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Innholdsfortegnelse:

... eller kjøp sveise- og
skjæreutstyr fra AGA.
Det er viktig å velge riktig utstyr siden det er mange parametere
som påvirker resultatet. AGA har et stort utvalg av utstyr for
sveising og skjæring.
Better safe than sorry.
www.aga.no
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Når kunnskapsrike folk
snakker sammen…
Binzel Norge A/S har siden tidlig på 90-tallet levert
sveiseutstyr av forskjellig art til Volvo Aero Norge A/S
(VAN) på Kongsberg. Da VAN sto overfor sveising på
vanskelige applikasjoner i det krevende nikkelbaserte
materialet Inconel 718, kontaktet de Per Lorang
Larsen hos Binzel Norge på Hokksund.
VAN kjente Per Lorang Larsen etter
mange års samarbeide og sveiseingeniør Jan Thorberg tok kontakt og
ville vite om Binzels kunnskaper og
erfaringer med plasmasveis kunne
hjelpe dem. VAN ønsket å finne nye

sveisemetoder uten å gå veien om
kompliserte fugeparametre.

Kan dere hjelpe oss?
Kort tid før henvendelsen hadde Per
Lorang Larsen vært tilstede på et

Fra venstre sveiseingeniør Jan Thorberg og metallurg Thorbjørn Save, begge fra Volvo Aero Norge AS og Per Lorang Larsen fra
Binzel Norge A/S. Her ved den nye jiggen i manipulatoren. I den ligger alle funksjoner for bakgassystemet.

AKTUELT

Volvo Aero Norge AS produserer flymotorkomponenter til verdens største flymotorprodusenter og deltar
i sivile og militære motorprogrammer. Med teknologi, kompetanse og omtanke for miljøet bidrar Kongsbergbedriften
til å utvikle stadig bedre og lettere komponenter til flymotortyper for å møte morgendagens krav til CO2-utslipp,
støy og sikkerhet. Volvo Aero Norge AS eies med 77,8 prosent av Volvo Aero Corporation Sweden og 22,2 prosent av
United Technologies, Pratt & Whitney USA. Antall ansatte er ca 550 og omsetningen i 2010 var 1142 MNOK.
SveiseAktuelt besøkte Kongsbergbedriften i slutten av februar.
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produktmøte hos søsterbedriften
Binzel i Spania. Der hadde moderselskapet Binzel Gmbh og den samarbeidende strømkildeprodusenten
og plasmateknologi-eksperten,
østerriske SBI (Solution By Innovation), utviklet en ny serie sveisepistoler som kunne muligens kunne
løse oppgaven VAN søkte hjelp til.

AKTUELT

Positiv prøvesveising

Reis robotanlegg med strømkilder fra SBI i kombinasjon Binzel/SBI spesialpistoler for
Plasma og TIG.

I et møte med VAN presenterte Per
Lorang Larsen nyvinningene og man
ble enig om å sende testmaterialer
og en kravspesifikasjon til Binzel i
Spania. De hadde i mellomtiden utviklet en robotapplikasjon sammen
med en strømkilde fra SBI. Rett før
jul i 2008 mottok Binzel Norge bildemateriale fra Spania som viste de
utførte sveiseforbindelsene. Volvo
Aero Norge fikk bildematerialet til
vurdering. Tilbakemeldingen var
svært positiv. De ønsket en ekskursjon til Binzel Spania.

Det gamle robotanlegget med oppgradert strømkilde. Roboten
viser eksosdelen til jetmotoren plassert i fiksturet.

Samarbeidsgruppen dro
til San Sebastian
I slutten av februar 2009 reiste en
samarbeidsgruppe bestående av
metallurg Thorbjørn Save, metallurg
Håvard Norum og sveiseingeniør
Jan Thorberg fra Volvo Aero Norge,
Per Lorang Larsen fra Binzel Norge
og Erik Steen fra VAN’s servicepartner Pro Team Norge til Binzel i
spanske San Sebastian. Her ble det
utført nye tester og funksjonsprøver.
Deretter utviklet SBI en nøyaktig
behovstilpasset applikasjon. Resultatet er at Volvo Aero Norge har fått

Den nye SBI -installasjonen med alle nødvendige kontrollfunksjoner for sveisepistolhoder, både TIG og plasma, og vekslestasjon for disse.

et meget produktivt utstyr for sveising på vanskelige applikasjoner i

Karakteristiske utfordringer ved tilvirkning av jetmotorer:

• Komplekse geometrier og høyfaste materialer.
• Kvalitet: Meget høye krav til produktintegritet og sporbarhet.
• Meget krevende og kostbar produktutvikling og kvalifisering/sertifisering.
• Relativ lang levetid og tilvirkningsfase for hver modell som utvikles.
• Sterk internasjonal konkurranse.
• Sverige og Norge har høyt kostnadsnivå og dette må møtes med høy
produktivitet for å oppnå lav arbeidskraftskostnad.

Tankfly sikrer mer arbeid på
Kongsberg
KC-46A er navnet på det nye tankflyet til det amerikanske flyvåpenet. Det er basert på 767 og da heter produsenten Boeing. At Boeing vant tankflykonkurransen mot
Airbus, kan bety nye oppdrag verd flere titalls millioner
dollar for Volvo Aero Norge på Kongsberg.
Årsaken er at Kongsberg-selskapet
er eneleverandør av flere deler til
Pratt & Whitney-motoren PW 4000,
som Boeing blant annet benytter på
passasjerflyet B767 i dag, og har
planer om å montere på KC-46A.
En bonus for Volvo Aero Norge
- Ettersom 767-programmet synger
på siste verset, kan du godt se dette
som en bonus for oss, sier program-

det vanskelige materialet som Inconel 718 er.
■

og markedsdirektør Robert Grepperud til tu.no. Avgjørelsen i den kontroversielle anbudskampen, ble offentliggjort på en pressekonferanse
nylig.
KC-46A skal erstatte de rundt 50 år
gamle KC-135 som Boeing også står
bak. De første 18 av de nye tankflyene skal leveres innen 2017.
Kilde: tu.no

Alexander
Binzel gmbH
legger viktig
møte til
Kongsberg
- Med bakgrunn i det vi sammen har
oppnådd i leveransene til Volvo
Aero Norge AS, har Alexander
Binzel gmbH valgt å legge en av
Utviklingsavdelingens konferanser
for Nord-Europa til nettopp Kongsberg, forteller Per Lorang Larsen i
Binzel Norge til SveiseAktuelt.
- En vesentlig post på konfranseprogrammet blir et besøk hos Volvo
Aero Norge AS, forteller Larsen.

AKTUELT
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Høylegert tilsettprogram fra NST
NST INOX er vår nye produktserie for konstruksjoner og installasjoner med ekstreme krav
til styrke og holdbarhet. Denne serien er spesielt tilpasset høye krav til rustbestandighet,
syrebestandighet, samt nye supersterke legeringer som krever tilsvarende sveisetilsett.
Gjennom vårt merkesystem er produktene sporbare fra oppstart produksjon til levert
vare. Høy kvalitet og leveringssikkerhet gjør NST INOX serien til et riktig valg for å få
jobben gjort til riktig tid og kvalitet.

Fargekoding og
produktmerking

NST høylegert TIG-program
Farge

500 mm
1,6 2,0 2,4

Produktnavn

1000 mm
1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0

NST TIG 316Lsi
NST TIG 309Lsi
NST TIG 309LMo
NST TIG Duplex 2209
WEL TIG 329J4L (Superduplex)
NST TIG ERNiCrMo-3/(625)

Lagerførte diametere og lengder. Fullstendig info om MIG og TIG programmet finnes på vår side www.nst.no/INOX

www.erlingsdesign.no

Norsk Sveiseteknikk AS
Postboks 575
Brakerøya
3002 Drammen
Telefon + 47 99 27 80 00

Norsk Sveiseteknikk AS
Avd Møre og Romsdal:
6391 Tresfjord
Telefon + 47 71 18 44 00

Norsk Sveiseteknikk AS
Avd Sørlandet:
Rigetjønnveien 12B
4626 Kristiansand
Telefon + 47 38 01 11 30

www.nst.no
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A technological advance
going around the world
Boost productivity threefold!
POLYSOUDE is renowned throughout the world for its know-how in
terms of TIG Hot Wire welding,
especially in the fields of narrow
gap welding and cladding solutions.
POLYSOUDE is fully committed
to this leading edge technology and
has continued developing the TIG
Hot Wire welding process in a large
number of diverse applications in
numerous industrial sectors, such as
petro chemistry, offshore and onshore (generally covered by the term
‘process piping’), power generation
(conventional and nuclear) and
many more.
To introduce the benefits of the
TIG Hot Wire process to a wider
public, POLYSOUDE has decided
to tour the world in the true sense of
the word in order to demonstrate
these new applications to welding
specialists. These demonstrations
will take place in the United Kingdom, France, Scandinavia, Germany,
Austria, Switzerland, Italy, the USA
and Japan.
What you can look forward to:
- Presentations of the advantages of
the TIG Hot Wire process compared to the TIG Cold Wire process
- Demonstration of dedicated
equipment with Polycar 60 PLC

