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Kristian Skibenes
sveiset seg til bronse i Yrkes-EM

Norsk Industris adm. direktør Stein LierHansen er imponert over innsatsen:
”Jeg gratulerer, både Kristian og Kværner
Stord som står bak og bidrar til at dette er
mulig. Fantastisk med bronsjemedalje i sveising i Yrkes-EM. En seier for industrifag og for
yrkesfagene. Dette viser at opplæringen i
bedriften har høy kvalitet.”
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Kristian Skibenes
sveiset seg til bronse i Yrkes-EM

Norsk Sveiseteknisk Forbund
Medlem av International Institute of Welding (IIW)
Medlem av European Welding Federation (EWF)
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Norsk Industris adm. direktør Stein LierHansen er imponert over innsatsen:
”Jeg gratulerer, både Kristian og Kværner
Stord som står bak og bidrar til at dette er
mulig. Fantastisk med bronsjemedalje i sveising i Yrkes-EM. En seier for industrifag og for
yrkesfagene. Dette viser at opplæringen i
bedriften har høy kvalitet.”

Forsidebildet:
Glad norsk bronsevinner
i Yrkes-EM.
Foto: WorldSkills Norway
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Sveiset seg til bronse
Kristian Skibnes tok bronse for Norge under Yrkes-EM. Sveiseren jobber daglig ved Kværner Stord.

– Det betyr veldig mye for meg med
bronse i sveisefaget. Bronsen smaker
veldig godt. Dette er en fantastisk stor
opplevelse, både det å få bronse, men
også å få være med på hele dette opplegget med Yrkes-EM. Det er ekstremt stort dette arrangementet. Nå er
jeg veldig glad, sier Kristian Skibenes.
Det var mange tusen mennesker i salen da medaljene i Yrkes-EM ble delt
ut søndag kveld 5. oktober i Zenith
Arena i Lille, Frankrike. Skibnes
hadde jobbet hart for å kjempe med de
beste i klassen.
- Det betyr veldig mye for meg å få

denne bronsemedaljen. Jeg har trent
masse fram mot mesterskapet. Konkurransedagene har vært intense, det
har vært varmt og slitsomt, men veldig gøy. Det er en herlig følelse jeg
har nå. Det blir sikkert litt rart å
komme tilbake på jobb med medalje
rundt halsen. Det er mange der som
har hjulpet meg hit, forteller han. Å
konkurrere mot andre nasjoner under
Yrkes-Em har vært en positiv opplevelse.
– Det har vært en fin stemning i Yrkeslandslaget, vi har backet hverandre
opp hele veien, poengterer han.
Kristian har vært testet i flere sveise-

FOTO: WorldSkills Norway.

teknikker, viktigste oppgave var arbeidet med en trykktank. Han har tydeligvis gjort en meget god jobb.
Trykktanken var tett, og poengene
strømmet inn.
Norsk Industris adm. direktør, Stein
Lier-Hansen, er blant dem som er imponert over innsatsen i sveisefaget.
– Jeg gratulerer, både Kristian og
Kværner Stord som står bak og bidrar
til at dette er mulig. Det er fantastisk
med bronsemedalje i sveising i YrkesEM i Frankrike. Dette er en seier for
industrifag og for yrkesfagene. Dette
viser at opplæringen i bedriften har
■
høy kvalitet.
SVEISEAKTUELT 04-2014 I www.sveis.no
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Oss-nor AS,
et Kristiansundbasert selskap som jobber med
vedlikehold av subseautstyr
Selskapet ble etablert i Kristiansund i 1983, har lokalt eierskap, og har vokst med utviklingen i Norskehavet.
I 2004 etablerte de et eget datterselskap i Hammerfest med sikte på å betjene Barentshavet. I 2005 overtok de
inspeksjons- og ingeniørfirmaet Benor AS. Oss-nor disponerer et moderne og komplett anlegg som inkluderer
subsea-verksted, ventilverksted, maskinverksted og rørsenter.
Konsernet har med sine rund 140 ansatte en omsetning på 200 millioner og jobber med vedlikehold og reparasjoner av utstyr til offshoreindustrien generelt, og subsea utstyr spesielt.
Ny sveisemetode tatt i bruk
Selskapet har bl.a. spesialisert seg på
sveiseing av raiserrør. Til dette har de
nylig tatt i bruk en ny sveisemetode
som har vist seg å gi strålende resultater. Metoden TIP-TIG hot wire skiller
seg fra konvensjonell tigsveising ved
at trådfremføring er hurtigpulserende.
For mer detaljer om TIP-TIG, se faktaboks.
De har allerede fått godkjent en prose-

dyre for denne sveiseprosessen. Materialet som sveises med denne prosessen er stort sett rør i AISI 4130 kvalitet med f.eks 127,5 mm diameter og
veggtykkelse på 25,2 mm. Det sveises
med ca 170 Amp med en trådhastighet på 1,5 - 2,5m pr min.
Viktig for å oppnå et tilfredsstillende
resultat er at røret må forvarmes til ca
150 grader. Det er også helt avgjørende at røret ikke kjølner for mye

Typist TIP-TIG sveis.

mellom hver streng. Testing og kontroll utføres av datterselskapet Benor
AS. Da SveiseAktuelt var på besøk
ble vi tatt imot av far og sønn Kollstrøm.
Senior Kollstrøm med fornavn Viggo
er opprinnelig fra Tana, men kom til
Kristiansund i 1973. Siden da har han
jobbet med sveising, og er idag sveisekoordinator hos Oss-nor. Han er
også utdannet sveiseinspektør NS
477. Sønnen Odd Raimo har fulgt i farens fotspor og jobber med sveising
og sveisekoordinering i samme selskap.
Han har utført sveisingen med det nye
utstyret og ser klare fordeler i økt
sveisehastighet og mindre stress for
sveiseren. Prosessen gir store fordeler
ved at det er helt sprutfritt, og det er
mye mindre sveiserøyk. Det er ingen
behov for sliping ved start og stopp,
noe som gjør metoden ytterligere effektiv.
Blide karer på Oss-nor: Fra venstre: Adm. dir hos Sveiseeksperten Morten Gran som
har levert utstyret, salgsrepresentant hos lokal forhandler AEO, Roy Thoresen, sveiser Odd Raimo Kollstrøm og koordinator Viggo Kollstrøm.
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Sveisemetode for fremtiden
Allerede nå etter en del testing viser
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 04-2014

쐽쐽 FAKTA
tiP-tig
Kort opplæringstid
Sveiser i alle posisjoner
Høy påroduktivitet
Høy avsettytelse
Lav heatinputt
Lite varmepåvirkning
Mindre etterarbeid
Betydelige kostnadsbesparelser
Opp til 50 % økning i effektivitet
(i flg. brukere) Opp til 50 % reduksjon i sveisetid

resultatene at dette virkelig er en metode de skal satse på i fremtiden. Odd
Raimo mener at dette utstyret gir
mange fordeler ved at sveisehastigheten øker, for- og etterarbeid minimeres og det er bra for operatøren.

Mange store kunder
Kundelisten er lang for selskapet i
Kristiansund, og det er grunn til å se
optimistisk på fremtiden. Denne nye
prosessen håper de kan gjøre dem
enda mer konkurransedyktige for å

tiP tig kan brukes på
Alle ulegerte og lavlegerte stål
Duplex
Super Duplex
Inconel
Rustfrie stål
Aluminium
Kobber
Titan
Hasteloy
Zink primede materialer

opprettholde sine gode relasjoner med
f. eks. Statoil, Shell, Total, Conoco■
Phillips, Aker, NOV osv……

Også den nordiske mesteren
kommer fra Kværner Stord
Nordisk mesterskap i sveising ble vunnet av norske Alf Sundal.
Det ble norsk seier da deltagere fra
Norge, Finland og Sverige konkurrerte om tittelen om å bli best i sveisefaget. Alf Sundal er sveiser på
Kværner Stord. Han er kåret til Nordisk Mester i sveisefaget.
I løpet av tre dager har de beste unge
sveiserne konkurrere i Nordisk Mesterskap i sveisefaget. Arrangementet
fant sted på Kværner Stord 11. september. Oppgavene de sju skulle
gjennomføre, bestod av tre forskjellige materialer, og fire ulike sveisemetoder.
Jevnt i konkurransen
Nivået var høyt, og det var veldig
jevnt mellom Alf Sundal fra Norge
og Jimmie Karlsson fra Sverige. Alf
Sundal, trakk det lengste strået, og

SVEISEAKTUELT 04-2014 I www.sveis.no

F.v.: Nr. 1 – Norge, Alf Sundal, Kværner Stord, nr. 2 – Sverige, Jimmie Karlsson,
nr. 3 – Finland, Jani Leskelä, nr. 4 – Finland, Mikko Eskola.

vant konkurransen. Han har fått tittelen Nordisk Mester for de neste to
årene. Alf skal representere Norge i

Worldskills 2015 i Sao Paulo, Brasil, i august 2015.
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Rørtråder
Komplett program av metall
metall-pulver- og fluksfylte rørtråder
pulver-

Böhler Welding
Welding tilbyr det bredeste programmet av rørtråder i verden med over 80 forskjellige metallpulver- og fluksfylte rørtråder utført med foldet og sømløs teknologi.
Fordelene ved Böhler Welding rørtråder
med våre tråder for
es sveiseegenskaperr,, spesielt
sp
Førsteklasses

sveising ute av stilling.

Store økonomiske
øk
konomisk
onom
misk
ke fordeler ved høyt utbytte
u
kombinert
kombinert med
høy produktivitet fører til store besparelser i den totale sveisekostnaden:
kostnaden:
 Mindre trådforbruk
trådforbruk pr kg. sveiseavsett
 Mindre sveisetid
sprut og mindre etterarbeid
 Mindre sprut
Anvendelig og fleksibel
Böhler Welding
Welding tilbyr rørtråder for de fleste applikasjoner og
eksempel:
kvaliteterr, for e
Høylegert stål – austenittisk, duplex, høy temperaturr,, nik
nikkel
sialapplikasjonerr..
base og spesialapplikasjoner

Lavlegert stål – høyholdfaste og krypholdfaste materialerrr..
For mer detaljert informasjon om hele sortimentet, vennligst besøk
vår nettside eller kontakt voestalpine
e Böhler W
Welding
elding Nordic.
Nord

voestalpine Böhler
hler W
Welding
elding Nordic AB
Teglverksveien 100, NO
N -3057 Solbergelva, Norway
T. + 47 32 23 80 30
E. ordre.welding-no@voestalpine.com
www.voestalpine.com/welding

Batteriferge ble ”Ship of the Year 2014”
ZeroCat 120 er tildelt prisen «Ship
of the Year 2014». Dette er verdens første batteridrevne fartøy i
en slik størrelse. Den er utviklet og
bygget ved Fjellstrand AS.
Lavt energibruk er den viktigste egenskapen for å kunne drifte fergen kun
på batterier. Fergen er derfor bygget i
aluminium med katamaran skrog.
Alle systemer er optimalisert for lavt
energiforbruk og varmegjenvinnere.
På korte fergestrekninger er batteridrift ideelt som framdriftssystem.
Prisen ble delt ut 10. september under
SMM i Hamburg (en av verdens største og ledende maritime konferanser),
av statssekretær Dilek Ayhan, til Ivar

Gaute Kolltveit som representerte
Fjellstrand AS, Edmund Tolo, som representerte Fjellstrand Design og Ivan

Fossan og Sigvald Breivik som representerte Norled AS.

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 1-2015 er 13. februar

LLav vekt!
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Handling weight at
1,5 m working height

ABIMIG® A T 355 LW
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Competitor 1 (350 A)
Competitor 2 (350 A)
3
2

1,5 kg

2,15 kg

1,8 kg

1
0
Weight advantage compared to competitors
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Dupcon 2
Gassen for TIG sveising
av superduplex stål

Dupcon 2 - sikrer kvaliteten i
sveiseforbindelsene

NSF og SveiseAktuelt
ønsker alle forbundets
medlemmer og
annonsører og øvrige
forbindelser
en God og Fredelig Jul
og et godt og
fremgangsrikt
Nytt År!

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 teknologisenter
med fagekspertise innenfor sveising.
Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv
vår gassvelger for riktig valg av gass.

www.yarapraxair.no
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– Godt verktøy er en forutsetning for å gjøre en god jobb og få suksess, sier produksjonssjef Odd Geir Ege, og viser oss deres nye Migatronic skreddersydde sveiserobot.

– Denne Migatronic-roboten gjør jobben
til tre sveisere, forteller sveiserobotoperatør Rolf Øyen hos IKM Haaland.

