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Når kravene er som tøffest..

Elgacore DWA 55LSR
Klimaet og miljøet setter grensene.
De mekaniske egenskapene er avgjørende.
Det finnes produkter som klarer de tøffeste kravene.
Elgacore DWA 55 LSR lever opp til kravet -46° C og
45 J etter spenningsgløding. Stabile resultater også
i rot.

Elgas produkter tilfredsstiller kravene ved bygging av
LNG anlegget Snøhvit !
Elga AB c/o Elga Norge, Postboks 94, 3051 Mjøndalen
Kundesenter Tlf: 32 20 81 20 Fax: 32 20 81 30
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PROFIL

”Vi er Nordens eneste
produsent av gassbehandlingsutstyr”
Han ble født i Oslo i 1928 og vokste opp i en jernbanefamilie på Jar i Bærum. Han var 12 år når krigen brøt
ut og mistet en fem år eldre bror i 1945. Sammen med andre gutter fra NEBBs bedriftsskole gikk han i lære som
apparatmontør og var med å sabotere leveranser til tyskerne. Etter avlagt svenneprøve fulgte i 1948 millitærtjenesten på
Kjevik flyplass i Kristiansand hvor han gjennomgikk flymekanikerkurs på Spitfire-flyene. Uteksaminert fra Driftslinjen på Oslo
Tekniske Skole i 1952. Til Einar Rustad Stål & Stil hvor han traff sin kone Marit og brukte to år på å rasjonalisere produksjonen og få orden på akkordene. Trangt boligmarked i Oslo førte til en jobb som planleggningssjef hos P. Christensen
Trikotasjefabrikk og nytt hus i Drammen, hvor han i 1954 ble far til sitt første barn, datteren Bjørg.
I 1960 var han tilbake i Oslo som planleggningssjef for produksjonen hos NAG NA Gas Akkumulator og
sentral i fusjonen med NSV Norsk Surstof & Vandstoffabrik A/S. I 1962 ble sønnen Arild født. Da Norgas A/S ble stiftet i
1966 ble han først produksjonssjef og senere fabrikksjef, og sjef for armaturfabrikken. I 1984 ble Gassdivisjonen med
armaturfabrikken solgt til AGA og AGA Welding AS ble etablert med vår Sveiseprofil som adm. direktør. Etter tre og et halvt
år tok han med seg tre medarbeidere og 1. juli 1987 startet han Gassarmatur AS. Som mange nok har skjønt:
Arvid Willersrud er vår Sveiseprofil.

- Jeg jobber ikke lenger lange dager
og full uke, men jeg er tidlig ute om
morran, forteller Arvid Willersrud
som redaksjonsrådet ønsket som
Profil i dette SveiseAktuelt.
Selv er han selskapets styreformann,
men han har overlatt den daglige ledelsen til datteren Bjørg (54) som tar
seg av økonomi- og personal- funksjonen, og sønnen Arild (47) som
styrer produktutvikling, produksjon,
salg og markedsføring.
- De er flinke og arbeidsomme og
de har dyktige og entusiastiske folk
rundt seg, presiserer Arvid Willersrud, tilsynelatende godt tilfreds med
hvordan familiebredriften med 17
ansatte fungerer.

Strammere marked

Formidabel start
- Dere startet i 1987 med fulle ordrebøker. Som ikke det var nok ble dere
bokstavelig talt straks kastet på dypt
vann?
- Ja vi var så vidt i gang da den

Arvid med skjærebrenneren X31, som han var med å utviklet på 60-tallet.

første Gullfaks-plattformen ble installert i Nordsjøen. Vi fikk tre måneder på oss til å produsere 135
transportable uttaksposter for acetylen og oxygen. I perioder gikk det
døgnet rundt, men moro var det.

Flyttet til Alnabru
- Dere ble ikke lenge i Sandakerveien 100?
- Etter et halvår flyttet vi til
Strømsveien 223 på Alnabru som
ble vår adresse frem til 2007. Vi har

왗

- Som Nordens eneste produsent
av gassbehandlingsutstyr og siden
60 % av vår omsetning eksporteres,
merker også vi at markedet der ute
strammer seg til.

6

PROFIL

gjennom årene lagt vekt på å fremstå
som en moderne, fremtidsrettet og
innovativ bedrift med evnen til å tilpasse oss kundenes ønsker og markedets behov.
– Vi anser oss som markedets fremste utvikler av gassbaserte produkter. Gjerne hele konsepter/pakker,
nye produkter og tekniske løsninger,
og gjerne i tett samarbeide med våre
kunder.

De store gasselskapene
kunder
– Hvem er primærkundene deres?
– Det er de storegasselskapene og
industrien. Ca 60 % av vår produksjon går til indirekte eksport
gjennom nøkkelkunder som AGA
og Yara.

Kongens Fortjenestemedaljer
- En juni-dag i 2006 fikk dere besøk
av Hans-Johan Røsjordet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Han
hadde med seg HMKongens fortjenestemedaljer i flere valører og var
ute etter herrene Willersrud og Lar-

Sønnen Arild og datteren Bjørg leder i dag familiebedriften, men Arvid er fortsatt
innom.

sen. – Det var stor stas da Røsjordet
var her. Kåre Larsen som var med da
Gassarmatur ble startet har gjennom
sitt utmerkede arbeide i mer enn 40
år bidratt til en vesentlig verdiskapning i så vel Norgas – som her i
Gassarmatur. Han fikk HM kongens

Fortjenestemedalje i sølv.
- Og du fikk den i gull. Hva følte
du da?
- Det ar alltid godt å bli satt pris
på. Særlig var det hyggelig å komme
på Slottet å takke HMKongen for utmerkelsen.

Flytter til Hagan Industriområde i Nittedal

Et utvalg viktige
koblingsprodukter fra
Gassarmaturs enormes
produktsortiment.

Påfyllingsenhet for
gassflasker.

Skjærebrenneren X3.

- I oktober 2007 flytter dere ut av
byen?
- Endelig kunne vi realisere våre
drømmer og mål om å flytte inn i et
eget og moderne industribygg. Et
bygg som gav oss optimale produksjonsbetingelser og logistikk som reduserte avstanden mellom administrasjon og produksjon betydelig.
Den nye fabrikken tillot oss å utvikle nye produktkonsepter som
ikke lot seg produsere i lokalitetene
på Alna, slutter veteranen Arvid
Willersrud.
■

쐽쐽 Gassarmatur as

Masteveien 6, N-1418 Hagan
Telefon +47 22 64 65 50 - Telefaks: +47 22 64 61 32
E-Post: post@gassarmatur.no - www.gassarmatur.no

PRODUKTGRUPPER:
GA kontrollerer en produktportefølje på nærmer 5000 artikler. Disse er inndelt i 9 produktgrupper: 1. Regulatorer
2. Koblingsdetaljer 3. Reservedeler 4. Ventiler
5. Sentralgassutstyr 6. Høytrykksslanger 7. Merkevarer
8. Bestobell 9. Pigtails.
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ESAB mottar global ISO 14001- og
OHSAS 18001- sertifisering

Systemet dekker alle ESAB-ansatte
og -aktiviteter verden over, og ESAB
er trolig det første globale selskapet i
noen sektor som har oppnådd et slikt
nivå av administrasjonsstyring for
helse, miljø og sikkerhet. Tusenvis
av selskaper har mottatt ISO 14001og OHSAS 18001-sertifisering på
enkelte steder, men ESAB er det
eneste globale selskapet som har
mottatt begge deler på verdensbasis.

