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inkostnadseffektiv
rask
Miller PROHEAT 35 er en enkel og robust maskin for varmebehandling av
magnetiske materialer med induksjonsteknikk. Sammenlignet med tradisjonelle metoder gir denne teknikken bla kortere oppvarmingstider, bedre
miljø pga kalde induksjonskabler og kortere riggtider. Den har programmerbar temperatur opp till 800°
Eksempel på applikasjoner er:
t Plater, hulprofiler, rør, T og H-profiler med store tykkelser. - Fleksible
induksjonskabler tilpasser seg til objektet og gir en minimal riggtid og
en enkel og kontrollert varmeprosess.
t Avspenningsgløding og hardhetsbegrensende varmebehandling (13Cr).Programmerbar, kontrollert og dokumentert oppvarming, holdetid og
nedtrapping.
t Krympeforbindelser - Rask kontrollert oppvarming til ønsket temperatur.

Miller Markedsføres av
ITW Welding Products

ITW Welding Products, Elga Skandinavien A/S
Postboks 94 | NO-3051 Mjøndalen
Tel +47 32 20 81 20 | Fax +47 32 20 81 30
customerservice@itwwelding.eu | www.itwwelding.eu
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Nytt kurstilbud:

Sveising av armeringsstål

Forsidefoto:
Skip levert av Vard Søviknes.
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AGA fornyer kontrakter

AGA med storkontrakter
innen offshore og
verftsindustri
Selv om man hører at det er tøffe tider i norsk industri og offshore, er
det likevel flere aktører som satser. AGA har i den siste tiden signert flere
avtaler med store ledende selskaper som etterspør deres tjenester.
– Det har vært en hektisk høst, innrømmer Geir Helliesen, Head of Manufacturing Industry i AGA. – Vi har
vært gjennom mange og lange forhandlinger, og er svært stolte av å si at
vi har signert to store kontrakter. Avtalene gjelder Songa Offshore og Fiskerstrand Verft – begge bedrifter som
er ledende innen sitt felt.
– Man kan si at dette gir oss et kvalitetsstempel, fastslår Helliesen. – At vi
har signert kontrakter med disse selskapene viser at vi i AGA har et tje-

neste- og produktspekter som kan tilfredsstille strenge krav og krevende
forespørsler, sier han.
GENIE® gassflaske et viktig
element i avtalen
En av kundene som nylig signerte en
større avtale med AGA, er Fiskerstrand Verft. Dette er en av de største
aktørene innen verftsvirksomhet på
Møre, og AGA har lenge vært leverandør.
fortsettelse side 7

Geir Helliesen – AGA. (Foto: AGA)

Plattformene Equinox og Endurance fra Songa Offshore. (Foto: Songa Offshore)
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Fiskerstrand Verft. (Foto: Fiskerstrand Verft)

Det var en totalvurdering som lå til
grunn for den nye kontrakten:
– Vi har allerede hatt et langt og godt
samarbeid med AGA. Deres bestillingsrutiner, logistikk, kvalitet på produktet og kostnadsnivå, var alle momenter som gikk i AGAs favør, forteller innkjøpssjef i Fiskerstrand Verft,
Odd Harald Skjong.
Et av hovedproduktene i reforhandlingene var den mobile og lett portable GENIE® komposittflasken.
– Vi jobber stort sett på fartøy og må
bære gassflaskene rundt. Vi er avhengige av at flaskene er lette å transportere samtidig som de er stabile.
– For oss som storforbruker av disse
flaskene var selvsagt GENIE® en viktig del av forhandlingene, avslutter
Skjong.
Fiskerstrand Verft er i dag AGAs største kunde på GENIE®, og en av kundene i Norden som bruker flest av
disse flaskene.
– Vi er veldig glade for at Fiskarstrand
Verft har valgt å fortsette avtalen med
AGA og ser frem til godt samarbeid i
mange år fremover, avslutter Jørn
Thonstad, Area Sales Manager i
AGA.
Ønsket bedre kontroll - ACCURA®
gasstjenester løsningen
Songa Offshore er en av aktørene som
i disse dager satser i et vanskelig marSVEISEAKTUELT 01-2016 쐽 www.sveis.no

ked. De har i dag 3 av 4 rigger operative i Nordsjøen, og har 3 rigger på
vei opp til norsk sokkel.
– I disse nedgangstider er det tøft at de
satser, sier Eric Ekholt, Sales Consultant Offshore i AGA.
– Vi er veldig glade for å være med på
laget.
Avtalen innebærer at AGA leverer all
industrigass til Songa Offshore.
– Vi ønsket å samle alle leveranser
til én leverandør for å ha bedre oversikt, forteller Eivind Borsheim, Supply Chain Manager ved Songa Offshore.
– AGA er en av få aktører i det norske
markedet som faktisk er i stand til
dette, derfor var det et naturlig valg,
forklarer Borsheim.
– Vi er avhengige av å ha god oversikt
og full kontroll på flaskeparken vår,
derfor var AGAs ACCURA® gasstjeneste et viktig moment i forhandlingene, sier han.
Den nettbaserte tjenesten ACCURA®
gjør det mulig å hente ut informasjon
om gassflaskene og gi bedre kontroll
på alle aspektene av gassforbruket.
– Vi ser frem til å være en leverandør
til en bedrift som har alle forutsetninger for å lykkes i dagens marked,
avslutter Ekholt.
– Selv om vi fra før har et lengre kundeforhold med disse aktørene, er det
likevel en tillitserklæring at de nå går

Odd Harald Skjong, Fiskerstrand Verft
(Foto: Fiskerstrand Verft)

inn for å la oss være totalleverandør
på gassprodukter og gasstjenester, avslutter Geir Helliesen.
For mer informasjon,
vennligst kontakt:
Odd Harald Skjong,
innkjøpssjef Fiskerstrand Verft
Tlf: 70 19 93 00
ohs@fiskerstrand.no
Eivind Borsheim
Supply Chain Manager,
Songa Offshore
Tlf: 940 19 106
eborsheim@songaoffshore.com
Geir Helliesen
Sales Manager Manufacturing
Industry, AGA
Tlf: 909 22 106
geir.helliesen@no.aga.com

■
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IKM gruppen
5 divisjoner og 50 forskjellige bedrifter
IKM og blant annet fabrikasjons- og inspeksjons divisjonen(FI) er en totalleverandør mot
olje & gass sektoren. Innen (FI) divisjonen finnes bedrifter som hver for seg er spesialister
på sveising, maskinering, logging, oppfølging av WPQ/R, varmebehandling, NDT og DT
testing som blant annet inneholder mekanisk-, metallurgisk- og korrosjonstesting. Det er
fult mulig å bruke alle de forskjellige selskapene samtidig til et prosjekt eller at de brukes
enkeltvis. «IKMs avdelinger er der for kunder 24/7 365 dager i året», sier Marcus Hedkvist,
operations manager IKM Inspection DT-Labb. Han vil også vise frem selskapets bredde
når det kommer til kompetanse og kvalitet.
IKM Inspection NDT & DT-LAB
Konsernets NDT & DT fasiliteter ligger mitt i hjertet av Forus mellom Stavanger og Sandnes med direkte nærhet til Sola flyplass. Begge avdelinger
har i dag totalt over 100 kompetente
inspektører langs kysten fra Fredrikstad til Stavanger og Bergen.
SveiseAktuelt begynte dagen hos
IKM med besøk hos IKM Inspection
Stavanger, hvor vi møtte avdelingsleder for NDT Geir Refsland. Her fikk
vi en innføring i de forskjellige NDTmetodene som utførers både i deres
NDT & DT fasiliteter, samt ute hos
kunder.
Vi fikk også presentert hva IKM Inspections DT-LAB kan tilby innen destruktiv testing. ”Gjennom et flertall
investeringer i DT-LABen som f.eks.
en kjemisk analysemaskin og en
Ø300mm slipe- og pussemaskin, har
gitt økt kapasitet med over 100%”,
sier Marcus Hedkvist.
DT-LAB presenterte sitt utstyr og ressurser for å utføre alt i fra materialanalyser, 3.2 testing, WPQ/R og feilanalyser som alle gjøres in-house,

samt til deres onsite oppdrag. Deretter
ble deres testfasiliteter vist med to
korrosjonsbad hvor G48 test kan utføre 8 tester i to forskjellige temperaturer samtidig. Deres mikro og metallurgiske testrom inneholder blant annet
mikroskop, hardhetsmaskiner, kjemisk analysemaskin og makroundersøkelseskamera. Dette rommet er et
nav i laboratoriet der det utføres
mikroundersøkelser, hardhetstester,
kjemisk analyse og makroundersøkelser uansett type stål.
Besøket hos IKM Inspection Stavanger ble avsluttet med en omvisning i testhallen med en av Norges
kraftigeste strekkmaskiner på1500kN
og en litt mindre maskin på 200kN. Vi
fikk også se to skårslags testmaskiner:
en for ASTM og en for ISO standarder, samt deres utmattingsmaskiner
hvor de har mulighet for å utføre
CTOD, kompresjon samt prosjekt testing.
Siden august 2015 opererer IKM Inspection DT-LAB med norsk akkreditering ISO/IEC 17025 standard. Det
gir dem mulighet sammen med part-

En fokusert sveiser er nødvendig for å
opprettholde kvaliteten!