Automatisert sveisesuksess
på Jæren
Verktøy i toppklassen gjennomsyrer det meste av hva man ser i selskapets produksjonslokaler. Maskinleverandørene
Amada og danske Migatronic dominerer omgivelsene hos suksessrike IKM Haaland på Jæren.

IKM- konsernet er en multimilliardbedrift der IKM Haaland på Vigrestad
bare er en av mange i livsverket til
gründeren Ståle Kyllingstad. Totalt
4000 arbeidsplasser har det etter hvert
blitt ut av hans virksomhet.
Verktøy i toppklassen

Et stort, flott og tillitsvekkende bygg
møter dem som skal til IKM Haaland
på Vigrestad. Ekstra imponerende blir
det når man kommer inn i produksjonen og ser store, kostbare og svært så
avanserte Amada-platebearbeidingsmaskiner på rekke og rad. Godt verktøy er en forutsetning for å gjøre en
god jobb og få suksess, og verktøy i
toppklassen gjennomsyrer det meste
av hva man ser i IKM Haalands produksjonslokaler. Maskinleverandørene Amada og danske Migatronic
SVEISEAKTUELT 04-2014 I www.sveis.no

oppleves for øvrig nesten dominerende i lokalene til den suksessrike
produksjonsbedriften der ute på værharde Jæren.
– IKM driver i all hovedsak med oppdragsproduksjon, forteller produksjonssjef Odd Geir Ege. Han har nettopp vist oss og demonstrert IKM
Haaland sin nye av Migatronic skreddersydde sveiserobot. Sveiseroboten
er bygget opp rundt Migatronics MIG/
MAG sveisemaskin Sigma Galaxy
400.
Jobber for tre

Selve roboten har Migatronic fått fra
Fanuc, mens det er sveise-ekspertisen
hos det danske selskapet som har satt
alt sammen til en skreddersydd løsning for IKM Haalands spesialiserte
sveisebehov.

– Den gjør jobben til tre sveisere, forteller Rolf Øyen, sveiseren som har
blitt maskinoperatør og helt åpenbart
trives med å kunne styre sin lille stab
av ”under-sveisere”.
Øyen viser oss gjerne hvor enkelt det
faktisk er å programmere roboten.
– Man må selvfølgelig kunne sveising, men kan man det er det meste
bare ”klikk og flytt”, forteller Øyen,
og viser til at han kun behøvde en dag
av Migatronic sitt tre-dagers kurs for å
komme opp å stå som sveiseprogrammerer.
Sveiseroboten fra Migatronic produserer nedsenkbare avfallscontainere,
og to mann er alt som skal til for å
holde produksjonen i gang.
Se også
■
www.migatronic.no
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STERKE SVEISELØSNINGER TIL
RUSTFRITT STÅL
Migatronic er kjent og anerkjent i den rustfrie industrien over hele verden for sterke
maskinkonsepter, sveiseutstyr og –tilbehør. Migatronic har spesialisert seg på komplette
løsninger til den rustfrie industrien og Migatronic forstår og behersker kompleksiteten.
Vi har gjennom mer enn 40 år utviklet og fremstilt utstyr og løsninger til industriens
kvalitetssveisinger i rustfritt stål. Vi kjenner utfordringerne, når det skal presteres
JQNFDCTGQIƃQVVGUXGKUKPIGTKTWUVHTKVVUVÁN1IXKOCVEJGTMTCXGPGVKNUXGKUGGHHGMVKXKVGV
hygiene og miljø samt ikke minst sveiserens behov for brukervennlighet og ergonomisk
korrekte løsninger.

Migatronic Norge AS
Industriveien 1,
N-3300 Hokksund, Norge
Tlf: (+47) 32 25 69 00
Telefax: (+47) 32 25 69 01
Homepage: www.migatronic.no

TEMA Norge AS
har inngått
avtale med
igm Nordic AB
igm Nordic AB og TEMA Norge AS
har inngått en avtale om salg av robotløsninger for det norske markedet.
igm Robotsysteme AG er en østerisk
produsent av roboter som er spesielt
utviklet for sveising. igm sine robotiserte systemløsninger leveres normalt
til kunder som har høye krav til effektivitet og sveisekvalitet. igm sitt hovedmarkeder er produsenter av maskineri for jordforflytning, bergverksindustri og jernbane. igm opplever
god vekst innenfor områdene energi,
skipsbygging, propulsion og kraner.
For mer informasjon kontakt
IGM Nordic AB
Managing Director Peder Edholm
telefon +46 705 92 33 22
TEMA Norge AS
Daglig leder Lars Erik Dyrnes
telefon + 47 51 69 25 01

Ny mann hos
Tema Norge
TEMA Norge AS styrker sin avdeling i Kristiansand med ansettelse av Jørg Lurz.
Jørg er 39 år og har fagbrev som
industrimekaniker og sveiser.
Han har bred erfaring fra sveiseindustrien i Tyskland og
Norge. Jørg kommer fra stilling
som sveiseformann hos NLI
Odda AS. Jørgs brede erfaring
med manuell og automatisert
sveising vil ytterlig styrke
TEMA Norge AS sitt team som
nå også satser på robotiserte
sveiseløsninger.

SVEISEAKTUELT 04-2014 I www.sveis.no

ESAB feirer 110 år med
innovasjon innen sveising og
skjæring
September 2014 markerer 110-årsjubileumet for ESAB Welding &
Cutting Products. ESAB er et verdensledende selskap innen
sveise- og skjæreteknologi, med den bredeste, mest komplette
serien av produkter og løsninger for industrien.
Gjennom årene har ESAB ”brakt
sveising til verden” med banebrytende innovasjoner. Selskapet var
blant annet først ute med utviklingen av sveisemetodene TIG
(Gas Tungsten Arc Welding –
GTAW) og MIG (Gas Metal Arc
Welding – GMAW), og fant opp
den første friksjons sveisemaskinen. Innovasjonene fortsatte gjennom hele andre halvdel av det tjuende århundre, og i det nye årtusenet har vi nylig vært vitne til nye
standarder innen høyhastighets
pulverbuesveising
(Submerged
Arc Welding – SAW) og neste generasjons ICE-prosess. ESAB-teknologi brukes innen nesten hvert
eneste område av sveising og
skjæring, og er med på å skape et
enormt mangfold av produkter
som brukes i alle mulige slags miljøer, fra havbunnen til det verdensrommet.
Bredt utvalg
Etter hvert som etterspørselen etter
nye løsninger innen sveising og
skjæring fortsetter å vokse, utvides
også ESABs produktserie med det
mest avanserte utstyret innen lysbue- og gassveising, manuelle og
automatiserte plasmaskjæreprodukter, CNC-skjæresystemer, svei-

seautomatisering og robotteknikk.
Disse støttes av et utvalg av forbruksvarer, tilbehør og personlig
verneutstyr (PPE) for sveising
uten sidestykke.
I 2014 kjøpte selskapet opp Victor
Technologies, en ledende produsent av løsninger innen skjæring,
gasskontroll og sveising som besitter anerkjente varemerker. Dette
har utviklet ESABs produktportefølje videre, slik at den nå har det
bredeste utvalget av løsninger for
den verdensomspennende sveiseog skjæreindustrien. Victor har – i
likhet med ESAB – en lang historie med innovasjon bak seg, og feiret nylig sitt hundreårsjubileum.
Som del av Colfax Corporation, et
av verdens ledende diversifiserte
produksjonsselskaper, er ESABs
verdier tuftet på kontinuerlig teknisk innovasjon og stor fokus på å
fylle behovene til selskapets
enorme kundebase. De vil også – i
fremtiden – sette hensynet til sine
kunder og miljøet først, når det
gjelder satsingen på å opprettholde
et fremragende nivå innen sveising
og skjæring.
Lær mer om ESAB på
www.esab.no og
www.esab.no/110
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AGA Sikkerhetskurs Hobøl

Eksplosiv trygghet på Hobøl
På If sitt sikkerhetsanlegg på Hobøl i Østfold arrangerer AGA to ganger i året et sikkerhetskurs for bedrifter og
gassforhandlere som håndterer gass og propan. Flere større organisasjoner er pålagt å gjennomføre slike kurs.
– Gass er ikke ufarlig, men det finnes
mange ufarlige måter å håndtere gass
på! Kursleder Kai Arne Trollerud fra
AGA er klar i sin tale. Sammen med
kollega Øystein Eriksen, skal de

Steinar Matsen, Sintef.
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denne gang undervise deltakere fra
Bioforsk, Sintef, sveisere og gassforhandlere om forskjellige gassers egenskaper og om riktig håndtering.

Thorsten Heidor, Bioforsk.

Bedre enn vanlig nettkurs
Trollerud og Eriksen har holdt sikkerhetskurs i AGAs regi i 8 år. Hensikten
med disse kursene er å gi deltakerne
økt forståelse for hvordan man håndterer gass på en enda tryggere måte
enn før. I tillegg får man live demonstrasjoner av hva gasser kan forårsake
om de håndteres på feil måte.
– Vi mener man oppnår bedre læring
ved faktisk å ta og føle på en situasjon
med gass, i stedet for kun å gjennomføre et kurs via nett. Derfor holder vi
disse kursene, forklarer Trollerud.
Den tidligere brannmannen vet altfor
godt hva som kan gå galt om gass ikke
håndterers på riktig måte.
– Hvis du tror sikkerhet er dyrt – prøv
en ulykke! Trollerud har brukt dette
mantraet ved flere anledninger.
Kursdeltakerne får blant annet demonstrert hva som kan skje om man
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 04-2014

Stor forskjell på ballonger fylt med ulike gasser.

et reagensrør med luft. Resultatet blir
en flamme, noe som kan være svært
farlig når man jobber med oksygen.
Det er ikke bare oksygen som blir demonstrert. Man får kunnskap om
egenskapene til gasser som nitrogen,
argon, propan, helium, karbondioksid,
acetylen og svovelheksafluorid - for å
nevne noen.
Svovelheksafluorid blir demonstrert
som en gass som har motsatt effekt av
helium. En ballong fylles med gassen
og ballongen blir tung.
bruker møkkete eller forurenset utstyr
om man jobber med oksygen. – Det
skal ikke så mye friksjon til før forurensingene antenner. Dette kan det få
store konsekvenser, understreker Trollerud, og demonstrerer ved å trykke
en bomullsdott med en oljedråpe oppi

Nozzle eksplosjon + skadet mutter.
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Praktiske øvelser er viktig
Kurset som varer en hel dag, tar for
seg svært mange områder innen gasshåndtering: Lovverket, de forskjellige
gassene som brukes og deres egenskaper, risiko, anvendelsesområder og

avsluttes med praktiske øvelser og
brannslukking. – Vi holder kurs hvor
deltakerne får «hands on» erfaring
ved gassbranner og eksplosjoner, forteller Trollerud. Vår erfaring er at å
slukke en brann i praksis når du samtidig kjenner teorien er den læringen
som fester seg best til hjernebarken.
Vel ute på øvelsesområdet til If Sikkerhetssenter demonstrerer Trollerud
og Eriksen sammen med brannmann
Leif Høyland hva som kan skje om
man benytter forurenset eller feil utstyr på oksygenflaska (Bilde – Nozzle
eksplosjon + skadet mutter)
- Her kan dere se hvor viktig det er å
ha utstyret i orden, påpeker Trollerud.
– Bare litt urenheter kan ha ganske alvorlige følger.
En gass de fleste har vært borti – propan, blir viet ekstra oppmerksomhet
på kurset. – Dette er nok gassen de
fleste av oss har brukt mest, sier Trollerud. – Vi skal derfor la dere øve dere
i å slukke en propanbrann. Det mest
riktige, og viktigste, ved gassbranner
er som regel å skru av gasstilførselen
slik at gassbrannen slokker. Under
kurset bruker deltagerne også pulverapparat til å slukke flammene – for
deretter å skru av gasstilførselen.
Dette for å drille på bruk av apparatet.
Kursdeltakerne får utdelt hvert sitt
brannslukkingsapparat, før de må
slukke to stk brennende propanflasker.
– Det er viktig å vite hvordan du skal
fortsettelse side 31
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NSSW sømløse rørtråder

Oppnå bedre sveiseøkonomi og kvalitet
med sømløs rørtråd fra NSSW:

Flux
u

Kobberbelegg
K b r l g

S
Stål

 Lavt hydrogeninnhold (typisk 1-3ml /
100 gram sveisemetall)
 Intet fuktopptak – mindre risiko for hydrogensprekker
 Meget gode mateegenskaper pga. eksakt rundhet
 God strømovergang og stabil lysbue
 God finish og lite etterarbeid på ferdig sveis
 Bedre innbrenning i grunnmaterialet
 Mindre driftsstopp for bytte av slitedeler
 Meget jevn og stabil kvalitet

NST leverer et komplett program
med sveisemateriell:
 NST og NSSW rørtråder
 FCAW, MIG, TIG, MMA og ESW sveisetilsett
 Keramisk backing, avspolingsutstyr
og mer ...

