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10 år med IWE på Stord

Forsidebildet:
Gjøa i kveldslys: Kværner
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Nordic Welding Conference 2012

solid gjennomført av
sprek 80 åring
Det er grunn til å tro at de 140 konferansedeltagere fra inn og utland som reiste fra Holmenkollen Park Hotel
Rica på ettermiddagen fredag 4. oktober var svært tilfredse. Konferansekomitéen med den rutinerte Helge Chr
Aaby i spissen hadde lagt ned et solid stykke arbeid med å sette sammen et interessant og engasjerende program. Valget av arrangementsted med hensyn til forpleining og atmosfære, kunne neppe vært bedre.
Selv den beryktede Holmenkollen-tåka som lå som et grøtete teppe over åsen under hele konferansen, løftet
høflig på sløret en time før avreise, så alle fikk se den fantastiske utsikten over byen og fjorden.
norsk petroliumsindustri, ute og her
hjemme.

Dag 1:
Etter at NSFs styreleder Morten Gran
hadde ønsket velkommen og åpningsseremonien var unnagjort, snakket
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Deretter slapp konferansens eneste
kvinnelige bidragsyter til. Chief Executive Rute Ferraz fra European
Federation for Welding, snakket og

























 



Chief Excutive Rite Ferraz fra European Federation for Welding var konferansens eneste kvinnelige
foredragsholder.













 
















viste tall for utviklingen i utdannelsesnivået for sveisere i Europa.
For deg som ønsker å stifte nærmere
bekjentskap med konferansens øvrige
innhold, finner du en oversikt over
temaene i rammen til høyre.
Den sosiale delen
En todagers konferanse bør også inneholde en sosial del. På kvelden første
konferansedag inviterte NSF til en
mottagelse i Oslo Rådhus, byens storstue. Dette var et populært tiltak. Det
ble to fulle busser. Alle, også våre
utenlandske gjester, ville gjerne oppleve stedet der Nobels Fredspris blir
utdelt i desember hvert år. Tross
skriftlig invitasjon fra selveste ordfører Fabian Stang til hver enkelt, var
han opptatt på annet hold. Marianne
Borgen (sv) leder av bystyrets samferdsels- og miljøkomité var en utmerket vikar for ordføreren denne
kvelden. Hun bød på fingermat og
slanke glass med bobler i, frukt og
kaker. Godt assistert av Rådhuset
egne rutinerte guider fortalte hun om
hvem som til daglig holder til i huset
og bruken av byens storstue.






NSF takker konferansens sponsorer
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Presentasjonene fra konferansen legges ut
på NSFs hjemmesider sveis.no så snart de
frigis av foredragsholderne.
SESSION 1: OIL & GAS/SUBSEA:
Kemppi ArcQ – A novel approach to welding
Quality monitoring,
DR. Petteri Jernstrøm, Business and
Technology Kemppi OY
Welding personnel - Education to meet
requirements for competence.,
M.S.c. Sverre Eriksen.
The Design and Application of High Nickel
Alloy Welding Consumables for The Oil & Gas
Industri Segment,
Mr. James Walker, Böhler Welding Group.
Welding of X80 steel,
Tecknical Manager Harm Melker, Lincoln
Smithweld BV.

Konferansens ti sponsorer hadde rigget seg til med små stands utenfor konferanse-salene.
I pausene kunne de besøkes og se nærmere på hva de hadde å tilby. Her har Atlas Copco Tools
ved Kjetil Kåsbøll fått selskap av Jimmy Jakobsen fra Bergen Group Services.

Kveldens vertinne Marianne Borgen og NSFs styreleder Morten Gran fant fort summetonen
under Nordic Welding Confrance besøk på Rådhuset.

Etter bevertningen ble vi delt grupper med hver sin guid for en rundtur i huset. Marianne Borgen
tok med seg konferansekomitéen, med unntak av Ove Egil Kleivenes, inn i det fantastiske
Munch-rommet. Fra venstre Helge Chr Aaby, Morten Gran og NSFs daglige leder Dag Syvertsen.
SVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no

SESSION 2: PRODUCTION TO RENEWABLE
ENERGY WIND/WATER:
Effisient preheating before welding and
cutting of moderen steeals,
Mr. Bo Williamsson and Ola Runnerstam,
AGA Gas AB
Submerged arc welding for the future,
a new generation of power sources.
Technical manager Harm Meelker, Lincoln
Smitweld BV.
Welding of applications for renewable
energy,
Manager Group.Technical Department
Johan Ingemansson, Böhler Welding
Hydro Power – From energy provider to
power balancing
Dr. Ing Steinar Faanes Rainpower ASA
SESSION 3: SHIPBUILDING AND
EQUIPMENT FOR SHIPS:
Why do we invest more than 100 mill. NOK
in new steel capasity in Norway?
Director supply Chain Tore Roppen,
Kleven Maritime.
Into the future with creative enthusiasm
Chief Designer Øyvind Gjerde Kamsvåg,
Ulstein Design & Solutions
Shipsbuilding 2030
Senior Vice President Innovation and Process
Management Jan Emblemsåg, STX OSV
Latest Automation Technologi for
Shipbuilding and Offshore Industry
Mr. Jukka Rantala, M.Sc (Tech), Sales and
Marketing Director, Peamek Oy Ltd.
SESSION 4: LAND-BASED INDUSTRY:
Plasm based metaldepositione, a means to
cost and time afficient manufacturing of
complex titanium components
CEO Petter Gjørvad, Norsk Titanium
Components as
CMT TWIN – the best of both technologies
Mr Andreas Millinger – Fronius International
GmbH
New generation ferritic and duplex stainless
steels: Preliminary study on mechanical and
in-service properties of welded joints
Senior Scientist Mika Sirèn, VTT, Finland
”Reliable Joining Methods fpr Car Body
Assembly with Challenges for Future Mixed
Material Scenarios”
Technical Specialist BIW Joining Tech.
Johnny K. Larsson, Volvo Car Corporation.
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1932 – 2012

Norsk Sveiseteknisk
Forbund 80 år
3. oktober, dagen før Nordic Welding Conference 2012 skulle arrangeres på samme sted; Holmenkollen Park
Hotel Rica, hadde Norsk Sveiseteknisk Forbund invitert et femtitalls gjester fra inn og utland til sin 80 års jubiléeumsmarkering.
Siden gjestene kom fra svært så ulike
steder sto hotellets berømte lunchbord
dekket, og tok i mot og sørget for at
alle fikk oppleve ”De syv små stuers”
kulinariske rennóme.
Velkommen
”Dear guests, welcome to the celebration of NSF 80 years anniversary” – åpnet Morten Gran, hovedstyreleder i NSF. Av hensyn til våre utenlandske gjester hadde man valgt å kjøre alt på engelsk. Han tok utgangspunkt i en notis fra Aftenposten i 1932
som kunne meddele at under et møte i
Oslo Handelsstand var det konstituert
en forening som fikk navnet Den norske Sveiseforening. Morten var innom
høydepunkter og ulike hendelser før
han kom til dagens situasjon hvor
NSF har drøye 800 personlige medlemmer og 85 bedriftsmedlemmer. I
løpet av året godkjennes ca 150 personer for videreutdanning mot ulike IW

grader og utsteder ca 80 ulike IW
diplomer. NSF har i 2012 ni lokalavdelinger i Norge.
Etter at første gjest Einar Bjelland,
Vice President Construction hos Kværner hadde guidet oss gjennom temaet
”Kvalitet - et viktig bidrag til effektiv
fabrikasjon og rett leveringstid,” fulgte hilsener og gratulasjoner fra utenlandske gjester.
Ulrich Dielth, past President of IIW
var først ute, fulgt av Rute Oliviera
Ferraz, Chief Executive of EWF, begge med hyggelige ord og varme hilsener til jubilanten. Våre nordiske naboer, Sverige representert ved VD
Mathias Lundin, fra Svetstekniska
Foreningen og Svetskommissionen
overrakte en sjekk med anmodning
om å bruke pengene på ungdomssatsning.
Finlands representant Ismo Meuronen
gledet jubilanten med et vakkert fat
med inngravert hilsen fra våre finske
kollegaer.

NSFs hovedstyreleder Morten Gran ønsket nærmere 50 inviterte gjester velkommen til forbundets
80 års jubiléumsmarkering.

8

NSFs daglige leder Dag Syvertsen og
styreleder Morten Gran tok imot
gavene og takket på vegne av NSF.
Siden jubileumsmarkeringen og den
påfølgende Nordic Welding Conferance 2012 var lagt til Holmenkollen,
en av idrettshistoriens mest berømte
arenaer, passet det naturlig inn å
avrunde ettermiddags sesjonen med
Arrangements- og Sportssjefen i
Holmenkollen, John Aalberg med
foredraget; ”Holmenkollen – its amazing past and futural potential”.
Etter et par timer senere møttes man
til an aperitif etterfulgt av en meget
velsmakende jubiléumsmiddag.

VD Mathias Lundin overrekker en gavesjekk fra Sveriges Svetstekniska
Forening og Svetskommissjonen.

Finlands representant Ismo Meoronen overrakte et fat og hyggelige hilsener.

Jubiléumsmiddagen var komponert ut fra årstidens norske råvarer, som i følge med
passende drikkevarer, sørget for høy og lystig stemning rundt bordene.

SVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no
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KOMPETANSE PÅ
TILLSETTMATERIALER
Med sine seks sterke varemerker tilbyr Böhler Welding Group et komplett sortiment av produkter og teknisk support for sveiseindustrien. Vår erfaring og kompetanse bygger på mer
enn 100 år i bransjen og strekker seg fra produksjon av stål til optimerte, kundetilpassede
løsninger. Takket være vårt verdensomspennende distribusjonsnett kan kunder over hele
verden dra nytte av vår ekspertise.
Böhler Welding Group Nordic er konsernets salgsselskap i Norden og Baltikum. Hovedkontor og sentrallager ligger i Avesta, Sverige, sentralt plassert i regionen. Der har vi bygget opp
et moderne teknikk- og logistikksenter som også støtter våre salgskontorer og lokale lager
i Solbergelva, Norge og Vantaa, Finnland.
Böhler Welding Group Nordic AB
Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva
Tel: +47 32238030, Fax: +47 32238040, www.bwgnordicsales.no

www.bwgnordicsales.no

Kværner, en bedrift med
mange avanserte, store
og tunge oppdrag
SveiseAktuelt var i slutten av oktober på besøk hos Kværner på Stord.
Der fikk vi et møte med Einar Bjelland som er Vice President Construction. Et svært interessant møte med en travel mann i en travel bedrift i
en travel bransje.
Litt om bedriften pr idag
Kværner på Stord har idag ca 1500
ansatte hvorav 800 personer er produksjonsfolk. De øvrige ca 700 er
engasjert i engineering og andre administrative oppgaver.
Oppdraget pr idag som gir størst aktivitet er en Topside til Eldfisk 2-7 for
Conoco-Phillips. Denne topsiden har
en total vekt 15.500 tonn. Den skal
leveres 2014, og Bjelland forteller
fornøyd at de ligger bra i rute for levering til avtalt tid. Underleveranser
begynner nå å komme inn slik at det
er hektisk aktivitet på området.

SVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no

Hvordan ser ordretilgangen ut
for fremtiden?

Neste prosjekt er allerede igang i engineeringfasen. Produksjonsstart i verkstedet er april 2013. Dette prosjektet
er Edvard Grieg Topside. Topsiden til
Eldfisk er stor, men denne blir enda
større. Her snakker vi om en total vekt
på 21.000 tonn. Et annet eksempel på
at Einar Bjelland og hans folk kan se
lyst på fremtiden er en kontrakt på
utbygging av landanlegget Nyhamna
ikke langt fra Molde. Her snakker vi
om en kontrakt med varighet på 6 år.
I tillegg til alt dette finnes det også
andre mindre prosjekter i "pipen", og

stadig dukker det opp nye forespørsler
om EPC-kontrakter hvor de kommer
til å tilby. De ser derfor meget lyst på
fremtiden for Kværner generelt og
Kværner Stord og lokalsamfunnet
spesielt.
Konkurransefortrinn
Hva er deres største konkurransefortrinn, hvorfor velger kunden Kværner
som leverandør?
Einar Bjelland presiserer at de vinner
ikke kontrakter på pris alene.
De viktigste årsakene etter hans vurdering er at kundene er vant til at de
leverer til forventet HMS standard, de
leverer til avtalt kvalitetsstandard, og
de er en forutsigbar leverandør i forhold til leveringsdato.
I lag med pris og det at de jobber
aktivt hver dag for å forbedre gjennom gode medarbeidere og fremtids11

Foretrukket sortiment

Foto: Statoil

ffshore
otilsettmaterialer

Tilsettmaterialer som dekker de fleste applikasjoner og offshorekrav

Elga markedsføres av ITW Welding Products

www.itwwelding.eu

rettede produksjonsmetoder. De søker
hele tiden nye muligheter som i sum
gjør dem til en bedre samarbeidspartner.
Hvorfor velger kunden norsk
produksjon?

Svaret kommer raskt; HMS, kvalitet
og forutsigbarhet i leveringstid.
En så stor bedrift med over 1500 ansatte på et relativt lite sted som Stord
har et stort behov for tilgang på
arbeidskraft.
Hvordan er tilgangen på arbeidskraft?

Det er ganske åpenbart at i tillegg til
de som bor i et naturlig område for å
jobbe i Kværner er de også avhengig
av utenlandsk arbeidskraft. For Østeuropeere er Norske selskaper populære fordi utenlandsk arbeidskraft lønnes etter norsk tariff.
Mange sertifikater og ulike
IW diplomer
Kværner har med sin avanserte produksjon et stort behov for personell
med høy sveiseteknisk kompetanse.
De har 8 personer med IWE diplom, 2
personer med IWT, 20 personer med
IWI-C og 20 personer med IWS. I tillegg til dette har de også 100 sveiseinspektører med NS 477.
Av de 800 produksjonsmedarbeiderne
er det 150 sertifiserte sveisere. Noen
av disse er sertifisert som International Welder. Bedriften har som mål
å øke dette antallet i fremtiden. Dette
som et motivasjonselement til de personer som er interessert i å utvikle seg
til andre IW nivåer som f.eks IWS,
IWT og sist men ikke minst IWE,
internasjonal sveiseingeniør. IWE utdanning kan en ta bare ett sted i
Norge, og det er nok ikke en tilfeldighet at denne utdannelsen ligger nettopp på Stord i regi av HSH. En
utdanning som også er nevnt i annen
artikkel i denne utgaven av SveiseAktuelt.
Hvordan vil behovet for og betydningen av IW personell på ulike nivåer
være i fremtiden for bedriften?

Behovet for IW personell vil øke både
hjemme og internasjonalt i og med at
Kværner har ambisjoner i å ekspandere internasjonalt. Dette åpner for
spennende oppgaver for de som er
interessert i en utdanning og en karriere innen sveiseteknologi.
SVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no

En engasjert Einar Bjelland forteller om Kværner Stord.

Bjelland understreker at det er av stor
betydning for bedriften at IWE utdanningen er lokalisert til HSH, og det vil
også forbli viktig for bedriften at de
har IWE utdanning lokalt.
Det finnes synergieffekter ved at det
er et såpass tungt fagmiljø lokalt. Noe
som det er viktig å opprettholde.
Nærheten til dette er en av årsakene til
at de har bra med Internasjonale sveiseingeniører i bedriften, 8 personer.
Einar Bjelland forteller at han får
meget bra tilbakemeldinger fra de av
sine ansatte som har tatt IWE utdanningen. De melder at studieopplegget
er veldig bra.
Rekruttering
Kan du utdype litt mer din filosofi i
forhold til rekruttering slik at lesere av
SveiseAktuelt kan få litt innblikk i
hvordan et av lokomotivene i Norsk
offshoreindustri tenker i forhold til
rekruttering av fagfolk?
Kværner ønsker å utdanne og utvikle
egne personer som skal være ambassadører overfor utenlandsk arbeidskraft et viktige tema som f.eks HMS.
Vi har i 2012 tatt inn 40 stort sett lokale lærlinger som skal få en god opplæring og en god plass å bo slik at de vil
velge å fortsette sin yrkeskarriere på
bedriften også etter at fagbrevet er på
plass. Vi har god samhandling med
videregående skole og med HSH.
Jeg regner med at vi kan bruke uttrykket kritisk suksessfaktor i forhold til
dette med å rekruttere folk med tilstrekkelig kompetanse.

De som velger å jobbe for Kværner på
Stord har mange muligheter.
Etter fagbrev har de muligheter til å
fortsette som fagarbeider eller utvikle
seg videre innen en rekke områder
som tekniske funksjonærer, videreutdanne seg til spesialister (IWS) teknikere (IWT) eller ingeniører (IWE). De
kan også ha muligheter innen HMSarbeide eller ledelse.
Hvorfor skal en ungdom velge sveisefaget i en eller annen form?

Det er for en stor del allerede forklart i
hvilke utviklingsmuligheter en har
innen dette feltet. Det burde være en
bra motivasjonsfaktor. Framtidsutsiktene for jobb er også meget positive.
Noe en lett kan forstå etter å ha lest
om alle de store prosjektene som er
igang og om alle forespørsler som
kommer i årene fremover.
NM i sveising
Dere arrangerte i mai 2012 NM i sveising.
Hvilken nytte ser bedriften av å ta på
seg et slikt arrangement, og hvor viktig er det for dere at deres ansatte
hevder seg i en slik konkurranse?

Det er ganske enkelt fordi dette gir en
stor motivasjonseffekt inn mot unge
gode sveisere. Her vekker vi konkurranseinstinktet.
Et kort og konkret svar fra Einar
Bjelland i det han tar en bunke dokumenter under armen og haster videre
til neste møte.

Karriereutvikling
Hvilke muligheter har en ungdom i
forhold til karriereutvikling hos dere?
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V
Vi har gassene
- du har valget!

Rørleggingsfartøyet Apache II skal brukes på Gullfaks Sør prosjektet.

Technip har fått storkontrakt på Gullfaks
Technip har tegnet en kontrakt med Statoil for
produksjon, installasjon og koplinger av produksjonsrør for Gullfaks Sør-feltet. Feltet ligger i den
nordlige delen av Nordsjøen, omtrent 190 kilometer nordvest for Bergen, på havdyp mellom
130 og 220 meter.
Utviklingen Gullfaks Sør prosjektet vil bidra til Statoils
omfattende forskning på økt utvinningsgrad av oljefeltene. To manifolder knyttes til den eksisterende infrastrukturen med 20 kilometer nye rørledninger. Dette
kan man gjøre takket være bruk av direkte elektrisk
oppvarming og pipe-in-pipe rørledningsteknologi.
Technips kontor i Oslo vil stå for gjennomføringen,
og offshore installasjon er planlagt til første halvår
2014. Selskapets avdeling i Orkanger vil produsere
rørene. Offshore operasjoner vil bli utført av Technips
flåte, med blant annet rørleggingsfartøyet Apache II og
et nybygget konstruksjonsfartøy.
Les mer på www.technip.no

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.

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

www.yarapraxair.no
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Det utdannes nå mange
sveisekoordinatorer i Norge
Det utdannes nå for fullt sveisekoordinatorer også i Norge. Myndighetskravet om at alle må ha kvalifiserte sveisekoordinatorer har satt fart i
etterspørselen etter nødvendig sveiseteknisk kompetanse. På Orkanger,
like utenfor Trondheim, uteksamineres det nå 30 personer i året som
skal ut å ta ansvar for kvaliteten på lastebærende stålkonstruksjoner.
AV BJØRNAR VÆRNES, KURSANSVARLIG V/ORME RESSURS OG FAGSKOLE.

Orme ressurs og fagskole på Orkanger
har i løpet av 18 måneder utdannet 45
stk Nasjonale Sveisekoordinatorer
opp mot NS-EN1090. Av disse har 30
deltagere avlagt eksamen på nivå 2 og
15 deltagere på nivå 3. Disse representerer i dag 39 forskjellige sveiseverksteder spredd rundt i landet. For
høsten 2012 er det påmeldt 14 nye
deltagere på kurs.
Erfaring viser at de verkstedene som
har besluttet å melde på en eller flere
kandidater har vært svært bevisst på
hvorfor de har valgt å prioritere dette.
Deltagerne stiller med forskjellig bakgrunn, noen har tatt relevant fagbrev
for flere år siden, noen har fagskole
og noen har ingeniørutdanning. Felles
for dem alle er at de er knyttet til sveiseverksteder og de kjenner seg derfor
godt igjen i de problemstillingene som
kommer opp. Mange problemstillinger er like store utfordringer for fagarbeidere som for de med fagskole og
ingeniører, og det blir derfor lett å
henge med. Dette er en inspirasjon for
alle og ikke minst for den som er kursleder/lærer.