CNC maskin i full arbeid.

8

nere å levere tjenester på den høyeste
kvaliteten på gitt tid og til konkurransedyktige priser.
IKM Ocean Design
Da SveiseAktuelt var på besøk fikk vi
presentert et team med høyt kompetente metallurger ifra IKM Ocean Design (Anders Jakobsson & Helge
Nesse). De ga oss en innføring i hva
de normalt arbeider med, og ikke
minst deres lange erfaring innen destruktiv- og metallurgisk testing.
IKM Technology
Da vi ankom IKM Technology, ble vi
tatt godt imot av Jostein Reinsnos,
daglig leder. IKM Technology er spesialister innen et bredt spekter av tjenester som produktutvikling, maskinering, sveising og sammenstilling av
mekanisk/hydrauliske komponenter.
Deres hovedfokus er på Subsea tooling og løfteutstyr.
IKM Maskinering
IKM Maskinerings salg og markedsføring sjef Ole Hetland sammen med

Blue print/måle maskin som gir dere en
tegning på ønsket produkt.
www.sveis.no 쐽 SVEISEAKTUELT 01-2016

Ole & Even smiler godt når solen
skinner over Stavanger!

Kvalitet sjekk før, under og etter klargjøring er en viktige del av produksjonen.

Even Soldal Jensen, prosjektleder
viste rundt i deres avdeling.
”Vi er spesialister innen CNC produksjon, sveising og montering. Vi har
bred erfaring fra olje- og gass-sektoren samt onshore mekanisk industri.
Vi driver med nyproduksjon og reparasjonsarbeid på deler fra noen gram
opp til 250 tonn”, sier Ole Hetland.
IKM Maskinering har en moderne
maskinpark og flotte fasiliteter. I tillegg er de sertifisert iht. ISO 3834-2
for sveis. Deres styrke er i det tette
samarbeidet mellom plate/sveis og
maskinering som ligger vegg i vegg.
Dette gjør at de kan samle begge disiplinene allerede i planleggingsfasen
av prosjektet som reduserer risikoen
for forsinkelser.
Denne avdelingen er også en resurs
innen IKM gruppen når det gjelder
ekstra kapasitet fremst for IKM Inspection DT-LAB, men også flertallet
fortsettelse side 11

Fabrikasjon (struktur & piping)

SVEISEAKTUELT 01-2016 쐽 www.sveis.no

Nyinvestert og nedsenket glødeovn før økt kapasitet, flexibilitet & HMS vennlighet.

Modifikasjon (struktur & piping)

Spesialister på syrevasking og rustfritt
stål med tilhørende WPQ.
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Norsk Sveiseteknisk Forbund avd Øst arrangerer
Sveise- og Materialdagen 2016 i Tønsberg
Påmelding

SVEISE- OG MATE
RIAL

12. APRIL 2016

Du finner program og påmeldings skjema vedlagt dette bladet
og du kan gå inn på www.sveis.no for påmelding.
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12. APRIL 2016
QUALITY HOTEL

KLUBBEN TØNS
BERG

Påmelding sendes
med e-post til:
helgeaaby@online.n
o

Påmeldingsfrist:

10 mars 2016

Pris
Medlemmer: kr 1950,• Ikke

Vi har fått med oss et godt team til å holde foredragene og er
glade for den velvilje alle har vist ved å stille opp. Det å knytte
kontakter på tvers av fagmiljøene er noen av våre hovedoppgaver og vi håper vårt arrangement vil gi deltakerne nyttig kunnskap å ta med hjem til sine respektive bedrifter.

KLUBBEN TØNSBE
RG

Deltakere:

Faktura sendes:

medlemmer: kr 2500,-

Firma:

Adresse:

Referanse:

Betaling
Norsk Sveiseteknisk
Forbund. - Avd. Øst
Betales til konto
nr. 2200.07.3835
6
Vel møtt til SVEISE
OG MATERIAL DAGEN
2016!
Vær tidlig ute.

www.sveis.no
Norsk Sveiseteknisk
Forbund

AS - 3300 Hokksund

• Mekanisering
• Automatisering
• Økt produktivitet og lønnsomhet

DAGEN 2016

– QUALITY HOTEL

Bedrift:

SVEISE- OG
MATERIALDAGEN

Trykk: Eiker Trykkeri

Kravet til produktivitetsøkning innen sveising, inspeksjon og
produksjon øker for hvert år. Det er derfor viktig at NSF sørger
for å spre informasjon og kunnskap om dette til våre medlemmer. Hovedtemaene i år er:

www.sveis.no 쐽 SVEISEAKTUELT 01-2016

av andre IKM bedrifter. Denne løsningen gjør at kundenes jobber ikke
stopper opp. Dette fordi de har muligheten til å flytte LAB personell over
til IKM Maskinerings fasiliteter og på
den måten fortsette produksjonen av
testemner.
IKM senter i Hillevåg
I et bygg i Hillevåg finner vi flere
IKM bedrifter: IKM Mekaniske som
ledes av Sigve Norberg, IKM Euroheat med operations manager Kjell
Skaarstad, IKM HVAC og IKM Inspection NDT er også å finne i samme
bygg.
IKM Euroheat
Kjell Skaarstad viste rundt i nyoppussede lokaler med flotte glødeovner
både for jobber i Hillevåg, men også
ute hos kunder alt etter kundens behov.
IKM Euroheat er en av landets ledende leverandører både når det gjelder leveranser og fleksibilitet. Bedriften under Kjells ledelse tilbyr sine
kunder alt innen varmebehandling av
stål onshore og offshore. ”Med 35+
års erfaring sammen med mine dyktige kollegaer er ingen jobb for liten
og ingen for stor”, sier Kjell. ”Vi tilbyr salg av utstyr, forvarming, spenningsgløding, hydrogentørking, prosjektering, prosedyrer og hva som ellers måtte forekomme. Vi utfører jobbene med induksjonsvarme og/eller
motstandselementer”, fortsetter han.
IKM Euroheat har en stor utstyrspark
hvor særlig deres digitale HM-Ri-

Gassrør ledning med fleratallet IKM bedrifter involvert alt ifra sveis til installasjon.

gel26-kontroller imponerer. Systemet
er trådløst, så det kan kontrolleres fra
hele verden.
IKM Mekaniske / IKM Stainless
Technology
Som siste stopp denne dagen besøkte
vi IKM Mekaniske. Her fikk vi en fin
rundtur i sveiseverkstedet hvor de har
mulighet til å utføre ulike jobber. Med
IKM sin sveiseprosedyre ”bank” og
sitt tilrettelagte verksted for rørfabrikasjon, prefabrikkeres de fleste typer
rør, både i rørstørrelser, tykkelser og
materialkvaliteter. Med egen hall for
rustbestandige materialer fabrikkeres
alle typer rørmaterialer som f.eks. SuperDuplex, Titan og 316 materialer.

Til venstre Allen Andrew, Todd Richard og Kjell Skaarstad poserer stolt framfor
deres bedrift.
SVEISEAKTUELT 01-2016 쐽 www.sveis.no

Et eget område i karbon hallen er satt
av for mindre strukturkonstruksjoner.
Struktur i rustbestandig utførelse sendes til IKM Stainless Technology som
også har en topp moderne avdeling for
syrevask.
Etter en interessant dag i Stavanger
sammen med Marcus Hedkvist og alle
hans kollegaer, vil SveiseAktuelt med
denne artikkelen dele med leserne hva
vi har lært om IKM fabrikasjon og inspeksjonsdivisjonen. Som Marcus sier
så er det opp til kundene hvilke typer
av tjenester de ønsker å benytte seg
av. ”Uansett hvor liten eller stor jobb,
IKM kommer med den riktige løs■
ningen til dere.”