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

Nytt ARCAL produktprogram
gjør det enkelt å velge rett
sveisegass
Air Liquide lanserer nå neste generasjon av ARCAL™, produktprogrammet av beskyttelsesgasser til sveising. Basissortimentet omfatter 4
beskyttelsesgasser som dekker de fleste behov innen sveising. ARCAL™
er pålitelig, enkel i bruk og har høy ytelse.

EIVA SAFEX er norsk importør av
Optrel sveisemasker, som nå lanserer den nye Weldcap.

Ny norsk
importør av
Optrel
EIVA-SAFEX har inngått avtale med sveitsiske Optrel
som norsk importør av deres produkter. Optrel produserer og leverer sveisemasker til forbruker og proffmarkedet.
Samtidig lanseres en helt ny og
revolusjonerende sveisemaske,
Weldcap. Med avansert optikk
og materialvalg som gjør masken meget lett og behagelig å ha
på. Weldcap har automatisk
nedblending, mørkhetsgrad fra
SL9-12 og slipefunksjon.
Optrel lanserer også i disse dager en helautomatisk sveisemaske, e684. Med adaptiv kontroll av blendingsgrad justeres
denne automatisk til perfekt
mørkhetsgrad (Shade Level).
For mer informasjon:
EIVA-SAFEX AS,
v/ produktsjef
Kristoffer Lindh,
mob: 928 06 127,
e-post: kristoffer@
eiva-safex.no,
www.eiva-safex.no
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Med bare 4 beskyttelsesgasser dekker
basissortimentet i ARCAL-programmet stort sett alle behov for gasser til
TIG-, MIG-, MAG- og plasmasveising i alle materialer. Hver enkelt gass
er utviklet for å gi de beste sveiseegenskapene og minimere risikoen for
forstyrrelser i produksjonen i form av
sveisefeil.
For å gjøre det enkelt for brukeren å
velge den rette gassen, har de fire gassene navn som refererer til egenskaper
og bruksområder.
• ARCAL Prime brukes til TIG- og
plasmasveising av alle materialer.
Titan og til MIG-sveising av aluminium- og kobberlegeringer. Gassen
kan dessuten brukes som bakgass
til alle materialer.
• ARCAL Chrome brukes til MAGsveising av rustbestandig stål og gir
en pen og blank sveisesøm.
• ARCAL Speed brukes som beskyttelsegass til MAG-sveising av ulegert og lavlegert stål. Gassen gir
høy sveisehastighet og høy nedsmeltingsytelse.
• ARCAL Force brukes som en universell beskyttelsesgass til MAGsveising av ulegert og lavlegert stål.
Gassen er godt egnet til store tilpasningstoleranser og oksiderende
overflater, samt rørtrådsveising.

Utover dette tilbyr vi ARCAL-gasser
skreddersydde til kundespesifikke behov og krav til utførelse.
ARCAL-flaskene er som standard utstyrt med vår innovative SMARTOPventil med ergonomisk hette og innebygget restgassventil, on/off-arm og
konstant innholdsvisning. ARCALflaskene leveres også med ALTOPventilen som har innebygget reduksjonsventil og hurtigkobling. Ved
større forbruk leveres ARCAL i flaskebatterier.
Niels K. Vestergaard, nordisk markedssjef hos Air Liquide Danmark
A/S: “ARCAL produktprogrammet er
utviklet for å sikre optimal kvalitet og
allsidighet. Det skal være enkelt for
sveiseren å velge og å huske den rette
beskyttelsesgassen til en gitt applikasjon, samtidig med at ytelsesevnen er
på topp. Uansett om man velger
SMARTOP- eller ALTOP-ventilen, er
gassene enkle og sikre å bruke. På den
måten kan sveiseren konsentrere seg
om sin jobb og slipper å bekymre seg
for gassen.”
ARCAL fås hos Air Liquides mer enn
350 salgssteder over hele Norden. For
mer informasjon om produkter og
salgssteder, se www.airliquide.no ■

TM
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TIP TIG
Produktivt
Enkelt å automatisere
Perfeksjon som sikrer
god kvalitet/økonomi
Lav varmetilførsel,
lite etterarbeid
Meget stabil og kontrollerbar sveiseprosess.
Kontinuelig trådmaterhastighet og pulserende
bevegelse kan reguleres individuelt.
Hot Wire kan tillegges slik at prosessen blir
ytterligere effektiv.
Vi garanterer 30% produktivitets gevinst.

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksperten.no

Mail: post@sxp.no

Tlf: 22 08 00 92

Nye Minarc Evo 180:

Små sveisekjemper med suksess
Kemppi har oppgradert utstyrsserien Minarc Evo med enda mer
kraft. Minarc Evo 180 leverer ikke
bare høyere sveiseeffekt enn forgjengeren, den populære Minarc
Evo 150, men beholder alle dens
gode egenskaper og yter enda
mer for ”sveisere på farten”.
Nye Minarc Evo 180 har rikelig med
kraft når du utfører vedlikehold med
MMA-sveising, selv når arbeidet krever elektroder på 4 mm. Apparatet
med sine fjærlette 5,8 kilo yter
hele 170 A til MMA-sveising ved
30 % intermittens og 180 A til DC
TIG-sveising ved 35 % intermittens.
Selv når det påmonteres et 10 A-støpsel (avhengig av marked), leverer Minarc Evo 180 like fullt utrolige 140 A
MMA-sveisestrøm med 28 % intermittensfaktor.
Sveis hvor som helst
Minarc Evo 180 leveres med effektfaktorkorreksjon (PFC = Power Factor Correction), en teknologi som gir
forbløffende energiutnyttelse og maksimal sveiseeffekt i alle industrielle
strømnett med 1-fase på 230 V og 16
A eller 10 A. Det kan også brukes
med strømaggregat, selv med ekstra
lange skjøteledninger på mer enn 100
meter. Disse gode egenskapene og
den lave vekten gjør apparatet lettvint
å bruke til alle slags sveisejobber hvor
som helst.
Allsidig og brukervennlig
Dette er et MMA- og TIG-apparat

Kemppis fjærlette Minarc Evo 180 på kun 5,8 kilo, har rikelig med kraft når du utfører vedlikehold med MMA-sveising, selv når arbeidet krever elektroder på 4 mm.

som kombinerer alle de gode sveiseegenskapene man venter seg av Minarc-produkter, samt en stor LEDskjerm, mulighet for ekstern strømstyrkestyring og Lift TIG-tenning som
standard. Presis lysbuetenning, store
spenningsreserver og automatisk styring av lysbuedynamikken gjør apparatet velegnet for sveising med alle
elektrodetyper.
Familien
Den nye Minarc Evo-produktserien
viderefører den globale salgssuksessen til den prisvinnende, klassiske Minarc-serien som ble lansert i 2001, og
leverer den ideelle løsningen for profesjonelle sveisere på farten, både
inne på verkstedet og ute på anlegg.
Minarc Evo-familien tilbyr et godt ut-

valg av utstyr til MMA-, MIG/MAGog DC TIG-sveising – alt like brukervennlig og lett å bære.
Minarc Evo-modellene leveres med
Kemppis 2+ garanti som fjerner bekymringen i tilfelle det oppstår en feil.
■
Se også www.kemppi.com

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Postboks 561, 3412 Lierstranda
Telefon: 32 22 65 65
Telefax: 32 22 65 75
firmapost@teijo.no

www.teijo.no
!
Nyhet

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

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!
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Ledende leverandør av sveise
kompetanse – Worldwide.
Suksessen fortsetter.
Norsk Sveiseteknikk (NST) ekspanderer fra Norge til Kina, USA og flere andre land som leverandør av sveisteknisk kompetanse og kvalitetsprodukter i øvre sjikt innenfor alle sveiseapplikasjoner. Mange års erfaring med
strenge, tekniske krav fra offshore, subsea og skipsproduksjon har bidratt til å gjøre selskapet til en ettertraktet
partner world-wide.
Sveis kan som kjent være en kritisk
operasjon. Utført feil og med feil sveisetilsett, kan resultatet bli fatalt. Vi
hører ikke ofte om skip og installasjoner som brekker i to, men det skjer.
Langt oftere hører vi imidlertid om reparasjonsarbeid som blir mer omfattende enn planlagt, med tilhørende
kostnader og driftsstans.
Kompetansen følger med
– Kompetanse må følge med leveran-

ser av sveisetilsett. Til nye kunder
worldwide sender vi ikke bare ut en
vareprøve, vi sender også ut en sveisetekniker for demonstrasjon, opplæring og teknisk support. Like viktig
som å velge riktig tilsett er også riktig
sveiseteknikk, og innstilling av parametere på sveiseapparatet, en forutsetning for et godt resultat. Vår stab av
sveiseingeniører og medarbeidere
med sveisefaglig bakgrunn leverer
denne kompetansen for å bidra til et

resultat som tilfredsstiller dagens
høye krav, sier daglig leder Jan Arne
Hansen i NST.
Nord-Europas største lager
Selskapets hovedlager ligger i Drammen. Lageret på 2000 tonn med sveisetilsett, for de aller fleste materialer,
til de aller fleste metoder, er Nord-Europas største. I tillegg har NST også
lager i Polen, England, Singapore,
Dubai og USA.

Jan Arne Hansen foran lageret av bl.a. høylegerte tig-tråder.
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tilsett og
– NST kan tilby kompetanse og kvalitetsprodukter. Mange store kunder
velger oss også fordi vi raskt kan levere betydelige volumer, sier Hansen.
Udiskutabel kvalitet
NST har solide markedsandeler
innenfor offshore, skipsverft, subsea
og vindkraft. Sveisingen som utføres
innenfor disse områdene må tåle ekstreme påkjenninger. Enten sveisesømmen er i en 40 meter høy monopile for
vindturbiner eller befinner seg på
store havdyp, så sier det seg selv at
den må være av udiskutabel høy kvalitet.
– Et av hovedproduktene våre i over
20 år er sømløs rørtråd fra japanske
NSSW(Nittetsu). Meget god sveisbarhet og høy stabil kvalitet over tid,
kombinert med trådens unike egenskaper med hensyn til hydrogeninnhold og fuktopptak, har spilt en vesentlig rolle for den sterke posisjonen
NST har i markedet i dag, sier han.
I NST jobbes det kontinuerlig med
produktutvikling. Dette skjer i størst
mulig grad i et samarbeid mellom
kunde og produsent. NST skal være
en koordinator mellom produsent og
sluttbruker.
Vekst
Hansen opplever økt etterspørsel i takt
med strengere kvalitetskrav. Mange
skipsverft går mer og mer over til å
produsere for offshore og subsea.
Da er det ofte helt andre stålkvaliteter
og mekaniske krav som gjelder. NST
er dypt involvert i produktutviklingen
for sømløse rørtråder fra NSSW for å
tilfredsstille disse kravene også i arktiske farvann hvor utfordringene er
størst.
SVEISEAKTUELT 04-2014 I www.sveis.no

Fra høyre: Business Director Dag Drolsum, Arne Farstad, Daglig leder Jan Arne
Hansen, Produktsjef Jan Heggum, Salgsdirektør Frode Hagen.

NST satser også sterkt på rustfrie produkter og kan tilby et omfattende program med høylegerte tilsettmaterialer.
Stadig flere skipsverft og mekaniske
verksteder søker oppdrag innenfor
offshore og subsea. Da vil de støte på
nye og strengere kvalitetskrav. Disse
utfordringene har Norsk Sveiseteknikk med høyt kvalifisert personell og
kanskje markedets beste sveisetråd
spesialisert seg på å løse, avslutter
Hansen.
Store også utenfor Norge
For utenom hele Europa leverer NST
til prosjekter i USA, Canada, Singapore, Kina, Dubai, Australia og Russland. Selskapet har egne avdelinger i
Norge, Sverige, Polen, UK og Singapore, og har ekspansjonsplaner som
inkluderer etablering av avdelinger i
USA og Kina. I 2014 ender de opp
med en omsetning på 180 mill. kroner.
De har opplevd en vekst på 20 – 25 %
pr år og forventer derfor en omsetning
i 2015 på opp mot 230 mill kr. Mer
enn 50 % av omsetningen er nå til
land utenfor Norge.