– Dette er fundamentalt for alle
våre aktiviteter, forklarer Stefan
Larsson, leder for bærekraftig utvikling i ESAB-gruppen, - fordi et globalt administrasjonssystem, som
dekker alt fra utvikling og design til
produksjon og tjenester verden over,
er selve grunnlaget for et godt administrert selskap.
– Våre kunder og samfunnene vi
opererer i, vet at våre forretningsak-

tiviteter og produkter oppfyller de
samme strenge kravene til helse,
miljø og sikkerhet i hvert eneste
marked, og vi jobber kontinuerlig
mot å forbedre våre globale standarder. ISO 14001- og OHSAS 18001sertifiseringen bekrefter ESABs globale lederskap innen drift av en suksessrik, trygg og bærekraftig virksomhet, avslutter Larsson.
hcf

ønsker alle sine forbindelser
en riktig god sommer!

SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN
14.-19. september 2009 i Essen
Mercur Reiser arrangerer 2 turer med direktefly Oslo -Düsseldorf
Tur 1 fra 13-15/09
Tur 2 fra 14-16/09
Vi tilbyr: Fly tur /retur Oslo-Düsseldorf, transport fra/til flyplass hotell og hotell - messeområdet.
2 netter på hotell i Düsseldorf, i delt dobbelt rom inkl. frokost.
Påmelding pågår, på tur 2 er det meget begrenset plasser ledig
Ta kontakt på tlf 38 12 33 95 for priser/påmelding

Ta kontakt for program og rimelige tilslutningsbilletter
post@mercur-reiser.no - Tlf 38 12 33 80 / 90 - www.mercur-reiser.no

AKTUELT

ESAB har mottatt sertifisering for sitt administrasjonssystem for helse,
miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Sertifiseringen ble gitt av Det
Norske Veritas, som er anerkjent verden over som det ledende, globale
sertifiseringsorganet.

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

NST Norge AS
Postboks 171
3371 Vikersund
Telefon + 47 32 78 85 99

NST Norge avd Møre og
Romsdal:
6391 Tresfjord
Telefon + 47 71 18 44 00

NST Norge avd Rogaland:
Postboks 71
4064 Stavanger
Telefon + 47 51 57 14 22

NST Norge avd Sørlandet:
Rigetjønnveien 12B
4626 Kristiansand
Telefon + 47 38 01 11 30

www.nst.no

-Jeg har mange ganger i mine tidligere stillinger grublet over problemstillinger som å tolke standarder,
forstå korrosjonsegenskapene til et
materiale, hvordan foregår testing
for en WPQR, o.s.v.. sier grunnleggeren av Ung Sveis, Dan Roger
Oshaug.
– Videre har jeg har slitt med å
skaffe kvalifiserte folk til å besitte
stillinger, og kjent behovet for å
kunne ha et nettverk av andre fra
samme miljø, som jeg kan diskutere
dagligdagse utfordringer med.
Jeg må danne ”Ung Sveiseingeniør”
Under en middag i 2007 kom den
første ideen til forumet Ung Sveiseingeniør opp, og etter å ha snakket
med en del kjente i bransjen ble
ideen presentert under Sveisedagen i
Bergen i mai 2008. Forumet er nå
en del av Sveiseteknisk Forbund, og
Dan Roger understreker at Ung
Sveis har egen logo, egen ledergruppe og egen økonomi. Han har
selv dekket alle kostnader til bl.a. utvikling av hjemmesiden! Det er viktig at ingen skal eie forumet. Det
skal være et forum av ungt sveise-

teknisk fagpersonell fra alle fagområder innen sveis, som kan utveksle
ideer, diskutere utfordringer og se på
hva fremtiden kan bringe. I starten
måtte du være under 40 år for å
delta, denne aldersbegrensningen er
nå tatt bort, det viktigste er at du har
et ungt sinn, forteller den driftige
entreprenøren. Seniorene skal vi
bruke som kunnskapsbase og nyttiggjøre oss den kompetansen de har,
ved å trekke dem inn til våre arrangementer.
Dan Roger er i dag Salgs- og teknisk sjef hos Bohler Welding Group
i Drammen. Han er glødende interessert i å bidra til å utvikle norsk
sveisebransje. Første samling i Ung
Sveis var i Egersund, hos Aker Solutions i september 2008. Han understreker at de vil legge vekt på at
samlingene også skal ha et innslag
av ungdommelig adventure.

Neste i Trondheim
Hans ide har tydeligvis truffet et behov. Neste samling går av stabelen
hos StatoilHydro, ved Forskningssenteret deres i Trondheim 11.-12.
juni 2009. Denne gang har de endret

AKTUELT
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fokus og sikter inn på bruk og testing av materialer, sett i sammenheng med sveising. Foredragsholderne er seniorer og har lang erfaring i bransjen.
På programmet står spørsmål om
fremtidige energiressurser, materialutvikling, materialtestmetoder på
Duplex, materialtekniske utfordringer, og klassifiseringer av rustfrie stål. Selvsagt blir det en ”adventure”, god bevertning og en omvisning ved forskingssenteret. En orientering om sammenslåingen med
NSF og Ung Sveis avslutter det
hele.
Det blir spennende å følge denne
berikelsen til NSF og en takk går til
Dan Roger for hans sveisetekniske
blikk og engasjement.
Jan Enderud

AKTUELT
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Først litt historikk, og så noen fakta. Eventyret om Grenland Group - gamle Langesund Verft startet for alvor da Hallgeir Skogen kjøpte firmaet i 1993. Den gang var det nok ikke mange, om i
det hele noen, som drømte om at Grenland Group i 2009 skulle ha sin virksomhet på 13 steder i
Norge, samt i Shanghai og Kuala Lumpur. Men det er fakta. Fakta er det også at vel 1200 ansatte
skapte en konsernomsetningen 1.791 millioner NOK i 2008, en økning på 369 millioner fra 2007.
”SveiseAktuelt” ville gjerne se litt nærmere på noen av dem som er med og bidrar til dagens
suksess, og valget falt på verftet i Tønsberg som er gruppens største fabrikasjonsanlegg og
verkstedet på Vold (Røra), gruppens hovedsenter i Grenlands-regionen for prefabrikasjon og
sammensetting av rør og deler.

Grenland Group - Et ungt
konsern i fremgang
Grenland Group i Tønsberg
har kapasitet til å bygge og skipe ut
moduler på opptil 10.000 tonn. Området er så stort at man kan kjøre
flere prosjekter samtidig, og er
skreddersydd for fabrikasjon av
offshore-strukturer og undervannsenheter. Anlegget egner seg også
godt for produksjon av bruer og
understell i stål til plattformer.
Før Grenland Group overtok anlegget var det det hollandskeide selskapet Heerema som hadde produksjon her. Det ble den gang utført betydelig nybygging, oppgraderinger
og utvidelse av verkstedet som tidligere hadde huset det gamle og tradi-

sjonsrike Kaldnes Mekaniske Verksted, så det var omtrent klart for innflytting da Grenland Group overtok
for noen år siden.
Verftets gode renommé gjør at de
både har hatt og har mange store
prosjekter på gang for sin største
kunde, FMC på Kongsberg, blant
annet til Pazflor feltet utenfor Angola.
Sveising er naturligvis et meget
viktig, men også sårbart ledd i produksjon av offshore-konstruksjoner
og stiller de største krav til alle ledd
i produksjonen. Det gjelder maskinelt utstyr, gass, tilsettmaterialer og
sist men ikke minst, det menneskelige ledd, sveiseren.

