
navnet Böhler Thyssen Sveiseteknikk og endelig i 2001; Böhler
Welding Group. Etter omorganisering i 2008 er det korrekte navnet
Böhler Welding Group Nordic.

Vil savne miljøet
– Du og bedriften du har ledet
gjennom mange år og mange navne-

Kåre A. Johansson, pensjonert Statoil–veteran var også på besøk da SveiseAktuelt
var innom for og dokumentere sjefsskiftet som finner sted hos Böhler Welding Group
Nordics norske seksjon 1. januar 2012. Påtroppende Country Manager Knut Arne
Hundal lar de gamle få stolene.

endringer, har i alle år støttet NSF
og dens administrasjon og ulike arrangementer. Alle husker hvem som
var Gullsponsor for Sveise- og
Materialkonferansen i både 2010 og
2011. To meget vellykkede arrangementer.
– Det har vært hyggelig å kunne
bidra. I 2012 kan NSF feire sitt
80–års jubileum og det ryktes at forbundsstyret vil markere det behørig.
Jeg gleder meg til festlighetene.
– Nyttår kommer fort – ser du
fram til å kaste vekkerklokka?
– Nei det blir nok vemodig. I mer
enn halve livet har sveisebransjen
hatt en stor plass hos meg med sitt
unike miljø. Jeg har fått mange gode
venner blant kunder og bransjekollegaer. Det har vært innholdsrike, utfordrende og spennende år. La med

få hilse til og takke alle jeg ikke når
personlig gjennom SveiseAktuelt for
fantastiske år.

Ny ung Böhler sjef har
gått gradene
Knut Arne Hundal (31) er halvparten så gammel som Åge Samuelsen.
Han har gått gradene i sveisebransjen og er full av entusiasme og gleder seg over å ha fått sjansen etter
Åge. Han har vært hos Böhler Welding Group siden 2008.

1998–2008 hos SBV
Technology
– Jeg har fagbrev som platearbeider
og sertifikater på flere sveisemetoder. I 2003 tok jeg Strålevernsertififortsettelse side 28

KOMPETANSE
PÅ TILSETTMATERIALE
Offshore, kraft eller landbasert industri – alle sveiseprosjekter stiller sine egne krav
til tilsettmaterialet. Med våre seks sterke varemerker tilbyr Böhler Welding Group
en løsning for en hver utfordring. Når kravene er som høyest kan du regne med oss!
Böhler Welding Group Nordic AB
Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva
Tel: +47 32238030, Fax: +47 32238040, www.bwgnordicsales.no

Vi søker medarbeidere!
Ring +47 32238030
for mer informasjon.

www.bwgnordicsales.no

Innbarka tro på japanske
kvalitetsprodukter har gitt
suksess!
Norsk Sveiseteknikk AS (NST) ble etablert i 1991 og er i
dag et av få norskeide selskaper i sveiseleverandørbransjen. NST representerer Nippon Steel & Sumikin
Welding i tre verdensdeler (Europa, Amerika og Asia).
Hovedproduktene har vært sømløse rørtråder (Nittetsu)
og keramisk backing for ensidig sveising.
Offshore og skipsverft
Offshore– og skipsverft i inn og utland har vært de dominerende kundene. Produktspekteret er nå utvidet
for å dekke en økende etterspørsel
og mangfold fra kundene. Utvidelsen av produktspekteret består av
komplementære produkter til sveiseindustrien.

Nye markeder
Dere fulgte kundene ut i nye markeder?
– På nittitallet meldte det seg et

ønske om å følge kundene ut i nye
europeiske markeder, og samtidig
utvide virksomheten. Dette førte til
etableringen NST Welding (UK) Ltd
i 1996, og NST Polska Sp.Zo i
2005.
Siste tilvekst av utenlandske etableringer er NSTs avdelingskontor i
Singapore; NST Welding Asia Pte
Ltd. Som åpnet 1. november i år,
forteller Åge Ingebretsen tydelig
stolt i stemmen. Produktet vårt er
fortsettelse side 30

Det har tatt NST 20 år å ta fram en egen
produktkatalog. Nå er den på plass så
vel på norsk som i en engelsk utgave.

Fra venstre ordresjef Eivind Røed, Key Acount Halvar Frøvold, Daglig Leder Åge Ingebretsen, Manager NST Welding UK David
Millar, Regional Sales Manager NST Welding Asia Pte Ltd Ben Tan Chee Siang.

AKTUELT
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Foretrukket sortiment

høylegerte
tilsettmaterialer

Elga markedsfører et komplett
produksjonsortiment med tilsettmaterialer innen sveising av høylegerte
materialer

Elga har også rektangulære, 1 kg
forpakninger med 500 mm lange TIG
tråder. Alle fargemerket i henhold til
spesifikasjoner i NORSOK M601

Ett eksempel på dette er våre rørtråder som finnes i de fleste legeringer og utmerker seg med høy produktivitet og stabil, repeterbar kvalitet

Våre populære DryPac forhindrer hydrogenopptak i elektrodedekket inntil
du skal bruke dem.

Nytt av året er Cromacore 625,
Superduplex 25 Cr og Lean Duplex
22 Cr (LDX). Elgas rørtråder vil også
finnes i 5kg spoler

Oppdag Elgas brede sortiment og
store kunnskap innen sveising, en
kompetent leverandør av høylegerte
tilsettmaterialer.
Velkommen til Elga eller en av våre
forhandlere!

Elga Skandinavien AS, Ryghgata 4B 3051 Mjøndalen
Tel: 32 20 81 20 Faks: 32 20 81 30
www.elgawelding.no

•
•
•
•
•

Metoder
MIG
TIG
Rørtråd
UP / Strip
Elektroder

•
•
•
•
•
•

Legeringer
309L / MoL
316L
Duplex 22 Cr
Superduplex 25 Cr
6Mo / 625
Lean Duplex 22Cr

Air Liquide bygger ny hydrogentankstasjon til Ruter
Kollektivtrafikkselskapet Ruter har valgt Air Liquide
Norway AS som leverandør av en ny hydrogenstasjon.
Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Norges
Forskningsråd og Transnova støtter prosjektet. Det tilkommer også en betydelig støtte fra EU. Oppføringen
av stasjonen representerer en investering på rundt
30 mill kr.
Hydrogenstasjonen skal bygges på
Rosenholm bussgarasje ved Kolbotn. Hydrogenet vil bli produsert
ved bussanlegget gjennom elektrolyse med energi fra grønne, fornybare kilder. Anlegget kan på sikt utvides til hydrogen også for personbiler.
I tillegg til selve driften av hydro-

genstasjonen vil Air Liquide designe, bygge og vedlikeholde fyllestasjonen som vil sørge for at Ruters
flåte av miljøvennlige brenselsellebusser er i drift.
Emil Glimåker, adm. direktør i
Air Liquide Norway AS uttaler:
”Air Liquide er stolte over å kunne
utnytte sin ekspertise og ledende

tekniske løsninger for på den måten
å bidra til et bedre miljø i Osloområdet. Air Liquide jobber aktivt for å
utvikle alternativ energi gjennom å
investere 60 % av forsknings og utviklingsbudsjettet i løsninger som
har som mål å beskytte miljø og liv
på jorden.”
Hydrogen brenselsellebusser produserer ingen drivhuseffektgass utslipp. På ett år vil totale utslipp reduseres med ca 500 tonn pr buss.
Air Liquide har installert mer enn
40 hydrogenstasjoner over hele verden. Deriblant en av verdens største
som er bygget i Whistler i Canada
med oppstart til vinter OL i 2010.
Denne stasjonen ble benyttet til
hydrogenbusser for persontransport
under de olympiske leker og senere
til normal persontrafikk i området.