Fig 1: Welding with a Polycar 60 PLC
carriage type welding head

Fig 2: View of the open type welding
head MU IV 195 HW

carriage type welding head, dual
video and monitoring system
(fig. 1), MU IV 195 HW Hot Wire
open type “Grip-it” welding head
(fig. 2), and P6 HW power source
- Live welding demonstrations: carbon steel 168 x 12.5 mm in 5G
position with open angle J and V,
as well as stainless steel 355 x 90
mm in 2G position Narrow Gap.
The Advantages of the TIG Hot
Wire Process:
- Now accessible to a wider range
of industrial sectors
- A highly developed process, easy
to use thanks to this new technology
- Productivity increase by 2 - 3 without any loss in quality compared to TIG Cold Wire
- Significant increase in deposition
rate:
Average of 0.4 kg/h with Cold
Wire and 1.2 kg/h with Hot Wire
- An affordable alternative giving
the best results compared to other
processes.
POLYSOUDE offers numerous
versatile solutions for orbital TIG
Hot Wire welding in prefabrication
and on site:

Fig 3: “All-rounders”: Open type welding
head MU IV 195 HW

Fig 4: P6 Power Source and open type
carriage welding head Polycar 60 PLC

Open type welding heads as “the
All-rounder” MU IV 195 HW (fig. 3):
- Compact: especially adapted to
various diameters without any
special tools
- Easy to use: extremely quick
installation
Carriage welding heads for “Heavy
Duty” applications Polycar 60 PLC (fig. 4):
- Adapted to high quality requirements in confined spaces with heavy well thickness
- Guarantees high productivity
For more information, please do
not hesitate to contact us:
info@polysoude.com
■

AKTUELT

xTIG HOT WIRE WELDING:
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NSF får ny Cheif Executive Officer-ANB:
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Han som går…
”Dette er en milepæl for de fire sveiserne, for virksomheten Aker Stord og for oss i forbundet,” sa Sverre
Eriksen i Norsk Sveiseteknisk Forbund, da han delte ut
diplomene til landets første internasjonale sveisere i
slutten av november 2010.
Ingen tvil om at det var en stor dag
for Sverre Eriksen (76) etter nærmere 50 års arbeide for norsk sveiseteknisk utvikling. Den blide og
språkmektige trønderske sivilingeniøren har utvist et helt spesielt engasjement innen standardisering og
internasjonalt arbeid. Han har fron-

tet NSF i de internasjonale organisasjonene EWF og IIW, og er også
formann i Governing Board i Norge.
Først i årene fra 1991 til 2008, og nå
fra 2010.
På Sveise- og materialkonferansen i
Stavanger i september i fjor ble
Sverre tildelt Norsk Sveiseteknisk

Forbunds Sveiseteknologiske
Hederspris.
Nå skal Sverre og kona KariMette tilbringe mer tid på hytta i
Trøndelag, men også dyrke deres
største hobby som er reising i utlandet. Sverre har også takket ja til en
plass i SveiseAktuelts redaksjonsråd, så helt kvitt ham blir vi heldigvis ikke. Vi håper å ha glede av hans
kunnskaper i mange år fremover.
Ikke minst som SveiseAktuelts utsendte medarbeider på utenlandske
fagmesser.

Sverre Eriksen
går og Leif Nordal
kommer som NSFs
nye CEO-ANB.
SveiseAktuelt takker
Sverre Eriksen for et
langt og hyggelig
samarbeide som
ikke avsluttes med
dette. Leif Nordal
ønskes lykke til med
sine nye oppgaver.
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Leif Nordal (65) som tar over etter Sverre Eriksen som Norsk Sveiseteknisk Forbunds CEO-ANB, er
slett ikke noe ubeskrevet blad i bransjesammenheng. Han er født i Fjaler
i Dale i Sunnfjord og vokste opp på
en fjellgård som nummer tre i en
søskenflokk på fem. Han er gift, har
to døtre og fire barnebarn.

Solid faglig bakgrunn
Leif er ingeniør, maskin, fra Stavanger ingeniørhøgskole i 1971.
Den ferske ingeniøren tilbrakte de
neste to årene ved Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller hvor han arbeidet med konstruksjon av elektromekaniske produkter. Hans øvrige
utdannelse og sveisefaglige løpebane ser slik ut:
1973-77: Simrad A/S. Ingeniør.
Konstruksjon av elektromekaniske
produkter.
1977-84: Statens Teknologiske

Institutt. Senior ingeniør. Arbeidet
med kursvirksomhet og rådgivning
knyttet til material- og sveiseteknologi.
I 1981 ble han første norske Sveiseingeniør EWE med engelsk sertifikat etter 12 ukers undervisning ved
Cranfield University/The Welding
Institute i Cambridge. Samme året
ble han Sveiseinspektør, EWI.
I årene fra 1978 til 1996 har Leif
Nordal fullført en rekke NTH- og
EU-kurs i blant annet; bruddmekanikk, korrosjonsteknologi, styrkeberegning og utmattingsberegning
relatert til sveiste konstruksjoner.
Nordal har oppnådd B.Sc. grad,
godkjent av NIF.
1984-87: Phillips Petroleum. Sveisespesialist og konstruksjonsingeniør. To år ved Aker Verdal, jacket
2/4 K platform. 1 år offshore, hook
up 2/4 K vanninjeksjonsprosjekt.
1987-91 Teknologisk Institutt. Seksjonsleder for sveiseseksjonen.

1991-95 Aker Engineering. Sveiseingeniør/materialingeniør.
Arbeidet på Troll-prosjektene med
spesifisering og pakkeoppfølging av
leveranser, trykkpåsatt utstyr fra
underleverandører. Derav to år i Italia innen området mekanisk utstyr,
oppfølging, leveranser av smigods/
støpegods/trykkpåkjent utstyr.
I 1995 ble han Godkjent Revisjonleder i følge BS EN ISO 9000 og BS
7229/ISO 10011-1995. Fagrevisor
innen området Metallproduserende
industri.
1996-2000 Teknologisk Institutt.
Avdelingsleder for Avdeling Materialer og Sammenføyning. Ansvar
for personal, budsjett og faglige
aktiviteter.
2000-2010 teknologisk Institutt.
Leder: Teknisk kontrollorgan/revisjonsleder og produkt-godkjenning i
følge krav, trykkdirektivet PED
97/23 EC.
■

Storkontrakt til Ulstein
Ulstein har inngått kontrakt
på levering av et offshore
IMR/konstruksjonsfartøy av
SX148-design til Eidesvik
Offshore.
Kontrakten ble vunnet etter tett
samarbeid med Eidesvik Offshore
og deres partner Subsea 7, i hard
konkurranse med en rekke andre
aktører.
– Det er svært gledelig at Eidesvik igjen velger Ulstein for fremtidsrettet og avansert tonnasje.
Dette blir et toppmoderne

Sammen med Subsea 7 og Eidesvik har Ulstein utviklet et svært avansert og fremtidsrettet offshorefartøy.

IMR/konstruksjonsfartøy for
Nordsjøen som vi håper Subsea 7
og deres kunde Statoil for stor

nytte av, sier konsernsjef Gunvor
Ulstein i Ulstein Group.

AKTUELT

– og han som kommer

Foretrukket sortiment

høylegerte
tilsettmaterialer

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•
•

Metoder
MIG
TIG
Rørtråd
UP / Strip
Elektroder

•
•
•
•
•
•

Legeringer
309L / MoL
316L
Duplex 22 Cr
Superduplex 25 Cr
6Mo / 625
Lean Duplex 22Cr
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Governing Board of Norway
(NSF´s Råd for styring av Internasjonale utdanning)
Da Norsk Sveiseteknisk Forbund i 1991 søkte om
å få godkjenning for å utdanne sveiseteknisk personell i samsvar med de retningslinjer som EWF
(European Welding Federation) inntil da hadde utarbeidet, måtte det opprettes et Råd (Governing
Board - GB) for å styre dette EWF-kontrollerte
arbeidet.

I perioden fra 1991 til og med 2010 har Rådet
hatt 2 ledere – Sverre Eriksen (1991 til 2007 og
2010 –) og Leif Nordal (2008 til 2010).
Rådets medlemmer samles til møte minste en
gang per år og har i tillegg telefonmøter og utveksling av dokumenter via e-post. Rådets arbeidsgruppe har flere møter i løpet av året.

EWF hadde laget retningslinjer for dette Rådet.
Det skulle ha minimum 10 medlemmer fordelt på
personer fra industrien, opplæringsvirksomheter,
standardiseringsorganisasjon og NSF´.