Kyrre Styrvold foklarer den videre fremdriften av neste store prosjekt for Kjetil
Hansen fra ESAB

Poreproblemer ble løst
med strømkilden Aristo™
MIG U5000iw, mateverket
Aristo™ Feed 3004w og
betjeningsenheten
Aristo™ U8
Da vi besøkte Grenland Group
Tønsberg ble vi tatt i mot av seksjonsleder Terje Røssland som er
seksjonsleder for rørproduksjonen.
Materialkvalitetene som benyttes i
forbindelse med rørproduksjonen
består av dupleks og superdupleks,
og det er normalt 100 % røntgenkontroll av alle sveiseforbindelser.
Sveising av duplex/superduplex er
en kompleks prosess. Om det oppdages sveisefeil blir alle mulige feilkilder gjennomgått. Noen eksepler på
feilkilder er: Sveiseren – Forurensing - Gassen – Sveisemaskinen –
Tilsettmaterialene.
For en del måneder siden ble det
oppdaget små gassporer i sveisen i
forbindelse med produksjon av rørsystemet til Ormen Lange. Sveisen
som det var gassporer i var en forbindelse mellom en maskinert fittings som var fremstilt ved hipping
og et vanlig superduplex rør. Enkelte
fittings kan ha et høyere nitrogeninnhold enn hva som er vanlig i rør.
Først trodde man porene kunne skyldes at det ble frigjort nitrogen i forbindelse med sveisingen, men det
var ikke tilfelle. Da var det bare å
sette i gang prosedyren, og alle
sjekkpunkter ble gjennomgått. Gassen som består av 69,5% Ar, 30%
He og 0,5% Co2 var i orden. Svei-

utført prøvesveising. Rørtråd er det
som vanligvis er blitt brukt ved avdelingen i Tønsberg, men ved dette
oppdraget var det Pulsmig med
homogen tråd i materialkvaliteten
2509 det skulle benyttes. Drevne
sveisere hadde ingen problemer med
å beherske den nye sveisemetoden
og etter at 12 skjøter var sveiset ferdig, ble de kontrollert.
Stor var gleden da resultatet
forelå. Røntgentesten av rørskjøtene
viste 0 feil!
Reparasjonsprosenten ligger nå på
0,3%, og det sier man seg meget
godt fornøyd med.

Grenland Group på Vold
(Røra)

Manifolden til Pluto-plattformen kjøres ut for videretransport til verftet i Langesund.

serne, som alle er sertifisert etter NS
287, fulgte vanlige prosedyrer og tilsettmaterialet var i orden. Hva med
maskinene? Det viste seg da at det
var her problemet lå. ESAB ble kontaktet og foreslo da at de skulle teste

halvautomaten Aristo™ Mig
U5000iw med Aristo™ U8 for å se
om det kunne løse problemene.

er som nevnt ovenfor gruppens hovedsenter for prefabrikasjon og
sammensetting av rør og deler i
Grenlands-regionen. Dagen før vi
besøkte verkstedet var de ferdig med
sin del av manifolden til Pluto-plattformen, så vi var dessverre ikke tilstede da en av de 140 tonn tunge
konstruksjonene forsvant ut av porten for videre transport til verkstedet

Prøvesveisingen startet
Etter at maskinen var levert ble det

Vi avbrøt Karina Thingsted i arbeidet for å få et godt bilde av "yngstemann" blant sveiserne.

fortsettelse side 24
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Ditt
beste
valg !

www.esab.no
www.esab.no

Aristo™ Mig U5000i
er ESABs flaggskip.

Maskinen utmerker
utmerker seg
seg med
medsin
sin
pålitelighet, fleksibilitet
og
suverene
fleksibilitet og suverene
sveisedynamikk
sveisedynamikk på
på de
de fleste
flestematerialmaterialkvaliteter.

Du henter ut tråd-/elektrodetyper,
tråd-/elektrodetyper, tråddimensjoner,
tråddimensjoner, dekkgasser
dekkgassertiltilhver
hverenkelt
enkeltsveiseprosess,
sveiseprosess,
og får de beste
beste synergilinjene
synergilinjene som
som finnes
finnes på
på markedet.
markedet.
Opp til 4 mateverk
mateverk kan
kan benyttes
benyttes på
på en
en og
og samme
samme maskin
maskinfor
formaksimal
maksimaleffektivitet.
effektivitet.
Maskinen gir deg følgende
følgende sveiseprosesser:
sveiseprosesser:
o MMA (elektrodesveising)
(elektrodesveising)
o TIG/ TIG puls
puls (DC)
(DC)
o MIG/MAG, MIG/MAG
MIG/MAG puls
puls
o SuperPulse™ (bunnstrenger/
TIG utseende)
utseende)
(bunnstrenger/TIG
o Kullbuemeisling

ved
stillingssveising
av av
rørrø
på
Duplex-, SuperduplexAristo™ Mig
Mig U5000i
U5000ihar
hari imange
mangeårårutmerket
utmerketseg
segspesielt
spesielt
ved
stillingssveising
r påDuplex-,
og
Nibas-materialer,
i tillegg til de imer
“vanlige”
materialer
Fe, Sssom
og Al.
tråder
for de
Superduplex
og Nikkel-legeringer,
tillegg
til de mer
“vanlige”som
materialer
Fe,ESAB
Ss og leverer
Al. ESAB
leverer
fleste
tråder materialkvaliteter.
for de fleste materialkvaliteter.
Eksempler på
Superduplex
ogog
Nikkel-legeringer:
Eksempler
på kompakte
kompaktetråder
tråderfor
forsveising
sveisingavavDuplex,
Duplex,
Superduplex
Nibas:
OK Autrod 2209
OK Autrod 2509
OK Autrod 19.81
OK Autrod 19.82
OK Autrod 19.85
OK Autrod 19.92
OK Autrod 19.93

Euronorm
EN ISO 14343
EN ISO 14343
EN ISO 18274
EN ISO 18274
EN ISO 18274
EN ISO 18274
EN ISO 18274

G 22 9 3 N L
G 25 9 4 N L
G Ni6059 (NiCr23Mo16)
G Ni6625 (NiCr22Mo9Nb)
G Ni6082 (NiCr20Mn3Nb)
G Ni2061 (NiTi3)
G Ni4060 (NiCu30Mn3Ti)

AWS/SFA
A5.9: ER 2209
A5.14: ERNiCrMo-13
A5.14: ERNiCrMo-3
A5.14: ERNiCr-3
A5.14: ERNi-1
A5.14: ERNiCu-7 Lykke til med ditt valg!
Kjetil Hansen
produktsjef
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Sikrer seg kompetanse
AKTUELT

Aker Solutions i Moss lager navlestrengen som kobler
mennesker og installasjoner på havoverflaten til oljen
på havets bunn. Medarbeidernes kompetanse må være
på topp!