Organisasjonen vokser
Totalt har selskapet 37 ansatte, hvorav
kun 9 personer utenfor Norge. Mer
enn halvparten av staben er folk med
utdanning og praksis innenfor faget
sveising. Hele 7 personer innehar
internasjonal sveisekoordinator diplom IWE, IWT eller IWS. De øvrige
ansatte jobber innenfor administrasjon
og logistikk.
Med over 50 % av omsetningen utenlands betyr det mye reisevirksomhet
for de norske ansatte. I NST setter
man sammen «prosjektorganisasjoner» som er tilpasset de aktuelle kundenes behov.
Det er viktig for NST at de kan vise
kundene at de tilfører kompetanse.
Resultatene deres viser at de har lykkes meget bra med dette.
Ledelsen i selskapet ser for seg en
fortsatt vekst i volumer, noe som også
vil bety en økning i antall ansatte.
NSF og SveiseAktuelt ønsker dem
■
lykke til i årene som kommer.
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Internasjonal sveiseingeniørutdanning ved
Universitetet i Agder
Universitet i Agder starter opp det første kurset for sveiseingeniører i januar 2015. Kurset er et normert kurs der
pensum er gitt av det internasjonale sveiseinstituttet (IIW). Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) har revidert UiA
og kommet frem til at kursopplegget vårt møter kravene som er gitt. Tidligere har sveiseingeniørutdanning i
Norge vært synonymt med Høgskolen Stord/Haugesund med Audun Tveit og Birger Sørenes som lærere.
Studieåret høst 2013 og vår 2014 ble det kjørt et pilotprosjekt der etter IIW’s «Distance Learning Guideline». I
sommer fikk NSF dette opplegget godkjent for Norge på IIW sin kongress, som innebærer at studenter kan ta
utdanning ved siden av å være i full jobb. Studiet fører frem International Welding Engineer (IWE) diplom som
utstedes av NSF på vegne av IIW.
AV FØRSTELEKTOR TOR JOHN RØDSÅS, INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP VED UIA

For et par år siden ble UiA forespurt
av bedrifter i industriklyngen Global
Centre of Expertise Norwegian Offshore & Drilling Engineering (GCE
NODE) om å se på mulighetene for å
starte kurs på Sørlandet. Bakgrunnen
var at mye av kompetansen innen
sveising blir flyttet ut av landet når fabrikasjon settes ut, typisk til Østen og
lavkostland i Europa. I tillegg merker

NODE at kravene til kompetanse og
dokumentasjon på ferdigheter er
økende. NODE mener at utvikling av
kompetanse er en forutsetning for at
Norge skal beholde sin ledende posisjon innenfor olje- og gassindustrien.
Det er derfor behov for tilbud om
videreutdanning innenfor dette feltet.
UiA, som arbeider tett mot industrien
på Sørlandet og NODE, tok så utfor-

Instituttleder Rein Terje Thorstensen - Institutt for Ingeniørvitenskap, UiA, Førstelektor Tor John Rødsås IWE – Institutt for Ingeniørvitenskap, UiA, Sveiseingeniør
Ellen Solaas IWE, Level III, QualityWelding AS, QC Surveyor Karsten Haglund EWI-S,
Cameron. En av våre forelesere kunne ikke være tilstede når bildet ble tatt:
Avdelingsleder struktur Markus Buschmann IWE, MacGregor Norway AS
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dringen og overtok sommeren 2014
undervisningspakken som var blitt
brukt på Stord. Den er nå iferd med å
bli gjennomgått for om mulig å utvide
den bedre til NODE-bedriftenes behov – blant annet gjennom caser som
skal brukes i undervisningen. Ellers
vil opplegget være nærmest identisk
med pilotprosjektet. (I Sveisektuelt nr.
1 for 2014 side 28 er det gitt en detaljert beskrivelse av undervisningsopplegget – bladet kan lastes ned fra NSF
sin hjemmeside). Prisen på kurset ved
UiA er den samme som var i fjor på
Stord, og UiA gir totalt 30 studiepoeng etter gjennomført studium, akkurat som på Stord.
For å bli student etter IIW sine regler
for «Distance Learning Guideline»
må kandidaten minimum ha en relevant Bachelor-grad, og utdanningen
regnes i dag som et påbygg til den
graden. Det er ikke lenger krav til
praksis. Det er NSF som godkjenner
alle studenter som skal ta et IWE-diplom. Kort beskrevet består utdanningen av fire teorimoduler som undervises i Grimstad fra fredager til
søndager. Mellom samlingene er det
et betydelig element av fjernundervisning og selvstudium der studentene
skal utføre øvinger etter en gitt tidsplan. Etter hver teoridel er det en eksamen. I tillegg er det en uke med
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praktisk sveising der kandidaten skal
få prøve seg på tre sveisemetoder
samt få demonstrasjoner i andre. Til
sist skal studentene utføre en prosjektoppgave, fortrinnsvis relatert til bedriften de jobber for. Så rundes det av
med en muntlig eksamen av en times
varighet.
Her er det igjen et samspill mellom
UiA og bedriftene i NODE-klyngen
som bidrar med blant annet instruktører og fasiliteter for gjennomføringen
for uken med praktisk sveising. Lærere for forelesningene er også rekruttert herfra. Dette er UiA svært fornøyd
med.
På litt lengre sikt ønsker UiA å jobbe
for at også kandidater uten Bachelor
kan løse ut et IWE diplom. Dette arbeidet må gjøres via forskjellige styringskomitéer i NSF- og IIW-systemet. Det kan også nevnes at UiA
allerede tilbyr ingeniørutdannelse spesielt tilrettelagt for kandidater med relevant bakgrunn fra teknisk fagskole.
NODE har tidligere fremhevet at det
også burde være mulig for kandidater
uten Bachelor-grad, men med solid
praksis, å øke sin kompetanse. UiA vil
derfor ta opp et antall studenter som
har fagskolebakgrunn og ellers fyller
kravene til opptak, og tilby disse studentene 30 studiepoeng og et kursbevis. Dette er da studenter som eventuelt kan sertifiseres gjennom andre
system.
Selvom kurset hittil ikke har vært annonsert, har UiA registrert en betyde-
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lig interesse i markedet. Per november
har det kommet rundt 50 forespørsler.
Det er i første rekke muligheten til å ta
studiet ved siden av jobb som gjør tilbudet attraktivt. I tillegg er det slik at
mange bedrifter støtter etterutdanning
som gir studiepoeng og det er også på
plass hos oss. Hittil har NSF godkjent

11 kandidater. I løpet av kort tid vil
tilbudet bli annonsert.
UiA har gode fasiliteter for denne utdanningen og vi har en langsiktig målsetting. Selve Campus Grimstad der
dette skal skje ble åpnet i 2010. Vi ønsker å samarbeide med leverandører
(som eksperter), verksteder, ingeniørfirma og andre utdanningsinstitusjoner. Vi har et verksted med utstyr for
mekanisk prøving av materialer, et laboratorium med elektronmikroskop,
og et for korrosjon som kan utvikles
videre. I tillegg har universitetet ansatte som har spisskompetanse på
mange områder innenfor sveiseteknologi, som for eksempel utmatting.
Dette kan utnyttes i undervisningen
etter hvert. Vi har også et velfungerende bibliotek med mye moderne
sveiseteknisk litteratur.
Det er også gledelig at lærer gjennom
mange på Stord, Audun Tveit, har
sagt seg villig til å bidra i undervisningen i enkelte tema i tillegg til å
være rådgiver for gjennomføringen.
Da er kontinuiteten i det gode arbeidet
sikret.
Vi har opprettet en e-postadresse for
de som ønsker mer informasjon:
■
iwe@uia.no
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Forus-bedrift leverer
skreddersveis til
Sikorsky i USA
RA Technology på Forus er en av
de verdensledende når det gjelder
sveising av aluminium. De behøver ikke si det, for kundelisten sier
alt. Aller høyest på listen står kanskje den amerikanske helikopterprodusenten Sikorsky.
RA Technology driver ikke med masseproduksjon, men bruker sine Migatronic sveisemaskiner for å kunne levere trapper, plattformer og dockingsystemer til fly og helikopter. Utstyr
laget fra bunnen av, og fullt og helt tilpasset hva kunden har behov for.
Vil ha norsk sveisekompetanse
Det høres kanskje litt spesielt ut at en
amerikansk helikopterprodusent velger en liten bedrift på Forus som sin
partner. Men faktum er det at amerikanske bedrifter som Sikorsky ofte

Norsk aluminiumsveisings ”Grand Old Man” Svein Eielsen har holdt Migatronic-navnet i hevd helt siden midten av 1970 årene.

Snart er trappen, som her sveises av Christoffer Grannes, på vei til Sikorskyfabrikken i USA.
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søker til Norge og Forus når de skal
ha et aluminiumsprodukt som ikke er
masseprodusert. RA Technology er
den eneste leverandøren som er godkjent av Sikorsky til å levere denne typen utstyr. Denne godkjenningen har
resultert i at selskapet har implementert RA Technology sine produkter i
sin vedlikeholds manual, og markedsfører disse til alle sine kunder.
RA Technology er sveisepartner med
den danske produsenten Migatronic.
Det har de vært siden tidlig på 90-tallet. Men Migatronic-kompetansen i
bedriften kan spores enda lenger tilbake. Faktisk helt til midten av 70-tallet, da bedriftens virkelige veteran
Svein Eielsen var en pioner også i
dansk sammenheng. Kun relativt kort
tid etter Migatronic ble etablert var
Eielsen klar over hva den danske bedriften kunne tilby.
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Bestillinger fra hele verden
I dag finnes det i følge Migatronic sin
salgssjef for Vest-Norge Livar Skjørestad knapt noen norsk bedrift som har
gått mer helhjertet inn for å bruke Migatronic sitt sveiseutstyr enn hva nettopp RA Technology har gjort. De har
fullt og helt spesialisert seg på aluminiumsveis og manuell spesialproduksjon basert på dette. Suksessen er som
man kan se et faktum, der bestillinger
faktisk kommer fra hele verden.
Skjørestad forteller videre at det er
maskiner i Migatronic Puls-serien som
i hovedsak blir brukt hos bedriften på
Forus, og det er lett å se når man kommer inn i bedriftens lokaler. RA Technologys verksmester Shane Olaf
Lindtner viser rundt og legger ikke
skjul på det gode samarbeidet med
Migatronic. Noe som også blir mer
enn tydelig etter hvert som man tar
produksjonslokalene mer i øyesyn.
Full produksjon
Midt i lokalet står en stor trapp, mer et
stillas med en trapp som går opp til
toppen. At den er laget i ren aluminium er lett å se, og enda lettere er det
å se bedriftens spesielle kompetanse
når Christoffer Grannes setter i gang
med sveiseapparatet for å sikre at
trappestillaset blir så støtt og sikkert
som mulig. Stillaset viser seg å være
den nyeste bestillingen fra nettopp Sikorsky, og det er blant annet denne
som illustrerer at en relativt liten bedrift på Forus har lyktes internasjonalt
i den begrensede nisjen som aluminiumsveising faktisk er.
Nå er dette stillaset ikke alene. Produksjonen går for fullt hvor vi enn
snur oss, og ordretilgangen virker å
være svært god. Ute i gangen, utenfor
produksjonslokalet er det også et stort
kart på veggen. Selv Afrika er plottet
inn på dette kartet.
Fokus på kundetilpasning
Ryfylke Aluminium, RA Technology
sitt morselskaps opprinnelige forretningsidé var å produsere aluminiumstiger, flaggstenger og veksthus. Hovedmålgruppen var bønder, og det var
Ryfylke som var nedslagsfeltet.
På midten av 80-tallet flyttet man lageret og salgsavdelingen til Stavanger. Selskapet fikk økt fokus på
egen produksjon av kundetilpassede
løsninger i aluminium, og man startet
i større grad produksjon av aluminiSVEISEAKTUELT 04-2014 I www.sveis.no

Shane Olaf Lindtner med et produkt som er typisk for RA Technology.

umsprodukter til offshore, aviation,
marine. Det ble da skilt ut et eget selskap, RA Handel, som tok seg salg av
stiger, stillas, traller, flaggstenger og
tilhørende produkter fra store underleverandører i Europa.
Selskapet eies nå av Båtservice i Mandal, og har de siste årene fått hele ver-

den som sitt marked. Det har handlet
om erfaring og kompetanse. Men
samtidig har det også handlet om gode
verktøy for å oppnå slike sveiseresultater som man faktisk har klart å
oppnå. Verktøyene, de er det Migatro■
nic som har levert.