De ulike opplæringsvirksomheter (ATB – Authorised Training Body) som har søkt om godkjenning for å drive opplæring skal også godkjennes
og videre re-godkjennes hvert annet år.
Per dato er det godkjent 9 virksomheter som
dekker følgende fagområder:
- Internasjonal Sveiseingeniør (IWE);
- Internasjonal Sveisetekniker (IWT);
- Internasjonal Sveiseteknikerassistent (IWS);
- Internasjonal Sveiseinspektør på 2 nivå
(IWI-C og IWI-S);
- Internasjonal Sveiser på 3 nivå – Kilsveis,
Platesveis og Kilsveis;
- Europeisk Termisk Sprøyter (ETS) – ennå ikke
tatt opp av IIW.

De ulike medlemmene i Rådet har oppgaver i
ulike grupper som dekker følgende områder:
- Opptak av kandidater for utdanning;
- Kontroll av virksomheter som skal gjennomføre
utdanning;
- Egen klageinstans som skal bearbeide eventuelle klager i samsvar med IIW´s retningslinjer;
- Fire ulike eksamenskommisjoner som skal styre
alle kategorier av eksaminering (skriftlig, muntlig og praktisk (1 for sveisere og 1 for termisk
sprøyting);
- Rådets arbeidsgruppe (4 personer).

Det foreligger søknader fra andre virksomheter,
bl.a. 1 for IWSD – International Welded Structure
Designer.
Det er økende aktivitet når det gjelder arbeidet
med IIW-systemet for utdanning, og i den forbindelse er det viktig å finne nye medlemmer til Rådet da det er retningslinjer for hvor lenge det enkelte medlem kan sitte i Rådet.

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

Robust og pålitelig
Enkel håndtering
Perfekt sveising av stål

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

www.fronius.com

NSF fikk sin godkjenning i 1994 som ANB
(Authorised National Body) og Rådet har styrt
denne virksomheten siden. I år 2000 ble deler av
dette utdanningssystemet overført fra EWF til
International Institute of Welding (IIW) som
gjorde systemet internasjonalt fra det tidligere
europeiske.
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Kloke beslutninger skaper
mer produktive resultater
Sveiseutstyr utvikles fortsatt. Kemppis Wiseprodukter
muliggjør nye funksjonsnivåer innen sveising, som ellers ikke hadde vært mulig å oppnå med standard
MIG/MAG sveiseprosesser.
Wise-produktene er programvareløsninger som muliggjør omfattende
kontroll av egenskapene ilysbuen
som sveisemaskinen produserer, og
for kontroll av maskinens brukeregenskaper. Programvareproduktene
justerer lysbuens egenskaper, noe
som gjør sveiseutstyret til en spesialtilpasset maskin for det enkelte
sveisearbeidet som skal utføres.

WiseRoot
er en effektiv og unik spesialtilpasset kortbueprosess, for manuell eller
automatisert rotstrengsveising for
stål og rustfritt stål. Den tillater en
vid rotspaltetoleranse og det er ikke
behov for buttering eller kermaisk
backing. Den gir tre ganger så rask
rotstrengsveising som TIG-sveising.

WiseThin
Produktserien Wise er utviklet
gjennom mange år, sammen med betydelige industripartnere. Kemppis
sveiseingeniører kunne dra fordelen
av å finne de beste løsningene for
reelle sveisesituasjoner, gjennom
hvert prosjekt, der man testet og forbedret hvert Wise-produkt, innenfor
produksjonsmiljøet for en kunde.
Wise prosessløsninger er kompatible
med FastMig KMS og Pulse og
KempArc automatiseringsverktøy,
og kan kjøpes og integreres i dine
utstyrsleveranser, eller kompletteres
senere, dersom dine sveisebehov
skulle endre seg.

er en spesialtilpasset kald kortbueprosess for manuell og automatisert
sveising og lodding av tynnplater.
Typiske bruksområder omfatter produksjon av kvalitets tynnplater i
jernholdige materialer, blant annet
til bilproduksjon.

WisePenetration
sørger for konstant strøm til smeltebadet uavhengig av forandringer i
sveisepistolens retning eller avstanden mellom sveisepistolen og arbeidsstykket. Prosessen egner seg
både for manuell og automatisk
synergisk MIG/MAG-sveising, især

der sveisen er vanskelig å komme
til.

WiseFusion
frembringer og opprettholder en
optimal kortbuekarakteristikk for
bruksområder som pulsert
MIG/MAG-sveising og sveising
med spraylysbue. WiseFusion holder lysbuelengden optimalt kort for
manuell (WiseFusion) og automatisk
(WiseFusion– A) sveising og sikrer
jevn sveisekvalitet i alle posisjoner.
Og når funksjonen først er stilt inn,
er det ikke behov for regelmessige
justeringer av sveiseparametrene. ■
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Utdanning av sveiseteknisk personell på grunnlag
av internasjonale retningslinjer fra IIW
I år 2000 overtok IIW retningslinjene som frem til da hadde vært utarbeidet av EWF – European Welding Federation – for utdanning av
sveiseteknisk personell på grunnlag
av europeiske retningslinjer. Medlemmene i EWF kom fra EFTA- og
EU-landene. Noen land utenom tilknyttet seg opplegget, men det ble
verdensomspennende først da IIW
tok over. EWF eksisterer fortsatt og
driver mange av utdanningsområdene som IIW ikke tok over og de
utvikler nye områder som senere blir
tilbudt til IIW.
Den første retningslinjen kom ut i
1991 for utdanning av European
Welding Engineer – EWE- Europeisk Sveiseingeniør. Senere er
mange nye områder kommet til.
EWF bygde opp et komplett system for utdanning hvor bl.a. det ble
stilt krav til den organisasjonen i de

enkelte land som skulle være ansvarlig – og videre krav til de organisasjonene som skulle gjennomføre utdanningen.
Også kandidatene som skal gjennomføre den ønskede utdanning blir
det stilt krav til før de kan starte på
utdanningen som er en etterutdanning basert på den enkelte persons
grunnutdanning og praksis.
Norsk Sveiseteknisk Forbund
søkte om å bli ANB (Authorised
National Body) og fikk den første
formelle godkjenning i 1994. Midlertidig godkjenning ble gitt allerede
i 1991 da det første EWE-kurset ble
startet.
Per dato har NSF som ANB
gjennom sitt Råd – Governing
Board – godkjent 8 opplæringsvirksomheter – ATB (Authorised Training Body) for de ulike områdene

som man hittil har valgt å gjennomføre i Norge.
Følgende opplæringsområder er nå
etablert i Norge:
- Internasjonal Sveiseingeniør –
IWE.
- Internasjonal Sveisetekniker –
IWT.
- Internasjonal Sveiseteknikerassistent – IWS
- Internasjonal Sveiseinspektør –
IWI-S (Standard nivå) og – IWI-C
(Omfattende nivå).
- Internasjonal Sveiser – IFW (Kilsveiser; - IPW (Platesveiser og
ITW (Rørsveiser).
- Europeisk Termisk Sprøyter –
ETS
Denne artikkelen vil ta for seg de
3 første områdene, mens det i neste
utgave av Sveiseaktuelt vil bli omtale om de 3 øvrige områdene.

TENN I TRYKK I SVEIS

Vil du ha større suksess med
dine sveiseoppgaver?
Så er den nye Omega 400 ganske enkelt den beste oppgraderingen du kan foreta deg. Med den nye Omega
400 MIG/MAG sveisemaskinen får du førsteklasses
sveiseegenskaper og lett innstillbare parametre.
Når hovedparametrene er innstilt, regulerer du
det synergiske kontrollpanelet og alle øvrige
parametre innstilles automatisk – dette gjør hverdagen mye enklere. Omega 400 kan også brukes
til elektrodesveising og den har polvending for sveising
av Inershield tråd. Omega 400 er DIN perfekte sveisemaskin. Nå - og inn i fremtiden.

Industriveien 1, N-3300 Hokksund
Tlf: +47 32 25 69 00, Fax: +47 32 25 69 01
www.migatronic.no
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Internasjonal Sveiseingeniør - IWE
Personer som ønsker å ta denne utdanningen bl.a. for å kunne dekke krav til ulike oppgaver som
sveisekoordinator, må tilfredsstille følgende krav for opptak:
Etter godkjent eksamen – i regi av ANB´s eksamenskommisjon, blir kandidaten tildelt diplom fra NSF som:
IWE – International Welding Engineer.
Dette diplomet er livsgyldig og det er opp til den enkelte
diplomholder å sørge for kontinuerlig oppdatering av sin
kompetanse på området.
IWE diplom utstedt av NSF i Norge har same nivå og
gyldighet som tilsvarende diplomer fra de øvrige medlemsland i IIW.
I Norge gjennomføres denne utdanningen ved Høgskolen
Stord/Haugesund i samrbeide med Aker Stord (prosjektoppgaven).