Mer stabil gasstrøm med
PROSAVER™ regulator
PROSAVER™ regulator er en nyutviklet flaskeregulator
som regulerer flasketrykket til en ekstra jevn og stabil
gasstrøm. På sikt betyr dette mindre forbruk av gass
og mer nøyaktig sveising.
per minutt. Benyttes for argon og
argonblandinger inklusive
MISON™ beskyttelsesgasser. PROSAVER™ regulator anbefales ved
avansert sveising der krav til kvalitet, nøyaktighet og økonomi står i
høysetet.
For mer informasjon,
vennligst kontakt:
Øivind Gulbrandsen
Produktsjef, E-mail:
oivind.gulbrandsen@no.aga.com
Tlf: +47 23 17 22 00

PROSAVER regulator.

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

PROSAVER™ regulator er en regulator for beskyttelsesgass med innebygget gassparingsfunksjon. Ved
bruk av PROSAVER™ regulator reduserer man gasstoppene ved start
og stopp i sveisingen, noe som er
penger spart. Spesielt ved punktsveising kan dette gi en betydelig innsparing i gassforbruket.
Flaskeregulatoren reduserer flasketrykket i to trinn til et konstant arbeidstrykk på 2, 5 bar. Gassmengden
kan reguleres i intervallet 2 – 30 liter
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V
Vi har gassene

Nytt kontroll- og
dokumentasjonssystem

AKTUELT

- du har valget!

Selskapet EIVA-SAFEX AS lanserer nye Radio Frekvens Id systemet (RFID) fra Rud. Dette forenkler
kontroll og dokumentasjon på løfteutstyr. Komponenter kan nå raskt og papirløst identifiseres.

RUD Id-Point
Alle komponenter kan nå bli merket med nye Rud IdPoint (RFID-chip), som da skiller seg ut ved en tydelig merking med ID nummer. Anvendelig mellom -60
grader og +300 grader. Den er ekstremt motstandsdyktig mot slag, støt, vann og forurensing. Dette er en
databrikke som ligger inne i metallet og er synlig på
overflaten. Størrelse: 8 X 3,25 mm.
For kjetting, koblingsløkker, ståltau brukes merkebrikke med RUD Id-Point lagt inn.
Størrelse 50 x 32 x 6 mm.
Dette kan ettermonteres på eldre redskaper og komponenter samt legge inn nødvendig dokumentasjon og
dato for oppfølging.

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

www.yarapraxair.no

Rud – Id-Easy-Check
Den robuste Rud-Id-Easy-Check leseren, leser identifikasjonsnummeret til Rud Id-Point og overfører den
til Rud Id-Net applikasjonen og nesten alle Office applikasjonene som Word Pad, MS Word, MS Excel,
Open Office og også med SAP og andre programmer.
Overføringen av ID nummeret skjer ved USB eller
Bluetooth.
Ønsker du ytterligere opplysninger om dette kontakt
produktsjef Trym Sveberg, mobil 928 06 121,
mail trym@eiva-safex.no.

Lett mekanisering sikrer
effektivitet – og bedre
ergonomi
Å øke produktiviteten er et mål i alle produksjonsforetak. Dette innlysende mantraet gjentas i alle mulige
situasjoner.
Fokuset på effektivitet er selvsagt
forståelig, for med effektivitet kommer en rekke fordeler: konkurranseevne, vekst og lønnsomhet. Men ofte
innebærer det også uheldige bivirkninger: nedskjæringer, hektisk arbeidstempo, og mindre selvstendighet for de ansatte.
Kravet om økt produktivitet i
sveisebransjen er møtt med utvikling
av mer effektivt og allsidig sveiseutstyr og bruk av sveiseprogramvare
på forskjellige bruksområder. Disse
forbedringene i utstyr og programvare øker sveisekvaliteten og -produktiviteten, men den aller beste
måten å øke sveiseeffektiviteten på
er automasjon og mekanisering. Av
disse kan mekanisering – særlig lettmekanisering – benyttes på en rekke
områder.
Mekanisering vil si å bevege sveisepistolen mekanisk. Sveiseren stil-

ler inn de nødvendige sveiseparametere eller velger dem fra minnekanalen i sveiseutstyret. Når sveisevognen startes, begynner den å følge
sporet og danne en jevn kvalitetssveis. Sveiserens oppgave er å følge
vognens fremdrift og sveisens kvalitet.
Lettmekanisering er en enkel og
kostnadseffektiv måte å forbedre
sveiseeffektiviteten på. Dessuten er
det ergonomisk og sikkerhetsmessig
gunstig. Eksponeringen for lysbuestråling og sveisegasser begrenses,
og arbeidsstillingen forbedres fordi
maskinen tar seg av det tunge, fysiske arbeidet, mens sveiseren kan
konsentrere seg om å overvåke prosessen.
Lettmekanisering i sveisebransjen
kan derfor i mange tilfeller oppfylle
kravet om økt effektivitet uten uheldige bivirkninger for de ansatte.

AKTUELT
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Den sterke magneten holder vognen på
plass selv på krevende jobber.

Faktisk er det fordelaktig for sveiserne, for lettmekanisering kan gjøre
arbeidet morsommere og sikrere.

Suksess avhenger av
mange faktorer

왗

SuperSnake gjør det enklere å komme til der det er trangt.

Utstyr for lettmekanisering består
ofte av kompakte og lette traktorer
på hjul og vogner på skinner. Dette
utstyret kan øke sveisehastigheten
betraktelig: Mens man i snitt oppnår
hastigheter på 20–40 cm per minutt
på lang sikt med manuell sveising,
gjør lettmekanisering det mulig å
oppnå mange ganger høyere hastighet. Eksempelvis kan hastigheter
over 100 cm per minutt oppnås ved
horisontale kilsveiser.
Sveisemekanisering vil gi en klart

AKTUELT
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mer effektiv produksjonsprosess,
hvis sveising er flaskehalsen som
skaper forsinkelser i produksjonen.
Grunnlaget for vellykket mekanisering – og automasjon – er alltid evnen til å skjønne produksjonen på
verkstedet sett under ett. Mekanisering vil tross alt gi en virkelig økning i produksjonen bare hvis et
produkt kan produseres raskere ved
at de fasene i produksjonen som begrenser hele kapasiteten, går raskere.
I prinsippet er lett mekanisering
en kostnadseffektiv og enkel måte å
forbedre produktiviteten i produksjonen på, både på store og små
verksteder. Men lettmekanisering
kan så avgjort benyttes på atskillig
flere felter enn i dag. Dette er fordi
overgangen fra manuell sveising til
mekanisering ofte er vanskeligere
enn forventet, selv om fordelene er
relativt velkjente. Årsakene til dette
finnes sannsynligvis på to områder:
utstyrets brukervennlighet og fordommene fra de involvertes side.
Kvaliteten i platearbeidet spiller