Globe 65 kVA transformer
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KUKA revolusjonerer markedet
for små kraftige roboter
KUKAS slanke
og raske
Cybertechroboter har
stor rekkevidde og setter
nye standarder innen
markedssegmentet
6 til 10 kilo.

KUKA introduserer Cybertech på det nordiske markedet – en helt ny serie roboter i den lavere vektklassen. Med sine kompakte, robuste og plassbesparende egenskaper innehar disse ekstra kraftige robotene en rekke fordeler.
Kravene til små roboter er mange. De
må være slanke, lette å betjene, fleksible og ha lang rekkevidde, men også
være optimalisert for å fungere i
trange rom.
– Med den nye serien kan vi tilby alt
dette og enda mer. Cybertech utmerker seg først og fremst gjennom en
kompakthet som tidligere ikke fantes i
denne formen. De slanke og raske robotene med stor rekkevidde setter nye
standarder innen markedssegmentet 6
til 10 kilo, sier Joacim Lorentsson,
salgssjef for KUKA Nordic.
To produktserier
Høyeste mulige ytelse i kombinasjon
med bedre posisjonering er ytterligere
fordeler med Cybertech, som består
av to produktserier. Den ene, KR Cy-

bertech nano, er beregnet for håndtering og montering av mindre komponenter, og den andre, KR Cybertech
ARC nano, er en prosessrobot som er
spesialbygd for sveising og liming.
Begge seriene er å få i forskjellige
vektklasser – KR Cybertech nano med
en håndteringsvekt på 6, 8 og 10 kilo
og en rekkevidde på 1820, 1620 henholdsvis 1420 mm, KR Cybertech
ARC nano med en håndteringsvekt på
6 og 8 kilo og en rekkevidde på 1820
og 1620 henholdsvis 1420 mm.
– Det viktigste var å skape en tydelig
forbedring når det gjelder kompakthet
og ytelse, forklarer Markus Hollfelder-Asam, produktsjef for den nye
produktserien ved KUKA Roboter, og
legger til: – Det gikk svært så bra, den
nye KR 8 R1620 har et volum som er

OMEGA YARD

TRE DIGITALE KONTROLLPANELER –
ENKLE I BRUK

47 prosent lavere i forhold til forgjengeren KR 6-2, og det samtidig
som den har høyere håndteringsvekt
og lengre rekkevidde.
Med det reduserte fundamentet sparer
man både plass og materiale.
– Robotens profil er betydelig redusert, og håndleddet har en slank design som gir svært god tilgjengelighet,
også i svært små rom, sier HollfelderAsam.
For mer informasjon:
KUKA Nordic Norway,
salgsansvarlig Frode Grimsbø,
■
info@kuka.no, www.kuka.no

Basic panel inkl.:
• MMA
• Polvending
• 2-takt/4-takt
Synergi panel inkl.:
• Synergiske sveiseprogrammer
• MMA
• 2-takt/4-takt
• DUO Plus™ for bunnstrenger
• Sekvensvalg
Puls panel inkl.:
• Synergiske sveiseprogrammer
• MMA
• 2-takt/4-takt
• DUO Plus™ for bunnstrenger
• Sekvensvalg
• Pulssveising

Omega Yard 300 er en robust sveisemaskin - testet under tøffe forhold i
ekstreme omgivelser, og har vist seg å være svært motstandsdyktig mot
støt, støv og fukt. Omega Yard 300 er designet for kontinuerlig drift
ved høye strømstyrker.
Omega Yard 300 fås med tre forskjellige kontrollpaneler:
Basic, Synergi og Puls.

migatronic.com
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Bartec Technor leverer til
Johan Sverdrup feltsenter
Bartec Technor AS kan meddele at selskapet har signert rammeavtale for leveranse av Electrical Heat Tracing
til Johan Sverdrup feltsenter; ett av norsk sektors største oljefelt.
Kontrakten med Statoil vil bidra til å sikre arbeid for selskaper i Bartec-gruppen i kommende år. Statoil – Statoil ASA

Johan Sverdrup feltet er planlagt å utbygges i flere faser, der første fase består av fire plattformer, forbundet med
gangbroer. I tillegg kommer tre havbunns monterte vanninjeksjons enheter. Feltet ligger på Utsirahøyden ca.
155km vest for Stavanger, nær Grane,
Ivar Aasen, Edvard Grieg og Sleipner.
I fase 1 av utbyggingen etableres et
feltsenter bestående av fire brokoblede plattformer for boligkvarter, prosess, boring og stigerør. Feltet vil drives av strøm fra land. Oljen vil bli eksportert via dedikerte rørledninger til
Mongstad-terminalen i Hordaland.
Produksjonsstart er beregnet til slutten
av 2019.
Bartec Technor skal levere komplett
Electrical Heat Tracing pakke, inkludert tilbehør til feltsenteret. Kontrakten inkluderer også opsjoner for fremtidige prosjekter, som Johan Castberg,
Snorre 2040 og Peregrino II.
Administrerende direktør Halvor
Lunde i Bartec Technor, er glad for
kontrakten.
– Vi er svært glade for å ha blitt valgt
SVEISEAKTUELT 01-2016 쐽 www.sveis.no

av Statoil og partnere som leverandør
av Electrical Heat Tracing til dette
viktige prosjektet. Kontrakten vil bidra til å sikre arbeid for selskaper i
Bartec-gruppen i kommende år. Tildelingen bekrefter vår posisjon som
en innovativ leverandør av løsninger

til olje og gass markedet, avslutter
Lunde.
For mer informasjon se:
www.bartec-technor.no,
eller Lars Olav Sævartveit,
los@bartec-technor.no,
+47 928 02 086

Produksjonsstyring
KS-system
HMS-system
WPQR bank

www.weldit.no
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NSSW sømløse rørtråder
gir dokumentert best
kvalitet og sveiseøkonomi

www.nst.no

NST er eksklusiv leverandør av NSSW (Nippon Steel & Sumikin
Welding) sømløse rørtråder – den eneste tråden på markedet
produsert med ICF-prosess.
Mange års erfaring med forskjellige produksjonsmetoder har vist
at NSSWs ICF-prosess (In-line Continuous Filling) er den sikreste
og mest effektive produksjonsmetoden for å oppnå jevn kvalitet på
store volum. Dette er dokumentert gjennom 25 år med leveranser
til en rekke svært krevende prosjekter.
Kompetanse må også følge med leveranser av sveisetilsett.
Vår stab av sveiseingeniører og medarbeidere med sveisefaglig
bakgrunn leverer denne kompetansen for å bidra til et resultat
som tilfredsstiller dagens høye krav.
NST har Nord-Europas største lager med sveisemateriell lokalisert
i Drammen, samt lager i UK, Polen, Dubai og Singapore.
Kontakt oss for en fagprat om sveising, økonomi og leveringstider.

NST er hovedleverandør av rørtråd til Edvard Grieg-prosjektet.
Bilde: Lundin Norway

NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd

Optimalisert for:
Ekstremt lavt hydrogeninnhold
Meget gode mateegenskaper
God strømovergang og stabil lysbue

Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Flux

Lite etterarbeid på ferdig sveis
A

B

C

D

E

F

G

H

NSSW-ICF produksjonsprosess:
A. Strip emne

E. Tråden trekkes

B. Valsing til U-form

F. Gløding og dehydrogenering

C. Flux fylles i jevn mengde

G. Kobberbelegging

D. Sømsveising

H. Trekking og spoling

Alle våre rørtråder leveres med 3.1 sertifikater med kjemiske og mekaniske verdier.

Erling Storvik Design 2015

Se video av NSSWs ICF produksjonsprosess
http://nst.no/produktvideoer

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

Ny brønnbåtkontrakt til Kleven
Sølvtrans erklærer opsjon og kontraherer brønnbåt nummer to fra Myklebust Verft.

Sølvtrans og Kleven har inngått kontrakt om bygging av enda en brønnbåt
ved Myklebust Verft. Kontrakten på
bygging av det første av de to fartøyene ble offentliggjort i juni i fjor.
Det første fartøyet skal leveres i mars
2017, og fartøy nummer to i september samme år.
Sølvtrans er et av verdens største
brønnbåtrederier for transport av levende laks og ørret.
– Det er svært gledelig at Sølvtrans
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ønsker enda et fartøy fra Myklebust
Verft, og vi setter stor pris på samarbeidet med den lokalt eide og globalt
ledende aktøren. Vi ser store muligheter i dette markedet, sier Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven. Med
denne kontrakten har Myklebust Verft
nå en ordrebok som innholder seks
fiskefartøy og brønnbåter for levering
i 2017, samt et stort konstruksjonsskip
som skal leveres i løpet av våren i år.
Nær 80 meter lang.