Internasjonal Sveisetekniker - IWT
Personer som ønsker å ta denne utdanningen bl.a. for å kunne dekke krav til ulike oppgaver som
sveisekoordinator, må tilfredsstille følgende krav for opptak:
- Grunnutdanning: Minimum Teknisk fagskole
(maskin eller sveiseteknisk linje);
- Praksis: Minimum 4 år sveiseteknologisk praksis på
tilsvarende koordinatornivå;
- Etterutdanning ved ATB: Intensivkurs – internettbasert
– tilsvarende 90 klasseromstimer;
Prosjektarbeid (ca. 2 ukers varighet);
6 timer skriftlig eksamen i de 4 fagområdene:
•
Sveisemetoder;
•
Materialer og deres oppførsel under sveising;
•
Konstruksjon og utforming;
•
Kvalitet, fabrikasjon og prosedyrer;
Presentasjon av prosjektrapport;
Avsluttende faglig samtale.

Etter godkjent eksamen – i regi av ANB´s eksamenskommisjon, blir kandidaten tildelt diplom fra NSF som:
IWE – International Welding Technologist.
Dette diplomet er livsgyldig og det er opp til den enkelte
diplomholder å sørge for kontinuerlig oppdatering av sin
kompetanse på området.
IWT diplom utstedt av NSF i Norge har same nivå og
gyldighet som tilsvarende diplomer fra de øvrige medlemsland i IIW.
I Norge gjennomføres denne utdanningen ved Harstad
Tekniske Fagskole, Harstad og Orme Fagskole, Orkanger.

Internasjonal Sveiseteknikerassistent - IWS
Personer som ønsker å ta denne utdanningen bl.a. for å kunne dekke krav til ulike oppgaver som
sveisekoordinator, må tilfredsstille følgende krav for opptak:
- Grunnutdanning: Minimum Fagbrev i metallbearbeidene område (sveis, plate, seksjonsbygger);
- Praksis: Minimum 4 år sveiseteknologisk praksis på
tilsvarende koordinatornivå;
- Etterutdanning ved ATB: Klasseromskurs – varighet
ca. 200 timer;
4 timer skriftlig eksamen i de 4 fagområdene:
•
Sveisemetoder;
•
Materialer og deres oppførsel under sveising;
•
Konstruksjon og utforming;
•
Kvalitet, fabrikasjon og prosedyrer;
Muntlig eksamen – i grensetilfelle.

Etter godkjent eksamen – i regi av ANB´s eksamenskommisjon, blir kandidaten tildelt diplom fra NSF som:
IWS – International Welding Specialist.
Dette diplomet er livsgyldig og det er opp til den enkelte
diplomholder å sørge for kontinuerlig oppdatering av sin
kompetanse på området.
IWS diplom utstedt av NSF i Norge har same nivå og
gyldighet som tilsvarende diplomer fra de øvrige medlemsland i IIW.
I Norge gjennomføres denne utdanningen ved Teknologisk Institutt, Materialteknologi, Stavanger og ved Høgskolen Stord/Haugesund i samarbeid med Aker Stord.

AKTUELT

- Grunnutdanning: Minimum Bachelor of Science (BSc);
- Praksis: Minimum 4 år sveiseteknologisk praksis på
koordinatornivå;
- Etterutdanning ved ATB: Intensivkurs – internettbasert
– tilsvarende 120 klasseromstimer;
Prosjektarbeid (ca. 2 ukers varighet);
8 timer skriftlig eksamen i de 4 fagområdene:
•
Sveisemetoder;
•
Materialer og deres oppførsel under sveising;
•
Konstruksjon og utforming;
•
Kvalitet, fabrikasjon og prosedyrer;
Presentasjon av prosjektrapport;
Avsluttende faglig samtale.

TRENGER DU

SVEISEFUGER?
NYHETER FRA TRI TOOL:

208B fra 2" - 8"

214B fra 4" - 14"

236B fra 12" - 36"

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

Torridalsveien 20 / N-4630 Kristiansand S - Norway
Tel.: +47 98 09 99 99 / post@tritool.no / www.tritool.no
Kristiansand Trykkeri AS
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Ny KempArcfamile for
sveiseautomasjon
Kemppi har utviklet den nye serien KempArc automasjonsstrømkilder for Synergic og Pulse MIG/MAG-sveising. Denne nye plattformen kan tilby en komplett produktserie til kunder som bygger seg nye automasjonssystemer eller erstatter og ettermonterer eksisterende
strømkilder.
KempArc aksepterer alle de busmiljøer som er i alminnelig bruk,
som Profinet, Ethernet eller Devicenet eller bus-miljøer med standard
analog inn/ut-kommunikasjon. For
felt-bus-kommunikasjon tilbyr
Kemppi nå spesialtilpassede bitrater
for standard kommunikasjon. Bitratene lastes inn på forhånd til grensesnittkortet. Det er derfor ikke behov
for å laste opp spesiell programvare
til de enkelte strømkildene, noe som
gjør at man enkelt kan hente en standard strømkilde fra lager.
Optimaliser parameterinnstillingene for hver enkelt sveis. De nye
KempArc- modellene øker antall tilgjengelige kanaler til 200, og separerer hver sveisesøm til sin egen kanal, noe som gjør at innstilling av
den enkelte jobben blir enkel og
nøyaktig.

Project pack gir det bredeste utvalget for kunden. KempArc-serien
har nå ’Project Pack’ integrert, sveiseprofilsystemet som sikrer at hver
enkelt kunde kan velge den sveiseprogramvaren som trengs til akkurat
deres applikasjon. Robotsveisemaskiner fungerer vanligvis med én type
tråd- og gasskombinasjon i hele produktlivssyklusen, så hvorfor kjøpe
100 sveisekurver som ikke vil bli
brukt? Project Pack gjør også programmering i felten mye enklere, og
feilaktig valg av sveisetråd og gass
minimaliseres. Med KempArc-systemene kjøper du bare det du
trenger, ettersom du trenger det!
KempArc tilbyr løsningen Wise.
Automasjonsserien KempArc kan nå
tilby prosessløsningene Wise™,
som retter seg inn mot og integrerer
spesifikke fordeler ved automatiserte
sveiseprosesser.
Uavhengig av endringer i avstand
mellom kontaktrøret og arbeidsstykket, for eksempel på grunn av komponentform eller design, vil WisePenetration holde sveisestrømmen
konstant, gjennom hele sveisesyklusen. WiseFusion vil redusere varmetilførselen og opprettholde en optimalt kort lysbue, uavhengig av sveiseposisjon. Man kan også påvise
forbedringer i sveisens utseende
samt høyere sveisehastighet, noe
som muliggjør enklere dimensjonering av sveisesømmen.
Ytterligere automasjonsprodukter
i Wise-serien er WiseThin og WiseRoot. Wise produktløsninger forbedrer kvaliteten på sveisen og sveise-

produktiviteten, og gir kunder som
arbeider etter krevende spesifikasjoner og sveiseprosedyrer, økt sikkerhet. Wise automasjonsprodukter reduserer også programmeringstiden
for sveiserobotene.
Gjør oppsett i frakoblet tilstand
eller under produksjon, uten å avbryte sveisingen. En nyutvikling i
Kemppi Arc Browser muliggjør maskinoppsett med robotens kontroll
tablå (kun Fanuc) eller en laptop
som ikke er online, eller i løpet av
produksjonssyklusen uten å avbryte
sveisingen. Dette gjør at man sparer
tid under installasjon for produksjonsmiljøer med høy belastning.
Inn- og utgangssignaler kontrolleres
også med Browser-programvaren,
og forbedrer systemvedlikeholdet.
Du kan til og med koble maskinen
fortsettelse side 21
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Flammehemmende arbeidstøy
tilfredsstiller nye krav

Plagg med flammehemmende egenskaper har tradisjonelt sett vært
tunge og stive å ha på seg. Synfiber
ønsker med denne nye serien å gi
brukeren en ny og mer komfortabel
opplevelse ved bruk av flammehemmende arbeidstøy.
Daletec har utviklet en myk og
lett metervare som oppfyller kravene
til flammehemming. Metervaren består av 74 % bomull, 25 % polyester
og 1 % antistat, og tykkelsen er 290
g/m2. Serien leveres i fargekombinasjonen mørk grå/high-vis gul.
– Alle plagg er utstyrt med StoNor flammehemmende refleks, og
designen fortsetter der vi slapp med

fortsettelse fra side 19

Ny KempArcfamilie...

din til lokalt Intranett og ha all
denne funksjonaliteten – fra kontoret.
Identifiser enkelt alle sveiser. Du
kan nå tildele hver kanal et enkelt
produktnavn, noe som gjøre identifi-
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Synfiber AS har utviklet en ny serie med flammehemmende arbeidstøy som tilfredsstiller den nye normen
ISO 11612. Klærne oppfyller også kravene til Synlighet, EN 471.
Stihl X-Fit, sier produktansvarlig i
Synfiber, Jan Fyrde.