også en vesentlig rolle i et mekaniseringsprosjekts suksess. Svak presisjon under klargjøring og montering
gjør det vanskelig å bruke sveisevogner fordi sveiseparameterne og
pistolvinkelen må justeres hele tiden. Dette skjer for eksempel når
rotåpningen varierer på grunn av tilpasningsarbeid eller deformasjoner i
platen.
Hvis utstyret i tillegg er lite brukervennlig, blir det fort liggende
igjen i verktøyburet. Når man skal ta
i bruk lettmekanisering, må det treffes tiltak for å sikre at kvaliteten i de
tidlige arbeidsfasene oppfyller mekaniseringskravene. En viktig faktor
er arbeidsforholdet mellom platearbeidere, sveisere og ledelse: De må
samarbeide godt for ønsket resultat.
Når man skal anvende mekanisering, kan ikke betydningen av opplæring understrekes sterkt nok. Når
man går over til mekanisert sveising,
må både ansatte og ledelse dele en
klar forestilling om hvilke fordeler
som kan oppnås, hvordan utstyret

skal betjenes, og hvilke sveiseoppgaver som er egnet. Det finnes ikke
ett mekanisert apparat som egner
seg til alle sveiseoppgaver, og man
må sette av litt mer tid til å klargjøre
utstyret enn man må ved manuell
sveising.
Opplæring kan brukes til å forandre fordommer og unngå situasjoner
hvor manglende informasjon fører
til frustrasjon over utstyr som ikke
virker, eller som ikke er egnet.
Kemppi har lansert sin egen sveisevogn, MagTrac F 61, som er omtalt i dette magasinet. Det styrende
prinsippet i utviklingen har vært
brukervennlighet, hvor målet har
vært at brukerne i alle fall ikke skal
gå glipp av de store fordelene ved
lettmekanisering bare fordi utstyret
er vanskelig å bruke.

Text: Petteri Jernström
Business Manager
Welding Management Solutions

TENN I TRYKK
TR
RYKK I SVEIS

Vi har gjort det enklere
å gjøre det enda bedre
En god sveiser stiller krav til sitt verktøy.
Med den nye Sigma Galaxy og Intelligent
Arc Control™ går det raskere å legge
bunnstreng. Maskinen optimerer seg
selv - du optimerer det gode håndverket.
Sigma Galaxy og din faglige dyktighet
er en perfekt kombinasjon.

www.migatronic.no
onic.no

■

Kraftig økning av industriens
eksport av tjenester

Ny Mongstadjobb til Kværner

Ved siden av stor vareeksport bidrar industribedriftene
i økende grad til eksport av tjenester fra Norge. Industribedriftene økte eksporten av tjenester i 2010 med
9,6 prosent til 20 milliarder kroner.

26. oktober 2011 - Kværner har signert en fabrikasjons- og installasjonskontrakt med Statoil for oppgradering av koksanlegget
på deres raffineri på
Mongstad. Kontraktsverdi
er 220 millioner
kroner.

Tjenesteeksporten for alle sektorer
var 113 milliarder kroner i fjor,
ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Men SSB publiserte i år tjenesteeksporten uten sjøfart slik at tallene
ikke er sammenlignbare med tidligere tall.
I 2009 var den totale tjenesteeksporten inklusiv sjøfart 178 mrd kr,
og det er grunn til å tro at sjøfarten
også i 2010 leverte de største eksportinntektene fra tjenester til
Norge. I 2009 var eksporten av sjøfart-tjenester 76,7 mrd kr, en nedgang på 15 prosent fra 2008. Øvrige
tjenester var med andre ord litt over
100 mrd kr i 2009 og økte dermed
med noe over ti prosent til 2010.

dustriens tjenesteeksport økt med
over 40 prosent.
Ved siden av industrien er også
oljeselskapene store selgere av tjenester fra Norge, og til sammen har
de to verdiskapende sektorene nesten like stor eksport som eksporten
av forretningsmessige tjenester.
Eksporten av tjenester både fra
petroleum og forretningsmessige
tjenester ble redusert i fjor.
Ved siden av ingeniørtjenester og
rådgivning er tjenester knyttet til tilpassing, installering, montering og
service av norske maskiner, apparater og instrumenter den største tjenesteeksporten fra industribedriftene.

Tjenesteeksporten økt
siden 2006

Figuren viser de sektorer med
høyst eksport av tjenester utenom
skipsfart de siste årene. I 2010 var
det kun industribedriftene som
klarte å øke tjenesteleveransene på
eksportmarkedet.

Industribedriftene har økt eksporten
av tjenester hvert år siden 2006, og
både i 2009 og i fjor var økningen
nesten ti prosent. Siden 2006 har in-

Koksanlegget er den delen av raffineriet som produserer petrolkoks, som
benyttes som elektrodemateriale i
elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri. Koksanlegget skal nå
oppgraderes.
– Landmarkedet er viktig for
Kværner. Dette oppdraget bekrefter
vår posisjon som en foretrukket leverandør for utbygging og oppgradering av landanlegg. Oppdraget er
også viktig ved at det gir oss arbeid i
en periode som er noe roligere enn
normalt for virksomheten på Stord,
sier Kværner-direktør Lars Eide.
Kværner er allerede i dag til stede
på Mongstad, i forbindelse med byggingen av det ene av de to testanleggene for fanging av CO2. Dette prosjektet nærmer seg slutten, men med
oppdraget på koksanlegget vil Kværner fortsette sin tilstedeværelse på
Mongstad.
– Vi ser på dette som en tillitserklæring til vår evne til å levere, og et
tegn på at kunden er tilfreds med jobben vi har gjort så langt på Mongstad, sier Eide. Mobilisering av personell starter omgående. På topp er
det ventet at nærmere 200 personer
vil være i sving, i forbindelse med en
to måneder lang nedstenging av
koksanlegget på høsten neste år.
Arbeidet vil foregå både på Stord og
Mongstad. Prefabrikkeringen på
Stord er ventet å begynne nærmere
jul. Varigheten på oppdraget er til
slutten av 2012. Kontraktspartner er
Kværner Stord AS.

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 1-2012 er 15. februar
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TRENGER DU

SVEISEFUGER?
NYHETER FRA TRI TOOL:

208B fra 2" - 8"

214B fra 4" - 14"

236B fra 12" - 36"

200-serien kan suppleres med:
 ,' 7UDFNLQJ PRGXOHU IRU ´-´ IXJHU WLO 2UELWDOVYHLVLQJ
 (OERZ 0DQGUHO .LW IRU EHQG
 )XOO 6XSSRUW 0DQGUHO IRU 6FKHGXOH  RJ  W\QQYHJJHGH U¡U

Torridalsveien 20 / N-4630 Kristiansand S - Norway
Tel.: +47 98 09 99 99 / post@tritool.no / www.tritool.no
Kristiansand Trykkeri AS
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MagTrac blir aldri trett
AKTUELT

− selv ikke på drøye langsgående sveiser
Kemppis nye MagTrac F
61 sveisevogn gjør arbeidet raskere og enklere for
sveiseren. Det er en kostnadseffektiv måte å øke
sveiseproduktiviteten på i
store og små verksteder
med metallproduksjon.
Under sveising av store arbeidsstykker er sømmene ofte lange og rette –
noe som enten er en langtekkelig
oppgave eller må sveises trinnvis.
De krever mye lysbuetid uten å sette
sveiserens faglige dyktighet på noen
virkelig prøve. Det er nettopp denne
typen sveising som passer best for
mekanisering.
Lette sveisevogner kan, fordi de
nærmest fordobler den manuelle
sveisehastigheten, forbedre arbeidsforholdene og produktiviteten betydelig. I tillegg holdes framdriftshastigheten og pistolposisjonen konstant slik at sveisekvaliteten blir stabil.
Kemppis nye MagTrac F 61 sveisevogn kombinerer enkel bruk, kvalitet og effektivitet på en helt ny
måte. Den er laget som et enkelt
verktøy for verksteder, særlig tilpasset horisontal kilsveis.