Sveisestemning hos RA Technology.
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Air Liquide:

Ikke alle har den samme
respekten for gass
Sikkerhet i gassindustrien er også å ta vare på kundene og innbyggerne
Vel er det en skrekkhistorie som fortelles fra Danmark om den gangen i
2011 da skuespilleren Anders W. Berthelsen inhalerte helium som en del av
scenen i filmen Klassefesten. Berthelsen hallusinerte og kollegaer fant
det vanskelig å komme i kontakt med
ham. Til syvende og sist kunne det ha
kostet ham livet. Med tilstrekkelig helium i lunger og blodbaner blir man
kvalt. Helium erstatter lett oksygenet i
blodet som blant annet betyr at en
ikke kan gi kunstig åndedrett til en

person som har inhalert helium. Oksygen blir rett og slett ikke tatt opp. I
dette tilfelle gikk det bra da han ved
egen hjelp kom seg på bena igjen.
Men denne historien og eksempelvis
tilbud til kunder om en oksygenrus i
Københavns barer eller kokker fra
fjern og nær som bruker nitrogen for
blant annet å lage is er en del av en
voksende trend blant mer eller mindre
gasskyndige borgere til å leke med
noe de burde ha langt større respekt
for.

Respekt er en viktig ting når det gjelder behandling og arbeide med gass.
Gassproduksjon er en av de mest sikre
bransjer, noe som er grunnen til at
bransjen som helhet ser med ergrelse
på at gassen noen ganger blir brukt så
skjødesløst. Derfor har næringen i fellesskap laget materiale som berører
noen av disse nye måter å bruke gass
på og advarer mot feil bruk av gasser i
underholdningens navn. Retningslinjene er utformet som en del av informasjonen som blir gitt til industrien
og kunder, enten profesjonelt eller privat.
Det gjøres mye for å fortelle kundene
hva de har med å gjøre. Delvis fordi vi
føler et ansvar overfor kundene, delvis fordi det faller tilbake på oss selv,
hvis noe skjer. Det første som sees på
ved en ulykke er hvem som har levert
gassen og når det for eksempel har
vært en brann kommer myndighetene
til oss.
Vi er ikke urolig
På Air Liquide fyllestasjoner fylles
gass - som et kjennetegn i bransjen - i
forskjellige kontrollerte baner. Faktisk
er de på fyllestasjonene og i bransjen
mer opptatt av emner som tunge løft
enn av eksplosjoner og utlipp. Medarbeiderne er ikke urolige, men de vet
dog at det kan være grunn til å være
det under andre omstendigheter.
En spennende gass er oksygen
Oksygen kan antenne spontant ved
høye trykk, for eksempel ved en kombinasjon av hurtig åpning av en flaskeventil og en innsnevring i slangen
eller et bitte liten forurensning som
for eksempel et støvkorn. Dette kan
det skape friksjon som skaper varme
og setter i gang en forbrenning.
Når det handler om brennbar gass, så
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er folk generelt meget oppmerksomme. Når det dreier seg om oksygen, er
dette egentlig et litt oversett område.
Opplæring og Trening
Selv om medarbeiderne på fyllestasjonene er ufaglærte, så kan en medarbeider ikke gå direkte inn fra gata og
bli satt til å håndtere gass. Medarbeiderne må igjennom et treningsprogram innen de får lov til å arbeide
med trykkflasker. Etter en tid i virksomheten kan de skritt for skritt kvalifisere seg for arbeidsprosessen og til å
fylle gassflaskene.
Innen man kan håndtere og betjene utstyr som anvender ren oksygen, bør
brukerne få kjennskap til oksygenets
egenskaper og om å unngå smuss/fett
i utstyr før det tas i bruk.
Ute hos kundene
Ute hos kundene er situasjonen en annen. En sveiser vet godt at gass er
noe man skal omgås med respekt.
Men i den konkrete anvendelse av
gass i et kanskje mere støvfylt miljø er
eksempelvis risikoen for at det kommer et støvkorn i oksygenet større.
Derfor er det en viktig del av forretningen å lage opplæringsprogrammer
og trening for kundene. Et av de basale råd lyder: La det brenne.
Heller leve med en flamme og vite
hva det er, enn ha en atmosfære fylt
med noe vi ikke vet hvor og hvor meget der er av den.
Beskyttelsesgass er mange ting
Beskyttelsesgasser i trykkflasker som
brukes til sveising er ofte meget rene
gasser og uten helseskadelige effekter
ved normal bruk. Sveisegassene beskytter ikke bare sveisingens smeltebad mot den atmosfæreiske luft, men
kan i noen tilfeller inngå i forbindelse
med materialet og skape en sterkere
forbindelse.
I forbindelse med sveising dannes det
sveiserøyk som kan inneholde en lang
rekke farlige gasser.
Acetylen
Acetylen er ikke så kritisk som det var
engang. Inntil midt på 60 årene/tidlig
70 årene var det slik at en flaske med
acetylen, som fikk et slag kunne begynne å spalte ukontrollert og eksplodere såfremt man ikke gjorde noe.
Dette pga av den fyllmasse som ble
brukt tidligere.
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I dag får Air Liquide gassflasker i retur med synlig bevis på at de har vært
ute for en hardhendt behandling, som
kan ha vært i forbindelse med at man
har mistet flaska eller at den har hvelvet. Man skal absolutt fortsatt behandle acetylen flasker med respekt.

brenneren, hvilket kan forårsake
brann eller eksplosjon i slanger, reduksjonsventiler og trykkflasker. Det
som reelt skjer er at forbrenningshastigheten ved sveiseinnsatsens munnstykke blir større enn utstrømningshastigheten, så flammen slår tilbake
og inn i innsatsen.

Acetylen/Oksygen
Temp. (°C)
3.000

3.100

2.400
1.800
1.200
600
Kerneflamme

Reducerende zone

Ydre flammeslør

Sveiseflammens temperaturzoner.

Tilbageslag.

Tilbagebrænding.

Tilbakeslag og tilbakebrenning
Tilbakeslag og tilbakebrenning i brenneren er et fenomen som kan oppstå
av forskjellige årsaker:
- Sveiseinnsatsen er tilstoppet
- Ukorrekt arbeidstrykk på manometeret.
- Feil innstilling av oksygen-/acetylen mengde på brennerhåndtakets
ventiler.
- Sammenklemte slanger.
- En av trykkflaskene er tomme.
- Overopphetet sveiseinnsats
Tilbakeslag er karakteristisk ved at det
oppstår en knallende lyd som ved en
avfyring av en pistol, i det sveiseflammen slukkes. I mange tilfeller er
munnstykket så overopphetet at det
kan gjenantenne gassblandingen og
det oppstår derfor en rekke knall.
fortsettelse side 37

Acetylen/Oksygen er en meget effektiv varmekilde. Temperaturen kan nå
opp til ca. 3300 grader C.
Et tilbakeslag er som regel ikke farlig,
men ubehagelig, da man blir skremt.
Det kan i mange tilfeller også sprute
gnister og sveisedråper.
Et tilbakeslag kan i verste fall utvikle
seg til en tilbakebrenning, hvilket vil
si at gassblandingen forbrenner inne i
brennhåndtaket med en vislende eller
pipende lyd.

Resettable

Non-resettable

I verste fall kan man risikere at tilbakeslaget slår helt tilbake igjennom
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Materialer og konstruksjoner
for nordområdene (arktisk klima)
KMB-prosjektet "Arctic Materials – Materials technology for safe and cost-effective
exploration and operation under arctic conditions" med støtte fra Forskningsrådets
Petromaks-program (p-nr 187389) er nylig avsluttet. Det 5-årige prosjektet (2008-2012)
ble utført av SINTEF, NTNU og DNV i samarbeid med Statoil, ENI Norge, Total E&P
Norge, Scana Steel Stavanger, Trelleborg Offshore, Bredero Shaw, GE Oil & Gas, Aker
Solutions, Kværner Verdal, Miras, Technip, JFE Steel Corp., Nippon Steel Corp.
Forfatteren utrustet
for arktisk eventyr
(Foto: Erik Stiklestad)

ODD M. AKSELSEN, SINTEF MATERIALER OG KJEMI

Det er behov for å videreutvikle materialer for bruk både over og under
havflata med tanke på oljeinstallasjoner i nordområdene. Det er spesielt
manglende robusthet som kan bli kritisk. Dette kommer klart frem fra et
nylig avsluttet forskningsprosjekt som
SINTEF og NTNU har gjennomført
sammen med en rekke selskaper innen
olje og gassindustrien.
Ressurser og funn
Det er estimert at en stor del av verdens gjenværende ressurser av hydrokarboner ligger i arktiske strøk, dvs
30 % av gassressursene og 13% av oljereservene kan ligge her (US Geological Survey). Ressursene ligger også
tilgjengelig offshore på mindre enn
500 m dyp. Dette gjør dem svært attraktive, og man forventer at oljeindustrien flytter nordover. Aktiviteten

er økende i Alaska, Nord-Kanada og
Grønland, de norske og de russiske
delene av Barentshavet, så vel som i
østre deler av Russland.
I den norske delen av Arktis har Snøhvitfeltet (71.5°N) allerede vært i drift
en stund og Goliatområdet (71.2°N)
er under bygging. Johan Castberg
(72.5°N) er under planlegging, og ressurser er bekreftet enda lengre nord,
f.eks. Wisting Central/Hoop området
(73.5°N), samt Atlantis og Apollo
(73.8°N). I forrige uke gjorde dessuten Lundin storfunn i det såkalte
Alta-prospektet som påstås å kunne
inneholde mellom 88 og 314 millioner
fat olje, samt mellom fem og 17 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbar gass. Feltet ligger i Barentshavet, ikke langt unna der selskapet
gjorde Gotha-funnet i fjor. Også i andre nasjoners deler av Arktis gjøres

det større funn. Bay du Nord, hvor
Statoil er operatør, var det største oljefunnet i verden i 2013, og skal være
på 300-600 millioner fat utvinnbar
olje. Det ligger 500 kilometer fra land,
nordøst for St. Johns i Canada. Det
var Statoils andre funn offshore Newfoundland i fjor, i juni 2013 ble det
også gjort et funn i Harpoon-prospektet, som ligger omkring ti kilometer
fra Bay du Nord. Isen som hvert år
kalver på Grønland, kan representere
en risiko for oljefeltene i Bay du
Nord. Men isfjell er ikke den eneste
utfordringen, som ellers i arktiske
strøk er det lang avstand fra land (500
kilometer fra land), og det finnes ikke
noen infrastruktur.
Ekstreme utfordringer
De klimatiske forholdene i arktiske
strøk er veldig utfordrende, og til dels

"Kick-off" møte i prosjektet på Svalbard i april 2008 (Foto: Eirik Simonsen).
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veldig forskjellig fra Nordsjøen. Eksempler er lave temperaturer, is og isfjell, issmelting, telehiv, manglende
infrastruktur, lange transportdistanser,
og lengre perioder uten dagslys.
Tyngre og kompliserte operasjoner
må kanskje foretas innenfor korte perioder om sommeren. For å unngå
lange perioder hvor produksjonen er
nede, må man ta sikte å redusere behovet for vedlikehold så langt som
mulig. Vedlikeholdsfrie løsninger vil i
praksis ikke være mulig å gjennomføre, og på grunn av avstandene vil
slikt vedlikehold bli mer kostbart enn
i Nordsjøen og Norskehavet.
Lave temperaturer
Den mest kritiske faktoren for konstruksjonsstål vil være den lave temperaturen i disse områdene. Årsaken
til dette er at materialer ofte blir sprøe
når temperaturen synker. På norsk
sokkel er det Goliatfeltet som hittil
har den laveste temperaturen, dvs 20°C. Lengre nord/nordøst vil det om
vinteren kunne bli enda kaldere, kanskje helt ned mot -40°C. Dette betyr at
konstruksjonsstål og stål for rørsystem og trykkbeholdere for temperaturer ned mot -60°C må utvikles, noe
som er en betydelig utfordring for
stålprodusentene, ikke minst med
tanke på å frembringe materialer som
brukerne har råd til å kjøpe. En ytterligere utfordring er at materialene må
ha innebygd en seighetsreserve på
grunn av forringelse av egenskapene
etter fabrikasjonssveising. Resultatene
fra Arctic Materials prosjektet viser at
seigheten etter sveising vil vise stor