Komfort og sikkerhet
Design og brukervennlighet er utarbeidet på grunnlag av at serien skal
tilfredsstille kravene til flammehemming og synlighet. Den nye kolleksjonen oppfyller kravene for elektrostatiske egenskaper (EN 1149), sveising (EN 11611) og lysbue (EN
61482).
– Dette gjør at ansatte i e-verk,
smelteverk, el-installatører, tankbilnæringen, sveiseverksteder osv. nå
får en ny valgmulighet hva gjelder
vernebekledning, hevder Fyrde.
I første omgang lanseres arbeids-

kasjon av sveisene mye enklere. Nå
er det ikke lenger bare et nummer!
Reduser investeringene og vedlikeholdskostnadene med Master-Pull.
Med KempArc Pulse-maskinene kan
du koble til alle vanlige Push-Pullpistoler som tilbys i dagens marked.
Med utviklingen av ’Master-Pull’systemet får du fordelene ved PushPull-systemer med bare én styrende

jakke, arbeidsbukse, håndverksbukse
og kjeledress. Vinterprodukter kommer i 2011.
www.synfiber.no

frontmotor. Master-Pull reduserer
investerings- og vedlikeholdskostnader, sammenlignet med vanlige
Push-Pull-installasjoner.
DataGun tilbyr enkle systemoppgraderinger. Det nye, unike DataGunverktøyet tilbyr ulik funksjonalitet for systemoppgraderinger i felten, uten normal støtte fra laptop.
DataGun muliggjør:
• Oppdatering av firmware
• Installasjon av sveiseprogramvare
• Installasjon av Wise-produkter
• Sikkerhetslagring av system
Prøv før du kjøper. Det finnes
også en Demogun tilgjengelig, forhåndslastet med Wise løsningsprodukter for test og evaluering hos
kunde.
For ytterligere detaljer og informasjon om alle disse automasjonsproduktene, vennligst kontakt nærmeste forhandler eller besøk
www.kemppi.com
■

Alltid nye materialtekniske utfordringer
- og heldigvis også løsninger!
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Orbital TIG welding –
Polysoude makes a
technological leap forward
New high-tech weld
heads: more productive,
more ergonomic
Nantes, January 17th, 2011. With
modern inverter power sources such
as the P4 and the larger P6, Polysoude, Nantes, has set a new technological standard for automated orbital TIG welding. With this advance
the French market-leader is opening
up new dimensions in quality and
cost-effectiveness for plant construction. In a second step the company
has technologically and visually
adapted the other crucial components of its high-tech orbital welding
systems to the new joining concept:
brand-new welding heads that are
particularly easy to use and that are
of ergonomic and futuristic design at
the same time.
These new orbital welding heads
also make tube to tubesheet welding
and tube-tube welding particularly
easy for the operator. During the de-

The new tube/tubesheet welding head
TS 8/75 impresses in various ways. At
the same time: it is more compact,
more ergonomic, more productive, more
straightforward, more fully automatic,
and more precise than conventional
welding heads.

The realm of the tube/tubesheet welding head is joints on heat exchangers. In this
area only an automated welding process is cost-effective

velopment of the TS 8/75 tube/tubesheet welding head, the requirement
was: more compact, more ergonomic, more productive, more straightforward, more fully automatic, and
more precise. The Polysoude team
improved upon these requirements –
the TS 8/75 impresses with its low
weight and compact shape when applied to the workpiece; its ergonomic double grip with integrated control buttons for clamping and welding; the integrated pneumatically
operated clamping/centring system
makes it possible to work with several welding heads simultaneously;
the wire feed and support legs are
particularly easy to adjust; the standard arc height adjustment (AVC)
assists the fully automatic joining
process; the integrated simultaneously rotating wire feed ensures the
feed velocity is constant and the impact position for the filler wire is
also constant.
The new welding head takes a
long service life and operating times

in its stride with the closed cooling
water circuit. A collector supplies
the continuously rotating torch with
power, shielding gas and cooling
water – the mass of cables and hoses
on conventional torches is therefore
a thing of the past.
The realm of the tube/tubesheet
welding head is making joints on
heat exchangers – one of the most
versatile process components and
one with the most variable shape:
for steam generators in power stations, cooling in air-conditioning systems and heating systems, and sterilisation in the food industry. In these
applications it is often necessary to
make several thousand identical
joints. For this reason only an automated welding process is cost-effective here – the defect rate with Polysoude joining systems is almost
zero. This statement applies to all
basic materials, irrespective of whether it is carbon steel or stainless
steel, titanium, zirconium, or
duplex.
■
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Uvdal Maskinfabrikk AS er en veletablert mekanisk bedrift med 52 ansatte med hovedkontor og verksted i Nore og Uvdal kommune, og avdelingskontor i Hokksund. Bedriften er totalleverandør
av automasjon, spesialmaskiner og underleveranser til annen industri. Vi har høy kompetanse innen engineering og produksjon. Våre dyktige ingeniører har lang erfaring innen konstruksjon og
produksjon, vi har dyktige fagarbeidere som betjener vår innovative og høyteknologiske maskinpark, samt sveiseavdeling med se rtifiserte sveisere. Ny og avansert teknologi krever kontinuerlig
oppdatering av faglig kompetanse og vi har til enhver tid høyt kvalifiserte ansatte.

Sveisekoordinator (IWS
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Vi kan tilby et kreativt og godt arbeidsmiljø i en solid bedrift med stort potensial.
Lønn etter avtale. Gode forsikringsordninger.
et Karin Nørstebø på telefon 32 74 25 13
Spørsmål om stillingen kan rettes til Bettyeller e-post: bkn@umf.no
Søknad med vitnemål og attester sendes til Uvdal Maskinfabrikk AS, Nore og Uvdal
Næringspark, NN 3632 Uvdal, eller på e-post: bkn@umf.no
Søknadsfrist: 08.04.2011
For mer informasjon, se vår hjemmeside: www.umf.no
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Dette sa han før Yrkes-EM:

Fag: Sveiser
Bosted: Stord, kommer opprinnelig fra Kvål i Trøndelag
Bedrift: Aker Stord
Alder: 21
Utdanningsløp: Grunnkurs mekaniske fag, vk1 plate og sveis og deretter to år lærling.
Hvordan vil du beskrive deg selv
som person?
- Jeg er en snill å hyggelig gutt som
liker å bli kjent med nye mennesker!
Hvorfor har du valgt ditt fag?
- Jeg fikk en helt spesiell følelse for
faget første gang jeg fikk prøve å
sveise.
Hva er det beste med faget ditt?
- I sveisefaget blir man aldri blir utlært, her kan jeg alltid lære noe nytt!
Hvorfor skal andre velge det faget
du har valgt?
- Sveis er et spesielt fag hvor man
lærer mye og man får jobbe med
mange interessante folk.
Hvordan opplever du å være tatt ut

til å være en del av det norske landslaget i yrkesfag?
- Jeg synes det er en stor ære å få lov
til å representere Norge. Jeg er meget stolt over å få lov til å være med
på det. Jeg gleder meg!
Hva er forventningene til din egen
innsats i yrkes-EM?
- Jeg har bestandig hatt store forventninger til meg selv, så jeg går
for pallplass!
Hvordan har du forberedt deg til
yrkes-EM?
- Jeg har snakket en del med eksperten i mitt fag og trent en del
på oppgavene som skal gjennomføres.

Vil deltakelsen i yrkes-EM ha noe å
si i forhold til din videre karriere?
- Egentlig tror jeg ikke det vil ha
så velidig stor betydning for min
videre karriere, men det kan man
aldri vite.
Hva driver du med på fritiden din?
- Mye av fritiden min går med til å
trene, og den tiden som er igjen etter
det så er jeg helst sammen med gode
venner.

Tekst og foto:

Dette sa han etter Yrkes-EM:

Fantastisk å sveise for Norge
Mats Fremo Røskaft fra Aker Solutions på Stord har
vært konsentrert og nøyaktig gjennom hele konkurransen.
– Jeg har nok bommet litt på noen
av oppgavene, men jeg har gjort
mye bra også, sier han og smiler
bredt fra øre til øre. Mats kommer
opprinnelig fra Kvål i Trøndelag,
men er nå bosatt på Stord.
– Det har vært utrolig lærerikt og
spennende å være med på dette. Jeg
har laget en trykktank som skal
trykktestes, har laget en rustfri boks,
en aluminiumsboks, to plater som
skal bøyes og et rør som skal røntgengjennomlyses. Trykktanken vil
nok være den avgjørende delen av
konkurransen, tror Mats.

Oppfordrer andre til
å delta
– Opplegget her har vært helt fantas-

tisk. Det har vært hyggelige konkurrenter og greie dommere. Om en
spør meg om han eller hun bør delta
i slike Skills-konkurranser så får de
et stort ja i svar fra meg.
– Det er et slit når det står på,
men deilig når det er over. Jeg ble
litt stresset på slutten når jeg merket
at jeg hadde dårlig tid. Jeg føler likevel at jeg har tatt det rolig og vært
konsentrert hele veien.