Fartøyene til Sølvtrans er av typen
NVC 387 fra Rolls-Royce, og er en
stor brønnbåt – nær 80 meter lang og
med 3200 m3 brønnkapasitet. I tillegg
til design skal Rolls-Royce også levere en stor utstyrspakke med blant
annet thrustere, automasjonsanlegg og
vinsj.
Fiskehåndteringsutstyret skal leveres
av MMC i Herøy, og andre lokale leverandører vil også bli benyttet.
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Vi gjør det enkelt

Vi forhandler Weld IT løsninger for
virksomhetsstyring, som er et unikt
kvalitetssystem som hjelper sveisebedriften med å øke sine verdier.

www.weldit.no

SVEISETEKNISKE STANDARDER og IIW retningslinjer.
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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)

Salgsrekord for Volvo
Volvo Cars satte ny rekord i 2015, melder Dagens Industri.
Totalt ble det solgt 503.127 biler i fjor, en økning på åtte prosent fra 2014.
– Nå med et fremgangsrikt 2015 bak oss, går vi inn i den andre fasen i vår globale snuoperasjon, sier Volvo-sjef Håkan
Samuelsson i en kommentar. Volvos ambisjon er å gå fra å
være en mindre aktør til å bli et ”ekte, globalt prestisjebilselskap”. Fremover handler det om å øke salget i Kina, fordoble
markedsandelen i Europa og nå et totalvolum på 800.000
biler. Det første steget ble allerede tatt med verdenspremieren
for den nye modellen S90 i januar.

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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Universal Kemppi
Strømlinjet sveiseproduksjon med en
kompatibel helhetsløsning

Hva menes med universal? Kompatibel, altomfattende. Komplett, tilpasset alt. Brukes og forstås av enhver.
Allestedsnærværende. Den italienske altmuligmannen Leonardo da Vinci var et universalgeni som utmerket
seg i alt han prøvde seg på, enten det var kunst eller vitenskap. Universet leder tankene dine til spørsmål som
er større enn livet. Og hva er en universell sannhet?
Kemppi er universell. Kemppi leverer
effektive verktøy for å forenkle sveiseproduksjonen: åpne programvareløsninger for styring av kvalitet og
produktivitet som er kompatible med
alle sveiseutstyrsmerker, uansett kundens produksjon, geografisk lokalitet
eller foretrukket sveisemetode. Aldri
før har det vært så enkelt å overvåke
sveising, registrere sveisedokumentasjon, behandle utstyrsflåter, sveiseres
kvalifikasjoner og spesifikasjoner for
sveiseprosedyre, og å kontrollere arbeidsflyt. Kemppi har universell oversikt over sveisekvalitet – fra lysbue til
behandling av dokumentasjon for offshore-prosjekter i stor skala.
Integrert produksjon forener
systemer
Verksteder har tradisjonelt rådd over
en mangeartet samling av utstyr og
inkompatible
produksjonssystemer
skaffet over mange år, eller til og med
tiår. Et behov for integrert produksjon
er en universell trend. Uansett hvor
viktig det er for verksteder å ha kompatibelt utstyr for å forbedre produktiviteten, sitter de på apparater, utstyr
og systemer som ikke samarbeider.
Kompatibilitet bidrar til å løse oppga-
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ver mer effektivt og automatisert.
Kemppi leder an i den altomfattende
filosofien blant produsenter av sveiseutstyr; hele produktutviklingen vår
er innrettet mot og ledes av sveisebransjens behov.
”Vi ønsker å gjøre livet enklere for
kundene våre ved hjelp av sveiseekspertise og åpne, Internett-baserte løsninger,” forklarer Kari Kemppi, direktør for direkte salg og teknisk støtte
hos Kemppi.
Administrere det store bildet
med ett system
Kemppi ARC System 3 er en samlet
løsning for sveising, en verktøykasse
som inneholder ArcQuality – en modul designet for kvalitetsstyring, og
produksjonsbehandlingsmodulen
ArcPM – selve hjertet i vår oppfatning
av det å være universell. Takket være
de nye systemproduktene våre kan
mange tradisjonelt arbeidsintensive
produksjonsfaser nå bli historie.
ArcQuality kan gjøre overvåkning av
sveising og sammensetning av dokumentasjon til fullt automatiserte prosesser. Istedenfor å møysommelig notere ned krittmerking skriblet på
sveiste deler for hånd, kan sveisedo-

kumentasjon nå registreres med en
smartleser og sendes direkte til ArcPM-modulen, som automatisk integrerer informasjonen i prosjektdokumentene. Sveiseapparater og systemer
fra andre produsenter kan tilkobles det
samme kvalitetsstyringssystemet via
universelle adaptere. Dette er i sterk
kontrast til mange andre selskaper
som driver med utvikling av blant annet overvåkningssystemer for sveising, som vanligvis bare sørger for
kompatibilitet med sine egne produkter.
Hver sveiseskjøt kan spores
Vår altomfattende tilnærmingsmåte
gjelder også sporbarhet, som betyr at
informasjon om sveisekvalitet er tilgjengelig når som helst, hvor som
helst. ”Sporbarhet handler om sikkerhet og omdømme,” sier Kari Kemppi.

’’

Sporbarhet handler om
sikkerhet og omdømme

Kunder som bestiller krevende sveisestrukturer, er ofte store, internasjonale
selskaper med virksomhet i offshoresektoren i olje- eller gassindustrien.
fortsettelse side 20
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”Et stort oljeriggprosjekt kan omfatte
mer enn hundre tusen sveiser. Data
om hver enkelt sveiseskjøt registreres
automatisk. På et senere tidspunkt kan
vi, for eksempel, oppspore sveiseskjøter hvor det er blitt brukt en serie tilsetningsmateriale med suboptimale
korrosjonsegenskaper, noe som gjør
det mulig å identifisere skjøtene som
må repareres,” forteller Kemppi om
systemets fordeler.

Valgfrihet
Kemppis styrke ligger i selskapets
omfattende erfaring med sveiseproduksjon og tilhørende utfordringer og
muligheter. Selskapet kan, med sine
åpne produkter og systemer, gi industrikundene sine en valgfrihet som de

kan utnytte til å øke sin egen produksjon. Sveisesektoren er hovedsakelig
regulert av globale standarder, noe
som gjør at sveiseprosesser stort sett
er like verden rundt. Det er en universell virksomhet som trenger en uni■
versell partner. Kemppi.

Pakker med universell spesifikasjon for sveiseprosedyre overholder standarder
De siste fruktene av Kemppis fokus
på kompatibilitet er de universelle
WPS-pakkene for MIG/MAG- og
MMA-sveising, som kan skaffes hos
Kemppis forhandlere. Disse WPSpakkene kan brukes med alle sveiseapparatmerker. Pakkene inneholder
trykte WPS-dokumenter og en registreringsnøkkel for online-tjenesten,
hvor siste versjon av spesifikasjonene

’’

Det å ha veldefinerte prosesser og metoder gjør
sveiseproduksjonen effektiv
og godt administrert

for sveiseprosedyre, deres ulike
språkversjoner og kvalifikasjonsdokumenter for sveiseprosedyre er å finne.
Verkstedet behøver ikke kaste bort tiden med å overveie hvilke sveiseapparater de skal bruke – kompatibilitet
betyr at hele utstyrsflåten kan utnyttes
fullt ut.
Sveisestandarder tolkes av «Notified
Bodies», organisasjoner som er utnevnt til å utføre samsvarsvurdering.
Kemppi har et nært samarbeid med
Nord-Europas største vurderingsorganisasjon, Inspecta, som har kontrollert
Kemppis universelle WPS-pakke for
samsvar med relevante standarder og
godkjent den.
”Verkstedenes konkurranseevne må
ikke utsettes for at standardene tolkes
til å medføre ekstra arbeid og kostnader. Målet med standardene er å skape
enhetlige metoder og forbedre bransjens konkurranseevne. Det å ha veldefinerte prosesser og metoder gjør
sveiseproduksjonen effektiv og godt
administrert,” forklarer direktør Petteri Jernström, som er ansvarlig for
Kemppis sveiseteknologi og -tjenester.
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Universelle Kemppi i rampelyset
Euroblech-messen Kemppi og selskapets universelle tilnærmingsmåte til sveising
ble vist på en fremtredende måte under det internasjonale EuroBLECH 2014-arrangementet i Hannover i oktober. Denne handelsmessen er en viktig internasjonal møteplass for leverandører av utstyr og systemer som behandler tynnplater. Kemppis universelle WPS-pakker, Kemppi ARC System 3-moduler og banebrytende teknologi
fenget bred interesse blant forretningsbesøkende i Tyskland.
Sveisekonkurranse for unge sveisere Besøkende til EuroBLECH-messen kunne
også se en direkteoverføring av det østerrikske mesterskapet i ferdighetssveising for
unge sveisere som ble holdt i Mureck i Østerrike. Kemppi sponset mesterskapet ved
å levere de 45 sveiseapparatene som konkurrentene viste sine ferdigheter på. Den
neste generasjonen av fagsveisere blir kjent med sveisingens tre C-er: «Cool, Clean
og Clever» (kjølig, rent og dyktig). Kemppi nærer også samarbeid med opplæringsinstitutter. ArcQuality er et ideelt verktøy i sveiseundervisning med fokus på realistiske
situasjoner. Når de beste løsningene tas i bruk allerede under opplæringen, blir fremtidige sveisere kjent med systemet og lærer å sveise innenfor gitte parametrer.
Nærvær i Asia Kemppi forsterket distribusjonskjeden ved åpningen av et nytt logistikksenter i Singapore i november. Sentret står for en vesentlig milepæl i selskapets
utvidelse i denne regionen, og fører Kemppi nærmere kundene sine i Asia og området
rundt Stillehavet. Kemppi har et nært samarbeid med DHL Global Forward i Singapore.
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Rolls-Royce med
kontrakt på skipsutstyr
til New Orient Marine