Funksjoner designet for
bekvem bruk
Brukervennlighet var nøkkeltanken
bak utviklingen av MagTrac F 61vognen. Sveiseparametrene overføres mellom vognen og sveiseutstyret
via kontrollkabelen, som er integrert
i sveisepistolkabelen. Vognen får
driftsstrøm gjennom den samme
kabelen, så det er kun nødvendig
med én kabel mellom trådmateren
og vognen. Når det ikke er behov for
en separat transformator og kontrollkabler, skapes det i praksis et trygt
arbeidsområde som øker effektiviteten.
Fiksering og justering av pistolen

er også gjort så enkelt som mulig:
Utstikklengden og pistolvinkelen
justeres ved hjelp av et enkelt festehåndtak.
Innstillinger for trådmatingshastighet, sveisespenning og andre sveiseparametre velges på vognens kontrollpanel. Dette gjør det enklere å
forandre innstillingene mens sveisingen pågår og gjør jobben raskere,
fordi sveiseren ikke trenger å flytte
seg fra vognen til strømkilden for å
foreta mindre justeringer.
Det grafiske brukergrensesnittet er
en annen egenskap som forenkler
bruken. Funksjonene er ordnet i en
oversiktlig menystruktur og kan velges ved hjelp av ett justeringsratt
med flere funksjoner. Trådfremmating og gasstestfunksjonene er tilgjengelige i den forberedende fasen,
og det er mulig å kjøre en avansert
test uten å tenne lysbuen for å sjekke
om vognen fungerer korrekt. Dette
garanterer gode resultater.

Verdifulle data for
kvalitetskontroll
Sveiseparametrene og varmetilførse-

len kan avleses på skjermen når
sveisingen er utført. Lengden av den
siste sveisen eller strekningen som
er sveiset i løpet av dagen kan sjekkes på vognskjermen. Vognskjermen
viser også den gjennomsnittlige varmetilførselen i løpet av den siste
sveisen. Dette er verdifulle data for
bruk i kvalitetskontrollen og for å
sikre samsvar med sveiseprosedyren.
MagTrac F 61-vognen kan brukes
med en trådmater av MXF-typen,
som kan settes på transportvogn for
å oppnå større rekkevidde. Ytterligere rekkevidde kan oppnås ved å
bruke en 15-meters SuperSnake
mellommater, som gjør det mulig å
komme til på de trangeste stedene
som skipsseksjoner og hoveddragere
for havnekraner.
Produktiviteten blir best ved å
maksimere driftstiden for vognen og
sørge for at de forberedende og avsluttende arbeidene blir gjort med
dertil egnet utstyr, som for eksempel
Kemppi FitWeld, et MIG/MAG-apparat utviklet for heftsveis.
■

The Specialists in welding integration

HSP Inspection AS er en ny aktør
innen sveisetekniske tjenester på
Østlandet. Bedriften er sentralt lokalisert på Hafslund i Sarpsborg med
kort vei til E6.
Hans-Petter Jakobsen, Pål Arve
Solberg og Svein Heie Engelbrecht
eier og driver bedriften som et AS.
Alle tre har 15-17 års erfaring som
sveisere, og senere tatt utdanning
som sveiseinspektører med IWTeksamen. De siste fem årene har vi
arbeidet som sveiseinspektører før
oppstart av egen virksomhet.
Med god erfaring fra praktisk
sveising og utdanning innen sveiseteknikk, mener vi å kunne imøtekomme våre kunder på best mulig

Fra venstre: Pål Arve Solberg, Hans-Petter Jakobsen og Svein Heie Engelbrecht.

måte med deres prosjekter der det
stadig stilles høyere krav til utførelse. Særlig innen stålbygg ser vi et
økende behov for sveiseteknisk oppfølging og bistand.
Vårt arbeidsområde er sertifisering av personell og utarbeidelse av

WPQR i samarbeid med Det Norske
Veritas og Røntgenkontrollen. Vi utfører også sveisetekniske tjenester i
form av konsulentoppdrag og generell sveiseinspeksjon. (se for øvrig
vår nettside www.hspi.no).

Ny super duplex rørtråd fra Avesta Welding
Avesta Welding utvider det allerede rikholdige utvalget
av duplex tilsett. Vi introduserer en ny super duplex
rørtråd: Avesta FCW 2507/P100-PW (EN ISO T Z 25
9 4 N L P/AWS E2594T1. Dette er en rutil tråd som er
utviklet spesielt for stillingssveising av legeringer av
typene 2507, 1.4410, UNS S32750, Zeron 100,
1.4501, UNS S32760 og for forbindelser mellom disse
og austenittiske stål eller karbonstål.
Avesta FCW 2507/P100-PW gir svært gode mekaniske egenskaper sammen med fremragende korrosjonsbestandighet ved temperaturer fra –50°C til
220°C. Den gir en stabil lysbue, et smeltebad som er

lett å kontrollere og enkel slaggløsning: Et utmerket alternativ som gir høy produktivitet og god økonomi for
krevende applikasjoner som avsalting, pulp og papir,
rensing av nitrøse gasser, systemer med saltvann, olje
og gass samt offshore.
Avesta Welding tilbyr i tillegg til den nye rørtåden
også flere typer dekkede elektroder og massive tråder
for sveising av duplex og superduplex rustfritt stål.
Bøhler Welding Group Nordic AB
Teglverksveien 100
3057 Solbergelva
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Kontakt Sveiseeksperten
når du trenger en sveisepartner
Sveisekompetanse med dedikerte sveisefolk
over hele landet.
54 lokale forhandlere
Hovedlager i Oslo
dŽƚĂůůĞǀĞƌĂŶĚƆƌ Ăǀ ƐǀĞŝƐĞŵĂƐŬŝŶĞƌ͕ ŵĞŬĂŶŝƐĞƌŝŶŐ͕ ƟůƐĞƩ ŽŐ ƌĞŬǀŝƐŝƚĂ͘

www.sveiseeksperten.no

Mail: post@sxp.no

Tlf: 22 08 00 92

23

Mer Praxair i Yara Praxair

Samarbeidsselskapet Yara Praxair
ble dannet i 2007 basert på Yaras
industrigassaktiviteter i Norge, Danmark og Sverige. Selskapet vil fortsette under navnet Yara Praxair AS
med hovedkontor Oslo.
Hydrogas, senere Yara og siden
2007 Yara Praxair, har vært en av de
fremste leverandørene til mer enn
30.000 kunder i det skandinaviske
industrigassmarkedet i over 30 år.
Selskapets omsetning var rundt 1
milliard kroner i 2010.
"Praxair og Yara har hatt et svært
fruktbart samarbeid siden vi dannet
dette selskapet, og vi er sikre på at
vi kan styrke samarbeidet ytterligere
med fortsatt vekst og betydelig verdiskapning for begge parter. Det
skandinaviske markedet er viktig for
Praxairs vekstambisjoner, og en ma-