1090-standarden er svært sentral i
undervisningen. Sveisetekniske krav
og kunnskap knyttes opp mot kravene
i utførelsesstandarden. Dette går greit
da kursdeltagerne har lang erfaring fra
sveising og fra stålverksteder generelt.
Diskusjonene om faget går lett, og
dette bidrar til nyttige erfaringsutvekslinger som igjen gjør til at man
greier å holde fokus.
Noen sitter i klasserommet, andre deltar over videokonferanse, og denne
kombinasjonen går bedre enn hva
man skulle tro. De som er med over
videokonferanse, har mulighet til å
delta aktivt i undervisningen fra sin
egen PC hjemmefra. For eksempel
deltok en deltager på en kursdag fra
hytta. Med en akseptabel internettlinje
og det nødvendige utstyr på sin PC,
kan man i realiteten delta fra hvor som
helst i verden. I retningslinjene som
gjelder for kurset, er det krav om
90 % oppmøte på kursdagene. Det er
derfor viktig at man setter av tid og
finner løsninger.
Det har kommet mange tilbakemeldinger på kurset og det som har kom-

Daglig leder Osmo Hiltula er eneste deltager som
fysisk sitter i klasserommet. De andre 13 klassekameratene har han kontakt med på videoskjermen.

met tydeligst fram er at standarder
faktisk har blitt nyttige og gode hjelpemidler i arbeidet med oppgradering/tilpasning av fabrikkens produksjonskontroll (FPC) opp mot de krav
som gjelder. En annen klar tilbakemelding er at flere ikke ville greid å
sette av nok tid dersom de ikke kunne
sittet hjemme (eller på jobb) og deltatt
på kurset.
Det medfører en ekstra kostnad å etablere et kvalitetssystem, ja, men over
tid vil bedriften kunne regne med økt
inntjening. Hverdagen blir mer forutsigbar, og man kan nå flere markeder.
Opplever man at kvalitetssystemet
representerer en ekstrakostnad over
tid, bør man spørre seg om systemet
som er etablert, er unødvendig komplisert.
Sertifisering av FPC vil nå komme i
gang også i Norge, og da blir det bare
å henge seg 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
!
Nyhet

Punktavsug for sveis, slip m.m.
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Filter - støv/oljetåke

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!
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Sveise- og Materialdagen 2012

Møre og Romsdal
NSF avd. Møre og Romsdal arrangerte sveise- og materialkonferanse i Molde den 12. september
med mange gode foredrag og god
deltagelse fra industrien.
Mer enn 100 personer deltok på
konferansen
Mer enn 100 personer var samlet til
Sveise- og Materialdagen 2012 på
Quality Hotel Alexandra i Molde.
Konferansen som arrangeres av Norsk
Sveiseteknisk Forbund avd. Møre og
Romsdal inneholdt mange interessante foredrag, noe som gjorde at alle
deltagerne fikk med seg interessant
informasjon som helt sikkert vil komme til nytte i deres daglige virke i
sveisebedriftene i området.
Fyldig og interessant program
Konferansen ble åpnet av daglig leder
av NSF Dag Syvertsen. Siden Dag er
ganske fersk i rollen som leder av
NSF var dette en fin anledning til å
hilse på medlemmene i Møre og
Romsdal.
Som første foredrag fikk man høre
Mika Nihti fra Pemamek i Finland
snakke om automatisering og robotisering av sveiseprosesser. Guro Garderhagen fra Force Technology fulgte
deretter med en presentasjon av deres
opplegg for sertifisering av sveisere.
Utstilling
Et annet viktig element i en slik konferanse er å sørge for tilstrekkelig tid
for deltagerne til å besøke utstillingen.
For det var virkelig en utstilling der
samtidig. Arrangøren hadde lykkes

Fra venstre Roy Andreassen, Rolls Royce Marine, Brattvåg – Yendami Petit Sjøvik, Norvest Inspeksjon AS
– Magne Runar Harnes, IP Hruse – Tore Magnus Haugen, IP Huse.

med å få til en fin utstilling med en
rekke av de mest ledende leverandørene av sveiseutstyr og tilsett. Utstillerne ga uttrykk for at de syntes dette
var en bra dag med mange interesserte
personer på besøk.
Leverandørene fikk også anledning til
å presentere seg fra talerstolen i plenumsalen. Noe de aller fleste benyttet
seg av. Her presenterte de sine siste
nyheter til sveisemarkedet.
Etter lunchpausen fikk deltagerne
høre Per Lindstrøm fra DnV snakke
om sveisede konstruksjoners totale
holdfasthet i forbindelse med konstruksjon/tilvirkning, kvalitet, livstidforlengelse og havariundersøkelser.
Konferansen ble avsluttet av Idar Vart-

dal som er IWE og daglig leder av
NST Norge.
Idar hadde et meget interessant foredrag om hvite materialer.
Flere konferanser i Møre og
Romsdal
Vi fra Sveiseaktuelt ønsker NSF avd
Møre og Romsdal lykke til med et nye
arrangement som vi vet at allerede nå
er under planlegging, og håper at enda
flere representanter fra industrien tar
seg tid til å delta på disse konferansene der man får mye faglig påfyll,
man treffer kollegaer fra andre bedrifter i området, og sist men ikke minst
man får en fin dag i en hyggelig atmosfære. Når en i tillegg får en god
lunch, ja da er det ikke mer en kan
ønske seg.

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 1-2013 er 15. februar
SVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no
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Far Solitaire kåret til ”Ship Of The Year 2012”
Offshore supply-fartøyet Far Solitaire ble nylig kåret til Ship of the Year 2012 under den internasjonale skipsfartsmessen i
Hamburg, SMM.

Dette er den tredje gangen i løpet av
de siste fem årene at en Rolls-Roycedesign har blitt kåret til årets skip. Det
er magasinet Skipsrevyen som står
bak kåringen.
Far Solitaire er et ekte produkt av den
maritime klyngen på Møre der RollsRoyce står for designen, utviklet i tett
samarbeid med Farstad Shipping, og
bygd av STX OSV verft på Langsten.
I begrunnelsen viser juryen til den
økte kapasiteten for frakt og håndtering av kjemikalier som hovedgrunn
for prisen, samtidig som fartøyet utfører alle tjenester som er forventet av
en supplybåt.
Offshoreindustrien har de siste årene
blitt mer og mer avhengig av kjemikalier for å effektivisere oljeutvinningen, samtidig som det blir stadig strengere krav til å kvitte seg med slikt
avfall.
Konvensjonelle forsyningsskip har
lov til å føre maks. 800 kubikkmeter
kjemikalier, mens Far Solitaire tilfredsstiller også regelverket for tankskip, og er dermed i stand til å frakte

Far Solitaire, som er av Rolls-Royce design type UT 754 WP, ble nylig kåret til Ship of the Year 2012.

mer enn dobbelt så mye kjemikaler.
Far Solitaire er av Rolls-Royce design
type UT 754 WP, og i tillegg til design
har Rolls-Royce levert fremdriftssystemet inkludert hovedmotorer fra

Bergen, azipull-propeller og thrustere
fra Ulsteinvik, dekksmaskineri og
kran fra Brattvåg samt dynamisk posisjoneringssystem (DP2) fra Longva.
Overlevering av er planlagt i oktober.

Europas flotteste gangbro
Gangbroen Akrobaten i Bjørvika vant førsteprisen i kategorien Gang- og sykkelbroer i priskonkurransen ”ECCS 2012
European Award for Steel Bridges”. Prisen ble delt ut under
ECCS sin årskongress som ble arrangert i Lisboa i september.
Dette er den tredje ”European Award for Steel Bridges” som er delt
ut av ECCS (European Convention for Constructional Steelwork).
Første gang denne konkurransen ble avholdt, i 2008, ble gang- og
sykkelbroa Ypsilon i Drammen hedret med diplomet ”Certificate of
Nomination”.
Formålet med prisene er å gi europeisk anerkjennelse til fremragende stål- og samvirkebroer, og fremheve de mange fordelene som
stål har i konstruksjon, produksjon, økonomi og arkitektur. Ett av kriteriene er at konstruksjonen må være ferdigstilt og klar til bruk i
løpet av de siste tre årene.
Prisen for arbeidene med Akrobaten, gikk til byggherre Bjørvika
Infrastruktur AS, arkitekt L2 Arkitekter AS, rådg. ingeniør Rambøll
Norge AS og entreprenør Implenia Norge AS. Til stede for å motta
prisen var Trond Knapstad og Geir Lynnebakken i Bjørvika
Infrastruktur, Per Kristian Skjølås i Betonmast Anlegg (nå Implenia)
og Thomas Gevelt Løvdahl i L2 arkitekter og Reidar H. Haug og Runar
Sørensen i Rambøll.
Les mer på http://www.stalforbund.com

SVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no

Akrobaten er kåret til Europas flotteste gangbro.
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Avansert teknologi
i all enkelhet
Lett. Fleksibel. Kosteffektiv. Binzel lanserer nå sveisepistolserien ABIMIG
AT LW, som kommer til å gi sveisere over hele verden en helt ny og bedre
arbeidsdag.
Binzel karakteriseres som teknologisk
ledende i den sveisende og skjærende
verden. Nå setter selskapet tyngde bak
ordene med lanseringen av sitt basiskonsept med betegnelsen ABIMIG
AT LW. Hos Binzel Norge as i Hokksund er entusiasmen stor, og Per Lorang Larsen røper fornøyd at vi er de
første som får se den gnistrende nyheten.
For mye å håndtere
– Som en følge av at vi ønsker å møte
alle forespørsler har vi stort sett produsert det meste av det kunden vil ha,
i en eller annen form. Når vi produserer en sveisepistol er det alltid noen

som ønsker at vi skal gjøre småting
annerledes. Resultatet har blitt at alle
våre sveisepistoler har over hundre
undergrupper. Det betyr at det blir litt
for mange produkter å håndtere. Løsningen har blitt å starte på nytt, starte
fra bunnen, rett og slett, smiler Per
Lorang Larsen.
Én basispistol − mange
muligheter
Basiskonseptet er like genialt som det
er enkelt: Sveisepistolen har en grunnmodell med én type pistolhals. Dersom bruksbehovet skulle endre seg,
slipper sveiseren nå å bytte ut hele
sveisepistolen. Det er bare å velge i et

Én basispistol − mange muligheter: Tradisjonelt
tar det mellom 30 og 60 minutter å skifte en
pistolhals. Nå kan sveisere bare ha en ekstra hals
i verktøykassen sin, å skifte på ett
minutt.

stort utvalg pistolhalser og skru på basispistolen.
– Det er gjort undersøkelser som viser
at det tar mellom 30 og 60 minutter å
skifte en utslitt pistolhals. Dette betyr
store tidskostnader. Nå kan sveisere
bare ha en ekstra hals i verktøykassen
sin og skifte ved behov på ett minutt,
forklarer Per Lorang Larsen.