- Ledersamlingene på Grunnkurs Ledelse er et godt faglig fora. Her ble utfordringer
og problemer diskutert. Om det er innen økonomi, kommunikasjon eller jus, så hadde
vi alltid en løsningsfokusert holdning, sier veileder Carita P. El Guassem. Her er hun
sammen med Børre Johansen, Bjørn Ringstad og Ove Arnesen

Aker Solutions i Moss har 91 fast
ansatte. Bedriften lager styringskabler for bruk i oljeinstallasjoner. - Vi
kaller kablene navlestreng, forklarer
Carita P. El Guassem som er HMSkoordinator og veileder.
– Kablene inneholder elektriske/fiberoptiske komponenter som er
viktige når olje skal produseres og
hentes fra havbunnen. Det produseres kabler som installeres helt ned
på 2900 meters dyp. Helse, miljø og
sikkerhet har sterkt fokus, noe som
gir null fraværskader siste tre år og
rekordlavt sykefravær siste 12 mnd
på bare 2,7 prosent.
Godt grep om HMS henger ofte
sammen med høy kvalitet på produktene og god ledelse. Bedriften er
kjent som forutsigbar og leverer all-

tid produktene til rett tid og kvalitet.
I vinter gjennomførte fire medarbeidere Grunnkurs Ledelse (GKL).
– Vi bruker Industriskolens GKL
for å gi medarbeiderne verktøy til å
lede på en best mulig måte. Alle ledere får tilbud om kurs, forteller
hun. – Førstelinjeledere er ofte tidligere operatører med god praktisk
bakgrunn, men mangler lederutdanning. De har vist at de har lederegenskaper, men må bli sikrere i rollen som leder og få større forståelse
også for avgjørelser som tas høyere i
organisasjonen.
Alle deltakerne vokser på dette,
både faglig og personlig. Det har
vært et veldig travelt år, men vi har
likevel prioritert denne kompetansehevingen.
■

쐽쐽 FAKTA OM GRUNNKURS LEDELSE (GKL)

GKL strekker seg over ca åtte måneder. Deltakerne gjennomgår pensum om
grupper og kommunikasjon, ledelse, organisasjon og endring, kompetanseutvikling, jus og avtaleforhold, HMS, ressurs- og økonomistyring. Kurset er samlingsbasert og skjer parallelt med jobb. Valgfri offentlig eksamen kan avlegges i
samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag (9 studiepoeng) og/eller ved Teknisk fagskole.
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Invitasjon til gratis webinar
AKTUELT

om evaluering av deformasjoner forårsaket av sveising,
24. juni kl 13:00 – 14:00
Deformasjoner forårsaket
av sveising er spesielt viktig i planleggingsfasen av
produksjon og under utvikling av prototyper. På
et tidlig stadium av planleggingen vil kunnskap
om deformasjoner forårsaket av sveising kunne
redusere tiden til produksjonstart vesentlig og dermed senke produksjonskostnadene drastisk.
Hvis deformasjoner er kjent før man
starter produksjon av delkomponenter, kan man optimalisere geometrien til delkomponentene for å minimere senere uønsket deformasjon.
Ytterligere fordeler kan oppnås
ved virtuelle tester av egnet fastspenning og optimal sveising sekvens. Analyse av deformasjoner på
et tidlig stadium av produksjonsplanlegging har to store begrensninger: kort simulering tid og begrenset kunnskap om materialegenskaper og endelige sveiseparametere. Programmet WeldPlanner ble
utviklet for å oppfylle disse kravene.
Virituell bestemmelse av deformasjoner forårsaket av sveising oppnås
raskt, selv for komplekse deler.
Et eksempel på anvendelse av simulering av deformasjoner kan sees
i figur 1. Her har vi en ortotropisk

Figur 2

plate (bridge deck) som skal sveises
fast til en rekke andre elementer i
konstruksjonen.
I dette tilfellet kan en simulering
brukes til å bestemme:
1 Hvilken sveisesekvens resulterer i
minst deformasjon.
2 Hvilke fastspenning kan bidra til
ytterligere å redusere deformasjonen.
3 Beregne om deformasjonen er
innenfor toleransegrensene.
Figur 2 viser et skjermbilde av
WeldPlanner hvor man velger i hvilken rekkefølge sveisingen skal gjøres.
Når sveiseplanen har blitt evaluert
har man muligheten til å utføre en
transient sveisesimulering i Sys-

Figur 1

weld, basert på de samme data og
nett (meshes) som man brukte for
planleggingsprosessen. Man kan da
finne de material tekniske effektene
av varmebehandlingen, metallurgiske endringer i metallet, spenninger, deformasjoner og mange andre påvirkninger forårsaket av sveisingen.
Produsenten av WeldPlanner og
Sysweld, ESI-Group, har ikke tidligere presentert sine produkter for
Norske bedrifter, men har nå fått Alfasoft AS som representerer i Norge.
Mer informasjon om Alfasoft finner
man på www.alfasoft.no.
Den 24. juni kl 13:00 arrangerer
ESI-Group i samarbeid med Alfasoft
et kort webinar. Webinaret holdes
over Internett og du kan koble deg
opp fra din PC for å delta.
WeldPlanner og Sysweld vil bli
presentert og det vil bli mulig å stille
spørsmål til produsenten. Webinaret
er selvfølgelig gratis og man vil i
etterkant få muligheten til å få en
prøveversjon av programvaren.
For påmelding til webinaret eller
hvis du har spørsmål knyttet til
WeldPlanner og Sysweld ta
kontakt med: Finn Søgnen på
e-post: finn@alfasoft.no eller
telefon 64 84 15 98.
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AKTUELT

Sveising av
offshore-anlegg
Sveising er en nøkkelteknologi ved produksjon av
konstruksjonskomponenter, eksempelvis ved anlegg for offshore-plattformer.
Offshore-kraner stiller høye krav til
kvalitet og sikkerhet: Sveiseforbindelsene må holde varig stand mot
høye dynamiske belastninger under
harde forhold til sjøs. Avsmeltingseffekten og sveisesystemenes tilgjengelighet er avgjørende for et
godt resultat. Av den grunn får moderne impulslysbue-teknologi voksende betydning.

Bedre effekt, hastighet og
resultat
Sveiseekspertene ved Liebherrs anlegg i Sunderland, England, bestemte seg derfor for å gå over til digitalt sveiseutstyr, alternativt oppruste det eksisterende utstyret. Etter
drøyt to års erfaring med systemene
fra Fronius i Østerrike, er de over
seg av begeistring.
Ekspertene i Sunderland sørger
alltid for å holde sveisesystemene
sine på teknologisk toppnivå. I tillegg må sveiseutstyret kunne brukes
så fleksibelt som mulig.
Krevende sveiseoppgaver som
sammenføyning av rørelementer lø-

Liebherr i Sunderland, England, bestemte seg for den moderne impulslysbue-prosessen, og bruker derfor de digitale systemene Typs TransPuls Synergic 5000 fra
Fronius.

ses med impuls-lysbuer. Sammenlignet med den tradisjonelle MAG-prosessen, har denne nyskapende fugeprosessen fordelen av dypere innbrenning og betydelig høyere sømkvalitet. Videre oppstår mindre
sprut, og følgelig mindre tidsforbruk
ved etterarbeidet. Den digitale reguleringen og kontrollen av lysbuen og
“pulsene” utgjør en grunnforutsetning.
Maskinparken hos Liebherr i Sunderland utvides med 15 Fronius-apparater. Sentralt i investeringen som
ble foretatt i 2004, står syv vannavkjølte systemer av typen TransPuls
Synergic 5000, strømstyrke maksi-

malt 500 Ampere. Denne investeringen har vist seg som spesielt vellykket, ettersom den inkluderte alle
systemkomponenter og slangepakker, samt trådtilførselen og sveisepistolene.
– Sammenlignet med den tidligere
løsningen, har sveisehastigheten, og
dermed også effekten, økt betydelig.
Det samme har anleggenes tilgjengelighet og, ikke minst, kvaliteten på
resultatene, forteller Managing Director Ralph Saelzer.
For mer informasjon:
Frode Hovland, tel: 32/232080,
e-post: hovland.frode@fronius.com
lakh

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

Punktavsug for sveis, slip m.m.