Bra gjeng
– Om yrkeslandslaget vil jeg si at vi
er en helt fantastisk gjeng. Vi heier
på hverandre og håper på medaljer
for hverandre! Dette har vært en stor
opplevelse!

MAG welding of high strength
special-purpose structural
steel with flux cored wires
Dr.-Ing. E. Engindeniz

Introduction
In order to meet the increasingly demanding requirements on steel regarding its strength, especially for
the construction of mobile cranes,
pressure vessels, utility ve-hicles,
turbines, underwater vehicles etc.,
over the past 30 years, steel producers have been pushing research to
such an extent that construction steels of 1100 N/mm2 are now available and have been in use for 5
years. When developing the new steels the customers’ wishes regarding
good weldability, high toughness
and operational safety were of
course taken into account. These are
prerequisites for the economically
successful use of high strength steel.
This report first discusses cost savings and describes the highstrength steels that are currently available and then treats the associated
welding engineering aspects. In the
last part the latest developments in
the field of filler materials for fluxcored elec-trodes and their processing methods are pointed out.

higher load capacity can be achieved
if the net weight remains the same.
This is similar in the field of submarine construction where significantly
higher diving depths can be realized
at a comparable design weight.
Thanks to the reduced thickness of
the sheets, material purchasing costs
both for base material and for consumables are lower. Since the lower
sheet thickness also reduces welding
times, costs for labor and machinery
can be saved. A comparison of the
costs for S 1100 QL (1.8942) and S
235 JR (1.0037, formerly St 37-2)
can be seen in figure 1 in the case of
a single V butt weld and a double V
butt weld. The results clearly show
that the costs saved are approximately proportional to the yield points
and amount to about 80%.

Table 1 lists the steel grades of class
690 N/mm2 < Rp0,2 < 1100 N/mm2
from three producers. All grades are
water-quenched fine-grained steels,
which are mainly used for mobile
crane, utility vehicle and vessel construction and mechanical engineering.
The likewise water-quenched finegrained steels shown in table 2 are
mainly used for the construction of
underwater vehicles.

table 1: ladle analyses of the waterquenched, high strength fine-grained
steels.

2. Economic evaluation of
high strength steel use
By choosing high strength steel in
the constructive design of components, the sheet thickness is tremendously reduced while the functionality of the construction remains unchanged. The best example for this
are applications in the mobile crane
and utility vehicle construction
where a lower net weight saves
energy costs and reduces trans-port
distances. Besides, the efficiency of
the vehicles can be improved as a

3. Weldable high strength
special-purpose structural
steels

figure 1: comparison of welding costs
for S 1100 QL and S 235 JR

As can be seen from the chemical
ladle analysis of equivalent classes
there are almost no differences in
the main alloy formation. In the tables the maximum content according to the manufacturer was given
for all elements. Therefore, actual
analyses might produce different results. Generally, the content of trace
elements and impurities such as P, S,
H, N, O must be minimized in all
steel grades. For this purpose steel
producers use the technologies of

Denne fagartikkelen av
Dr.-Ing. Engindenlzer er
lang og legger beslag på
for stor plass i SveiseAktuelt.
Du finner den derfor i
sin helhet på
Norsk Sveiseteknisk Forbunds
hjemmesider: sveis.no
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Mats Fremo Røskaft,
Norgesmester og 3. i Nordisk
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Kvartmila ”the fastroute”
med Kemppi
TJH Racing er et av de mest framgangsrike dragbike
teamene i Europa, og Trond J. Høiberget og hans crew
på 7 personer ble i 2009 både norsk og nordisk mester.
Sykkelen de konkurrerer med, “Spirit of Toten”, starter
i klassen Super Twin Top Fuel Drag Bike.
Hver sykkel i denne klassen er håndbygd og unik i sitt slag. Teamet må
derfor til enhver tid være rustet til å
utføre nødvendige reparasjoner og
modifikasjoner på egen hånd. TJH
Racing’s mekaniker team har en vel-

utstyrt teambuss med mobilt verksted som følger sykkelen på løp og
stevner rundt i Europa.
I dragracing ligger fokuset på å
flytte minst mulig vekt med mest

mulig hestekrefter. Som følge av de
ekstreme kreftene, blir alle deler av
sykkelen utsatt for kraftig belastning. Bruken av sterke og lette materialer er avgjørende, og aluminium,
krommolybden, titan osv. er utbredt.
Et velfungerende TIG sveiseapparat
er derfor en helt nødvendig del av
teamets utstyrspakke. I teamets stasjonære verksted hjemme på Toten
må sveiseutstyret tilfredsstille kravene til presisjonssveising av høy
kvalitet. Samtidig trenger TJH
Racing lett, robust og brukervennlig
utstyr til raske reparasjoner og “last
minute” justeringer i depoet på
stevner og løp.
Flere av team medlemmene jobber som mekanikere og ingeniører
på dagtid, noe som gjør at teamet
sitter på solid mekanisk kunnskap
og industriell erfaring. Som de profesjonelle aktørene de er var TJH
Racing derfor ikke i tvil om at
Kemppi måtte stå øverst på ønskelisten da tiden var inne for å skaffe seg
et nytt sveiseapparat.
Teamet er trygge på at de har funnet den best tenkelige løsningen på
sine krevende behov med Kemppi
MasterTig MLS 2300 ACDC. Mas-

AKTUELT
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terTig MLS 2300 ACDC passer til
både TIG og MMA sveising. Maskinen egner seg til sveising av alle metaller og er spesielt god på aluminium og rustfritt stål. Den tilbyr en
både solid og avansert løsning for
TIG sveising. Sveisekarakteristikken
er utviklet på grunnlag av det siste
av forskning på området, og maskinen tillater alle slags TIG prosesser,
f.eks. AC, DC+, and DC-. I tillegg
er det mulig å benytte en kombinasjon av likestrøm og vekselstrøm,
såkalt MIX TIG.
TJH Racing’s egne kommentarer om
Kemppi MLS 2300 ACDC:
Teamsjef Tor Erik Westbye sier TJH
Racing er vel tilfreds med sitt valg
av sveisemaskin: ”Vi er kjempefornøyd med sveise apparatet og det
har gått som ild i tørt gress at vi har
det mest avanserte og det som er lettest å bruke av sveiseapparat. På
Gardermoen var vel apparatet i bruk
for 5 eller 6 forskjellige team.
Kemppi har i aller høyeste grad
svart til våre forventinger, og

tilbakemeldingene som vi får fra de
som låner det er kun positive. Det vi
hører mest av er at “hadde vi hatt
sånn på jobben/eller hadde jeg fått
ett sånt apparat skulle jeg ha sveiset
hele tiden.”
Kemppi på sin side er glade for å
nok en gang ha bidratt til at enda
flere oppdager ”The Joy of Welding”!
TJH Racing’s egen rapport fra 4
UEM runde på Veidec Festival på
Mantorp 4 August:
Etter løpet på FHRA Nitro Nationals
i Finland hvor TJH Racing kvalifiserte til # 5, og måtte avbryte etter
burnouten i første runde på grunn av
en shutoff switch som “didn’t want
to race”, satte vi kursen mot Veidec
Festival og 4. runde i UEM på Mantorp i Sverige. Vi ankom Mantorp på
tirsdag slik at vi hadde god tid til å
sjekke at alt var i orden med sykkelen. Fredag kjørte vi bare et drag på
grunn av dårlig vær. Tiden ble dårlig, 4,84 sek. Sykkelen hadde for
mye krefter for den glatte banen. På

Fakta om Super Twin Top Fuel
Drag Bike klassen

• FIM-Super Twin Top Fuel Drag Bike er den offisielle europeiske klassifiseringen for Drag Racing med 2 sylindrede
motorsykler som bruker nitrometan som drivstoff.
• Det legges ingen begrensninger på konfigurasjon av den
tosylindrede motoren, bortsett fra disse reglene:
• Maksimalt tillat sylindervolum 3000 cc for motorsykler med
normal sugemotor som bruker inntil 100% nitrometan.
• Maksimalt tillat sylindervolum 2000 cc for kompressor eller
turbo matede motorsykler som bruker inntil 90%
nitrometan blandet med metanol.
• Maksimalt tillat sylindervolum
1700 cc for kompressor eller turbo matede motorsykler
som bruker inntil 100% nitormetan.
©RR09 UEM Technical Rules for
Drag Bikes 2008 14-01-2008

lørdag var det mye bedre vær og vi
var mer enn klare til å konkurrere
om de 8 plassene på stigen. Det første draget var noe bedre, men med to
sprukne clutch plater gikk sykkelen
opp i røyk. Vi kjørte 4.81 og kvalifiserte til # 10. Det neste og siste draget måtte vi gjøre bedre, så vi monterte en ny clutch og gjorde noen
mindre justeringer. Som vi tenkte
fungerte dette oppsettet for oss, noe
poengtavla bekreftet. Med 4,52 sek
gikk vi fra kvalifisert som # 10 til #
1. Etter oss var det bare 3 team som
kjørte bedre, og vi var veldig fornøyde med å kvalifisere til # 4 av
22 deltakere. Søndag utgikk på
grunn av regn, så det ble ingen eliminasjonsrunder. Vi klarte for øvrig
å bli beste norske team i Super Twin
denne helgen. Med dette i bakhodet
er vi klare for femte runde UEM.
Sunoco Drag Challenge på Gardermoen Raceway vil være vert for
denne UEM runden.
Tor Erik Westbye
Team Manager
TJH Racing