− Sveisepistolen har én grunnmodell med én type pistolhals. Med vårt nye system kan sveiseren nå bytte ut bare pistolhalsen om bruksbehovet skulle endre seg, forteller Per Lorang Larsen hos Binzel Norge,
her sammen med kollega og økonomiansvarlig Reidun Bjerke.
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0,65 kilo lettere
Han påpeker at belastningsskader er et
stort problem i sveiseverdenen. Sveisere må hele tiden tilpasse arbeidsstillingen sin for å komme effektivt til
sveisepunktet samtidig som de må
konsentrere seg om sveisebuen. Dette
er hardt fysisk arbeid som kan gå stygt
utover muskler og ledd. Med ABIMIG AT LW får brukeren en sveisepiwww.sveis.no I SVEISEAKTUELT 04-2012

stol som er opptil 0,65 kilo lettere enn
sammenlignbare pistoler, samtidig
som den oppleves robust og solid.
Vektreduksjon har vært mulig å oppnå
fordi sveisepistolens kabling består av
utvalgte legeringskomponenter som
har blitt optimalisert med tanke på
bruk og elastisitet. Resultatet blir bedre fleksibilitet og effektivitet på jobben.
Optimalt grep
Godt grep er noe av det aller viktigste
på en sveisepistol.
– Da håndtaket på den nye sveisepistolen skulle konstrueres, fikk først
100 personer en deigklump i hånda
som de klemte på. På denne måten
fant man frem til det optimale grepet.
Håndtaket har gummibelegg og kleber
litt inne i sveisehansken, slik pistolen
ikke sklir, forklarer Per Lorang Larsen. Han har dessuten stor sans for
detaljen med at betegnelsen på sveisepistolen er støpt inn i håndtaket slik at
den aldri slites av. Dette er til stor
hjelp for leverandøren når tilleggsutstyr skal bestilles.
– Vi tror denne sveisenyheten kommer til å spre seg som ild i tørt gress –
for sveisere vet å snakke sammen,
smiler Per Lorang Larsen. Han er
nøye med å presisere at konseptet ikke
betyr at det er helt slutt på å spesialisere produkter for kundene. Med dette
systemet vil imidlertid kunden kunne
gjøre en god del av tilpasningsjobben
selv.
Liten, men lønnsom
Binzel Norge as ble etablert i 1995 og
eies av det tyske selskapet Alexander
Binzel GmbH. Selskapet har spesialisert seg på sveisepistoler og utstyr til
disse. Produksjonsselskapene til Binzel er etablert i Giessen og Dresden i
Tyskland. Det er disse som produserer
for det europeiske markedet. Selskapet har også en virksomhet i Tsjekkia
som produserer deler til ulike produkter.
− I europeiske sammenheng er Binzel
Norge as blant de aller minste, men
kanskje den mest lønnsomme avdelingen. Dette drar vi god nytte av. Vi
har svært høy prioritering når det gjelder å få gjennomslag for det vi trenger
av produkter. Binzel Norge as har tre
ansatte og ligger an til en omsetning i
år på 10 millioner norske kroner.
− Selv om vi er en del av et tysk selSVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no

Med et solid lagerutvalg kan Binzel Norge raskt skru produktene sammen. Også spesialprodukter blir
sammenstilt her. På bildet er Binzels tredje medarbeider, Jan Åge Størseth, ansvarlig for lager/logistikk.

skap, driver vi Binzel Norge as som
om vi skulle ha eid bedriften selv.
Dette tror vi er en viktig faktor for at
det går så bra som det gjør, sier Reidun Bjerke, som har ansvar for økonomien hos Binzel Norge as.
Rask og tydelig
En av suksessfaktorene til Binzel
Norge as er det innholdsrike lageret.
– Det handler om å ha de riktige
varene på lageret til enhver tid, og å
kunne snu seg fort. Dette er en prosess
vi jobber kontinuerlig med. Vår strategi er å være en trygg leverandør til
norsk industri. Vi legger mye arbeid i
å alltid svare kunden raskt og gi et tydelig svar. Rask varelevering er også
en prioritet, sier Per Lorang Larsen.
– Vi opplever dermed at kundene
ringer oss igjen fordi de vet vi har
delene de trenger. I tillegg leverer vi
ting som det kan ta ganske lang tid å
produsere, men siden vi har deler liggende i lager, har vi mulighet til å skru
sammen løsninger her på huset. Det
har vi scoret mye på.
Genial logofarge
Binzel er et solid merkenavn som
markedet kjenner godt. Allerede på
1980-tallet gikk Binzel ut med sin karakteristiske logo i nesten 100 prosent

ren magenta, som altså er rosa. Sveisebransjen den gang ble nok litt utfordret med en gang, men 30 år senere
ser man positive gjenkjennelseseffekter av en original logofarge. På Binzels fremtidsagenda står nå ytterligere
effektivisering. Et viktig punkt blir å
utvikle en nettløsning for alle spesialdeler. Det blir laget en sentral organisasjon av alle deler i kjempekaruseller. På abinett.com skal du kunne
finne det du trenger av spesialdeler,
klikke dem ut og sende inn bestillingen. Binzel produserer delene og
Binzel Norge as sender dem til kunden.
Enda bedre kvalitet
I tillegg til å introdusere det nyvinnende basissystemet, har Binzel høynet kvaliteten på de kjente produktene
sine.
– Skal vi fortsette å gjøre det like bra
fremover, må vi hegne om det vi er
kjente for – gode produkter og god
kvalitet – en trygg leverandør til norsk
industri. Selv om vi allerede har gode
produkter, skader det jo ikke å gjøre
dem enda bedre? avrunder Per Lorang
Larsen.
Les mer om Binzel her:
www.binzel.no
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10 år med IWE på Stord
Nye IWE kandidater avlegger muntlig
eksamen på HSH
Denne eksamen er det siste leddet i rekken for å få tildelt IWE diplom.
SveiseAktuelt var med da en av kandidatene, Olav Leivestad var oppe til
muntlig eksamen i slutten av oktober i år.
HSH feirer i disse dager 10 års jubileum som opplæringsinstitusjon for
IWE. Undervisningsmodellen som
HSH benytter tar utgangspunkt i sveiseteknologi. Sveiseteknologi er som
ordet beskriver et samspill mellom
sveis og teknologi, med andre ord
praksis og teori. Kurset starter med en
teorirunde på 4 moduler. Hver modul
avsluttes med en skriftlig eksamen.
Gjennom disse moduler kvalifiserer
studenten seg til et avsluttende prosjekt. Den avsluttende individuelle
prosjektoppgave har sitt utgangspunkt
i en virkelig hendelse ved Kværner
Stord AS. IWE bygger på et tett samarbeid mellom HSH og Kværner
Stord AS. Hele IWE-kurset er nettbasert og kan således kombineres med
en jobbsituasjon.
Under den avsluttende muntlige eksamen blir løsningen på den individuelle
prosjektoppgaven gjennomgått. Dette
er hoveddelen av den muntlige eksaminasjonen.

SveiseAktuelt observatør på
muntlig eksamen
Sveiseaktuelt har fått anledning til å
delta som observatør under muntlig
eksaminasjon og her følger en situasjonsbeskrivelse:
Den meget erfarne og kunnskapsrike
Birger Sørenes førte ordet i den første
delen av den muntlige eksamen, og
gjennomgikk den skriftlige prosjektoppgaven som kandidaten hadde
levert, og stilte de riktige spørsmålene
til kandidaten. Sensorene Leif Nordal
og Audun Tveit følger interessert med
på detaljene. De stiller også kontrollspørsmål for å sikre at kandidaten
innehar den nødvendige kompetanse
som skal til for å få bestått på eksamen. De tre sensorene har til sammen
mer enn 100 års erfaring innen metallurgi og sveiseteknologi, og lar seg nok
ikke lure på noen måte.
I tillegg til de konkrete spørsmål og
svar krydrer sensorene de ulike
"cases" med sine erfaringer. Dette er
et stort pluss for kandidaten slik at de

kan ta med seg ekstra lærdom og erfaring også fra eksamenssituasjonen.
Jeg merker meg at spørsmålsstillerne
legger opp til en avslappet tone og en
form på samtalen som får kandidaten
til å føle seg rolig og avslappet for
dermed å svare så godt som mulig på
spørsmålene. Det hele foregår som en
faglig samtale blant erfarne fagfolk.
Neste delen av eksamen går i området
basiskunnskap og her er metallurgi et
fokusområde. Spørsmålene stilles av
Audun Tveit som selv er metallurg.
Her kom Schaefler-diagrammet på
bordet. Et diagram som for alle som
arbeider med rustbestandige materialer er et helt nødvendig hjelpemiddel
som selvfølgelig må beherskes fult ut.
Videre kommer det en rekke problemstillinger og spørsmål som ligger langt
over skriverens kunnskapsnivå hvor
kandidaten forklarer og tegner opp
hvordan han tenker seg oppgaven løst.
Den ene materialbiten etter den andre
blir vist, og her får vi virkelig følelsen
av at man har relevante og praktiske
oppgaver på bordet.
Sveisemetode, utstyr og tilsettmaterialer ble også gjennomgått slik at kandidaten må overbevise sensorene om
at han også her har tilstrekkelig kunnskap for å velge rett tilsettmaterale og
utstyr.
Så ble kandidaten sendt på gangen og
sensorene oppsummerte for å komme
frem til det endelige resultat som i
dette tilfellet ble bestått.
Kandidatens opplevelse av
eksamenssituasjonen
Kandidaten ble veldig fornøyd med
resultatet.
Hvordan opplevde du eksamenssituasjonen?

Olav var veldig nervøs på forhånd.
Men dette skulle vise seg å være ubegrunnet. Han opplevde eksamen som
en hyggelig samtale slik vi har nevnt
tidligere i denne artikkel.
Olav Leivestad i samtale med sensor Birger Sørenes.
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Olav Leivestad og Bård Herland.