Filter - støv/oljetåke

!
Nyhet

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!
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Trøndsk sveisedag
Arrangemanget med foredrag i sin
helhet ble avviklet på Bårdshaug
Herregård, Orkanger i ”kommunestyresalen” som planlagt i program.
Omtrent 50 personer deltok på dagseminaret. Vi gjennomførte som
planlagt to bedriftsbesøk og den første var hos Technip Norge (spoolbase Orkanger) ifm. sveising og reeling av rørledninger. Leggefartøyet
Apache låg til kai for siste gang og
spolet ”på seg” rørledning. Ny båt
med tre ganger reelingkapasitet på
ca. 6000 tonn er under bygging og
forventes legges til kai der i første
del av 2010. Den nye båten medfører for-øvrig store endringer av kaianlegget.
Vårt andre bedriftsbesøk var hos
Orkel AS. Her var det produksjon
av spesielle landbruksutstyr, dvs.
rundballepresser og litt annet. Denne
bedriften har investert i roboter og
utviklet mye mekanisert sveiseutstyr
for disse produktene. Dette må i
dag sees på som meget positivt og
spesielt klare konkurransen med utlandet (øst-europa) på slike produkt.
Stor honnør til Orkel på denne ”snuoperasjonen”.
Etter siste besøk, på slutten av dagen ble vi satt på (eller hentet) av
”toget” på Thamshavnbanen og kjørt
opp til Løkken gruver . ”Toget” var
ikke noe normalt togsett, nei da, for
dette er i dag verdens eneste elektriske smalsporete jernbane i drift.
Banen feiret forøvrig 100 år i 2008.
Hele turen tok omtrent 1 time og vi
serverte ”våre passasjerer” (ca. 30
stk.) både mat og drikke. Vel
fremme fikk vi en fin og innteresann
guiding av gruvedriften i Løkken

Seminar-besøk på spoolbasen til Technip i Orkanger. Leggefartøyet Apache ligger
her ved kai og spoler på 14” rørledning i karbonstål.

gruver. Gruvedriften ble påstartet på
1600 tallet og varte frem til slutten
av 1980 tallet. Huff-huff, her har
det vert mye slit og strev for mange
menn i flere hundre år. En sak er vel
sikker og det var at HMS ikke var
noe ”aktuelt tema” på den tiden.
Etter gruvebesøket og vel tilbake
til Bårdshaug Herregård ble vi mottatt av ordfører i Orkanger. Han
gjennomførte en meget interessant
livshistorie om den kjente og spesielle grunder Kristian Thams. Kveldens middag ble inntatt i bibliotekrommet i den eldste bygningen av
Bårdshaug Herregård.
De fleste som deltok på kveldens
middag overnattet til dagen etter.
Våre ”premiesponsorer” denne
gangen var Kemppi og Esab, som
stilte med hver sin sveisemaskin for

”utlodding” til våre deltagere.
Første trekning etter gjennomført
dag-program og andre trekning
under kveldens middag. Dette ble
kjempepopulært og styret sender
herved en stor takk til begge leverandørene.
Tilbekemelding fra deltagere i år
som i 2008 viser at slike arrangemang med ”kvelds-program”, dvs.
middag og sosialt tilsnitt blir mer og
mer populært. Nå med to års erfaring kan vi prøve å love å videreføre
dagens ”layout” til neste år.
På vegne av NSF Avd. Trøndelag
benytter jeg herved anledningen til å
takke alle deltagere for trivelig samvær på dag og kveld.

Hva skjer .....
10.

JUNI

SVEISEAKTUELT NR 2/09 SENDES UT

12.-17.

JULI

INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING AVHOLDER SIN
GENERALFORSAMLING I SINGAPORE

15.
14.-19.

SEPTEMBER

SVEISEAKTUELT NR 3/09 SENDES UT
SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN I ESSEN

Per Olav Helden
Leder avd. Trøndelag
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Det Norske Veritas (DNV) og Røntgenkontrollen i Fredrikstad inngikk høsten 2008 et langsiktig samarbeid
innen sertifisering av sveisere/sveiseoperatører og
hardloddere, samt 3-parts bevitning av sveiseprosedyrer (WPQR).
DNV har vurdert Røntgenkontrollen
sitt kvalitetssystem og rutiner iht.
NS-EN 17024 og direktivet 97/23/EØF (PED) slik at det ikke skal
være noen tvil om habiliteten og
uavhengigheten til kunder eller berørte parter. Dette var en forutsetning for at samarbeidet skulle være
mulig skriver fagansvarlig for tjenesten i DNV Tor Arne Hjemås.
Røntgenkontrollen har fått godkjent 3 eksaminatorer/inspektører
som er meget godt kvalifisert og
skolert til å utføre tjenesten på vegne
av DNV i hele Østfold, kontaktper-

son vil være Bjørn Erik Korsmo
+ 47 913 24 821.
Fra før av er Røntgenkontrollen
en totalleverandør av NDT-tjenester
i Østfoldområdet og med denne tjenesten i tillegg satser RK framover
for at kundene også i framtiden skal
se på oss som det beste alternativet
sier Bjørn Erik Korsmo.
Røntgenkontrollen AS
Evjeløkka 7, Postboks 631
N-1616 Fredrikstad
Tel. +47 69 36 19 50
E-Mail: bkor@rko.no
www.rko.no

Dystre ledighetstall for
mai
Nye tall fra NAV viser at ledigheten fortsetter å stige. Norge
har nå 87.900 arbeidsledige.
– Den svært triste og alvorlige
trenden fortsetter. Målrettede
tiltak må nå på plass for industrien. Det er helt nødvendig for
å sikre flest mulig arbeidsplasser framover, sier bransjepolitisk direktør Knut E. Sunde i
Norsk Industri. 28.05.20

AKTUELT

Akkreditert Sertifisering av
Sveisere, sveiseoperatører og
hardloddere!

”Den evigvarende”
[sett inn navnet ditt her], 2008
materialer: Raex
teknikk: samarbeid
fra samlingen: Skuffer

Det er et moderne kunstverk. Men det fungerer.
Vi i Ruukki har en lidenskap for å sette dine ideer ut i livet. Still høye krav, og velg en graveskuffe som
er betydelig mer slitesterk. Vi vil skaffe all den ekspertisen du trenger for å nå dine mål. Med vårt
førsteklasses og slitesterke Raex-stål, vår leveransepålitelighet og vår kompromissløse forpliktelse til våre
kunders suksess, vil din neste graveskuffe være noe du vil være stolt av. Og det vil vi også. www.ruukki.no
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AEO Gruppen – 107-åringen
som satser i motgang
Konsernets adm. direktør
Albert E. Olsen jr sto på
trygg avstand, da faren
klippet over hydraulikkslangen, for øvrig et av
konsernets satsningsprodukter, og markerte åpningen av konsernets nye
Oslo-avdeling i Knud
Brynsvei på Økern 22.
april.
Fasilitetene inneholder en AEO
Butikk på 1200 kvm, service og
Hydraulikksenter for Codan AS på
ca 500 kvm, og et kombinert sveiseverksted og treningssenter for Sveiseeksperten AS. I løpet av våren
2009 skal også Industrisenterets avdeling i Oslo flytte inn under samme

Albert E. Olsen senior og junior fikk hjelp av Marius Granholt, til høyre, da de markerte åpningen av konsernets nye Oslo avdeling på Økern i Oslo.

tak. I tillegg rommer bygget et grossistlager på ca 5.000 kvm med over
30.000 artikler som raskt kan distribueres til AEO Gruppens kunder
over hele Norge.
Bakgrunnen for satsingen, som er
den største i konsernets historie, er
en styrebeslutning fra 2007 om å
søke egnede lokaler for en samlokalisering av konsernets virksomheter
et sentralt sted i Oslo.