joritetsandel i Yara Praxair gir Praxair en solid plattform til å utvikle
selskapets strategiske retning", sier
Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad, som legger til at "Yara vil fortsette som en verdsatt og betrodd
partner i årene som kommer".
Managing Director i Yara Praxair
Per Kværum sier blant annet:
”Gjennom Praxair har vi fått tilgang
til teknologi vi ikke hadde tidligere
og vi har blitt en attraktiv partner for
mange store industriselskap i Skandinavia. Vi bygger bl.a. en luftgassfabrikk i Perstorp, Sverige, som vil
gi en vesentlig styrking av vår posisjon i Skandinavia.”
Yara Praxair er et skandinavisk industrigass-selskap. Virksomheten
produserer og markedsfører industrigasser, medisinske gasser og spesial-
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Yara International ASA og Praxair, Inc. har nylig signert
en avtale der Praxair øker sin andel til 66% og Yara
reduserer sin eierandel i industrigasselskapet Yara
Praxair AS fra 50% til 34%.

gasser til norsk industri og kommuner. Yara Praxair tilbyr også utstyr,
kurs, installasjon/ montasje og vedlikehold av gassanlegg. Hovedkontoret ligger i Oslo.
Spørsmål vedrørende eierskapendringen:
Esben Tuman, Media Relations
Cellular (+47) 90 50 84 00
E-mail esben.tuman@yara.com
For mer informasjon om Yara
Praxair: www.yarapraxair.no
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Plymovent ventilasjonsløsninger til TEMA Norge
TEMA Norge AS har inngått avtale med Plymovent Group BV om
salg og distribusjon av Plymovent industrielle ventilasjonsløsninger i
Norge. Avtalen omfatter de kjente Plymovent produktene samt tidligere Euromate produkter som nå markedsføres som Plymovent.
TEMA Norge AS kan tilby markedet komplette ventilasjonsløsninger hvor vi dimensjonerer og monterer systemet eller kun levering
av komponenter i de tilfeller kunden selv ønsker å utføre montasje.
TEMA Norge AS vil ha hovedfokus mot kunder som har ett ventilasjonsbehov i forbindelse med sveising og skjæring.
Plymovent Group BV er en internasjonal produsent av ventilasjonsløsninger. Hovedkontoret er i Nederland. Plymovent har produksjon i
Nederland, Sør Afrika og Sverige.
For industrielle ventilasjonsløsninger er hovedproduktene; Push pull
systemer, avsugsløsninger med avsugsarmer, vifter, filtre, arbeidsstasjoner med innebygde avsugsløsninger og mobile avsugsfiltre/vifter.
Kontakt TEMA Norge AS på telefon 51 69 25 00 for mer
informasjon.
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Ormen Lange brøt sin egen dybderekord ved installasjonen av en ny brønnramme i
925 meters vanndyp i den nordlige delen av feltet. Brønnrammen skal gi plass til nye
gassbrønner, og dermed opprettholde Ormen Langes rolle som viktig leverandør av
gass til Storbritannia.
– Dette er en viktig milepæl for
Ormen Lange, og en betydelig prestasjon for prosjektgruppen som leverer avansert teknologi i krevende
prosjekter, sier Bernt Granås, prosjektdirektør i A/S Norske Shell.
Det Shell-opererte gassfeltet er en
av verdens mest komplekse gassutbygginger og brønnene ligger i
dypere vann enn alle andre felt i
Europa. Ormen Lange leverer opptil
20% av Storbritannias gassbehov.

Dypeste produksjonsinnretning
Ormen Lange satte en ny rekord ved
utplassering av den fjerde brønnrammen, installert i den nordlige delen
av feltet. Tidligere subsea-utstyr på
Ormen Lange ligger på nesten 100

meter grunnere vann. Den nye
brønnrammen vil dermed bli den
dypeste produksjonsinnretning på
norsk sokkel og i Europa, plassert på
925 meters vanndyp.

Krevende forhold
Havbunnsforholdene i den nordlige
delen av Ormen Lange er langt mer
krevende enn i resten av feltet. Havbunnen er mye mykere. Så langt har
over 100 000 tonn stein blitt lagt ned
på havbunnen for å stabilisere grunnen under brønnrammen og nye rørledninger.

Rask gjennomføring
Bygging og installasjon av den
fjerde brønnrammen er gjennomført
raskere enn de tre foregående ram-

mene på feltet. Den 950 tonn tunge
stålkonstruksjonen ble ferdig på bare
åtte måneder, og produksjonstiden
var dermed ett år raskere enn den
forrige rammen, som ble installert
i 2009.
Denne brønnrammen installeres i
to store deler. Manifolden, som
inneholder utstyr for å kontrollere
brønnstrømmen når nye gassbrønner
kommer i produksjon, skal installeres senere. Boreskipet "West Navigator" starter boringen av gassbrønner i den nordlige delen av Ormen
Lange-feltet senere i 2011.
For ytterligere informasjon, kontakt
Kitty Eide, Kommunikasjonssjef
Draugen og Ormen Lange
epost: kitty.eide@shell.com
■
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Drester setter standarden igjen –
et stort steg videre!
På årets Bilverksteddager på Storefjell hadde Holger’s as den store gleden av å kunne ha verdenslansering
av Dresters nye og innovative Boxer-serie. Helt siden de utviklet verdens første pistolvasker har Drester
satt standarden for rengjøringsutstyr
for sprøytepistoler. Gjennom kontinuerlige investeringer i produktutvikling og erfarne medarbeidere, og
Dresters stadige heving av sine krav,
har pistolvaskerserien blitt videreutviklet og forbedret i årenes løp.
Etter grundige undersøkelser og
utvikling, og i nært samarbeid med
sine distributører, er Drester stolt av
å kunne tilby to serier med pistolvaskere; Boxer-serien og Classicserien. Boxer-serien er state of the
art kabinettenheter for den kresne

kunden som kun er fornøyd med det
beste. Classic-vaskerne er akkurat
som navnet tilsier, klassiske enheter,
velprøvde verden rundt gjennom
flere tiår, for kunden som vil ha en
effektiv pistolvasker.

Boxer-serien, den nye
standarden
Drester er stolt av å presentere en ny
standard, den helt nye Boxer-serien.
Boxer-serien er state of the art kabinettenheter for den kresne kunden
som kun er fornøyd med det beste.
Like holdbare og fleksible som alltid, og merkbart enklere i bruk.
Enda bedre rengjøringsresultater og
flere funksjoner.
En av de store nyhetene med Boxer-serien er dens innovative auto-

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

Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer
i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.
I tillegg utfører vi andre tester, hovedsaklig på
metalliske materialer. Med fokus på kvalitet i alle
ledd, rask responstid og kostnadseffektivitet,
betjener vi hver dag bedrifter fra hele Norge.
   
  
    


   


 
    


matiske vaskemaskin, den banebrytende Autoboksen. For å kunne ta et
kraftig steg framover i designet av
pistolvaskerne var det behov for en
kompakt, mer effektiv og fleksibel
vaskemaskin. Genial design kombinert med lang erfaring med slike
komponenter førte til utviklingen av
den nye polymer vaskemaskinen.