Olav er 26 år og bor i Lindås kommune. Ved siden av IWE utdanningen
studerer han ved høyskolen i Bergen.
Som om ikke dette skulle være nok er
Olav ansatt i 100 % stilling som NDT
operatør. Han har en fordel i og med
at han er gift med Ingunn som også
jobber som NDT operatør. Ingunn er
godkjent for oppstart til IWE studie,
og kommer til å delta på neste IWE
kurs som starter våren 2013. Et kurs
man kan finne informasjon om på
www.sveis.no. En kan vel tenke seg
hva temaene er rundt middagsbordet i
familien Leivestad. For det er en liten
familie. I mars kom lille Sverre til
verden.
Idag har Olav fått et lite overtak på sin
kone. Han reiser hjem og kan kalle
seg internasjonal sveiseingeniør.
Hva er den egentlige årsaken til at du
ville ha denne IWE graden?

Olav hadde ikke tenkt på dette, men
hans gode kollega Bård Herland klarte
å overbevise Olav om at han måtte

Sensorene Birger Sørenes, Audun Tveit og Leif Nordal var alle godt fornøyd
med den muntlige eksamen for IWE kandidatene.

kaste seg på IWE kurset. Bård er selv
IWE kandidat.
Hvordan har det vært mulig å
gjennomføre dette i tillegg til alt
annet du bruker tid på?

Olav tenker seg litt om og svarer at
han har nok ofret litt på dette. Han har
brukt mye av feriedagene sine til IWE
studiet. Bak en hver sterk mann står
det en bestandig en sterk kvinne. Så
også i familien Leivestad. Ingunn har
vært en solid støttespiller. Men Olav
har vært dyktig til å markedsføre seg i
heimen i og mede at hans kone nå
starter med samme studie.
Hva er fremtidsdrømmene i forhold
til jobb?

Drømmejobben for Olav er en stilling
hvor han samtidig som han skal praktisere som IWE kunne få anledning til
å reise litt rundt i verden og bruke sine
kunnskaper.
Den nyutdannede internasjonale sveiseingeniør IWE Olav Leivestad av-

slutter med å sende en varm anbefaling til alle som går rundt i Norge og
lurer på om de tør å ta sjansen på å
søke IWE studiet. Dette er absolutt
overkommelig.
Mens vi sitter og prater kommer Bård
Herland ut fra eksamen. Han også
med et smil om munnen. Det gikk bra.
Nå kan også Bård bruke tittelen IWE.
Hva er ditt mål med IWE, hvorfor
ville du bli IWE?

Har jobbet med NDT i 17-18 år, og nå
var tiden inne for å lære mer og da var
det sveiseingeniør som var det rette.
Bård jobber i Force og der vil det
komme mange spennende oppgaver i
tiden fremover.
Det ble tilsammen godkjent 10 kandidater som nå vil motta sine IWE diplomer.
SveiseAktuelt ønsker alle lykke til i
deres gjerning som IWE.

ITW Welding Products erverver Sweldx AB
ITW Welding Products ønsker med dette å informere om oppkjøpet av Sweldx AB. Overtakelsen av Sweldx styrker satsingen;
Sub Arc Solutions i ITW Welding Group Europe.
Vi ser dette som en formidabel styrke med mange-årig ekspertise fra bransjen, som nå blir en del av ITW Welding Products.
Sweldx har hovedkontor i Gøteborg og med egen Fluxfabrikk i Gorzow, Polen.
Sweldx ble etablert i 2008 og har siden oppstarten levert og utviklet UP løsninger for det Europeiske og Russiske markedet
Selskapet vil bli ledet av Peter Østgård som har 25 års erfaring innen Sveiseindustrien i Europa, senest før etableringen av Sweldx,
som CEO for ESAB Sverige og Product Director Global Consumebles.
Sweldx vil inngå i ITW Welding Group Europe.
Ytterligere spørsmål besvares av:
Finn T. Stølevik, Telefon 91854985 ITW Welding Products, Elga Scandinavien A/S, Postboks 94 | NO-3051 Mjøndalen
Tel +47 32 20 81 20, Fax +47 32 20 81 30, customerservice@itwwelding.eu www.itwwelding.eu
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Fronius kombinerer to uavhengige lysbuesveiseprosesser i én og samme prosess

CMT Twin for rask sveising
med optimal energitilførsel
Fronius International, en spesialist i sveiseteknologi, har for første gang
lansert sin innovative tandemsveiseprosess CMT Twin for publikum på
EuroBlech 2012. Den nye totrådsløsningen lar brukerne anvende to kaldmetall-overføringsprosesser (CMT) eller en kombinasjon av CMTprosess
og en MSG-sveiseprosess i ett og samme system.
CMT Twin er utstyrt med to digitale
strømkilder som fungerer helt uavhengig av hverandre. Sveiseprosessene kan derfor individuelt tilpasses
til de respektive behovene for bruksområdet, og trådmating kan fritt velges innenfor de fysiske grensene.
Gjennom denne store variasjonen i
mulige matehastigheter og fleksibiliteten ved valg av sveisemetode, som
for første gang er mulig med dette
systemet, kan brukeren kontrollere
varmetilførsel og presis avsmeltingseffekt og således oppnå optimal sveisehastighet og sveisekvalitet i nesten

enhver sveiseposisjon og kombinasjoner av materialer.
Dermed er CMT Twin det ideelle supplementet til den eksisterende høyytelses-totrådssveiseprosessen Time
Twin, noe som kompletterer produktporteføljen fra Fronius. TIME Twin
bruker to lysbuer (lead og trail), som
er synkronisert med 180° faseforskyvning. Lysbuene kan pulses når det
trengs. Spredning av matehastigheten
skjer derfor innenfor forholdsvis
snevre grenser. TimeTwin er dermed
det riktige valget når det gjelder å øke

sveisehastigheten og avsmeltingseffekten. Med sveisesømmer hvor det
kreves store tverrsnitt, kan imidlertid
for stor varmetilførsel være et problem, som for eksempel med kilesveis: Dersom smeltebadet blir for
flytende, siger sømmen. I disse tilfellene kreves det en fremgangsmåte
hvor varmetilførselen reduseres og
justeres nøyaktig.
Det er her CMT Twin kommer inn i
bildet. Ved bruk av CMT-metoden,
hvor elektroden styres under sveiseprosessen og beveges frem og tilbake
og dermed understøtter dråpeløsning
mekanisk, er varmetilførselen sammenlignet med en konvensjonell kortbue vesentlig mindre, det oppstår
knapt nok sprut, og prosessen er langt
mer stabil, ettersom lysbuelengden
ikke påvirkes av overflaten på ar-

Enkel systemoppbygging og
synkronisert start for to
adskilt regulerbare strømkilder, to trådelektroder og en
gassdyse forent med den
velprøvde CMT-prosessen.

Overlappende søm Sveisehastighet 3,6 m / min,
sveiseposisjon: PB

Kilesveis, stål (a6) Sveisehastighet 66 cm/ min,
sveiseposisjon: PB

Kilesveis aluminium (a3): Sveisehastighet 3,0
m/min, sveiseposisjon: PB

beidsemnet og sveisehastigheten.
Sveisehastigheten er tilsvarende høy,
og kan ved sveising av kilesveis med
overlappende støt mellom to 2 mm
stålplater være på opptil 4 m/min.

ner CMT Twin seg spesielt godt til
sveising av tynne plater ved høy hastighet, og for posisjonssveising med
høy avsmeltingseffekt uten at varmetilførselen overskrider optimale verdi-

er. Dermed er CMT Twin ideell til
bruk i bilindustrien, skipsbygging og
maskinbygging samt til kraftverksbygging.

Hvilken prosesskombinasjonen som
passer for CMT Twin avhenger av de
spesielle kravene til den aktuelle sveisejobben med hensyn til sveisehastighet, avsmeltingseffekt, fugefylling og
sprutfrekvens.
Derfor finnes det selv for krevende
kilesveiser en passende kombinasjon
av puls-(lead) og CMT-prosess (trail).
Mens lead-elektroden sørger for
ønsket høy innbrenning ved høy trådmatingshastighet, fyller trail-elektroden sømmen ved liten trådmatingshastighet og minimal varmetilførsel.
Dette gjør at selv a6-kilesveiser i horisontal-vertikal posisjon (PB) kan gjennomføres trygt – rett fra læreboka. For
at sveisesømmen skal bli perfekt allerede fra begynnelsen, begynner trailelektroden i CMT Twin sitt arbeid
først når prosessen med lead-elektroden er stabil og trail-elektroden mottar
et startsignal.
Fronius tilbyr perfekte karakteristikker for de ulike prosesskombinasjonene og bruksområdene. Og siden prosessene i de to elektrodene ikke trenger å tilpasses av brukeren, er CMT
Twin kjennetegnet av en ekstra enkel
håndtering.
CMT Twin kombinerer fordelene med
TimeTwin og CMT i ett og samme
system. Sammenlignet med konvensjonelle høyeffektsprosesser er det
kjennetegnet ved høy prosessikkerhet,
sømkvalitet, fugefylling og hastighet
samt et beskjedent etterarbeid. Takket
være disse spesielle egenskapene egSVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no
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Vi ønsker å feire med Dere Fronius Norge sin 20 år lange historie
ved å gi et spesial tilbud på våre Trans-Steel systemer. Enten det
er robot, manuelt eller TransSteel Yard utgave gir TransSteel deg
mange muligheter med sveising av stål. Robuste og pålitelige
systemer i mange år fremover – som Fronius Norge. Vi er tilgjengelige for mer informasjon: www.fronius.no
*Kampanjen er gyldig til 31.12.2012.
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The Specialists in welding integration

sveisemaskiner - sveisemateriell - sveisetilsett - gass - plasma

Kemppi åpner en ny æra i sveisehåndtering – fra
overvåkning til forvaltning
Kemppi lanserte den første generasjonen av sveiseovervåkningssystemer i
2008 med introduksjonen av Kemppi
Arc System 1.0. Når vi introduserer

den nye 2.0-utgaven av systemet, løfter Kemppi filosofien om sveiseparameterovervåkning til nye høyder. Vi
kan faktisk slutte å prate om sveise-

Kemppi Arc System 1.0

Kemppi Arc System 2.0

rapporterer gjennomsnittlige
sveiseprosessdata

rapporterer sveiseavvik, leverer
sveisespesifikk sporbarhet

har fokus på produktivitet

er basert på forvaltningsstandarder
for sveisekvalitet
(f.eks. ISO 3834-2)

WPS koblet til en minnekanal

digital WPS

satsbehandling (2 t forsinkelse)

onlinedrift

dedikert radionettverk

standard WiFi

innebygd programvare

Linux operativsystem

sender uten brukergrensesnitt

smart strekkodeleser med intelligent,
grafisk brukergrensesnitt

overvåkning og heller i fullt alvor
begynne å diskutere betydningen av
sveisehåndtering, som omfatter kvalitet, produktivitet, flåtestyring og
integrasjon av sveising i andre faser
av metallproduksjon.
Kemppi Arc System 2.0 er løsningen
for alle sveisehåndteringsbehov. Den
nyeste teknologien i sveiseutstyr tjener som en plattform for innsamling
og analysering av alle relevante sveisedata i produksjonen, slik at du kan
vite akkurat hvor du står. Det blir lettere å ta avgjørelser basert på virkelige fakta, og den generelle sveise produktiviteten i sveisedriften kan økes
dramatisk.
Systemet kan skreddersys til enhver
situasjon, takket være sin modulære
struktur.