Secure 8
Secure 18
Argon

Rolls-Royce har signert en kontrakt med verftet
Keppel Singmarine i Singapore om levering av
propulsjon og motorer til et nytt multifunksjonsfartøy som skal bygges for New Orient
Marine Pte Ltd.

– Dette er en gledelig kontrakt, som viser gjentatt tillitt til oss fra Keppel-verftet. Samtidig er New Orient
Marine et nytt rederi for oss, og vi gleder oss til å
jobbe sammen med dem på dette prestisjeprosjektet,
sier John Knudsen, President Commercial Marine i
Rolls-Royce.
Leveringen fra Rolls-Royce vil inkludere en stor
pakke med totalt seks thrustere. Tunnel thrusterne
skal produseres i Ulsteinvik, mens hovedpropellene
skal produseres i Rauma i Finland. I tillegg kommer
to Bergen hovedmotorer og to generatorer som til
skal gi kraft til det store offshorefartøyet som har en
annonsert totalverdi på 132 millioner pund (GBP).
– Skip som skal operere i arktiske farvann krever stabile systemer, som gir effektiv drift med så lave utslipp som mulig. Rolls-Royce har vært tidlig ute i
dette markedet og har velprøvde propulsjonsløsninger for disse tøffe og sårbare farvannene, sier
Knudsen.
Det nye fartøyet skal tåle temperaturer ned til minus
30 grader celsius (Ice Class Arc 5). New Orient Marine holder til i Singapore og er et datterselskap av
Maritime Construction Services i Luxembourg. Det
nye fartøyet er planlagt levert i juli 2017. RollsRoyce vil starte sine leveringer i 2016.
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Migma® flaske - 116 cm høy - 33 liter

Leveringen fra Rolls-Royce vil inkludere en stor pakke
med totalt seks thrustere.


 165 cm. høy - 50 liter
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KUNNSKAP
LØFTER
SOM
DEG
Velg mellom flere utdanningsløp iht.
nasjonale og internasjonale standarder.

SVEISEINSPEKTØR

FROSIO-INSPEKTØR

iht. NS 477

iht. NS 476
Maling og belegg

INTERNASJONAL
SVEISEINSPEKTØR
(IWI)

SVEISEKOORDINATOR
(IWS)

NDT-OPERATØR

FROSIO-INSPEKTØR

iht. NS-EN ISO 9712/
Nordtest

iht. gjeldende krav
Isolasjon

DRIFTSINSPEKTØR
iht. NS 415

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

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

DNV GL sveisedag 28.01.16.
I slutten av januar arrangerte DNV
GL i Stavanger et halvdags sveiseseminar for inviterte kunder og samarbeidspartnere til VIP rommet til Konserthuset i Stavanger. Programmet var
variert med hovedfokus på erfaringer
og revisjoner i aktuelle sveisestandarder og et innblikk i DNV GL tjenester
til industrien.
Seminaret ble arrangert av avdeling
«Field Verification & Inspection
Technology» i Stavanger, en avdeling
som har hele 8 sveiseingeniører
(IWE) blant sine ansatte og som bl.a.
jobber med sertifisering av personell/
prosedyrer og fabrikasjonsoppfølging
innen olje/gass og andre sektorer.
Målet for seminaret var å lage en fin
sammenkomst for sveiseingeniører/koordinatorer, sveiseinspektører, arbeidsledere i sveisebedrifter og andre
som har nytte av å komme sammen
for å treffe likesinnede og utveksle erfaringer innen sveis og fabrikasjon.
Deltakerne kom fra lokale bedrifter
som Aker Solutions MMO, GE Oil &
Gas, Aarbakke, Rosenberg Worley
fortettelse side 24

Paul E Heldal, avdelingsleder, åpnet seminaret og gikk gjennom DNV GL tjenester.

Seminardeltakere i Konserthusets VIP rom.
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Parsons, Subsea 7, Sub Sea Services,
Metallteknikk, Malm Orstad, Lie
CNC, Swire Oilfield Services, Roxar,
Randaberg Industries, Quality Lab og
Applus RTD, i tillegg til DNV GL lokale sveiseingeniører. Totalt 45 personer deltok på seminaret.
Følgende tema ble berørt på
seminaret:
• DNV GL tjenester, Paul Erik Heldal, DNV GL
• ISO 15614-1 - new revision 2016,
Lech Lukasik, DNV GL
• Subsea Welding JIP – Standardization of Welding requirements for
Subsea Components, Sondre Løken, DNV GL
• DNV-OS-F101 – status og oppdateringer, Steinar Mathisen, DNV GL
• EN 9606 – erfaringer, hvordan
spare kostnader Tor Arne Hjemås,
DNV GL
• Worley Parsons Rosenberg – sveiseskole og inspeksjonstjenester,
Andreas Gilje, WPR
• Fitness for service – hvordan øke
levetid eller reparere utstyr/komponenter som ikke er iht designkriterier, Trine Salvesen, DNV GL

Tor Arne Hjemås snakket om erfaringer med EN 9606 og hvordan bedriftene kunne
spare kostnader.

Seminaret ble veldig godt mottatt av
deltakerne, og det vurderes av DNV
GL å ha dette som et årlig arrangement. Arrangementet ble avsluttet

med en middag i restauranten i Konserthuset og var gratis for alle delta■
kere.
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Vard Søviknes, en del av
Vard gruppen
SveiseAktuelt og hovedstyret i NSF besøkte Vard Søviknes i slutten av januar.
Vi fikk en meget interessant dag med presentasjon av Vard Søviknes og Vard gruppen. I tillegg fikk vi anledning
til å komme om bord i deres nyeste bygg som ligger ved kai på verftet.
VARD er en av de viktigste globale
designere og skipsbyggere av offshore- spesialskip for bruk i offshore,
innen olje og gass produksjon og service. Hovedkontoret ligger i Ålesund.
Verftsgruppen har levert mer enn 250
fartøyer siden 2000. Vard er notert på
Main Board of Singapore Exchange
og har Fincantieri som hovedeier.
Selskapet har 10.000 ansatte spredt
rundt i hele verden.
Vard har 5 verft i Norge: Aukra, Brattvaag, Brevik, Langsten og Søviknes.
I tillegg har de aktiviteter innen design, elektro, innkjøp, rørfabrikasjon,
Innredning og håndteringssystemer.
Vard har to verft i Brasil, to verft i Romania og ett verft i Vietnam. De har
salgskontor i Singapore i tillegg til
salgs- og designkontor i Canada/USA.
Vard Søviknes
Søviknes ble etablert i 1936 i Brattvåg
og flyttet til nåværende lokasjon i Søvika i 1946. Søviknes er godt kjent for
sin høye kvalitet og fleksibilitet som
kreves for å betjene de mest utfordrende rederier i verden.

NSFs hovedstyre på besøk hos Vard Søviknes.