spredning. Testmetoder som gir pålitelige resultater er derfor nødvendig, i
tillegg til at man må videreutvikle statistiske metoder for å håndtere slik
spredning.
Manglende regelverk for
arktisk klima
Et av de største hindrene for å anvende materialer og konstruksjoner
under disse forholdene, er rett og slett
mangel på regelverk og standarder.
NORSOK omfatter bare temperaturer
ned til -14°C, og ISO 19906 er svært
generell og inneholder lite kvantitativ
informasjon. Derfor var det viktig i
prosjektet å utvikle en første generasjon med retningslinjer for krav til
materialer og testing av dem. Det er
viktig å videreutvikle disse slik at de
ulike materialkravene kan knyttes til
sikkerhetsnivå. Siden en i nordområdene ikke har 40 års erfaring slik man
nå har i Nordsjøen, er det viktig at retningslinjene er basert på kunnskap.
Dette for å unngå at man ekstrapolerer
fra eksisterende retningslinjer/krav fra
Nordsjøen og Norskehavet.
Belegg
Beleggsystemer med tilstrekkelig robusthet er viktig både subsea og topside, i tillegg til skvalpesonen. For
subsea belegg forventes temperaturen
å være stabil (– 4 °C). I skvalpesonen
er det viktig å ha robuste belegg som
medvirker til minimalt med vedlikehold. Slike belegg må være slitasjebestandige, i tillegg til at de må andre
egenskaper. Belegg som anvendes
topside, må tilfredsstille de samme

krav som stilles til konstruksjoner eller komponenter. For arktiske anvendelser kan slike belegg utsettes for slitasje og mekaniske påkjenninger både
fra ytre laster og ising. I tillegg vil
temperaturen kunne variere (lufttemperatur, prosesstemperatur, varmekabler). I de siste årene er det økt fokus
på forskning innen såkalte anti-isingsbelegg. Det er tvilsomt om dette vil
være den beste løsningen for de fjerneste områdene på grunn av slitasje
forårsaket av is.
Vektreduksjon
Lavere vekt hos konstruksjoner som
installeres i Arktis vil gi store besparelser i transportkostnader. For å
oppnå lavere vekt må man benytte lettere materialer. Resultatene i "Arctic
Materials" prosjektet viser at kompositters egenskaper kan forbedres når
temperaturen synker. En av hovedutfordringene er imidlertid sammenføyning av kompositt-kompositt og kompositt-metall forbindelser, hvor liming
velges ofte som sammenføyningsprosess. Her kan egenskaper og levetid
hos lim være kritisk siden disse tenderer mot degradering og elding over
tid, noe som også kan være et egnet
forskningsområde i årene fremover.
Utdanning
I tillegg til FoU-aktiviteter fokuserte
prosjektet "Arctic Materials" også på
utdanning. Prosjektet fullfinansierte
3 PhD'er, delfinansierte ytterligere
3PhD'er, samt involverte 27 studenter
■
på MSc nivå.

Cronisteel AS fusjoneres inn i Sverdrup Steel AS
En avtale om å fusjonere Cronisteel AS inn i Sverdrup Steel AS har kommet på plass mellom eierne. Hovedaksjonær, Sverdrup Steel AS, kjøper ut de to øvrige eierne Pro-Alloy AS og High – Alloy AS.
Fusjonen medfører at Cronisteel AS,
og datterselskapet Laholm Stål AS,
legges inn under organisasjonsnummeret til Sverdrup Steel AS.
Øker synligheten
Fusjonen er nå ute til høring. Innlemmelsen av Cronisteel trer i kraft
etter høringsperioden er over og fusjonen er registrert i brønnøysundre-
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gistrene. Dette vil ta mellom 6 til 7
uker.
Fusjonen vil øke synligheten av
Sverdrup Steel merkenavnet og Cronisteel-teamet vil bidra til å ytterligere heve kvaliteten på Sverdrup
Steels service og kompetanse.
Hele Cronisteel-teamet er motiverte
til å bli med videre under Sverdrup
Steel merkenavnet, i nye lokaler

utenfor Oslo. Fusjonen sammenfaller nemlig med en lenge planlagt
flytting fra Hagan til et nybygg i
Dyrskueveien 24 på Kløfta, som betyr både ny post- og leveringsadresse. De nye lager- og kontorlokalene ble overtatt 1. september.
Les mer på
www.sverdrupsteel.no
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Eksplosiv trygghet på Hobøl...
fortsettelse fra side 15

slukke en propanbrann. Dette avhenger blant annet av om propanet er i
gass eller væskeform, sier Trollerud
avslutningsvis. – En ting du IKKE
skal bruke på væske, er vann. Brannmann Leif Høyland demonstrerer ved
å helle en liter vann oppi en bøtte med
brennende propan. Resultatet ble en
voldsom brannsøyle:
Totalt gjennomfører Kai Arne Trollerud og Øystein Eriksen i AGA 80 kurs
i året. De fleste kursene avvikles
”hjemme” hos kunden. Omfanget av
de praktiske øvelsene avhenger av risikovurderingen vi gjør på stedet. Det
er ikke alle steder vi kan boltre oss i
like stor grad som her på Hobøl, men
som oftest blir det spektakulært nok,
avslutter Trollerud.
Flere av deltakerne fant kurset
verdifullt:
Thorsten Heidorn, forsker på
Bioforsk:
Hvorfor ble du med på dette
kurset?
– Dette kurset er jeg pålagt å gjen-

Vann i propan.

nomføre i forbindelse med min jobb
på Bioforsk. Jeg jobber med gasser
som karbondioksid, hydrogen og nitrogen, og derfor er det avgjørende å
ha kunnskap om riktig håndtering av
disse gassene og hvordan de oppfører
seg. - Jeg synes kurset var pedagogisk
bra, og brannøvelsene var lærerike,
avslutter forsker hos Bioforsk, Thorsten Heidorn.

– Mine kolleger på Sintef anbefalte
meg å ta kurset. Man kan ikke trene
nok på sikkerhet, den praktiske delen
er et bra supplement i tillegg til teorien, sier Steinar Matsen, tekniker hos
Sintef.
For mer informasjon om kurset,
eller påmelding, se www.aga.no,
eller kontakt kursansvarlig
■
kai.arne.trollerud@no.aga.com

EUROJOIN 9
Bergen 20. – 22. mai 2015
The European Federation for Welding, Joining and Cutting ( EWF ) har tildelt
Norsk Sveiseteknisk Forbund EUROJOIN 9. Arrangementet går av stabelen
i Bergen 20.–22. mai 2015.
EUROJOIN 9 er en europeisk konferanse som samler hele sveisefamilien til
et stort fagseminar med eksperter innenfor områdene sveising, sammenføyning
og kontroll. I tillegg til selve konferansen vil det bli et antall sideseminarer og
utstilling med leverandører til vår bransje.
Hovedtemaene for konferansen er:
OIL AND GAS/SUBSEA
OFFSHORE/RIGG AND PIPLINES
Det nye Scandic Ørnen Hotel i Bergen er vertskap og det ventes 200-300 deltakere til Bergen disse dagene.
Sett av 20.–22. mai 2015 og du er velkommen til EUROJOIN 9
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SSAB lanserer Laser Plus:

Garanterer retthet etter laserskjæring
SSAB lanserer Laser Plus, som er det eneste stålet i verden som garanterer
retthet etter laserskjæring – en helt ny generasjon med stål for laserskjæring som leveres med unike garantier: maksimal retthetsavvik er 3 mm/m
etter laserskjæring og en bøyeradius på 0–1,5 x materialets tykkelse.
Disse funksjonene gjør det mulig å
oppfylle de mest utfordrende kravene
i automatiserte produksjonsmiljøer.
– Den helt flate prosessen garanterer
optimal retthet og minimum indre
spenninger, noe som gjør det mulig
for oss å garantere et maksimalt avvik
på 3 mm/m etter laserskjæring av Laser Plus. Retthetstester på Laser Plus
viser unike resultater. Strenge tykkelsestoleranser og konstante mekaniske
egenskaper i hver eneste leveranse betyr problemfri produksjon. I tillegg
garanterer den glatte overflatekvaliteten høyere skjærehastigheter og en
førsteklasses overflate på den skårne
enden. Komplekse og høypresisjons
komponenter og smale konturer kan
skjæres uten bearbeiding. Dette
bringer faktisk stål som skal laserskjæres til en ny dimensjon, sier Ro-

bert Wesdijk, produktgruppe-sjef,
varmvalsede båndprodukter, Vest-Europa, hos SSAB.
Effektiv skjæring
Produksjonsprosessen til Laser Plus
gjør at overflaten er dekket av et tynt
mikrosjikt. Dette muliggjør mer effektiv laser-, vann- og plasmaskjæring.
Kvaliteten på kuttekanten er utmerket,
selv for tykkelser opp til 30 mm.
Kaldformingsverdiene til Laser Plus
stål er utmerket, og SSAB garanterer
en indre bøyeradius på 0–1,5 x materialtykkelsen, avhengig av styrkenivået kombinert med tykkelse.
Laser Plus stål er nå tilgjengelig både
som grovplater og varmvalsede båndprodukter. Det er den nye standarden
for krevende anvendelser, for eksempel i mekanisk konstruksjon og bygg

SSAB lanserer Laser Plus som det eneste stålet i verden som garanterer retthet
etter laserskjæring.

og anlegg, samt bil- og elektronikkindustrien.
Produktet har blitt utviklet gjennom et
nært samarbeid mellom produsenter
av laserskjæringssystemer, sluttbrukere, distribusjonspartnere og Ruukki,
som slo seg sammen med SSAB i juli
2014. Med over 20 års erfaring, har
Ruukki og SSAB vært den ledende
produsenten av stål som er perfeksjonert for laserskjæring.
For mer informasjon: SSAB, v/ Johan
Lindén, Country manager, Norway,
tel: +46 70 310 7835,
e-post: johan.linden@ssab.com,
■
www.ssab.com

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

/ AccuPocket 150/400 – nettuavhengig elektrode-hånd-sveising
/ Siden 1950 har vi utviklet innovative totalsystemer for lysbuesveising og motstandspunktsveising. Som f.eks. verdens første bærbare elektrodesveiseapparat
AccuPocket, som bruker litium-ion-batterier. Forbindelsen mellom sveise- og batteriteknologi gjør det mulig for brukeren å sveise mobilt og uavhengig av
strømnettet, helt fri for strømledninger. Hver dag legger vi all energi i visjonen vår: å kartlegge "lysbuens DNA". Ikke rart at vi er verdensledende innen
sveiseteknologi og markedsledende i Europa. www.fronius.no
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hi 2015 gjør seg klar!
Sveisebransjen er tilbake på hi teknologi- og industrimesse som finner sted fra 22.–24. september 2015 i MCH
Messecenter Herning i Danmark. Forberedelsene er allerede i full gang!
På hi 2015 blir det satt fokus på seks
hovedområder, dermed blir det faktisk
seks messer i én. Delmessene får betegnelsen Automasjon, Verktøy, Sveis
og Produksjonsutstyr, Innovasjon,
Energi, Underleverandører og Logistikk.
Automatiseringens trollmenn
Messen kan igjen ønske velkommen
til utstillere innen for sveisebransjen.
Alle medlemmer av SBK – Svejsebrancheklubben deltar på messen.
SBK står samtidig sammen med
MCH både om en felles kafé og en
rekke faglige aktiviteter i hallen, hvor
alle virksomhetene innen sveising og
skjæring er samlet.
– Vi er på mange messer, men det er
på hi-messen vi kommer i kontakt
med flest kunder. Dette er Skandinavias største industrimesse, som er
både velstrukturert og profesjonell,
sier formannen for Svejsebrancheklubben, Niels Kragh, Air Liquid A/S.

Sveisebransjen tilbake på hi. Sveisegruppens styregruppe på hi er, fv.: Gitte Grøn,
Migatronic A/S, Patrik Lundberg, Air Liquide A/S, Gorm Hollesen, V. Løwener A/S,
Bjarne Lundorff, ESAB A/S, Niels Kragh, Air Liquide A/S og fra venstre nederst:
Kenneth Pedersen, Kemppi A/S og Janne Ipsen, AGA A/S. Fotograf: Lars Møller

hi 2015 har flere nye tiltak under utvikling. Det dreier seg blant annet om
et spennende konsept, hvor det settes
fokus på vindenergi. Det skjer i samarbeid med Vindmølleindustrien,
Dansk Forskningskonsortium og Offshoreenergi.dk. Dessuten planlegges
et forum for maskinbyggere – et messeområde med konseptstand og nettverksområde hvor det blir muligheter

for å vise hvorfor maskinbyggere kalles automatiseringens trollmenn.
MCH har nettopp startet salget av
standplasser til hi 2015 som arrangeres i dagene 22.–24. september 2015.
For mer informasjon:
Projektleder Mona Jakobsen,
MCH, tlf. 992 69 994,
e-post: mj@mch.dk,
■
http://www.hi-industri.dk/

Ta kontakt i dag for pristilbud.
Tlf: 55 15 40 00
Fax: 55 15 40 10
bentsen@tbentsen.no
Sjekk www.tbentsen.no for info
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NYHET!