Fakta om TJH Racing’s drag bike
”Spirit of Toten”

• 175 cui (2860 ccm), Slaglengde 5, 25” X Boring 4, 6”
• PRP Race Engine, bygget i Canada
• Kraftoverføring: Bentec 2- girs med belte og
Bentec clutch
• Ramme: 4130 crommoly ramme bygget av
Gunnar Olsson
• Hjul: Fram: 17”. Bak: 14x31x15”
Goodyear Drag slicks
• Gaffel: Yamaha R1
• Beste ET/Fart: 6,831 @ 329,52 km/t
• Vekt: 326 kg
• Hestekrefter: 800+
• Bremser: ISR
• Tenning: Dynatek 4000
©www.tjhracing.com
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til rørtråd som sveiser i alle stillinger. Den gir et ferritt/austenittisk
avsett med 25% Cr/ 10% Ni/ 4%
Mo/ 0,25% N, og et ferrittinnhold på
ca. FN 50.
Tråden brukes til sveising av superduplex stål, f.eks. 1.4410, 1.4501,

Elga lanserer en ny rørtråd med sedvanlig gode stabile mekaniske verdier og svært gode sveiseegenskaper. Cromacore 2507 er korrosjonstestet ved 40 °C. Tråden lagerføres
både hos Elga og våre forhandlere.
Cromacore 2507 er en nyutviket ru-
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1.4507, S32750, S32760, som har
høyere fasthet og bedre korrosjonsmotstand enn standard duplex avsett.
Varmetilførselen bør begrenses til
0,5-2,5 kJ/mm for å sikre en rett ferritt/austenitt
-balanse, og hindre utfellinger og
intermetalliske faser. Cromacore
2507 har god slagseighet ned til 46°C.

AKTUELT

Ny rørtråd for
super-duplex fra Elga
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Kinas overskudd krymper
I desember importerte Kina varer og
tjenester til en verdi av 141 milliarder dollar, omtrent 850 milliarder
kroner. Det var 25 prosent mer enn i
samme måned for ett år siden, og
6,5 prosent mer enn i november.
Også fra oktober til november løftet
importen seg betydelig, med 13,4
prosent fra måneden før, ifølge Danske Bank. – Den sterke importveksten er konsistent med vår oppfatning om at veksten i Kina holder på
å akselerere, hvilket skyldes økende
innenlandsk etterspørsel, skriver
bankens senioranalytiker Flemming
J. Nielsen i en kommentar, ifølge
E24. En av sektorene der importen
går til himmels, er biler og kjøretøy.

Kinas bilsalg til
himmels
Bilsalget i Kina steg med 32 prosent
i 2010. Over 18 millioner nye biler
ble solgt i løpet av året. Ny rekord
for verdens største bilmarked. Kina
passerte USA som verdens største
bilmarked i 2009 og er blitt et eldo-

rado for internasjonale bilprodusenter. General Moters, Ford og Volvo
registrerte alle nye salgsrekorder i
fjor.

338 millioner
Euro
Eller rundt 3504 millioner norske
kroner tjente Real Madrid i 2010.
De helhvite tjente dermed mest
penger blant verdens fotballklubber.
På de neste plassene på rikingelista
følger Barcelona (398 Euro), Manchester United (349 Euro), Bayern
München (323 Euro), Arsenal (274
Euro) og Chelsea (255 Euro)

Flytrafikken
kraftig opp
I 2010 reiste 19.991.113 passasjerer
over Oslo Lufthavn Gardermoen.
Det er en drøy million, eller 5,5 prosent, flere enn året før. Antall flybevegelser var 212.311. Det er 1282
flere enn året før, eller en økning på
0,6 prosent. Det betyr at Gardermoen i 2010 befordret fem millioner
flere passasjerer med tilnærmet

Praktisk sveisetelt
Sveiseteltet er først og fremst
beregnet på mindre sveisejobber utendørs, som for eksempel
reparasjoner.
Teltet beskytter selve sveiseprosessen mot
vær og vind, og beskytter dessuten omgivelsene mot sveisegnister og sjenerende
stråling. Teltet består av selvslukkende PVCduk og holdes oppe av en ramme av galvaniserte rør. Det har åpning i begge ender, er
enkelt og raskt å montere og lett å flytte fra
sted til sted.
Sveiseteltet leveres av
L.M. Dahl Ingeniørfirma A/S,
www.lmdahl.no

samme antall flybevegelser som i
1999. På utland reiste 10.126 944
passasjerer. Det var 7,1 prosent flere
enn i 2009, men 2,1 prosent under
toppåret 2008.
Bergen lufthavn, Flesland hadde en
økning på 4,5 prosent. Trondheim
lufthavn, Værnes 2,8 prosent og Stavanger lufthavn, Sola 1,5 prosent
mer enn i 2009.

Større fart i
industrien
Industriens ordretilgang økte med
17 prosent fra tredje til fjerde kvartal
i fjord, melder Statistisk Sentralbyrå. Ordrereserven økte med 6 prosent i samme tidsrom, slik at både
ordretilgsngen og ordrereserven
viser positiv utvikling.
For ordretilgangen var det eksportmarkedet som bidro til økningen fra
tredje til fjerde kvartal i fjor, med en
oppgang på 42 prosent. Ordretilgangen fra det innenlandske markedet viste en reduksjon på 10 prosent
i samme periode. Et tilsvarende
bilde ble tegnet for ordrereservene,
hvor det innenlandske markedet falt
med 3 prosent, mens eksporten økte
med 12 prosent.
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Ny vernesko fra Synfiber:

Den norske arbeidstøyleverandøren Synfiber AS,
er nå på markedet med en ny, ikke-metallisk arbeidssko med vernetå og spikertramp-beskyttelse.
Verneskoen har fått navnet Ares, og
tilfredsstiller den Europeiske normen EN345 S1P.
For at skoen skal være så lett og
sikker som mulig, er Ares utstyrt
med ikke-metallisk spikertramp og
kompositt tåhette.

Ny generasjon såle
Yttersålen, G Sport, er en ny genera-

sjon såle med lav vekt. Sålen gir
optimal beskyttelse, støtdemping og
komfort, og er velegnet på sko som
skal brukes inne eller ute på vår,
sommer og høst. Den er også forlenget over tåhetten i en snabelkonstruksjon. Dette er et vektbesparende designelement som gir ekstra
slitestyrke.
Skoen for øvrig er produsert i syn-

Synfibers nye vernesko Ares.
Foto: Synfiber

tetisk materiale og Taidura, og er
både mer moderne og sporty enn
tradisjonelle vernesko.
Veil pris kr 975,- (inkl. mva.)
Les mer på www.synfiber

Oljearbeidere må måle kroppsmassen
Oljearbeidere kan fortsatt få beskjed
om å slanke seg, selv om det ikke
lenger stilles krav om maksimal
kroppsvekt for de som jobber i
Nordsjøen. Los nettsted frifagbeve-

Nyheter fra
TESS
Slangespesialisten TESS lanserer en
rekke nyheter for slangebrukere og
til industrien generelt. Vektbesparende bruddkuplinger og sveisemaskiner av eget merke, er bare to av
flere nyheter de ansatte i TESS gleder seg til å presentere i markedet.
Helnorske TESS, som er landets
største leverandør av slanger og tilhørende tjenester, lanserer i disse
dager årets håndbok. Den er på 1920
sider og inneholder storparten av
hovedsortimentet i den landsomfattende handels- og tjenestebedriften.

gelse.no melder at arbeidere med
kroppsvekt over 120 kilo og livvidde
på 115 centimeter ikke skulle få
reise ut på plattformene.
I stedet skal man måle kroppsmas-

sen, såkalt BMI. Helsedirektoratet
går inn for at en kroppsmasseindeks
på over 35 skal utløse en samtale
med legen. En BMI på over 30 regnes som helseskadelig overvekt.