Typiske fartøyer som produseres er
offshore support fartøyer, ferger, fiske
fartøyer og spesialfartøyer.
Vard Søviknes har 180 permanent ansatte, og leier inn mannskap etter behov. Totalt antall personer som er inne
i bedriften kan variere fra 300 til 1000
personer.
Fasiliteter som parkingsarealer, garderober, kantine, innkvarteringsbrakker
og kontorer har blitt oppgradert
gjennom de siste årene for å møte det
økende volum av oppgaver på verftet.
Vi opplevde en positiv atmosfære i
bedriften, og de har godt med arbeid
som sikrer arbeidsplassene i over-

skuelig fremtid. Skipet som vi fikk
anledning til å se er kommet langt i
produksjonen, men de ventet inn et
nytt skrog et par dager etter vårt besøk. Skrogbyggingen foregår i Romania og slepes til Søviknes. En avstand
på ca. 4300 nautiske mil som tar ca. 4
uker.
Hyggelig å oppleve en bedrift hvor
det etter vår bedømmelse går for full
fart. Spesielt i disse tider der man hører om andre områder hvor det kanskje er litt mindre aktivitet.
NSF hovedstyret takker alle som bidro til at vi fikk en fin og interessant
■
dag hos Vard Søviknes.

Eksempel på skip levert av Vard Søviknes.
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Fronius presenterer det nye dokumentasjons- og dataanalysesystemet WeldCube

Konstant oversikt over alle sveisedata
Dokumentasjon og analyse av
prosessdata blir stadig viktigere
innen sveiseteknikken – for prosessene kan ikke optimaliseres
målrettet med mindre du har
nøyaktig innsyn i dem. Den internasjonale sveiseteknikkeksperten
Fronius har derfor utviklet dokumentasjons- og dataanalysesystemet WeldCube. Systemet kombinerer opptil 50 strømkilder og
muliggjør nøyaktig og kontinuerlig kvalitetssikring og evaluering
av mange parametere. Dermed
kan brukerne forbedre ytelsen og
påliteligheten i produksjonen betraktelig.
Wels, 04.12.2015 – WeldCube-løsningen er basert på en industri-PC
(IPC) med integrert programvare, og
med denne kan opptil 50 strømkilder
kombineres i nettverket. Systemet er
kompatibelt med samtlige digitale
Fronius-apparatserier,
motstandspunktsveisesystemet DeltaSpot og
den intelligente sveiseapparatplattformen TPS/i. Dermed kan brukeren dokumentere og evaluere en rekke data,
f.eks. strøm, spenning, trådhastighet,
sveisehastighet og -tid, lysbue- og dynamikkorrigering eller jobbnumre,
både på manuelle og robotstyrte sveiseprosesser. Dataene visualiseres, noe

Dokumentasjons- og dataanalysesystemet WeldCube fra Fronius muliggjør nøyaktig
og kontinuerlig kvalitetssikring av opptil 50 sveisestrømkilder.

som gir en nøyaktig analyse. Output
skjer via nettleser: Dermed kan resultatene lett hentes opp på alle datamaskiner eller mobile enheter.
WeldCube installeres enkelt med plug
& play. Når systemet først er oppe,
går det nesten vedlikeholdsfritt. Fronius tilbyr videreutviklinger i form av
oppdateringer som brukeren selv kan
installere. Individuelle tilpasninger og
programmeringer gjøres problemfritt.
Standardfunksjonene kan utvides fritt
med diverse pakker. Dette gjør det
mulig med løsninger som er skreddersydd kundens behov.
De omfattende funksjonene i WeldCube sørger for mange forskjellige
bruksmuligheter: De faktiske verdiene
for alle strømkilder kan dokumenteres
både for den enkelte maskin og for
flere – til og med i sanntid. Tilleggsog forbruksdata som gass-, tråd- og
energiforbruk kan også overvåkes og
evalueres kontinuerlig av brukeren.

Nominelle verdier, for eksempel jobbdata, kan også overvåkes og registreres av systemet gjennom hele sveiseapparatets levetid. I kombinasjon med
den nye Fronius-sveiseapparatplattformen TPS/i er det dessuten mulig å
redigere jobber og sammenligne dem
på tvers av strømkildene. Samtlige
verdier kan eksporteres til diverse filformater eller skrives ut direkte fra
IPC-en.
For at feil skal identifiseres raskt og
pålitelig, finnes det en rekke analyseverktøy. Dermed kan Fronius-kunder
overvåke kvalitet og ytelse for sveiseprosessene og foreta optimaliseringer
ved behov. Den kontinuerlige dataanalysen forhindrer også produksjonssvikt og øker sikkerheten. Diverse servicepakker sikrer at brukerne
får et perfekt installert system som er
tilpasset deres behov, og dette systemet kan håndteres problemfritt.

Astrup med hylleklar Super Duplex 32760
Som leverandør av stangstål fra Sandvik, kan Astrup nå levere NORSOK godkjent Sandvik SAF 32760.
Sandvik SAF 32760 stangstål produseres etter samme kontrollerte produksjonsmetoder som Sandviks velrennomerte
SAF 2507/ 32750, noe som gir materialer av gjennomgående høy kvalitet og uten overraskelser. Stålet har høy mekanisk styrke, og utmerket motstandsdyktighet mot spenningskorrosjon i klorholdige miljøer. Det viser høy motstandsdyktighet mot generell korrosjon, erosjonskorrosjon og korrosjonsutmatting. Stålet har utmerket motstand mot groptæring og spaltekorrosjon, og viser god sveisbarhet.
SAF 32760 leveres med NORSOK M630 MDS D57 Rev. 5
Astrup leverer også følgende Sandvik kvaliteter fra deres lagre:
• Sanmac 316L – NORSOK MDS S01
• SAF 2205 – NORSOK MDS D47
• SAF 32750 – NORSOK MDS D57
For mer informasjon kontakt Asptrup på: Tlf:22 79 15 00 eller e-post:astrup@astrup.no
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Aluminiumssveisen vår er
siste mote i Paris
Da den stigende finske stjernen i industriell design, Nikolo Kerimov, trengte hjelp til å realisere sin visjon om
praktiske designerhyller – «den utvidbare hyllen for mer» – gikk han til Kemppi.
Utfordringen besto i å transformere
Kerimovs Shelfie-enhet laget i tre til
et nytt materiale – aluminium – som
svar på en invitasjon til Meet My Project-utstillingen i september, som ble
holdt i forbindelse med Maison & Objet-messen og Paris Design Week.
Han hadde designet den originale hyllen i treverk på et kurs i eksperimentell produktdesign på skolen for kunst,
design og arkitektur ved Aalto universitet. Ideen var først og fremst å bruke
moderne materialer for å oppnå praktisk funksjonalitet i hjemmemiljøet.
Da han fortsatte arbeidet i aluminium,
viste det seg at de individuelt utformede hyllekomponentene krevde spesiell aktsomhet: uten industriell produksjon ble hver del litt forskjellig.
Dessuten betydde de strenge kravene
til utseende at de ikke kunne fullføres

med maskinell sliping. Arbeidet måtte
gjøres parallelt med røret.
Utfordringen ble ikke lettere ved at
ingen reservedeler var tilgjengelig –
arbeidet måtte gjøres riktig, med de
riktige parametrene, ved første forsøk.
Og hyllene måtte selvfølgelig være på
plass i tide for messeåpningen.
Sveiseinstruktørene Hannu Saarivirta
og Olli Keskinen fra Kemppi tok utfordringen og sørget for at Kerimov
fikk nødvendig verktøy med riktige
innstillinger og ekspertise. Resultatet,
forteller han, var en suksess: «Det
gikk som forventet – fremragende –
selv om jeg aldri hadde laget metallprototyper før.»
Det er verdt å få med seg at Kerimov ikke bare hadde svært
lite sveiseerfaring under
vesten, han hadde hel-

’’

ler aldri sveist aluminium før. Selv om
dette ofte anses å være et av de mest
vriene materialene å mestre, erfarte
han følgende: «Etter litt øvelse, gikk
det fort å få ting på plass.» Når det
gjaldt utstyret og dets brukervennlighet, kunne han ikke fullrose Kemppiverktøyet nok: «Utstyret fungerte ordentlig og passet perfekt til prosjektet.»
Opplevelsen etterlot en tydelig følelse
av å ha oppnådd noe, og det er akkurat
hva Joy of Welding handler om: «Det
er fint å komme vekk fra datamaskinen og se resultatene av sitt eget håndverk.» Etter å ha lagt denne positive
erfaringen bak seg, kan vi holde utkikk etter Kerimovs kreasjoner på
catwalkene i Paris eller se
om vi finner arbeidene
hans i designbutikker

Det gikk som forventet –
fremragende – selv om
jeg aldri hadde laget
metallprototyper før.