Trådløs fjernkontroll
Revolusjonerende smart utvikling!
Med denne smarte revolusjonerende løsningen følger WELMAX nå utviklingen og kan tilby et program som
gjør at du enkelt kan få fjernkontrollen du har idag opp på en hvilken som helst skjerm. Enten det er telefon, pc,
eller pad. WIRELESS WELMAX CONTROL, WWC100
Wireless WELMAX Control,
WWC100
Bytt ut din eksisterende fjernkontroll
med Pad eller telefon. Bli kvitt ledninger og få en trådløs kommunikasjon til hvilken som helst eksisterende
maskin du har idag. Med enkel og
rask installering kan den tilpasses
kundens behov.

Applikasjon for mobiltelefon

Gjør hverdagen enklere for
din operatør
Hjelp til feilsøking er bare et tastetrykk unna. To uunværlige løsninger
som hver for seg eller i kombinasjon
med hverandre vil sikre deg stabilitet,
driftsikkerthet og brukervennlighet.
Support
Enkel oppgradering. Fjernhjelp løsning finnes nå også som et alt i en
boks. Reduserer nedetid. Ved behov
for hjelp og støtter fremtiden på alle
måter. WWC100 er et driftsikkert system som er testet over lang tid.
Utvikling
Welmax har en ny programvare avde-

Applikasjon for industripad

ling som kan svare på alle dine spørsmål om utvikling og steget inn i fremtiden. Stor og bred kompetanse innenfor utvikling av automatisert sveiseutstyr.
Kontakt oss for bestilling eller
mer informasjon:
Welmax AS • Tlf. 33 16 35 40
e-post: welmax@welmax.no
www.welmax.no

K-TIG sveisestasjon med WWC100.
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KUNNSKAP
LØFTER
SOM
DEG
Våre utdanningsløp fører frem til sertifisering
iht. nasjonale eller internasjonale standarder:

NDT-OPERATØR

SVEISEINSPEKTØR

DRIFTSINSPEKTØR

iht. NS-EN ISO 9712/
Nordtest

iht. NS 477

iht. NS 415

INTERNASJONAL
SVEISEINSPEKTØR
(IWI)

SVEISEKOORDINATOR
(IWS)

Dokumenterbar kompetanse sikrer deg, din bedrift
og dine kunder høy kvalitet og trygghet.

Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no I tlf.: 982 90 340

Ikke alle har den samme...

Flammespærrer

fortsettelse fra side 27

Tilbakeslagssikring
Tilbakeslag er en risiko ved gass sveising da det av forskjellige årsaker kan
oppstå en form for eksplosjon i brenneren (Se ”tilbakeslag og tilbakebrenning), som deretter kan forplante seg
tilbake i slangene som en eksplosjonsbølge og forårsake enten en slangesprengning eller en sprengning av reduksjonsventilen.
I verste fall kan eksplosjonsbølgen
trenge igjennom flaskeventilen og inn
i acetylenflasken, hvor den kan starte
en spaltning. For å sikre seg mot at
tilbakeslaget når reduksjonsventilen,
kan man umiddelbart foran denne
sette inn en tilbakeslagssikring.
Den viste tilbakeslagssikring har innebygget fire sikkerhetsanordninger:
- Kontraventil som forhindrer tilbakestrømning.
- Flammefilter som stanser og kveler
en tilbakebrenning.
- Lukker for gasstilførselen ved gjennomgående tilbakeslag.
- Termisk avsperringsventil som luk-

Transportabelt gassveiseutstyr.

Tilbageslag med brand i slange til følge.
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Flammespæring på brænderhåndtag.

ker for gasstilførsel ved overopphetning over 95 grader C.
I tilfelle av tilbakeslag avbrytes tilførselen av gass og tilbakeslagsventilen
skal mekanisk påvirkes før den igjen
tillater gjennomstrømning av gass.
Flammesperring
Som ytterligere sikring mot tilbakeslag i slangene skal man montere en
flammesperring på brennerhåndtaket.
Herved beskyttes slanger imot et

tilbakeslag/tilbakebrenning og man
øker sikkerheten ytterligere ved ikke
kun å ha flammesperring på reduksjonsventilen. Dette er et lovpålagt
krav i Norge. Det anbefales derfor at
det monteres flammesperring på reduksjonsventilen til oksygen- forsyningen også.
Helserisiko ved sveising:
Utsettes man for sveiserøyk kan det
oppstå helsemessige skader. Disse
skader kan variere fra irritasjon av
slimhinner og hud, astma, allergi, kronisk bronkitt til lungeskader, kreft og
nedsatt reproduksjonsevne (barnløshet).

Følgende stoffer gir kjente symptomer
og skader:
Jern:
Lungeforandringen siderose
(i sjeldne tilfeller).
Ozon:
Slimhinneirriterende, - høye konsentrasjoner kan medføre lungeskader
Karbonmonoksid:
Giftig (blokkerer oksygenopptaket)
Nitrøse gasser:
Slimhinneirriterende, større konsentrasjoner kan gi akutte luftrørskader,
lungefibrose eller lungeødem, samt
lungeemfysem.
Aluminium:
Støvlungesykdom (aluminose)
Kobberoksid:
Metallrøkefeber, lungeskader
Zink:
Metallrøksfeber, diare
Fluorider:
Giftsymptomer, misdannelser, skjøre
knokler Fluorose
Sikkerhet generelt:
Håndtering av trykkflasker skal alltid
fortas med respekt. Sikkerhet handler
ikke kun om de stoffet som kan innåndes eller kommer på huden. Sikkerhet
handler også om at produktene håndteres og oppbevares sikkert. Dette
gjøres ved å sette fast trykkflasker
med kjede eller vaier således at de
ikke kan falle/velte. Mindre flasker
kan legges ned dersom de kun inneholder komprimert gass.
Risikoen ved trykkflasker er at de velter og derved skader ventilen på flasken eller andre flasker som står omkring. Dette kan føre til en flygende
flaske og prosjektil (ventilstump) eller ende i en brann. En flygende 50 liters flaske vil kunne skyte igjennom
en alminnelig betong mur og en eksploderende acetylen flaske vil kunne
trykke veggene i et rom ut.
I AIR LIQUIDE SETTES
SIKKERHET FØRST

■
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Raske data
Fra Formel 1 til fabrikkgulv; Kemppi og firmaets kunder er
vinnere i en ny æra der kvalitet og produktivitet teller.

Tekst: Erkki Jäppinen | Bilder: Williams, Kemppi Oy, Ponsse Oyj, Kavamet-Konepaja Oy

Et kjent syn for de som følger med i
F1 i helgene, er ingeniørene som følger nøye med på skjermen mens bilene kjører om kapp på banen. Ved
hjelp av sensorer og annet utstyr kan
de ikke bare overvåke en mengde
ytelsesvariabler, men også forutse og
justere parametre i fart for om mulig å
vinne den store premien.
Virkeligheten på et moderne fabrikk-
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gulv, i likhet med avanserte forbruksvarer, skiller seg ikke mye fra F1-banen. Sensorer og mye annet intelligent
måleutstyr blir i økende grad bygd
inn, ikke bare i mange forbrukergjenstander, men også i industrielle prosesser. Dette legger til rette for en revolusjon av nye muligheter for både
menneskelig velvære og industriell
kvalitetskontroll. Kemppi og firmaets

kunder er blant de som leder denne utviklingen.
Maskiner som tenker for deg
Hogstmaskiner laget av Ponsse, en av
verdens fremste produsenter av skogsmaskiner og tilhørende informasjonssystemer, er i høy grad fanebærer for
denne nye epoken, som omtales med
uttrykk som det industrielle Internettet
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lig og automatisk. Dette dekker alt fra
å optimalisere bruken av hydraulikk
og motoreffekt via å stabilisere chassiset og til å bestemme de mest lønnsomme kuttposisjonene for hver stamme helt automatisk, uten maskinførerens medvirkning. Det ferdigkappede
tømmeret sorteres automatisk i forskjellige klasser, og systemet rapporterer alt som gjøres direkte til anleggsledelsen.
Ponsse lager i dag alle nødvendige
kontroll- og målesystemer til hele verdikjeden i skogsdrift. Målet er å
kunne tilby praktiske systemer som
tar hensyn til alle behov, både for maskinfører og skogindustri. Resultatet
er at hogstmaskinen kan optimere
hver stamme og således maksimere
verdien som hvert eneste tre genererer.
«At vi har fokus på informasjonssystemer og smart logikk er tydelig også
når det gjelder forskning og utvikling,
siden halve F&U-staben deltar i denne
aktiviteten», sier teknisk leder Anssi
Pitkäranta hos Ponsse.

og Big Data. Med avanserte systemer
og smart logikk kan Ponsses nye maskingenerasjon ikke bare samle inn
data om drift og miljø kontinuerlig,
men også sende denne informasjonen
i sanntid til hovedkontoret eller kjøperen av trevirke for analyse og oppfølging.
De innsamlede dataene brukes til å
justere maskinenes arbeid kontinuer-
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En revolusjon i industrielle
forbindelser
Informasjonsteknologi og smart logikk er også fordelaktig for Outotec,
en global leder i teknologiske metoder
for behandling av mineraler og metaller, energi og vann. Enten det gjelder
levering av individuelt utstyr, komplette anlegg eller livssyklustjenester,
spiller intelligente systemer for automasjon og kontroll en stadig viktigere
rolle. Prosesskontroll vil i økende
grad skje eksternt. Dermed kan for
eksempel et smelteverk i Saudi-Arabia sende prosessparametre i sanntid

til fabrikkontrollen i Finland for analyse og oppfølging.
Kemppis eget ArcQuality-system for
sveisekvalitetsstyring er en del av
denne trenden. Når firmaet bruker
ArcQuality på anleggene sine, kan
Outotec ikke bare overvåke at alle
sveiserne bruker riktig tilsettmateriale, men også at sveiseprosessen utføres i henhold til den tilbørlige WPSprotokollen.
«Ethvert avvik kan rapporteres automatisk i sanntid via en sky-basert applikasjon, noe som gjør det mulig med
umiddelbare inngrep når det er tydelige avvik fra normen», sier Kari
Kemppi, visepresident for løsninger i
sveisestyring, ICT hos Kemppi.
I dette tilfellet, som i mange andre, viser det seg at ekstern overvåkning og
optimering av ytelse er nyttig i en stadig mer sammenvevd verden hvor
produksjonsenheter og underleverandørnettverk kan være spredt over hele
kloden. Når ekspertene har ekstern tilgang til kritiske prosessparametre, behøver de ikke lenger være fysisk tilstede på hvert eneste fabrikkgulv. Evnen til bedre å kunne forutse og planlegge vedlikeholdstiltak gir flere besparelser, og det er mulig å unngå
kostbare og potensielt katastrofale
feilgrep. Kvaliteten blir fullstendig
fortsettelse side 42
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Opplev
Opple
v magien med GENIE®
En bedr
bedre
e arbeidsh
arbeidshverdag
verdag rett
rett og slett.
slett .
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AGA – ideas become solutions.
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Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-, NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av
personell og gitt kompetanse nivå (koordinatorer)

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

Be om tilbud

41

Raske data...
fortsettelse fra side 39

åpen og sporbar. Samlet sett representerer Big Data en produktivitetsøkning på anslagsvis 1 til 1,5 % av BNP.
Åpen og sporbar kvalitet
Fordelene med smart logikk er på
ingen måte begrenset til de største teknologiselskapene. Et eksempel på
dette er Kavamet, en mellomstor produsent av stålstrukturer og tekniske
løsninger, som bruker Kemppis ArcQuality ikke bare til å forbedre kvalitetskontrollen, men også oppfylle nye
krav til CE-sertifisering i sveising
som trer i kraft juli 2014, på en kostnadseffektiv måte.
Alt sveisearbeidet overvåkes for å se
om det utføres riktig, og ethvert avvik
fra standarden varsles automatisk. Det
kan dannes rapporter som indikerer at
alle sveiser oppfyller protokollen,
åpent og sporbart.
«Da det nye regelverket for CE og
EXC1–EXC3 var klart, visste vi at vi
hadde den nødvendige ekspertisen.
Imidlertid manglet vi dokumentasjon,
så vi er glad for at vi valgte ArcQuality til å utfylle våre egne sveiseprotokoller», sier Kimmo Liljamaa, CEO i
Kavamet.
Vinner av kappløpet om ytelse
På mange måter er Formel 1 en legemliggjøring av Big Data-revolusjonen. Superdatamaskiner inngår fra design av bilen til overvåkning av banen, hvor de samler inn data i enorme
mengder for analyse med tanke på
bedre ytelse. Innovasjon på dette området finner veien også til andre bran42

sjer, eksempelvis Team Williams, som
har utviklet en svinghjulteknologi for

lagring av energi, nyttig også for bruk
i vanlige biler, busser og jernbanetog.
Kemppi er stolt over partnerskapet
med Team Williams og andre kunder i
denne nye epoken med det industrielle
Internettet og Big Data, hvor prosesser og kvalitetskontroll løftes til helt
nye ytelsesnivåer.
«Med smart logikk og sky-baserte tilkoblinger har vi åpnet opp en helt ny
verden av sveiseresultater og kvalitetskontroll. I dette miljøet er vi sterkt
forpliktet til å hjelpe kundene våre
med å holde ledelsen i det globale
kappløpet om bedre produktivitet»,
sier Kari Kemppi, visepresident for
løsninger i sveisestyring, ICT hos
■
Kemppi.