Lincoln Electric godt
fornøyd
Ingen sure miner da Lincoln Electrics
Norden-sjef Bjørn Skjølberg gratulerte
Sveiseekspertens Morten Gran med nye,
flotte lokaler i AEO Gruppens nybygg.

Blant de mange gjestene som hadde
funnet veien til Økern i vårsola var
Lincoln Electrics Norden-sjef Bjørn
Skjølberg med en av dagens største

blomsterbuketter. Han har ved flere
anledninger uttrykt sin tilfredshet
med Sveiseeksperten. Siden 2004
har de hatt ansvaret for salg, markedsføring, distribusjon, service og
markedsutvikling av Lincoln Electrics produkter i Norge.

Sveiseeksperten øker
bemanningen kraftig
- Vi er så avgjort i flytsonen forteller
Sveiseekspertens daglige leder Morten Gran. Vi har ansatt hele tre nye
selgere. Disse er Tore Kleiven, distriktsansvarlig Aust- og vest Agder,
Eivind Fjelde, distriktsansvarlig
Rogaland og Per Ivar Nes som er
distriktsansvarlig på Møre.
■
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Sveise- og Materialdagen
avd Øst
Per L. Larsen fra Binzel,
og NSF avdeling Øst, lovet
spennende nyheter og formidling av erfaringer fra
sveisebransjen, til de ca
40 nysgjerrige deltakere
som hadde møtt frem til
Sveise- og Materialdagen
på Kongsberg 21.april.
Kaldest mulig sveising!
CMT (Cold Metall Transfer) er en
kortbueprosess for kaldest mulig
sveising. Metoden er anerkjent, spesielt innen bilindustrien, også levert
med noen sveiseroboter her i Norge.
Svein Helge Hansen fra Fronius,
trekker frem fordelene på sveising
av tynnplater helt ned i 0,3mm, fullstendig sprutfri sveis og kontrollert
varmetilførsel. Det betyr at metoden
tåler spaltvariasjoner, høydevariasjoner, mindre energi for å tenne buen
(ingen kule!) og er mindre påvirkelig for urenheter i grunnmaterialet,
enn vanlig kortbue. Spesielt godt
egnet for brazing (”sveiselodding”),

Sveisedagen Kongsberg

aluminium, rustfritt og stål mot aluminium. Bakgrunnen for metoden er
at trådbevegelsen er innarbeidet i
prosesskontrollen og materialoverføringen skjer med nesten 0-strøm.
Det tar bare 14 ms å overføre en
dråpe. Ved kortbuesveising skjer det
mye i buen som ikke er kontrollert,
mens CMT har en mer stabil lysbue.
Bak utviklingen ligger ca 40 utviklingsårsverk hos Fronius i Østerike.

Støtt standardiseringsarbeidet

Ulf Brekke og Per L. Larsen

Den alltid oppdaterte på standarder,
Sverre Eriksen fra Norsk Standard,
ga et bilde av hvor viktig internasjonale standarder i sveisebransjen er.
Norge er forpliktet gjennom EØS
avtalen til å følge standardene som
CEN (Comite European Nationale)
vedtar innen de forskjellige områdene. Sverre oppfordrer industrien å
støtte standardiseringsarbeidet, og

trekker frem Aker Solution som et
godt eksempel på dette. Du kan
finne det meste om standardene og
tekniske materialrapporter på Standard Norge sin hjemmeside
www.standard.no eller gå rett inn på
linken:
http://www.standard.no/no/Fagomra
der/Industri/Sveising/
Det er også utarbeidet hendige A5
bøker med spiralrygg som du kan ta
med deg overalt, innen fagfeltene:
Kvalitetskrav til smeltesveising (NSEN ISO 3834-1.P630), Sveiseprosedyrer – Spesifisering og godkjenning (NS-EN ISO 15614-1.P629),
Sertifisering av sveisere, sveiseoperatører og hardloddere (NS-EN 2871.P628), Materialer for sveising
(CEN ISO/TR 15608.P622) og Sveiseinspeksjon og tilknyttede aktiviteter (NS 477.P582).
Utfordringer og erfaringer ved
sveiseroboter var overlatt til operativ

Sveiseeksperten AS
En av verdens
største sveiseleverandører

TOTALLEVERANDØR:
• Sveisemaskiner •
• Tilsettmaterialer •
• Sveiserekvisita •

Tlf. 22 08 00 92
Faks. 22 08 00 85
www.sveiseeksperten.no
E-mail: post@sveiseeksperten.no

CMT sprutfri prosess

Viktig med riktig trådlederoppheng

leder i Optimove, Ulf Brekke, å fortelle om. Firmaet har levert 370
Motoman roboter i Norge, nesten
40 % er sveiseroboter og mer enn
30 stk er for aluminiumsveising. Bedriften har verdifull erfaring med
CMT metoden. Ulf trakk frem at det
er viktig å ha med fagpersonell og
den rette fagkunnskapen for å lykkes
100 %. Opplæring av operatørene i
tillegg til en grundig prosjektplanlegging er også vesentlig. Da kan
produktiviteten økes, HMS bedres,
gjennomløpstiden kortes, kvaliteten
økes og produktene kommer raskere

til markedet. I fremtiden vil et tettere samarbeid mellom robot og
operatør i samme produksjonscelle,
være mer vanlig, tror Ulf Brekke.
Maskinene tilpasser seg kundens
krav er utsagnet fra Arne Nilsen i
Kemppi Norge. Med den nye programvaren i sveisemaskinene oppnås skreddersydde lysbuer hevder
han. Med WISE serien kan lysbuene
skreddersys. Wise Thin er programmet for tynnplatesveising, som tåler
store spaltåpninger (1,5mm på
1.0mm plate). WISE Root er spesielt
for bunnstrengsveising og kan gi 3

ganger større sveisehastighet enn
TIG sveising, sparer etterarbeid og
er enkel å lære. Det tredje programmet er WISE Penetration, som eri
godt egnet for uerfarne sveisere. Det
sikrer innbrenningen ved feil buelengde, og funksjonen kan slås av
eller på. I tillegg har Kemppi utviklet MATCH programmer, for å
kunne velge synergikurve, modifisere funksjoner, kode for å identifisere brukerne og sette begrensninger
for alle mulighetene. Ung Sveis,
som nå en del av Norsk Sveiseteknisk Forbund, ble presentert av Dan
Roger Oshaug. Se egen omtale annet
sted i denne utgaven.
Sveise – og materialdagen ble avsluttet av Torbjørn Save og Jan
Thorberg fra Volvo Aero Norge
(VAN). De presenterte hvordan de
har løst de spesielle og store utfordringene de har med sveising av flymotordeler, som du kan lese litt mer
om i Automatiseringshjørnet i dette
nr. Sveisedagen ble avsluttet med en
omvisning og demonstrasjon på fabrikken til VAN og Generalforsamling for NSF avd Øst. Jan Enderud

Med Regula EWR sparer du inntil 50% gass!
EWR

Med EWR oppnår våre kunder:
En av våre mange kunder i Sverige er Drivex. De har i dag EWR på
alle sine sveisestasjoner og sparer mellom 46 – 50 % gass.
I tillegg oppnås bedre sveisekvalitet og mindre etterarbeid.