Nikolo Kerimov

Nikolo Kerimov og Hannu Saarivirta
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nærmere hjemme. Han fokuserer på
grafisk design, produktdesign, møbeldesign og emballasje, så vi kommer
nok til å se dem et sted.
Selve hyllene:
Kerimovs hylleenhet i aluminium går
videre når hyller i tre ikke strekker til:
i tillegg til en horisontal hylleform,
kan den briljere med modularitet som
bare metall kan tilby. Flere hyller kan
stables videre i høyden over den andre
hyllen.
Med sitt valg av materialer og sin
fleksibilitet, harmonerer enheten godt
med temaet for Meet My Project-utstillingen 2014, «Design Can Change
the World» (design kan endre verden).
Så hvorfor aluminium? Kerimov sier,
«Dette var det riktige valget for produktet, delvis på grunn av materialets
lave vekt.» Til tross for lav vekt, holder rørene, som er 1,5–3 mm tykke,
god styrke.
Hyllene inneholder også hvit eik, noe

Shelfie v2 – Kerimov’s fleksible hylle

som gir varme i tillegg til funksjonalitet i hjemmemiljøet.
Showet i Paris viste frem 40 innovative prosjekter fra progressive designere av utstyr for hjemmet og dekora-

tive gjenstander. Denne bestemte
motemodellens mål er 1200 mm
(bredde), 950 mm (høyde) og 400 mm
■
(dybde).

RobotNorge Gruppen:

Styrker sin posisjon i Norden
RobotNorge har nå kommet til enighet om overtakelse av det svenske Robotakademin AB.
Fra før består Gruppen av det norske
selskapet RobotNorge AS og det
svenske selskapet RobNor AB.
– Med dette oppkjøpet vil vår spisskompetanse på leveranser av sveiseanlegg og programmering bli betydelig styrket i både Sverige og Norge,
sier RobotNorges styreleder og eier,
Kjell Oppedal.
RobNor AB er ledende leverandør av
robotiserte lakkeringsanlegg i Norden.
– Nå ønsker vi en tilsvarende posisjon
i leveranser av sveiseanlegg, sier han.
I følge Oppedal ligger nøkkelen til
suksess i disse fagområdene gjennom
samarbeidet med anerkjente verdensledende leverandører av prosessutstyr
og roboter.
– Spisskompetansen vår, særlig på
programmering, vil bedre kvaliteten
og punktligheten i leveransene.
RobotNorge Gruppen har alltid vert
sterkt knyttet til ABB-robotene og de
fleste ansatte har tidligere jobbet i

SVEISEAKTUELT 01-2016 쐽 www.sveis.no

YuMi er en visjon av fremtiden, og vil endre måten vi tenker om robotisering. YuMi er
”deg og meg”, som arbeider sammen for å skape endeløse muligheter.

ABB Robotics. – Vår samlede omsetning blir nå over 100 millioner kroner
– i 2015 leverte vi 80 roboter. Samlet
blir vi 35 ansatte, avslutter Kjell
Oppedal.

For mer informasjon:
RobotNorge AS,
tel: 51 78 50 50, e-post:
Sissel.Mauland@robotnorge.no,
www.robotnorge.no
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Nytt sveisekoordinatorkurs
tilpasset sveising av armering!
Chr. Thams ressurs tilbyr nå kurs for sveisekoordinatorer for
sveising av armering.
Betongbransjen har etterspurt kvalifiseringskurs for personell
med ansvar for sveising av armering siden ISO 17660 kom som
Norsk Standard i januar 2007.
Standarden gir klare sveisetekniske kvalitetskrav, men bransjen
mangler nødvendig kunnskap og kompetanse.
ISO 17660 er tilpasset sveising av armeringsstål og den krever
sveiseprosedyrer, sveisekoordinator og godkjente sveisere/sveiseoperatører.
De færreste anleggene i Norge har dette på plass i dag.
Å benytte EN 1090 ved sveising av armering vil gi flere utfordringer enn løsninger. ISO 9606, ISO 15614, ISO 14731, ISO Bjørnar Værnes
3834 m.flere, er normative referanser som må følges.
Det mest brukte sveisbare kamstålet B500NC er et seigherdet høyfast stål, noe som krever tilstrekkelig materialkunnskap. Sveiseforbindelsene som benyttes er buttsveiser, overlappskjøter, båndsveiser, kryssforbindelser og
armeringsstål mot stålkomponenter.
NSF Dok. ISO
17660
Sveising av armer
ing

Rev.00.

Norsk Sveisete
knisk
Forbund

NSF Retningslin
je
Tilegnet kompeta
nse for personell
me
ansvar for sveise
koordinering i sam d
svar
med NS-EN ISO
17660 -serien

Minimumskrav
for utdanning, eks
aminering og
kvalifisering

Adresse: Fridtjof
Nansens vei 19
0369 Oslo

Sveisekoordinator har en helt sentral posisjon i kvalitetssikringsarbeidet. Sveising på armering krever i stor grad at man på forhånd dokumenterer kvaliteten gjennom sveisesertifikat, sveiseprosedyrekvalifikasjon og produksjonstester. At krav blir fulgt er enkelt å overvåke ved at
det aller meste skal dokumenteres i signert logg.
Chr.Thams ressurs tilbyr nå kurs som vil gi nødvendig kvalifisering av
sveisekoordinatorer.
Norsk Sveiseteknisk Forbund har godkjent kurset, og utsteder diplom
ved bestått eksamen.
Mer info og påmelding på hjemmesiden:
www.thamsressurs.no
eller kontakt Bjørnar Værnes, tlf. 926 81 727,
e-post: bjornar.varnes@stfk.no.

tlf.: 41596955
e-post: post@sv
eis.no
www.sveis.no
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Norsk subsea –
en historie verdt å ta vare på
Utviklingen av undervannsteknologien i Norge har vært verdensledende
og har blitt en viktig eksportnæring med mange norske arbeidsplasser.
Det er en historie preget av innovasjon, nødvendig for å utvinne olje gass
på norsk sokkel på stadig større dyp. En historie som nå dokumenteres
av Norsk Oljemuseum i Stavanger.
AV KRISTIN ØYE GJERDE, SENIORFORSKER NORSK OLJEMUSEUM

Driverne i utviklingene har vært behovet for å kunne operere uten bruk av
dykkere på store dyp. Condeeper og
stålplattformer, som har sine begrensninger når det gjelder havdyp, har blitt
erstattet av havbunnsbrønner operert
fra flytere eller fra land. Norge har
hatt mennesker og forskningsmiljøer
og bedrifter med den nødvendige
kompetansen til å finne nye teknologiske løsninger på havbunnen. Det
gjelder havbunnsbrønner, flerfaseteknologi og selve produksjonsinnretningene på havbunnen som kan installeres og driftes uten bruk av dykkere.
Fjernstyrte undervannsfarkoster har
blitt utviklet for bruk til observasjon å
utføre arbeid i dypet. Subsea spesialfartøy er også en del av norsk undervannsteknologihistorie.
Oljemuseet har kompetanse
Denne enestående industrihistorien er
Norsk Oljemuseum nå i ferd med å
dokumentere. Undervannsteknologien
har – og vil i mange år fremover – ha
stor betydning for oljeutvinningen på
norsk sokkel. Dette har ikke kommet
av seg selv. Oljemuseet har et mål om
at historien skal ende opp i et bokverk
av høy kvalitet, og deretter en perma-

Statfjordområdet. Illustrasjon: Statoil
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nent utstilling på oljemuseet. Norsk
Oljemuseum åpnet utstillingene for
første gang i mai 1999 og har siden da
opparbeidet solid kompetanse i å dokumentere og presentere oljehistorie
for et bredt publikum. De mange dokumentasjonsprosjektene om oljefelter som Ekofisk, Frigg, Statfjord og
snart Valhall er eksempler på det –
alle med egne nettsider (www.norskolje.museum.no). Historien om Nordsjødykkerne, som er utgitt både på
norsk og engelsk, er det temaet som
ligger tettest opp til undervannsteknologihistorien. Den fikk sin egen utstilling i 2009 med en dykkerfilm som tar
tilskuerne med på et dykk på Ekofisk
slik det var på slutten av 1970-årene.
Veteraner tok initiativet
Arbeidet med å dokumentere den norske undervannsteknologihistorien har
allerede startet. Det skjedde etter et
initiativ fra Statoil-veteraner i januar
2013. Siden utviklingen av denne næringen har skjedd i tett samspill
mellom et mangfold av aktører: operatørselskap, leverandører av utstyr og
skip, undervannsentreprenører og
forskningsinstitusjoner var det stor
enighet mellom museet og veteraner
om at det var behov for et overordnet
blikk på hvordan dette henger sammen. Oljemuseet samlet derfor personer fra hele næringen til et kick-off seminar i mai 2013, og deretter ble et
forprosjekt utarbeidet. Søknad om
midler til et historie-, dokumentasjonog utstillingsprosjekt ble sendt til 17
industribedrifter høsten 2013, men
ved årsskiftet 2014 var oljekrisen
allerede satt inn, var det et fåtall bedrifter som kunne forplikte seg til å
delta økonomisk.