Veien frem til
IWE-diplom
Høgskolen Stord/Haugesund i samarbeid
d med NSF tilbyr nå et
nettbasert videreutdanningstilbud for ingeniører
geniører som gir deg tittelen:
International Welding Engineer (IWE)
INNHOLD:

OPPTAKSKRAV:
OPPT
AKSKRA
AV:

Kurset er delt inn i en teoridel på 4 moduler + et diplomprosjekt. Teoridelen på 4 moduler
omfatter 17 sett med innleveringer over internett. Det avholdes en 2 timers skriftlig
eksamen etter hver modul. Minstekrav for godkjent modul er 60% rett besvarelse.

Minimumskrav for kursdeltakelse:
3 årig ingeniørhøgskole, relevant linje
(bachelor-grad). Det er NSF som vurde
godkjenner linje og praksis.






BdYja&/ Sveiseprosesser og utstyr
BdYja'/ Materialers sveiseegenskaper
BdYja(/ Konstruksjon og utforming
BdYja)/ Fabrikasjon og prosedyrer

Diplomprosjektet består av en individuell prosjektoppgave over 4 uker. Kurset avsluttes
med en muntlig eksamen/samtale på 1 time. Her forsvares diplomprosjektet og man
testes i de enkelte teorimoduler. Det er utviklet spesielle simuleringsverktøy for
databehandling av caser fra industrien.

PÅMELDINGSPROSEDYRE/OPPSTART:
PÅMELDINGSPROSEDYRE/OPPST

Kursdeltagelse forutsetter en godkjenning a
Godkjenningsskjema finnes på lll#
Etter godkjenning av NSF søker man H
søknadsweb, som vil være klar primo
H©`cVYh[g^hii^a=H=Zg[gZYV\&#b



Se www.hsh.no for mer informasjon, eller ta
kontakt med Eva Leirbæk, telefon 53 49 13 00.
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Nye flexible lettvektspistoler med
vekt på kostnader
og effektivitet.

De nye gasskjølte sveisepistolene ABIMIG® A T LW har nye
muligheter, og gjør det mulig og endre design og geometri
gjennom konstruksjon av løsning. ABIMIG® A T LW har optimale løsninger for vanskelige sveisejobber.

Be om informasjon nå!

Binzel Norge AS
Post Boks 290
NO-3300 Hokksund
Tlf.:
+47 32 25 19 90
Fax:
+47 32 75 46 83
Email: post@binzel.no

www.binzel-abicor.com

Fra NS 477:1986 til NS 477:2012
NS 477 – Regler for godkjenning av
sveiseinspektører – ble utgitt første
gang 1. oktober 1986. Den hadde 2
nivåer for godkjenning av sveiseinspektører:
- Nivå 1: Sveiseinspektør.
- Nivå 2: Assisterende sveiseinspektør.
Godkjenningene var basert på dokumentert grunnutdanning og praksis.
For 2 av de 5 faggruppene var det
krav om tilleggsutdanning. NSF var
sekretariat for Godkjenningsutvalget.
For å bli sveiseinspektør måtte det
dokumenteres minst ett år arbeid som
assisterende sveiseinspektør. For å bli
assisterende sveiseinspektør måtte det
dokumenteres grunnutdanning for én
av de aktuelle 5 faggruppene og i tillegg minst 2 til 5 år praksis avhengig
av aktuell faggruppe. Mer enn 1500
personer gjennomgikk denne godkjenningsprosessen.
I 1994 begynte revisjonen av standarden og den ble gitt ut i 1997 under

samme tittel. I denne utgaven var det
krav til dokumentert grunnutdanning,
praksis (2 til 5 år) og tilleggsutdanning for 4 av de 5 faggruppene.
Denne utgaven hadde kun ett nivå:
Sveiseinspektør.
Tilleggsutdanningen var basert på tilsvarende utdanning for Europeiske
Sveiseinspektører – Standard nivå, i
samsvar med retningslinjer fra EWF.
Etter avsluttet eksamen som er lik
EWF-eksamen, ble sveiseinspektøren
tildelt et livsgyldig diplom. Men sveiseinspektøren måtte påse at det forelå
årlig kontroll av syn. Det ble utstedt
over 850 diplomer.
Det var gitt muligheter for oppgradering fra NS 477 Sveiseinspektør til
Europeisk Sveiseinspektør i samsvar
med EWF´s retningslinjer, og mange
benyttet denne muligheten.
I 2005 kom 3. utgave av standarden.
Kravet til grunnutdanning og praksis
var det samme. Det var nå 6 faggrupper hvorav 5 hadde krav om tilleggs-

utdanning – nå basert på oppdaterte
retningslinjer fra IIW for Internasjonale Sveiseinspektører.
Et eget punkt om visuell inspeksjon
ble tatt inn i standarden.
Denne utgaven hadde nå SERTIFISERING av sveiseinspektøren i tittelen.
Uavhengige sertifiseringsorgan skulle
gjennomføre den avsluttende eksaminering etter endt tilleggsutdanning
ved godkjente opplæringsvirksomheter som grunnlag for den avsluttende
sertifisering. Sertifikatet har en gyldighetstid på 5 år før re-sertifisering
og deretter 10 års gyldighetsperioder.
Oppgraderingsmuligheter til IIW´s
Internasjonal Sveiseinspektør var
også tilgjengelig her – og storparten
av de som ble sertifisert, benyttet denne oppgraderingsmuligheten.
I februar 2012 ble 4.utgave gitt ut fra
Standard Norge etter at komité SN/
K067 hadde brukt ca. 2 år på å revidere standarden, som nå har fått ny tittel:

Sveiseinspektører. Oppgaver, utdanning og sertifisering
Tittelen er nå mer i samsvar med standardens oppbygging og innhold.
Det er gjort en del redaksjonelle
endringer, nye faggruppeinnganger er
tatt inn og faggruppe 6 er tatt ut.
I 2005-utgaven var det en ett års overgangsmulighet for å konvertere NS
477 diplom til NS 477 Sertifikat.
Denne muligheten for konvertering er
nå tatt inn som fast punkt i standarden. Punktet om visuell inspeksjon er
ytterligere forsterket.
Det er gjort en endring for eksamine-
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ring. Ved bruk av flervalgspørsmål er
grensen for bestått 80 %, mens den er
60 % for utredningsspørsmål.
Tilleggsutdanningen er fortsatt basert
på IIW´s retningslinjer for Internasjonale Sveisinspektører.
Som ved alle andre revisjoner er de
normative referanser oppdatert.
Oppgradering fra NS 477 Sveiseinspektør til Internasjonal Sveiseinspektør er også oppdatert og vises på figur
og i tabellform i veiledningen for
”Oppgradering til IIW-nivå – basert

på NS 477” som utgis av NSF.
Følgende virksomheter er godkjent
for å gjennomføre opplæring i samsvar med kravene i NS 477:2012:
– FORCE Technology, Kristiansand;
– Kværner Stord AS, Stord;
– Teknologisk Institutt, Stavanger.
Følgende sertifiseringsorgan har gjennomført og gjennomfører sertifisering
av NS 477-kandidater:
– FORCE Certification AS,
Kristiansand;
– TI Sertifisering AS, Stavanger.
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Mail: post@sxp.no

www.sveiseeksperten.no
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Jobb i Sveiseeksperten
Produktsjef tilsett og sveiseprosesser
Vi søker deg som er:
Resultatorientert, kundeorientert og selvstendig.
Du er sertifisert IWE
(International Welding Engineer) eller IWT (International Welding Technician).
Vi tilbyr: Faglig og personlig utvikling. Spennende arbeid.
En trygg arbeidsplass hos en av Norges ledende sveiseleverandører.
Et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø med mange hyggelige kollegaer.
Konkurransedyktig lønn. Pensjons- og forsikringsordninger.
Det å jobbe i Sveiseeksperten AS er å jobbe i en markedsorientert og effektiv
organisasjon med kompetente og engasjerte medarbeidere som sammen
arbeider resultatrettet for å oppnå de mål vi har satt oss.
Din arbeidsplass vil være i Oslo men må påregne noe reisevirksomhet til
våre kunder i Norge samt våre internasjonale leverandører.

Distriktsansvarlig Midt-Norge

Sveiseeksperten AS er et heleid
datterselskap av Albert E. Olsen AS
og er en av Norges ledende aktører
innen sveis.
Sveiseproduktene selges i Norge
gjennom et landsdekkende service
og forhandlernett. Sveiseeksperten
selger, markedsfører og distribuerer produkter fra anerkjente
produsenter av sveise-tilsett og
maskiner.
Våre leverandører er:
Lincoln Electric
Hyundai
Safra
Harris
Mechafin
Disse er verdens største
produsenter av sveisemaskiner,
tilsettmaterialer og forbruksdeler.

Vi søker deg som er:
Resultatorientert, kundeorientert og selvstendig,med god drivkraft ut mot
kundene.
Videre er du sertifisert IWT (International Welding Technician). IWS
(International Welding Spesialist) men relevant praksis/erfaring er også viktig.
Vi tilbyr en interessant og utviklende arbeidsplass hos en av Norges ledende
sveiseleverandører. Et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø med mange
hyggelige kollegaer.
Konkurransedyktig lønn. Pensjons- og forsikringsordninger.

Sveiseeksperten AS
Knud Brynsvei 5
0581 Oslo
Tlf: 22080092
Fax: 22080085

Sveiseeksperten AS er en markedsorientert og effektiv organisasjon med
kompetente og engasjerte medarbeidere som sammen arbeider målrettet
for å skape resultater.
Din arbeidsplass vil være i Midt Norge med base i Trondheim, og du må
påregne en del reisevirksomhet til våre kunder i distriktet fra Kristiansund til
Mo i Rana.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Adm. Direktør Morten Gran hos Sveiseeksperten
Tlf. 22080094 Mobil. 90915102
Søknad med CV merket ”Produktsjef” eller ”Midt Norge”
sendes til Sveiseeksperten AS, Knud Brynsvei 5, 0581 Oslo
eller på e-mail til morten.gran@sveiseeksperten.no
Enhver henvendelse behandles konfidensielt.
CV vil ikke bli returnert.

www.sveiseeksperten.no

post@sxp.no

Karriere innen NDT
NDT-kompetanse er sterkt etterspurt i olje- og gassindustrien samt
mekanisk industri. Vi utvider stadig vårt kurstilbud i Stavanger.