Vi får stadig flere fornøyde kunder
i Norge også, bl.a.:
s +VERNELAND 'ROUP
s 5LSTEIN 6ERFT !3
s +LEVEN -ARITIME !3

+ sparte kostnader gjennom redusert
+
+

gassforbruk
mindre sprut og etterarbeid
bedre miljø
Forhandler i Norge:
WelTec AS
6530 Averøy
Telefon 71 51 40 47
post@weltec.no
www.regulasystem.com
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Sveiseinspektør i samsvar
med NS477: 1977 og NS
477:2005
Hva er forskjellen - hvordan likestilles disse
Forskjell
NS 477:1997 har:
- som sluttdokument et Diplom. Dette diplomet er livsgyldig og
krever ingen fornying.
- ingen beskrivelse av sveiseinspektøren som visuell inspektør.
NS 477:2005 har:
- som sluttdokument et Sertifikat. Dette sertifikatet må fornyes i
samsvar med pkt. 9 i standarden.
- beskrivelse og utdanningsgrunnlag for sveiseinspektøren som visuell inspektør.

Likestilling
Når det gjelder visuell inspeksjon kan de to standardene likestilles
på følgende måte:
Sveiseinspektør med Diplom fra NS 477:1997, kan med sertifikat
som visuell inspektør på nivå 2 i samsvar med NS-EN 473 likestilles med Sveiseinspektør med Sertifikat fra NS 477:2005.

Slik løser man lett
menns midtlivskriser...:

Etter å ha vært gift i 44 år, tok jeg en dag et
kritisk blikk på kona
og fortalte henne dette:
"Elskling, for 44 år siden hadde vi en billig leilighet, en billig bil, vi sov på sofaen i stua, og
så på en 10-tommer svart-og-hvit TV, men jeg
gikk hver dag til sengs med et heitt kvinnfolk
på 25 år!"
"Nå har jeg et hus til 4 millioner, en bil til
750.000, en kjempesvær dobbelt-seng, og et
50-tommers flat-TV, men jeg må hver kveld gå
til sengs med et trøtt kvinnfolk på 65 ! Så vidt
jeg kan se har ikke du fulgt opp her!"
Kona mi er i grunnen et ganske fornuftig
kvinnfolk. Hun sa bare:
"Gå bare du ut og finn deg et heitt støkke på
25 år, så skal jeg sporenstreks sørge for at du
igjen får: En billig leilighet, en billig bil, en sofaseng og et billig svart-hvitt TV!"
Er ikke gamle jenter flotte? De sørger for å
løse dine midtlivskriser, og det på sekundet!
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Grenland group - et ...

i Langesund (gamle Langesund
Verft) for uttesting, men vi fikk et
bilde som illustrerer størrelsen.
Vi ble tatt i mot av QC-ansvarlig
Kyrre Styrvold som kunne fortelle
oss at de foreløpig hadde mer enn
nok å gjøre, men han så ikke bort fra
at finanskrisen på sikt kunne få innflytelse på tilgangen på nye prosjekter.
Grenland Group håper imidlertid
å unngå oppsigelser og permisjoner,
og at prosjektene som de holder på
med til Norne, Ekofisk og Pazflor
ville kunne beskjeftige de ca. 45 ansatte til finanskrisen snur.

Sveisesertifikater ”i
bøtter og spann”
Av de ca. 45 ansatte er de fleste
sveisere og rørleggere, og alle sveisere har sertifikatene i orden, og
Styrvold fortalte stolt at alle sveiserne til sammen har 251 sertifikater, og at en sveiser alene har 18 ser-

tifikater. Så her legges det vekt på
kvalitet.
All sveising foregår med halvautomater og Tig maskiner, og det legges vekt på at maskinene har flest
mulig kombinasjonsmuligheter. Det
omfatter metodene Mig, Rørtråd,
Tig og Pulsmig.
Av en maskinpark som omfatter
flere fabrikat er det imidlertid bare
universalstrømkilden Aristo™ Mig
U5000iw med Aristo™ U8 som behersker både Pulsmig og Tig metoden i en og samme maskin. Siden
mer og mer blir sveiset med Pulsmig, så er dette en maskintype det
vil bli satset på i fremtiden på grunn
av sin fleksibilitet.
Den yngste sveiseren er Karina
Thingsted på 21 år. Hun ble ansatt
som lærling for ca. to år siden,
egentlig som rørleggerlærling, men
da kvoten for rørleggere var full,
valgte hun å satse på sveising og det
har verken hun eller verkstedet angret på.
Hun viste seg nemlig å ha helt
spesielle evner som sveiser. Som
lærling har hun utført 214 produk-

Det skal mange lag sveis til før fugen er
fylt.

sjonssveiser, og etter røntgen var resultatet 0 feil!
I juni skal hun avlegge fagprøven.
Vi gratulerer og ønsker lykke til!
Avslutningsvis vil vi gratulere
Grenland Group med det de har
oppnådd på relativt få år og håpe at
den pågående finanskrisen ikke vil
vare for lenge. Og om offshoreindustrien, som i dag er den største
kunden, kan bli rammet hvis problemene trekker ut, så tror vi allikevel
Grenland Group vil stå støtt med
den satsingen de har gjort på kvalitet.
■
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SIGMA – NÅ OGSÅ MED PULS OG SOM HEAVY DUTYVERSJON MED 500 A
Migatronic Sigma er en ny generasjon brukervennlige MIG/MAG-invertere som kan
tilpasses til ethvert behov og alle typer materialer, med og uten puls. Betjeningen er
trinnløs, logisk og enkel – når hovedparametrene er valgt, følger resten automatisk
med. Det gjelder også den nye “Pulse”-boksen med mer enn 50 programmer for
avansert sveising og lodding av tynne plater. Migatronic Sigma kan fritt kombineres med
tre strømkilder på 300, 400 og 500 A og fire forskjellige betjeningspaneler.

Migatronic Sigma
- fleksibel og fremtidssikker

MIGATRONIC NORGE AS
Industriveien 1, N-3300 Hokksund
Tlf: +47 32 25 69 00, Fax: +47 32 25 69 01, www.migatronic.no
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Jan Enderud (63) er en av landets fremste spesialister innen robotsystemer og automatisering. I SveiseAktuelt tar han for seg ulike sider av disse spennende temaene. Jan har vært i
sveisebransjen helt siden 1970, og fikk ansvar for sveiseautomatisering og roboter hos Norio
Sveisemaskinfabrikk i 1981. Han har hatt en finger med i spillet med hundrevis av sveiseautomater og roboter levert til norsk industri. I dag driver Jan med rådgivning innen robotisering,
maskintaksering og skriver fagartikler gjennom InMentor AS.

Gode erfaringer og utfordringer
med sveiseroboter
Det finnes mange referanser med
god erfaring fra bruk av sveiseroboter, men det dukker også opp utfordringer!