FAKTA OM NORSKE
SKIPSVERFT
Det er cirka 25 verft i Norge som bygger skip.
85 prosent av skip til norske rederier er bestilt på Vestlandet.
86 prosent av skip som bygges på norske verft er offshoreskip.
I 2008 fikk verftene problemer tiltross for rekordhøye bestillinger flere
år og store ordrebøker.
To verft; Havyard Fjellstrand og Karmsund Maritime gikk konkurs i
2008.
STX gikk med underskudd.
To årsaker til problemene: Forsinkelser og kraftig kostnadsøkning.
I 2009 fikk verftene et løft med bakgrunn i tidligere inngåtte kontakter.
(Kilde Aftenposten fakta)

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 2 er 15. mai

AKTUELT

Prisgunstig og sporty
lettvekter

WE DIDN´T
REINVENT THE WHEEL.
BUT THE WIRE.

STEIN-MEGAFIL®
SEAMLESS COPPER COATED FLUX CORED WIRE

STEIN-MEGAFIL® for your welding tasks.
This all around seamless flux-cored wire with unique welding properties has been created to suit
your welding requirements. Its structure has high dimensional stability and is free of any torsion
and twist making it an ideal partner for precision welding. It defies moisture absorption and therefore requires no re-drying. Its outstanding electrical conductivity and stable arc and puddle
characteristics are additional highlights.

Drahtzug Stein
67317 Altleiningen (Germany)

ENEIMPORTØR:

Tel: +49(0)6356 966-0
Fax: +49(0)6356 966-114

info@drahtzug.com
www.drahtzug.com

Tel: +47 55 15 40 06
www.tbentsen.no
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Norsk Sveiseteknisk Forbund
Avdeling Trøndelag

TRØNDSK SVEISEDAG
ONSDAG 04. MAI 2011
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
TID: 09.00 – 17.00 (23:00)

Vågen AS er leverandør av
prosessutstyr til industrien, og
har for tiden stor aktivitetsøkning både nasjonalt og internasjonalt. Vi arbeider med produktutvikling, salg og prosjektoppfølging av utstyr for effektiv
massehåndtering.
Olje og gass industrien er vårt
største marked, men vi levere
også til næringsmiddelindustrien, smelteverk, gjenvinning
og prosessindustrien. Produktutvikling skjer i tett samarbeid
med kunden og vi legger stor
vekt på å levere produkter og
dokumentasjon som tilfredsstiller de strengeste krav til kvalitet
og sikkerhet.
Vågen AS utvider nå, og har
ansatt Åshild Langeland som
K/HMS ansvarlig.
Åshild er utdannet ingeniør,
med Bachelog grad i Kvalitet &
HMS fra Høgskulen
Stord/Haugesund.
Arbeidet vil bli variert og omfatte bla. teknisk dokumentasjon og risikoevalueringer i forhold til maskindirektivet og
ATEX/Ex, samt vedlikehold og
utvikling av kvalitetssikringssystemer.
Vi ønsker Åshild velkommen,
og lykke til i Vågen AS.

Et sveiseteknisk seminar arrangert av
Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF)
Avdeling Trøndelag.
Dagens hovedtema

1. UTFØRELSESSTANDARDEN NS-EN 1090-2 FOR
STÅLBYGG.
2. KOMPETANSE OG SIKKERHET RUNDT BEHANDLING
AV GASS.
3. IW OG IWT UTDANNELSEN, OPPLÆRING AV SVEISERNE.
4. HMS, FAREMOMENTER OG TILTAK, VED SVEISEARBEID
OG SYREBEISING.
5. UTFORDRINGER VED SVEISING AV X80 MATERIALER
FOR RISERE
6. ÅRSMØTE, NSF avd. TRØNDELAG.

For detaljert program, priser og påmelding:
www.sveis.no

AKTUELT

Nyansatt i
Vågen AS
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Hva skjer .....
2011
APRIL
13

SVEISEDAGEN MØRE & ROMSDAL PA

AKTUELT

PARKEN HOTELL I ÅLESUND
MAI
3

SVEISEDAGEN HORDALAND I BERGEN

3

GENERALFORSAMLING NSF I BERGEN KL. 15.00

4

TRØNDSK SVEISEDAG

10

NSF HAR
GODKJENT
FØLGENDE
OPPLÆRINGS
VIRKSOMHETER

SVEISEDAGEN ØST I PORSGRUNN

SVEISEINSPEKTØRER
JUNI
6–7

EWF MØTE I BAZEL

THE BRIDGE

A man on his Harley was riding along a California beach when suddenly the sky clouded
above his head and, in a booming voice, God said, ” because you have tried to be faithful
to me in all ways, I will grant you one wish,.”
The biker pulled over and said, ”Build a bridge to Hawaii so I can ride over anytime I
want.”
God replied, ”Your request is materialistic, think of the enormous challenges for that kind
of undertaking; the supports required reaching the bottom of the Pacific and the concrete
and steel it would take! I can do it, but it is hard for me to justify your desire for worldly
things. Take a little more time and think of something that could possibly help man kind.”
The biker thought about it for a long time. Finally, he said, ”God, I wish that I, and all men,
could understand women; I want to know how she feels inside, what she is thinking when
she gives met he silent treatment, why she cries, what she means when she says nothing
is wrong, why she snaps and complains when I try to help, and how I can make a woman
truly happy.”
God replied: ” You want two lanes or four on that bridge?”

CATHOLIC COFFEE MORNING IN ROME

Four Catholic men and a Catholic woman were having coffee in St. Peter's Square.
The first Catholic man tells his friends, "My son is a priest, when he walks into a room,
everyone calls him 'Father'."
The second Catholic man chirps, "My son is a Bishop. When he walks into a room people
call him 'Your Grace'."
The third Catholic gent says, "My son is a Cardinal. When he enters a room everyone
bows their head and says 'Your Eminence'."
The fourth Catholic man says very proudly, "My son is the Pope. When he walks into
a room people call him 'Your Holiness'."
Since the lone Catholic woman was sipping her coffee in silence, the four men give her
a subtle, "Well....?" She proudly replies, "I have a daughter:
SLIM
TALL
38D BREAST
24" WAIST and
34" HIPS

When she walks into a room, people say,
"Oh My God

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

PERSONELL FOR
SVEISEKOORDINERING:
IWS
• TEKNOLOGISK
INSTITUTT MATERIALTEKNOLOGI,
Stavanger;
• HSH/AKER STORD,
Stord.

IWT
• HARSTAD TEKNISK
FAGSKOLE, Harstad;
• ORME FAGSKOLE,
Orkanger (klar for godkjenning)
• STORD OPPLÆRINGSSENTER, Stord.

IWE
• HSH/AKER STORD,
Stord.

IW (Internasjonal Sveiser)
• AKER STORD, Stord;
• VITEC AS, Verdal.
• Horten Ressurs, Horten

www.esab.no
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Smart

Kraftfull

Robust

Powercut™ 900 og 1600, begge bygget på ESABs plasma-teknologi, gjør plasmaskjæringen til en enklere og mer økonomisk
prosess. Med funksjoner som forenkler bruken, som - “Auto Mode”, “Self Check”, digitalt display og sist men ikke minst
“Blow Back”-start teknologi som gir økt levetid på forbruksdelene - kan man med Powercut™ 900/1600 bruke mindre tid på
innstillinger og mer tid på skjæringen/meislingen. De er kraftige og robuste maskiner, og mer allsidig enn noen gang.
- Rask tilkobling av plasmabrenner om behov for bytte er nødvendig, uten bruk av verktøy.
- “Auto Mode”, klar for skjæring, meisling og gitterskjæring.
- “Self Check”, kontroll før oppstart.
- “Blowback”-teknologi eliminerer høyfrekvente starter som kan forstyrre CNC-styringer/elektronisk utstyr.
- Digital-display som viser innstilt skjæretrykk eller strømstyrke.
- PowerCut™ 900, skjærekapasitet opp til 20 mm (200 mm/min), deler opp til 25 mm (skrapkutt).
- PowerCut™ 1600, skjærekapasitet opp til 30 mm (200 mm/min), deler opp til 40 mm (skrapkutt).
PowerCut™ 900 / 1600 leveres som 400V 3-fas. PowerCut™ 900 også som 230V 3-fas.

Connect and go.
Med MINITOP er du klar på et øyeblikk
Air Liquides Minitop™-flaske
er alltid klar til bruk. Tilslutt
slangen og start arbeidet.
Så enkelt er det.
Minitop™ er en liten og lett
trykkflaske som er meget lett
å håndtere. Den har integrert
og beskyttet reduksjonsventil
som er utstyrt med on/off-arm,
innholdsmåler og håndtak.
Bytteflasken Minitop™ er det
perfekte valg om du ikke har et
stort gassforbruk. Du betaler
et engangsbeløp for retten til å
bruke flasken. Heretter slipper
du helt kostnader for abonnement på leieflasker. Du betaler
kun for gassen. Når flasken er
tom, kan du benytte deg av vår
enkle og raske bytteordning.
Vi legger nemlig stor vekt på å
gjøre din hverdag så enkel som
mulig.
Les mer om dine muligheter
med Air Liquide på
www.airliquide.no
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