Nørd-Øst Frigg – et pionerprosjekt –
første fjernstyrte plattform med
havbunnsbrønn på norsk sokkel.
Foto: Total/NOM.

Mye dokumentasjon samlet
Oljemuseet har likevel gått videre på
egen hånd med å samle inn dokumentasjon. Det er viktig å samle mest mulig fakta og informasjon om hvordan
subsea næringen har utviklet seg. En
prosjektmedarbeider har vært ansatt i
ett år og har samlet ca. 2000 artikler
fra 1965 til og med dags dato, arkivert
og merket med søkeord. Særlig fra tiden etter 2000 har det blitt skrevet
mye om subsea. Videre er nærmere
200 skriftlige kilder (bøker, stortingsdokumenter, rapporter) samlet inn.
Ikke minst viktig er det å få informasjon fra de personene som var med på
utviklingen.
Oljemuseet samarbeider tett med
Statsarkivet i Stavanger. Når det gjelder større arkiver deponeres de der
hos Norsk olje- og gassarkiv. Statsarkivet tar allerede vare på arkivmateriale fra operatørselskaper som Statoil
(omfatter også Norsk Hydro og Saga),
Total (ELF) og Norske Shell. Når det
gjelder foto og film som er svært viktig for å kunne gi en god visuell fremstilling av historien, er innsamling av
det noe oljemuseet tar seg av. Hos oljemuseet digitaliseres fotoene, de registreres og gjøres tilgjengelige på
■
nettet via Digitalt museum.
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JAKTEN PÅ NORGES Smarteste Industribedrift
Gjør dere noe smart som gjør det mulig å være produktiv i et høykostland som Norge? Er din bedrift med på
å løfte Norsk Industri inn i fremtiden? Bør andre se til og lære av deres bedrift? Da kan dere være bedriften
Siemens og Norsk Industri leter etter!
Frem til kåringen av Norges Smarteste Industribedrift i mai vil arrangørene jobbe med å løfte frem gode caser fra de påmeldte bedriftene, ved
blant annet å gjennomføre bedriftsbesøk, aktivitet på sosiale medier og
skape oppmerksomhet i mediene.
Siemens og Norsk Industri mener at
skal Norge fortsatt tilby sine innbyggere økt velstand og velferd, må vi nå
lykkes med å øke produktiviteten.
Norsk industri møter en internasjonal
konkurranse i sterk utvikling. For å
være levedyktige må norske industribedrifter tenke smart, innovativt og
bruke moderne teknologi. Smart Industri vil inspirere og belønne de som
er med å sikre Norges fremtidige konkurransekraft igjennom sin innovasjons- og omstillingsevne.
Norsk Industri og Siemens ønsker å
finne norske industribedrifter som har

Her er noen eksempler på oppslag fra kampanjen i 2015.

tatt i bruk ny teknologi, jobber smartere, eller har innført andre tiltak for
mer effektiv ressursutnyttelse og økt
produktivitet. Høres dette ut som din
bedrift? Eller kjenner du en smart be-

drift som bør melde seg på, meld dere
på her eller tips andre bedrifter om
konkurransen her.
Fullstendig informasjon finner du på
www.smartindustri.no

Industrikonferansen
2016
Industrikonferansen er en av
Norsk Industris viktigste møteplasser. 9. mai 2016 møtes
rundt 350 næringslivsledere,
politikere og samfunnsaktører.
Vi drøfter industriens betydning for
utviklingen av det norske samfunnet.
På konferansen får du møte både
politikere og næringslivsledere. I
tillegg vil Smart Industri-prisen deles ut. Konferansen avsluttes med
middag på Solsiden restaurant,
Akershusstranda 13.
Konferansen arrangeres 9. mai på
Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja
Henies pl. 3 i Oslo.
For program og påmelding,
se www.norskindustri.no
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AGA arrangerer kurs i:

Sikker håndtering av gass
Kursbeskrivelse
Modul 1 - Sikker håndtering av gass
Modul 1 - Sikker håndtering av gass
Modul 1 - Sikker håndtering av gass
Modul 1 - Sikker håndtering av gass
Modul 1 - Sikker håndtering av gass
Modul 1 - Sikker håndtering av gass
Modul 1 - Sikker håndtering av gass
Modul 1 - Sikker håndtering av gass
Modul 1 - Sikker håndtering av gass
Modul 1 - Sikker håndtering av gass

Sikker håndtering av gass er essensielt. Ikke minst gjelder selvfølgelig
dette også for dem som driver med

Kursnr.
501805
501805
501805
501805
501805
501805
501805
501805
501805
501805

Sted
Sandnes - Vagleleiren
Os brannstasjon
Værnes
Trondheim - Værnes
Hobøl - IF sikkerhetssenter
Kristiansand brannstasjon
Hobøl - If sikkerhetssenter
Ålesund brannstasjon
Trondheim - Værnes
Sandnes - Vagleleiren

sveising. Gassleverandøren AGA
holder kurs innen dette feltet. Under
her finner du oversikt ovber vårens

Start dato
2016-04-21
2016-04-28
2016-05-02
2016-05-02
2016-05-03
2016-05-19
2016-09-13
2016-09-20
2016-10-10
2016-10-12

Ledige plasser
Plasser ledige
Plasser ledige
Plasser ledige
Plasser ledige
Plasser ledige
Plasser ledige
Plasser ledige
Plasser ledige
Plasser ledige
Plasser ledige

kurs, og hvor de vil bli holdt.
Få mer informasjon på:
www.aga.no <http://www.aga.no>

Frist for
annonser og
stoff til
SveiseAktuelt
nr. 2-2016
er 9. mai

Hva skjer i
2016
12. APRIL:

NSF HOVEDSTYREMØTE OG GENERALFORSAMLING I
TØNSBERG

12. APRIL:

NSF AVD. ØST
SVEISE- OG
MATERIALDAGEN I
TØNSBERG

24. MAI:

EWF-MØTE I GENT

FOR FLERE DETALJER OM ARRANGEMENTENE, SE WWW.SVEIS.NO
<HTTP://WWW.SVEIS.NO>
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2016

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.:
1/16
2/16
3/16
4/16

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

Annonse- og artikkelfrist:
13. februar
9. mai
19. 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,Større bilag etter nærmere avtale.
Alle priser i NOK og ekskl. mva.

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

A4 (210 mm x 297 mm + 3 mm utfallende)
181 mm x 258 mm
181 mm x 127 mm
88 mm x 258 mm

www.sveis.no

NSFs HOVEDSTYRE 2015/2016
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

Idar Vartdal, medlem
Steel & Weld Supply AS
idar@steel-weld.no
Mobil: 91 35 00 73

Jan Erik Johansen, nestleder
Teknologisk Institutt AS
jan.erik.johansen@teknologisk.no
Mobil: 46 98 43 23

Kathrine Molvik, medlem
FeC AS
kamo@fec.as
Mobil: 92 60 32 89

Eddie Flatås, 1. varamedlem
Kværner Stord AS
eddie.flatas@kvaerner.com
Mobil: 95 19 75 20

Frode Johansson, medlem
Bergen Group Services AS
frode.johansson@bergengroup.no
Mobil: 97 08 07 66

Aage Ødegaard, medlem
Agility Group AS
aod@agilitygroup.no
Mobil: 40 06 54 32

Knut Arne Hundal, 2. varamedlem
voestalpine Böhler Welding Nordic AB
knutarne.hundal@voestalpine.com
Mobil: 41 55 60 66
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Kemppi ARC System 3
Stop guessing – Start knowing
Med Kemppi ARC System 3 er hver sveis sporbar. Sveiseren, hans kvalifikasjoner,
sveiseprosedyre, alle innstillinger og maskinen som er brukt. For første gang i historien
kan man få alle nødvendige data fra hele sveiseprosessen planlagt, overvåket,
dokumentert og kontrollert med en eneste totalløsning, all sveisedokumentasjon fult
søkbar og sporbar i et system.

E  CON

Oppdag Kemppi på sosiale medier:

www.kemppi.com
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