Hittil har
vi avhold
flere kurs tm
ed
svæ

rt positiv
e
tilb

Vi tilbyr nå kurs og sertifisering iht. følgende NDT-metoder:
-AGNETPULVERINSPEKSJON -4 s 0ENETRANTPRVING 04
s 6ISUELL INSPEKSJON 64 s 2NTGEN 24

akemeldinge
r!

Kurs innen UT (ultralyd) og strålevern er under utvikling og vil bli annonsert.
Neste kurs vil bli holdt i uke:
04 UKE   n  \ 64 UKE   n 
-4 UKE   n  \ 24 UKE  OG   n  OG  n 

Hvorfor karriere innen NDT?

Hvor kan jeg jobbe?

s Ingen forkunnskap nødvendig
s Svært gode muligheter for praksisplass og fast arbeid
s Gode muligheter for videre karriere og spesialisering

s Olje- og gassindustrien
s Mekanisk industri (produksjon
av skip, biler osv.)

Kurs i sveiseinspektør/
sveisekoordinator
NS 477/IWI sveiseinspektør-utdanning
Modul 1 uke 5 (28.1.2013 – 1.2.2013)
Modul 2 uke 6 og 8 (4.2.2013 – 8.2.2013 + 18.2.2013 – 22.2.2013)
Modul 3 uke 10 og 12 (4.3.2013 – 8.3.2013 + 18.3.2013 – 22.3.2013)
Før kursstart, må godkjenning søkes fra Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF).
Søknadsskjema finner du på www.sveis.no

IWS International Welding Specialist
IWS Internasjonal Sveiseteknikerassistent (sveisekoordinator)
Iht. NS-EN ISO 14731, tillegg A.
Dekker også elementært nivå i NS-EN 1090-2 og NS-EN 1090-3.
Modul 1 uke 5 (28.1.2013 – 1.2.2013)
Modul 2 uke 6 og 8 (4.2.2013 – 8.2.2013 + 18.2.2013 – 22.2.2013)
Modul 3 uke 10 og 15 (4.3.2013 – 8.3.2013 + 8.4.2013 – 12.4.2013)
Husk at godkjenning fra NSF må foreligge før eksamen.
Søknadsskjema på www.sveis.no
Begge kursene kan kombineres.

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

Han er 4. generasjon gårdbruker med 200 mål egen mark i tillegg leier han 250 mål. Det er melkeproduksjon
som gjelder for på gården er det 45 melkekuer, 60 stuter og en del kviger, som snart kan flytte inn et nybygget
fjøs på 3.000 kvm.
Gårdsdriften har han flinke folk til å ta seg av. Selv tilbringer han helst dagene i sitt mekaniske verksted
sammen med fem ansatte.

Oddvar Høiland på Nærbø
lager det du trenger
Ofte landbruksrelatert
Oddvar Høiland har bakgrunn som
mekaniker fra Felleskjøpet. Han er
kjent for å kunne lage det meste. Mye
av det han lager er landbruksrelatert
og ofte i rustfritt stål. Mye er standard,
men han tar gjerne utfordringer i form
av skreddersydde spesialbestillinger.
Det blir ofte lange dager med konstruksjonsarbeide på datamaskinen.
Konstruerte og bygget maskiner
I verkstedet hans står det opptil flere
maskiner han bruker i sin produksjon
som han har utviklet og bygget selv
fordi de ikke fantes fra før. Det sies at
om du kan forklare Oddvar Høiland
hva du trenger så lager han det for deg.
Leverer over hele landet
– Det blir mye produksjon av rørdeler
til alle typer silotømmeanlegg for
landbruket. Rørdelene er i rustfritt stål
og godstykkelsen slik at de slitesterke
og har lengre levetid. Vi kan levere
enkeltdeler og hele anlegg samt produsere rør etter ønsket mål. Selv om
vi holder til på Jæren så leverer vi
over hele landet, forteller Oddvar
Høiland.
– Det blir mye sveisearbeide ut av
dette hvordan løser dere den biten?

– Det blir mye sveising og vi har
prøvd ulike merker opp i gjennom,
men vi er spesielt godt fornøyd med
de Migatronic-maskinene vi har. Det
er vel en 4-5 stykker her på huset nå
og vi har vel egentlig ikke brukt noe
særlig annet de siste par årene.
Migatronic-maskinene er lettere å betjene og vi er nødt til å ha maskiner
som fungerer nå vi skal bruke dem,
presiserer Høiland.
SVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no

Her er et mer eller mindre tilfeldig utvalg av hva Oddvar Høiland produserer og eller reparerer i sitt
verksted. Her ligger en silovifte og en pens for fordeling av fór fra silo og bend fra forskjellige
dimensjoner av rør.
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Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av personell og gitt kompetanse nivå (kooridnatorer)

Sveiseopplæring /
sertifisering
• Alle våre kurs er individuelt tilpasset
• Vi har kontinuerlig inntak
• Sertifiseringsprøver gjennomføres kontinuerlig. Veritas utsteder akkrediterte sertifikater
• Kurs for utførelse av varme arbeider
• Opplæring/sertifisering kan utføres i din
bedrift
• OPUS Drammen har kvalifiserte lærere (EWIS
og EWIT) med lang erfaring
OPUS Drammen
Postboks 3540, 3007 DRAMMEN
Tlf. 32 24 62 68 / 916 48 216
e-post: opus.drammen@bfk.no
www.opus-drammen.no
Besøksadresse:
Betzy Kjelsbergsvei 280, 3028 Drammen
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• Vi har eget røntgenutstyr
• Hotellavtale ved overnatting

Be om tilbud
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ESABs nye Origo™ Mig
4004i/5004i
ESAB – som er verdensledende innen sveising og skjæring, har lansert
sveisestrømkildene Origo™ Mig 4004i og 5004i.
HANNE JONSMYR

• hanne.jonsmyr@esab.no

De kompakte og kraftfulle inverterbaserte sveisestrømkildene er utviklet
for MIG-/MAG- og MMA-sveising
med høy produktivitet. De nye medlemmene av Origo™-familien setter
en ny standard for hva en sveiser kan
forvente av industrielt utstyr. Til tross
for kompakt design og lav vekt, finnes
det kraftige muskler. Intermittensfak-

tor på hele 100% ved 350 A, taler for
seg selv.
Typiske applikasjoner er høyproduktiv konstruksjon i stål og rustfritt stål,
energisektoren (inkl. tårn til vindkraft), bilprodusenter, stålbygg samt
verft- og offshoreindustrien. De innovative strømkildene fungerer utmerket

for manuell sveising, men også like
velegnet for mekanisert sveising med
ESAB MiggyTrac og RailTrac.
Velg mellom mateverk Origo™ Feed
3004 (matehjul på Ø30) eller arbeidshesten Origo™ Feed 4804 (matehjul
på Ø48). Disse kan brukes sammen
med standard trådspole eller med
ESABs bulkforpakning MarathonPac™, som eliminerer stopptid hvor
spolebytte må foretas.
Samtidig har utstyret høy intelligens;
QSet™-funktionen, som velger automatisk optimale sveiseparameter i
korbueområdet. Avhengig av hvilket
mateverk som er valgt, kan strømkildene brukes med solidtråd eller rørtråd med diameter opp til 1,6 eller 2,4
mm. Origo™ Mig 4004i og 5004i står
på en robust vogn med 4 løfteører og
er derfor enkle å transportere. Lav
vekt; 46 kg uten kjølesystem og 50 kg
med.
Betjeningspanelene er logiske, og de
funksjoner som er mest i bruk, er lett
tilgjengelige. Spesialfunksjoner er
skjulte og tas frem ved behov. Velg
mellom ESABs MA23 panel, eller
MA24 som er et synergisk panel med
QSet™- funksjon. Fjernkontroll kan
brukes til begge panelene. De 35 forhåndsprogrammerte synergilinjene i
MA24 panelet forenkler innstillingen
av de aktuelle kombinasjonene av
grunnmateriale, tråd- og gass.
ESAB har fokus på brukervennlighet,
og brukerstudier viser at et avansert
panel, ikke behøver se ut som en
cockpit.
Origo™ Mig 4004i og 5004i har høyere virkningsgradenn 85 %, og en
effektfaktor på nærmere 1 – alt for at
holde energikostnaden så lav som mulig. For ytterligere å senke energiforbruket, kobles kjølesystemet fra etter
6,5 minutters inaktivitet.

SVEISEAKTUELT 04-2012 I www.sveis.no
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Aker Solutions sikrer fabrikasjonskapasitet
iNord-Norge
26. oktober 2012 - Aker Solutions
har kjøpt et fabrikasjonsanlegg i
Sandnessjøen for å kunne betjene
markedet for fabrikasjonstjenester
i Norskehavet og nordover. Oppkjøpet er del av selskapets strategi for
Nord-Norge.
Selger av anlegget, som ligger i Helgelands Næringspark i Sandnessjøen,
er Ruukki Construction Norge AS.
Anlegget i Sandnessjøen har historisk
sett hatt sin spisskompetanse innen

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

Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer
i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.
I tillegg utfører vi andre tester, hovedsaklig på
metalliske materialer. Med fokus på kvalitet i alle
ledd, rask responstid og kostnadseffektivitet,
betjener vi hver dag bedrifter fra hele Norge.
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fabrikasjon av stålkonstruksjoner, og
har tidligere levert produkter til oljeindustrien. Kjøpesummen er ikke offentliggjort.
- Olje- og gassnæringen flytter nordover, noe som gjør det viktig for oss å
bygge opp kapasitet i Nord-Norge.
Med anlegget i Sandnessjøen vil vi på
en mer konkurransedyktig måte
kunne tilby fabrikasjonstjenester som
er forenlig med våre kunders behov,
sier Tore Sjursen, konserndirektør for
vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner i Aker Solutions.
Anlegget i Sandnessjøen har vært inaktivt etter at tidligere eier besluttet å
legge ned virksomheten høsten 2011.
- Vi gjennomfører oppkjøpet for å posisjonere oss for nåværende og fremtidige fabrikasjonsoppdrag for utbygging og drift av olje- og gassinstallasjoner i nord. Anlegget vil kunne utføre oppdrag innen flere disipliner i
forbindelse med subsea utbygginger,
samt tradisjonelle plattform- og landanlegg, forsetter Sjursen.
- Hvor høy bemanningen vil være
fremover er vanskelig å anslå, da det
er helt avhengig av at vi sikrer oppdrag fra kundene våre. Men i første
omgang kommer vi til å lyse ut rundt
40 stillinger, sier Tore Sjursen.
Anlegget i Sandnessjøen vil inngå
som en del av fabrikasjonsvirksomheten som tilhører forretningsområdet
som arbeider med vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner i Aker Solutions (MMO).
- Det er flott at vi får muligheten til å
utvide fabrikasjonskapasiteten vår. Vi
fortsettelse side 38
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Subsea superskip

malisert for å utføre oppdrag utan å
måtte avbryte.