Magnetisk pistolholder
En annen stor innovasjon er den
magnetiske pistolholderen (patentsøkt). Gjennom smart design er det
nå ikke lenger behov for separate
forlengerrør osv.

Automatisk og manuell
samtidig, flere funksjoner
– sparer plass i blanderommet.
Autoboksen er lokalisert bakerst i
enheten noe som gir plass til en
romslig kum i front. Samtidig som
en sprøytepistol vaskes automatisk i
Autoboksen er manuell vasking tilgjengelig, nå med en gjennomskyllingsbørste og en dyse som skyller
rent. Denne komplette løsningen
sparer plass i blanderommet til tross
for at det tilbys flere funksjoner enn
noen andre i markedet.

Endelig automatisk vask
av utstyr brukt på vannbaserte produkter.
Disse nye maskinene er også optimale for automatisk vask av sprøytepistoler etter påføring av vannbasert
lakk og grunning. I den tidligere generasjonen vaskere kunne man ikke
gå god for et fullverdig vaskeresultat
ved rengjøring av disse produktene.
I denne nye generasjonen har man
hevet standarden betydelig både
fordi den nye Autoboksen har en
bedre effekt enn de gamle vaskerne
og fordi man kjører en separat væskekrets på denne delen av maskinen.
I denne væskekretsen benytter man
gjerne Drester Aquasolve, et ikke
korrosivt ”løsemiddel” utviklet spesielt for formålet, eller man kjøper
en tilsvarende væske fra sin lakkleverandør. For spørsmål eller tilleggsinformasjon kontakt:
Holger’s AS, Andebu Næringspark
3158 Andebu
Rune Sørensen
Tel. 33 43 02 33/924 72 466
sorensen@holgers.no

Nordenga bro –
Oslos nye landemerke

Den er satt sammen av fire prefabrikkerte elementer som er fraktet
på lekter fra Nederland og sveist
sammen på byggeplassen. På Østre
side har broen gang- og sykkelvei, i
midten er det et bærende fagverk og
på venstre side er det to kjørefelt.
Det er den største broen i Norge som
er bygget fiks ferdig og så løftet og
trukket på plass, eller lansert som
broingeniørene kaller det.
Nordenga bro er forbindelsesleddet
mellom Schweigaardsgate og det
nye veisystemet i Bjørvika. Broen
krysser alle 25 sporene på Oslo S.
For å få færrest mulig pilarer i sporområdet valgte Vegvesenet en fagverksløsning over sporene. Fagverket er 165 meter langt. Det lengste

spennet er 73 meter. På hver side av
sporene er det korte betongspenn.
Det gir broen en total lengde på 306
meter.
26. august åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa
den nye Norenga broen som henger

35 meter over sporområdet på Oslo
Sentralbanestasjon. Broen er den
nye forbindelsen mellom Bjørvika
og indre by og har tatt over mesteparten av trafikken nå som Bispelokket rives.

Fakta om Nordenga bro/Østre tangent:
Nordenga bro er tegnet av arkitekt Birger Heyerdahl, prosjektert av de. Ing.
Aas-Jacobsen og bygget av Betongmast. Fagverket er produsert av det nederlandske Hollandia og satt sammen av NLI Alfred Andersen med bistand av
Sarens i underentreprise for Betongmast.
• Broen er 306 meter lang og 20 meter bred.
• Broen vier 2100 tonn.
• Broen bæres av 17 søyler som hviler på fire fundamenter.
• Beregnet trafikk fra 2015: 20.000 biler i døgnet.
• Sluttpris 560 millioner.
■

SveiseAktuelt
ønsker alle våre lesere og
annonsører en riktig God Jul
og et Godt Nytt År
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Åge Samuelsen takker...

kat for å kunne jobbe med NDT og
arbeidet et år i kontrollavdelingen
før jeg ble sveiseleder. Jeg har også
IWI–S fra Ti–Stavanger og IWS fra
Sverige. De siste tre årene hos SBV
var jeg Sveiseleder og HMS ansvarlig, forteller Knut Arne Hundal.
– Du kom til Böhler Welding
Group i 2008?
– Jeg startet som salgstekniker på
østlandet og fikk høsten 2010 stillingen som salgssjef.
– Når ble det bestemt at du skulle
ta over etter Åge?
– Det skjedde i august i år og jeg
har siden overlappet ham i hans arbeide. Formelt tar jeg over
01.01.2012.

Ser utfordringer
– Du tar over etter en markant bransjeprofil?
– Det er jeg klar over og vil gjøre
alt for å bevare det høye kvalitets nivået bedriften er kjent for. Teknisk
kunnskap skal opprettholdes og bygges videre på. Alle våre selgere skal
på sikt ha minimum IWS–bakgrunn.
– Hva med forhandlere?
– Vi har i dag ca. 15 forhandlere.
Sammen med dem skal vi jobbe for
å dekke en størst mulig del av markedet, både med kunnskap og produkter.

Planer om å bli flere
– Vi er seks ansatte pluss noe innleiet hjelp, men vi har planer om å
bli flere. Vi har god plass her i våre
flotte lokaler i Welding Vally, sier en
optimistisk påtroppende sjef i Böh-

Knut Arne Hundal (31) overtar etter
bransjeveteranen Åge Samuelsen til nytt
år. SveiseAktuelt ønsker lykke til!

ler Welding Group Nordics norske
seksjon.
■
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Vi må tenke helhet
og konsekvens
Gjennom en helhetlig politikk for energi, klima og verdiskaping kan Norsk Industri og norske industribedrifter
demonstrere sin evne til å være ”en del av løsningen”.
Energi Norge har invitert til debattstafett på bloggen
#gronntrad. Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, svarer der på utfordringen fra Trine Skei Grande:
– Norsk Industri er engasjert i klimaproblematikken,
men vi er ikke naive.

Av Stein Lier-Hansen:

Venstre-leder Trine Skei Grande stiller meg følgende spørsmål: Hvordan
skal vi kutte utslippene i norsk industri med 25-40 % innen 2020,
uten at norsk industri flytter til land
som ikke tar klimatrusselen på alvor?
Mitt svar er følgende: Gjennom en
helhetlig politikk for energi, klima
og verdiskaping kan Norsk Industri
og norske industribedrifter demon-

strere sin evne til å være ”en del av
løsningen” og ikke en del av problemet når det gjelder klimautfordringene.
Industrien har stor troverdighet
når det gjelder utslippsreduksjoner.
Ingen annen sektor har nådd bedre
resultater enn industrien. De resultatene som er oppnådd; noe nær en
halvering av utslippene, samtidig
som produksjonen er doblet, er et
resultat av avtaler med ulike regjeringer.
Dette har vært en villet politikk
fra vår side, siden tidlig på 1990-tallet. Avtaler fremfor avgifter. Dessverre er hovedkonklusjonen for de
sektorer som omfattes av ”avgiftsNorge” at avgiftene ikke bidrar til
reduserte utslipp. De gjør det bare
litt dyrere å forurense.