Hvordan brukes data til å lage en
enda bedre racerbil?
Pitstopp-møte med Pat Symonds, teknisk sjef hos Team Williams
Hvilke datakilder registrerer dere for å øke bilens ytelse her hos
Team Williams?
I løpet av de siste 10 årene har datamengden økt til nesten 1000 informasjonskanaler, som bl.a. består av bilens hastighet og ulike motorkomponenter. For det første måler vi ting for å forbedre prestasjonen, som f.eks. kjøretøyhåndtering, motorytelse og aerodynamikk, men også for å gi bedre
sikkerhet og pålitelighet.
Hvilke beslutninger tar dere på bakgrunn av dataene?
Vi tar en rekke beslutninger basert på modeller og analyse for å forbedre
prestasjonen. For eksempel optimerer vi aerodynamikk, temperatur og
trykk for å oppnå bedre ytelse og pålitelighet.
Hvor viktig er sikkerheten?
Prestasjon oppleves nok som det viktigste målet, men i virkeligheten kommer sikkerhet først. Vi overvåker dataene kontinuerlig for å sikre at alle
systemene i bilen fungerer og ikke utsetter føreren for unødig risiko.
I hvilken grad kan dere ta beslutninger mens racet pågår?
I tillegg til å registrere dataene, sender vi en del av dem kontinuerlig til pitstoppveggen. Dette gjør at vi løpende kan følge med og se om drivstofforbruket er som forventet eller om dekkene krever at bilen må komme innom
pitstoppen.
Hvordan analyserer dere dataene etterpå?
Etter et race har vi mange terabyte med data å analysere. Analyseringen
forgår delvis med datagransking og delvis manuelt av en kvalifisert ingeniør, særlig når det gjelder nyanser i kjøretøyytelsen. Uansett hvordan vi
gjør det, så har vi samme målsetting – å forbedre ytelse og sikre pålitelighet.
Hvordan brukes data til å forbedre kjøringen?
Før vi går inn i en GP-helg, utarbeider ingeniørene våre en rapport basert
på dataene fra det foregående racet med sikte på å involvere føreren i analysen og forbedringene. Alle sider analyseres med tanke på førerens handlinger fra starten av racet til han/hun plasserer bilen i pitstoppen.
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Lokal gutt kappkjører til
toppen av Formel 1
Et årelangt prosjekt innfrir forhåpningene idet Valtteri Bottas begynner å ta GP-poeng i
race etter race denne sesongen.
Tekst: Erkki Jäppinen | Bilder: Rauno Bottas og Williams
Historien om Valtteri Bottas og
Kemppi begynte i 2007 da Valtteris
far tok kontakt med Kemppi angående
sponsing. Unge Valtteri, bare sytten år
den gangen, hadde allerede vunnet en
rekke finske gokart-mesterskap. Veien
til suksess er ikke gratis, selv i gokart,
så far og sønn hadde pratet mye om
hvordan de skulle få endene til å møtes.
Til alt hell gjorde Valtteri godt inntrykk på Kemppis administrerende direktør Anssi Rantasalo og daværende
markedsdirektør Hannu Jokela. De to
satt sammen et støtteteamet for gutten, og la en ambisiøs plan om å stige
i gradene til Formel 1 i løpet av få år. I
dag, når Valtteri kjemper seriøst om
tittelen i det ene racet etter det andre,
har visjonene blitt virkelighet.
«Vi er svært stolte av Valtteri. På
samme måte som selskapet vårt, har
han steget opp fra beskjedne vilkår og
nådd toppen i sin profesjon», sier
Anssi Rantasalo.
Startet som en drøm for
en femåring
En forutanelse om Valtteris besluttsomhet og kjærlighet til motorsport
viste seg da femåringen tilfeldigvis

kom over et lokalt gokart-race, bare
noen få kilometer fra Kemppis kontor
i Lahti. Valtteri var så betatt at han tilbrakte hele dagen med å se på racet,
samtidig som faren forundret seg over
guttungens entusiasme og fokus.
«Det viste seg at jeg var for liten til å
delta i race, så jeg måtte vente hele
vinteren på å bli gammel nok», forklarer Valtteri.

Opprykk til Williams
Valtteris store sjanse kom i 2010 da
han fikk et overraskende besøk fra
Williams. Kunne han være interessert? Det som fulgte var krevende simulatortester og en spørrerunde om
bilmekanikk for å se hva slags fyr de
hadde med å gjøre.
«Jeg tipper at jeg besto, siden de tilbød meg en kontrakt», ler Valtteri.
Gode ting i vente
Selv om kjøringen ikke lenger foregår
på lokale gokartbaner, men på motorsportens beste baner, er Kemppi stolt
av å være en del av eventyret og forsyne Williams-teamet med sveiseutstyr og kundestøtte. Valtteri tilbringer
mye tid sammen med teamets ingeniører mens de ser etter nye måter å
forbedre bilen og strategien i løpet.
Med slik støtte og besluttsomhet er
fremtiden definitivt lys.
Som Valtteri bemerket: «Jeg har som
mål alltid å yte 100 % både på og
utenfor banen – det er mitt bidrag». ■
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Nye Kemppi ARC System 3 lansert på
Williams Martini Racing i Storbritannia
Kemppi ARC System 3 ble lansert på Williams Martini Racing i Oxfordshire, Storbritannia den 18. juni. Over 100
kunder, journalister og Kemppi-medarbeidere deltok på den innovative lanseringen som blant annet hadde
live demonstrasjoner av systemet.
Arrangementet ble ledet av Anssi
Rantasalo, administrerende direktør i
Kemppi. Han fokuserte på hvordan
utfordringene i sveisebransjen kan
håndteres med Kemppis løsninger.
Kemppi-representantene Vesa Tiilikka og Mika Neffling viste sammen
med demo-vert Ossi Oikarinen, toppekspert i motorsport og utvikling av
F1-biler, hvordan Kemppi ARC System 3 fungerer i praksis ved hjelp av
en eksklusiv live demo direkte fra
verkstedgulvet til den norske kunden
Halvorsen Group .
Pat Symonds, teknisk sjef hos Williams Martini Racing, forklarte hvordan de forbedrer ytelsen og tar beslutninger i F1-verdenen ved hjelp av innsamlede data. Behov for å behandle
og analysere store datamengder er en
fellesnevner for Kemppis virksomhet
og F1-miljøet. Kemppi har sponset
F1-fører Valtteri Bottas i lang tid.
Kemppi FastMig X og Kemppi ARC
System 3 ble presentert av Kemppirepresentant Michael Summers på en
av demostandene. Det ble vist WPS,
universelle pakker med spesifikasjon
for sveiseprosedyre (WPS = welding
procedure specification) på arrangementet. Nå er også WPS-pakker for
sveising av konstruksjonsrør og –profiler tilgjengelig. Pakkene inneholder
28 standardspesifikasjoner som kan
brukes med alle MIG/MAG-apparater.
Det var mange blide fjes på arrangementet. Tore Haukenes, grunnleggeren av norske Weldindustry AS, var
svært fornøyd med lanseringen. I tillegg til å presentere den nye løsningen, annonserte Kemppi også oppkjøpet av Weldindustry. Lanseringen
ble en positiv opplevelse som ble
brakt vel i havn med omvisning på
■
Williams fabrikk og museum.
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Knuste
rekordene
ONS 2014 knuste det
meste av det som var av
tidligere rekorder for oljemessen i Stavanger. Verdens nest største oljemesse
hadde på tre og en halv
dag over 91.000 besøkende, og 1400 utstillere
dekket en flate på 24.000
kvadratmeter.
Photo: ONS/Elisabeth Tønnessen

Hallo, hallo
I 2020 ventes 90 prosent av alle personer i verden over seks år å ha en mobiltelefon, og allerede i 2016 vil flertallet være smarttelefoner. Prisene vil
synke så mye at abonnenter i Midtøsten, Afrika og Asia vil få råd til å
bytte. Med ett får mennesker se hvordan folk i andre deler av verden har
det. Stakkars mislykkede makthavere
og byråkrater!

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

Hva skjer i
2015
16. JANUAR:

22. JANUAR:
22. JANUAR:

FEBRUAR:
19. MAI:
20.-21. MAI:

START IWE KURS VED
UNIVERSITETET I
AGDER, GRIMSTAD
MØTE NSF HOVEDSTYRE PÅ HAMAR
ETABLERINGSMØTE
NSF LOKALAVDELING
HEDMARK OPPLAND
IIW KONFERANSE
PARIS
EWF GENERALFORSAMLING BERGEN
KONFERANSEN
EUROJOIN 9 I
BERGEN

FOR FLERE DETALJER OM ARRANGEMENTENE, SE WWW.SVEIS.NO
<HTTP://WWW.SVEIS.NO>
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• 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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utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2015

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

22.000,-

omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

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

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

annonse- og artikkelfrist:
13. februar
8. mai
20. august
10. november

Utgivelsesdato er den dato bladet er klart for utsendelse.
Utsendelsen varierer fra 1 til 2 uker.
opplag pr. nr.: ca 2 000

bilag:
2 sidig A 4
13.000,4 sidig A 4
18.000,Alle priser i NOK og ekskl. mva.

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

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

www.sveis.no

NSFs HOVEDSTYRE 2014/2015
erik v. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87
Hans arne Mariåsen, medlem
Rainpower Fabrication AS
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mobil: 90 97 24 07

kathrine Molvik, medlem
Mobil: 92 60 32 89
Jan erik Johansen, medlem
Teknologisk Institutt AS
jan.erik.johansen@teknologisk.no
Mobil: 46 98 43 23
aage Ødegaard, medlem
Agility Group AS
aod@agilitygroup.no
Mobil: 40 06 54 32

eddie Flatås, 1. varamedlem
Kværner Stord AS
eddie.flatas@kvaerner.com
Mobil: 95 19 75 20
idar vartdal, 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk AS
idar@nst.no
Mobil: 91 35 00 73

Sveisekurs
Teknologisk Institutt (TI) tilbyr sveisekurs i alle manuelle sveisemetoder og materialer til
både bedrifter og privat personer som ønsker opplæring i grunnleggende sveis eller praktisk trening før avleggelse av sveisesertifikatprøve.
Ønsker du å lære mer om de enkelte sveisemetodene og materialer, som for eksempel
TIG, MIG, MAG, Rørtråd og Elektrode sveising? Kursene varierer i forhold til ønsket
kompetansenivå og er individuelt tilpasset.
TI tilbyr klasseromsundervisning og praktisk trening i vårt sveiseverksted tilpasset
ditt ønske og behov. Kursdeltakerne får en
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tett oppfølging av instruktør. De tilbyr også
sertifisering av sveisere og «site test» i våre
lokaler, eller ute hos deg som kunde.
Teknologisk Institutt utfører sertifiseringsprøving i henhold til NS-EN 287-1 og NS-EN
ISO 9606-serien.
Les mer om sertifisering av sveisere på
www.teknologisk.no/TI-Sertifisering-as
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Universelle WPS-pakker for alle sveiseutstyrsmerker
Kemppis universelle WPS-pakker ffor
or
o verksteder og anleggsprosjekter byr på en
kostnadseff
ffektiv
ektiv og kvalifisert løsning når de nye standardene skal oppfylles, slik at du sparer
tid
d og penger på følgende
følgende måter:
t4UUUFSBMMFTWFJTFBQQBSBUFOFEVIBSBWBMMFNFSLFS
t*OUFUCFIPWGPSUJELSFWFOEFPHLPTUCBSLWBMJöLBTKPOTQSPTFEZSF
t,WBMJöTFSUFQBLLFSGPS.*(."(PH.." OÌPHTÌGPS.*(."(SSTWFJTJOH
t0QQGZMMFSLSBWFOFUJM&/&9$PH&9$

www.kemppi.com/wps

RASKESTE VEIEN TIL
EN 1090
SERTIFISERING

ESAB / esab.com / + 47 33 12 10 00