Ulstein Group har, saman med GC Rieber Shipping, utvikla ein ny standard innan operasjonell sikkerheit og yting – eit skip som ikkje aksepterer nokon feil, takka vere den nytenkande ‘operation+’-filosofien.

Velutstyrt, fleksibelt og attraktivt
Det 130 meter lange og 25 meter
breie skipet kan ha eit mannskap på
130 og krysse djupt farvatn med ei
toppfart på 14,5 knop, og det tilfredsstiller alle dei siste miljøstandardane.
Skipet er utstyrt med ei kraftig 250tonns AHC-offshorekran (Aktiv hivkompensert), som er ideell for å løfte
og senke tungt utstyr ned til og opp
frå djupvassmiljøa.
Eit stort lastedekk gir eit optimalt
grunnlag for fleire typar operasjonar,
noko som sikrar at fartøyet er veleigna til å stette dei svært ulike behova i
offshorekonstruksjonsmarknaden.
Skipet kan også ha med to ROV-ar
(fjernstyrte miniubåtar), éin til å sette
ut frå styrbord side, og éin til å sette
ut gjennom ein moonpool.

Reiarlaget GC Rieber Shipping, med
hovudkontor i Noreg, er spesialistar
på arbeid i hardt klima. Dei utfordra
ULSTEIN på å utvikle eit høgkapasitets subseafartøy basert på ULSTEIN sin SX121-design. Dette skipet, med ein verdi på 800 millionar
kroner, vart tinga i juni 2012.
Påliteleg ved ekstreme forhold
I tillegg til førsteklasses utstyr og
eigenskapar, vil fartøyet vere maskimalt tilgjengeleg for operasjonelt
arbeid – ein vesentleg eigenskap for
GC Rieber Shipping og dei som kjem
til å chartre skipet. Nedetida vil vere
minimert takka vere ‘operation+’-tilnærminga, ei vidareutvikling av GC
Rieber Shipping sin eigenutvikla
‘fail-to-safe’-tankegang.
‘Operation+’ gjer at fartøyet kan
halde fram arbeidet sjølv etter at det
har oppstått ein vesentleg feil. Bjørn
Valberg, teknisk direktør i GC Rieber
Shipping, forklarar meir:
- ‘Fail-to-safe’ inneber at sjølv om
det oppstår ein feil om bord, blir skipet likevel styrt i ein sikker tilstand.
Målet vårt med dette skipet er å ta
denne tankegangen endå eitt steg
vidare. I dette skipet vil ein enkeltfeil,
til dømes feil ved eitt av generatorset-

ta, ein enkelt thruster eller endå til eit
heilt tavleområde (som opererer to
generatorar og to thrusterar), ikkje
truge redundansen, og alle operasjonar kan halde fram.
Innstilt på suksess
ULSTEIN sitt design- og solutionsteam har arbeidd for å gjere dette konseptet om til verkelegheit, og har
levert eit produkt som sikrar minimal
operasjonell nedetid og maksimal
effektivitet og pålitelegheit. Fartøyet
er utstyrt med tre hovudthrusterar og
tre sidethrusterar for å halde skipet i
ro ved rørleggingsarbeid, og er opti-

(Illustrasjon:
Ulstein Group)

Ny og mer effektiv Maxiflaske fra AGA
Agas Maxiflaske P 190 er nå enda enklere å flytte.
Tidligere har det vært en utfordring å finne den rette størrelsen på propanflasker når man skal
varme opp mindre- og mellomstore bygninger. AGA har nå funnet løsningen med en enda mer
mobil Maxiflaske (Maxiflaske P 190).
– Med en vekt på kun 480 kilo – inklusiv propan, er den ideell for herding av betong og varming av
større bygg. Dersom behovet er større, kan man seriekoble flere flasker, sier Morten Roness, Regional Product Manager i AGA. – Siden flasken er montert direkte oppå et utskiftbart fundament, er
den enklere å flytte. Dersom fundamentet blir skadet, kan man enkelt skifte det ut, i stedet for å
måtte skifte ut hele flasken, forklarer Roness. På grunn av sin størrelse, er flasken også rimeligere
enn de tradisjonelle sylindrene på 1000 kg. – Du reduserer både vedlikeholds- og investeringskostnader. P 190 Maxiflaske kan for øvrig også leies, sier Roness.
– Da vi utviklet flasken tok vi hensyn til mange faktorer. Kunnskap og sikkerhet har alltid vært
viktig. På den nye flasken har vi også satt et lokk over ventilene for å unngå skader og eventuelle
lekkasjer. I tillegg vil den integrerte nivåmåleren hele tiden holde deg oppdatert på hvor mye
propan du har igjen i flasken, avslutter Roness.
For mer informasjon, vennligst kontakt: Morten Roness, Regional Product Manager, AGA,
M: 47 913 14 162, email: morten.roness@no.aga.com
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utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2013

sveiseaktuelt
ann.type
1/1 side
13.900,1/2 side
7.900,1/4 side
4.900,1/8 side
2.900,Årsavtale/Rabatt - etter avtale
Tillegg utfallende - 10%
dobbeltside:

22.000,-

omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

Nr.:

utgiv.dato:

1/12
2/12
3/12
4/12

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

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.: ca 2 300

bilag:
2 sidig A 4
4 sidig A 4
Alle priser i NOK og ekskl. mva.

annonseformat:
Utfallende:
A4 (210 mm x 297 )
Satsﬂate:
185 mm x 270 mm
1/2 side liggende:
185 mm x 132 mm
1/2 side stående:
92 mm x 270 mm

www.sveis.no

Aker Solutions sikrer...
fortsettelse fra side 36

skal begynne i det små og bygge stein på stein.
Målet er at anlegget i Sandnessjøen skal bli en
viktig del av leveransemodellen vår i nord, sier
Svein Oskar Nuland, leder for fabrikasjon i Aker
Solutions.
Anlegget i Sandnessjøen inkluderer tre fabrikasjonshaller som utgjør tilsammen 13,636 kvm,
og området rundt som er på totalt 81,807 kvm.
Før produksjonsstart vil det bli gjennomført en
del oppgraderinger av anlegget, blant annet knyttet til å tilpasse bygningene samt produksjonsutstyret til planlagt aktivitet. Samtidig vil man arbeide med å overføre den unike kompetansen
Aker Solutions allerede har på fabrikasjon,
gjennom sitt eksisterende verft i Egersund, til anlegget i Sandnessjøen. Dette er nødvendig for å
kunne utføre de komplekse operasjonene som
kreves av Aker Solutions kunder.
Aker Solutions kunngjorde i februar i år at selskapet kjøpte opp ingeniørselskapet Sandessjøen
Engineering AS. Denne virksomheten har allerede økt bemanningen fra 24 ansatte til 41 i dag.
Utover oppkjøpene i Sandnessjøen har Aker Solutions det siste året styrket selskapets tilstedeværelse i Nord-Norge betydelig. Selskapet er i
ferd med å bygge opp et større ingeniørkontor i
Tromsø og en servicebase for undervannsteknologi i Hammerfest. I fjor høst kjøpte Aker Solutions også opp brønnteknologiselskapet X3M Invent, som holder til i Narvik.
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STYRKET KONKURRANSEKRAFT

eksempel
mpel til ”Das Auto” i VW-konsernet.
VW
W-konsernet.

REDUSER DINE KOSTNADER MED
PRODUKSJONSKLARE
AUTOMATISERINGSLØSNINGER
AUTOMA
ATISERINGSLØSNINGER
TISERINGSL
Migatronic Automation er en av Europas mest kompetente inin
tegratorer av sveiseautomatisering
i
i ing til
il MIG, TIG, Plasma og motstandssveising. Vi er spesialister innen sveiseteknologi, robotbruk
og fiksturutvikling - tilsatt ISO-sertifisert prosjektledelse, fra idé til
kjøreklar produktion. Migatronic Automation er leverandør av konkon
kurransekraft til Volkswagen - og en lang rekke mindre, men like
spenndende virksomheter. Kontakt oss for en dialog eller et møte i
vårt sveiseprosessenter.
Migatronic Automation
DK-9440 Aabybro · Tlf. 96 96 27 00
www.migatronic-automation.dk
www
.migatronic-automation.dk
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Hva er et
smart trekk?
For sjakkspillerrren
en er det kanskje
ofring av en bonde for å åpne
diagonalen for en løper. For oss
LYKL[r[HMYLTLUÅHZRL]LU[PS
som savner motstykke
otstykke på marr-kedet. For deg er det et smart
trekk å benytte den.
Åpen eller stengt?

On/offff-spaken forenkler handteringen
og gjør gasstilførselen synlig selv på
avstand.

Tom eller full?
full

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

Bedre grep

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

Innebygd sikkerhet

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

Passer din regulator

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

SMARTOP
SMAR
TOP™ Et smart trekk

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

Aibel AS, Haugesund. Origo™
go™ Mig 4001i med YardFeeder
YardFeede
derr, Filarc PZ 6138 og Origo™ T
Tech
ech 9-13.

Sveising the ESAB way
Siden starten i 1904 har ESAB vokst til å bli et ledende globalt varemerke
innen sveising og skjæring. Din totalleverandør av sveiseprodukter.
ESAB har et bredt sortiment for de fleste sveiseoppgaver
aver og stålkvaliteterr..
* Rutile rørtråder
* Massive tråder
* Metallpulverfylte rørtråder
* Tråd-, band- og Flux-kombinasjoner
* TIG-tråder
* Elektroder

Nyheter :

Rørtråd Shield Bright 625 (ENiCrMo3T1-4) for Nikkelbase
Rørtråd Coreshield 89 for høyfast stål
Massiv tråd OK AristoRod™ 89 for høyfast stål

Kontakt oss, så hjelper vi deg med å forbedre produktivitet og sveisekvalitet.
firmapost@esab.no

www.esab.no