Adm. dir. i Norsk Industri,
Stein Lier-Hansen

Energieffektivisering er ikke bare
bra for klima og miljø. Det er også
et virkemiddel for å øke industriens
konkurransedyktighet. I Norsk Industri er vi engasjert i klimaproblematikken, men vi er ikke naive: Vi
vet at lokalisering i Norge krever at
investorer faktisk finner det lønnsomt å satse her i landet, fremfor i
utlandet.
■
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feirer sitt 80 års jubileum
3.-4. og 5. oktober 2012
på Holmenkollen Park Hotell
Sett av dagene!
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HMS knyttet til
tørr skjæring –
Microstep
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Brev til redaksjonen...
Hei!
Som tidligere faglærer/ hovedlærer/ rådgiver fra videregående
skole i Ålesund (37 år -mek.fag),
vil jeg få takke for et meget godt
blad, nr. 3 - 2011. Informasjonene fra I.P.Huse leste jeg med
stor interesse. Fortsett med slike
reportasjer.
Som faglærer hadde jeg et stort
og godt samarbeid med mekanisk industri i fylket. Utplassering av elever i mange aktuelle
bedrifter + fagprøveavleggelser.
Nå som pensjonist, følger jeg
med i mange aktuelle fagtidsskrifter/ fagsamlinger etc.

Å skjære ”grønt” er ikke lenger kun
skjæring under vann.
Skjæring under vann har sine miljøutfordringer i tillegg til at snittkvaliteten og produktiviteten går ned.
Selv om moderne avsugsbord fjerner
røyk og nitrøse gasser effektivt med
seksjonsvise avsug er det fortsatt
noen som velger skjæring under
vann.
Vår leverandør av skjæreanlegg
har løst dette, slik at alle fordelene
med tørr skjæring beholdes og
ulempene med støy, lys og røyk er
fjernet i de nye skjæremaskinene
fra Microstep.

Mvh
Atle Bang, Lerstadlia 11, 6014 ÅLESUND
e-post: atle-ban@online.no

fortsettelse fra side 11

Innbarka tro på ...
unikt derfor tør vi satse i Asia tross
deres høye luftfuktighet.

Hjemmemarkedet ble ikke
glemt
– Dere har vært virksomme her
hjemme også?
– Her i landet har vi avdelinger i
Tresfjord, Møre og Romsdal og i
Kristiansand. Etableringen i Tresfjord kom gjennom oppkjøpet av
tidligere Tresfjord Maskin i 2002.
Avdelingen i Kristansand er en
videreføring av tidligere Sveise- og
Elektroservice AS som ble kjøpt opp
høsten 2002.

Internasjonalt miljø
Da SveiseAktuelt besøkte hovedbasen på Holmen i Drammen nylig,
hadde Åge Ingebretsen besøk av lederne for NSTs virksomheter i England og Asia.
– Dere er blitt riktig så internasjonale i løpet av de 20 årene siden
starten?
– Vi handler totalt med 28 forskjellige land og har etablert lager i
Polen, Nederland, Dubai, Newcastle
i tillegg til vårt hovedlager her i
Drammen. Vi har til enhver tid rundt
1.500 tonn tilsett på lager, hvorav 90
prosent er rørtråd. Det binder mye
kapital, men er nødvendig for å
holde den høye servicegraden vi ønsker å være kjent for å ha, understreker Åge Ingebretsen.

Totalleverandører
Disse avdelingene er totalleverandører til sveisebransjen med hele spekteret. Fra sveisemaskiner og tilbehør, HMS–materiell, bakgassutstyr
og oppspenningsutstyr. Ettersom vi
forstår er vi størst i Norge på tillsettmaterialer.

Innbarka tro på japanske
kvalitetsprodukter har
vært en suksess
– Hvor mye av NSTs suksess skyldes produktene?
– Helt klart enormt mye, fordi den
overlegne produktkvaliteten smitter

For med informasjon:
Prod. sjef Arild Wangsmo,
Eiva Safex.
E-mail: arild@eiva-safex.no

over på oss som jobber med dem.
Det skaper entusiasme og stolthet.
Ofte føler vi oss mer som problemløsere enn som selgere. Når kundene
opplever den lovede kvaliteten så
kommer de tilbake.
– Hvor mange ansatte er dere nå?
– Totalt rundt 25 personer pluss
de vi leier inn ved behov. Det som er
bedriftens største aktivum er medarbeiderne. Enormt stabile og dyktige.
De sitter inne med en enorm ekspertise og er flinke på det de driver
med. Det er derfor det går bra.
Vi har tjent penger fra dag en og har
fortsatt med det. Nå i 2011 når vi en
omsetning på rundt 125 millioner
NOK, hvorav 55 av disse i Norge.
– Hvor mange Japan-besøk har
det blitt på deg i løpet av disse
årene?
– Rundt 60 besøk, avslutter en travel Åge Ingebretsen som må ta seg
av sine utenlandske besøkende. ■
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Rolex reparert ved hjelp
av sveising
Den norske Rolex-eieren
sparte en god slump
penger da remmen på
hans verdifulle tidtager
ble reparert ved hjelp av
sveising.
Rolex-eieren prøvde å ta med seg
klokken til flere urmakere i Oslo for
å få den reparert. Flere forsøk ble
gjort på å reparere klokkeremmen,
for eksempler med lim, men alt til
ingen nytte. En av disse fagmennene
foreslo sveising, men han ville ikke
prøve selv, i tilfelle varmen skulle
skade klokkeremmen enda mer.
En ny rem til den verdifulle klokken ville ha kostet 1500 euro. Et rimeligere alternativ var å finne en
profesjonell sveiser med tilstrekkelig sveiseutstyr av god kvalitet.
Klokkeeieren sendte e-post til Øivind Myhre hos Svinndal Gjerde &
Sveiseverksted, som ble nysgjerrig
på den uvanlige utfordringen. Han
spurte om å få bilder av klokkeremmen og satte i gang med å finne
praktiske løsninger for å reparere
den.
Etter å ha undersøkt en del om
emnet oppdaget Myhre at MasterTig
MLS ACDC fra Kemppi og apparatets MicroTack-funksjon i kombinasjon med kontrollpanelet på ACS
kunne tilby en løsning for å reparere
Rolex-remmen.
Klokkeremmen og låsen ble tatt
fra hverandre og delene renset for
gammelt lim og skitt. Myhre øvde
også sammen med kollegaene sine

på forhånd ved å utføre sveisetester
på en tråd i rustfritt stål med diameter på 1 mm.
– I den første sveisetesten brukte
vi solbriller og en lampe utstyrt med
et forstørrelsesglass, forklarte
Myhre.
– Etter å ha sveiset litt forsto vi at
materialene på klokkeremmen og låsen oppførte seg en smule annerledes enn dem vi normalt håndterer
med heftsveising.
– Ved å øke sveisestrømmen til
135 ampere og justere avstanden til
arbeidsstykket til 0,5 mm oppnådde
vi ønsket resultat. Delene ble perfekt
koblet sammen.
– Så fortsatte vi sveisingen, med
en litt lavere sveisestrøm på 110 ampere. 6–7 punktsveiser i enden og
2–3 punktsveiser på siden sikret et
varig resultat som kommer til å
holde lenge. Det ble ikke oppdaget
annen varmeskade på klokkeremmen enn en anelse misfarging og sot

som kunne fjernes ved å gni med
fingeren.
Myhre synes resultatet er forbløffende og ser uante muligheter for å
utføre lignende spesialoppdrag med
en rekke av Kemppis sveiseapparater. Forståelig nok, roste den lykkelige Rolex-eieren både profesjonaliteten og fleksibiliteten han møtte
hos Svinndal Gjerde & Sveiseverksted, opp i skyene.
Svinndal Gjerde & Sveiseverksted
er et norsk selskap, stiftet i 1978
som et enkeltmannsforetak som i
hovedsak drev med sveising av gjerder og mindre produkter. Etter hvert
som årene har gått, er selskapet både
blitt utviklet og utvidet, og i dag
holder selskapet til i et kompleks på
800 m2, fordelt over to etasjer. De
har fem ansatte med omfattende ferdigheter innenfor felt som automasjon, pneumatikk, hydraulikk og
sveising. www.svinndalgjerde.no
Text: Pirjo Kemppinen
■

32

AKTUELT

NORSK SVEISETEKNISK FORBUND
Hovedstyret 2011/2012
HOVEDSTYRET VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN MAI 2011
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
Morten Gran, medlem
Sveiseeksperten as
Knud Brynsvei 5
0581 Oslo
E post:
morten.gran@sveiseeksperten.no
Mob. + 47 909 15 102
Pål Sjølyst, medlem
NLI Alfr. Andersen as
Ryesgt 28, 3263 Larvik
E. post: pal.sjolyst@nli.no
Mob. + 47 934 04 072
Tlf: + 47 33 14 15 00
Fax: + 47 33 14 15 01

Hans Arne Mariåsen
1. varamedlem
Rainpower Fabrication as
Industriveien 22
1920 Sørumsand
E post:
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mob. + 47 909 72 407
Erik V. Fusdahl, nestleder
Kemppi Norge as
Danholmen 19,
3115 Tønsberg
E post: erik.fusdahl@kemppi.com
Mob. + 47 918 80 987
Tlf: + 47 33 34 60 00
Fax: + 47 33 34 60 10
Eddie Flatås, medlem
Kværner Stord as
5411 Stord
E- post:
egil.eddie.flatas@kvarner.com

Dan Roger Oshaug, medlem
Nordic Welding as
Kjellåsveien 61, 1816 Skiptvet
E-post: dan-roger@nordicwelding.no
Mob: + 47 919 99 641
Idar Vartdal 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk as
Holmen
3013 Drammen
E-post: idar@nst.no
Mobil: + 47 913 50 073

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

LEDERE VALGT AV LOKALFORENINGENE
AVD 461 HELGELAND & SALTEN
Morten Rygh
Ingeniørgruppen as
Boks 1035, 8602 Mo i Rana
E post: morten.rygh@monet.no
Mob. 909 87 359

Boks 690, 4666 Kristiansand
E post: tore@kjelkontrollen.no
Mob. 466 30 661

AVD 463 ROGALAND
Nils Einar Naley
E post: nena@statoil.com.no
Mob. 996 10 095

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 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 467 TRØNDELAG
Per Olav Helden
Vitec AS Industriveien 12
7650 Verdal
E post: pohelden@vitec.as
Mob. 950 84 400
Fax: 74 07 41 23

AVD 465 SØRLANDET
Tore I. Olsen
Kjelekontrollen as

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

Norsk Sveiseteknisk Forbund
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
Tlf. 41 59 69 55 - E-mail post@sveis.no

Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2012
SVEISEAKTUELT

Ann.type
1/1 side
1/2 side
1/4 side
1/8 side

4-farger
13.500,7.500,4.500,2.500,-

Årsavtale/Rabatt - etter avtale
Tillegg utfallende - 10%

Sort

9.000,5.000,3.000,1.750,-

Dobbeltside:

22.000,-

16.500,-

2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

2 sidig A 4
4 sidig A 4

Omslaget:

Alle priser i NOK og ekskl. mva.

Utgivelsesplan
Nr.:

1/11
2/11
3/11
4/11

Utgiv.dato:

15. mars
15. juni
10. september
1. desember

Bilag:

Annonse- og artikkelfrist:
15. februar
15. mai
15. august
15. november

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

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

ca 2 300

A4 (210 mm x 297 )
185 mm x 270 mm
185 mm x 132 mm
92 mm x 270 mm

www.sveis.no

10.000,15.000,-
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Hva skjer .....
NOVEMBER
21 - 22

GENERALFORSAMLING EWF, LISBOA

DESEMBER

AKTUELT

1–2

EWF MØTE NS-EN 1090 – LEONARDO DA VINCI PROSJEKT

2012
JANUAR
17 – 18

IIW - IAB MØTE I PARIS

19 – 20

STYREMØTE NSF

MARS
15

MØTE REDAKSJONSRADET SVEISEAKTUELT

APRIL
NSF AVDELING ØST ARSMØTE OG STUDIETUR TIL
FORCE I DANMARK (DATO IKKE AVKLART)
MAI
24 – 26

EUROJOIN 8 MØTE I PULA I CROATIA

JUNI
14

MØTE REDAKSJONSRADET SVEISEAKTUELT

JULI
8 – 13

NSF HAR
GODKJENT
FØLGENDE
OPPLÆRINGS
VIRKSOMHETER
SVEISEINSPEKTØRER

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

IIW GENERALFORSAMLING I DENVER, COLORADO

JULEBORD I ET ENKELTMANNSFORETAK
Bedrifta var samla,
og det var meg og eg.
Eg var der som tilsett
og sjefen var meg.
Så drakk me og åt,
sjefen og eg.
Eg las eit dikt,
då kosa eg meg.

Sjefen heldt tale,
og skrytet fikk eg!
Eg takka for året,
og gav blomar til meg.

Etter desserten
gjekk eg frå bordet.
Og drog med meg sjefen
inn på kontoret.
Eg såg meg i augo,
kviskra sjefen i øyra.
Sjefen min smilte,
det er slikt han vil høyra.
Eg er nokså lur,
eg veit hva som trengs.
Eg gjekk opp i løn,
og fikk sjefen til sengs.

•••

En frustrert kvinne kjøper et par bunnløse truser, i et forsøk på å piffe opp et
heller dovent, ekteskapelig sexliv.
Hun tar dem på sammen med en meget kort underdel, og setter seg i sofaen
med bena i kors - direkte overfor sin mann.
Da mannen får øye på henne, flytter hun bena et øyeblikk.... lenge nok til at
hennes mann spør:
"har du bunnløse truser på ?" ,
"JAAAA" svarer hun forventningsfullt, med et listig smil.
"Gudskjelov...!!" sier mannen, "Jeg trodde du satt på katten"....

PERSONELL FOR
SVEISEKOORDINERING:
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.
• Horten Ressurs, Horten

Sveising av
høyfast stål

Forbruket av høyfast stål øker hele tiden. Det gir muligheter for tynnere plater og
dermed lavere vekt på ferdig sveiset produkt, samt lavere produksjonskostnader.
ESAB har et bredt sortiment av tillsettmaterialer for sveising av høyfast stål med
en strekkgrense mellom 440 - 890 N/mm2.
MAG-sveising med solidtråd:
OK AristoRod™ 55, 69, 70 og 89
MAG-sveising med rørtråd:
DualShield 55/62, OK Tubrod 15.09, OK Tubrod 14.03 og Coreweld 89

STRENGTH THROUGH COOPERATION
AS ESAB, Nedre Fritzøe gate 2, 3264 LARVIK • tlf 33 12 10 00 • firmapost@esab.no • www.esab.no

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