Ubemannet
Operativ leder Ulf Brekke i Optimove presenterte på Sveisedagen på
Kongsberg, bl.a. to innovative prosjekter de har levert de siste par år.
Kverneland Klepp (plogfabrikken på
Jæren) har nå bestilt den tredje sveiserobotcellen til sitt helautomatiske
FMS anlegg. Vi har tatt en prat med
teknisk sjef Egil Brastad Hansen hos
Kverneland, og han forteller at de
kjører 8 t ubemannet hvert døgn, i
tillegg til 16 t bemannet, og ca 70 %
av alt stålet som sveises går
gjennom sveiserobotene. Palletter
med jigger og innlagte deler mates

Fra 11 til 3 ukers
produksjonstid
Produksjon av traktortilhengere og

Ulf Brekke trives med roboter!

rundballpresser for gress og mais
har Orkel AS i Fannrem drevet med
i mange år. Investering i et sveiserobotanlegg for 6 år siden, har gjort at
de konkurrerer ut lavlønnsland som
Polen.
Frem til for et par år siden gikk
mye av ressursene til produktutvikling, men nå kan vi høste, forteller
Ola Slupphaug, produksjonssjef på
fabrikken i Sør-Trøndelag. Tidligere
brukte vi 11 uker på produksjon av
40 tilhengere, mens vi i dag gjør
samme jobben på 3 uker. I tillegg er
varer i arbeid og gjennomløpstiden
redusert. Det gir lønnsom produksjon, og vi kan nå se det på bunnlinjen de siste par år. Produksjonssjefen forteller at han nylig kom hjem
fra et besøk hos Lid Jarnindustri i
Nordfjordeid. Der har han, sammen
med sin ”høyre hånd” Anders Småøyen, sett på deres siste store sveiserobotanlegg fra RobotNorge. Anders
har vært med i mange år og sørger
for at Orkel er selvhjulpne når det
gjelder programmering og drift av
sveiserobotene. Produksjonssjefen
planlegger en ny sveiserobot for produksjon av deler til rundballene, og
håper den kan være på plass tidlig
neste år.

왖

Orkel sveiserobot

automatisk fra et høylager, til 2 moderne robotceller. Disse produserer
mer enn de 3 gamle robotcellene,
som nå er tatt ut av produksjon. Prosjektleder Frode Bjerga understreker
at de kun har 1-2 tenningsfeil pr uke.
– Derfor kan vi kjøre som ”hakka
møkk” skyter en fornøyd teknisk
sjef inn. Hefting i manuelle jigger er
fortsatt tidkrevende så Frode ønsker
seg i stedet flere roboter, hvor to
holder delene sammen, mens den
tredje sveiser! For å planlegge og få
full utnyttelse av anlegget, bruker
bedriften Igrip programmeringssystem for simulering og offline programmering.
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Krevende utvikling av jigger

Stål og aluminium i
samme sveiserobot
Kongsberg Defence & Aerospace,
hadde store utfordringer med å finne
gode jiggløsninger og en funksjonell
sveiserobotcelle for sine ammunisjonskasser. De satte sin lit til Ulf
Brekke og Optimove, og har i dag

økt produksjonen fra manuelt 4
stk/dag til ca 20 stk/dag i den nye
roboten. Med Fronius CMT system
(Cold Metal Transfere), to sveisepistoler og verktøyveksler sveiser de
ståldeler på den ene siden og aluminiumsdeler på den andre siden av
manipulatoren! Tett samarbeid

mellom kunde, robot- og strømkildeleverandør har vært nødvendig for
å sikre suksessen.

Simulering avgjørende
Produksjon av deler til jetmotorer,
kan de hos Volvo Aero Norge på
Kongsberg, men nye modeller gir
dem store utfordringer, forteller Torbjørn Save. Han er fagansvarlig for
sveising ved bedriften. - Produktene
er så spesielle at det ikke finnes noe
annen erfaring å høste fra. Heldigvis
har søsterbedriften i Sverige hånd
om produktutviklingen, slik at denne
kan tilpasses best mulig de produksjonstekniske mulighetene. Store
kundekrav til dimensjoner, sveisekrav og minimale spenninger gjør at
simuleringsmodeller for varmepåvirkning og dimensjonering har vært
avgjørende, sier Torbjørn. Denne
prosessen har også gitt nødvendig
informasjon for å korrigere utforming av jiggene og sveiserekkefølgen for de såkalte case’r, med diametre opp til 2-3 meter og 30 m
sveiselengde. Bedriften har satset på
sveiseroboter fra tyske Reiss, hvor
de har funnet den ønskete robot og
sveisetekniske ekspertise med TIG,
og etter hvert plasma nøkkelhull. ■

Vitec
(Verdal Inspection &
Technology Center AS)
ble stiftet i mai 2000,
som et resultat av en
omstillingsprosess i Aker Maritime.
Hovedmotivet var å bevare et
etablert, bredt fagmiljø med unik
kompetanse. Mange års erfaring i
fagene gjør Vitec til en tillitsfull og
foretrukket partner både for landbasert industri og offshorevirksomhet. Vitec har over 40 ansatte.
s 3VEISETEKNIKK
s $IMENSJONSKONTROLL
s +ONTROLL AV SVEIS OG MATERIALER
s /PPLRING
www.vitec.as

”

– ”Vårt mål er å være et uavhengig
firma med oppdatert kompetanse
og et godt rennome innen våre
fagområder”

Vitec - et kraftsenter for kompetanse
Vitec har base i nye og moderne lokaliteter i Verdal Industripark og har en flat organisasjonsstruktur med
de fagansvarlige i lederteamet. Ved å dyrke et tett og godt faglig samarbeid med flere bedrifter, kan Vitec
påta seg både små og store krevende oppdrag sammen med sine samarbeidspartnere.
Vitec opererer både lokalt i Trøndelag og over
hele verden ved behov. Vitec framstår som en
totalleverandør innen sine kompetanseområder
og representerer med det en stor trygghet ovenfor sine kunder. Vitec sørger for at bedriftene
tilfredsstiller selv de strengeste, internasjonale
krav til kvalitet, samt at krav til sertifiseringer
overholdes.
Stor på sveiseteknikk
Vi står til tjeneste for oppdrag som utprøving
av sveiseutstyr, utprøving av tilsatsmaterialer,
kvalifisering av sveiseprosedyrer og andre
utviklingsoppgaver og problemløsninger innen
sveising. Mange bedrifter er pålagt å ha en
ansvarlig sveisekoordinator. Vitec kan tilby en slik
koordinator, og spesielt mange små bedrifter ser
fordeler med dette.
Vitec utfører sveisekurs med basis i Europeiske
standardkrav til praktisk øvingsrekke og teori.
Vitec kan gjennomføre både grunnleggende
moduler og videregående moduler. Alle moduler

kan avsluttes med sertifiseringsprøve på forskjellig
vanskelighetsgrad.
Kontroll av sveis og materialer betegnes også
som NDT . Vi har spesialkompetanse, utstyr og
arealer som er velegnet til å utføre alle typer NDT
med erfarne inspektører.
Vitec utfører også produksjonsoppdrag for
industrien hvor det kreves spesiell kompetanse
for sveising av material med vanskelig kjemi. På
slike prosjekt kan Vitec utføre kvalifisering av
sveisere og sveiseprosedyrer, utføre sveising,
varmebehandling etter sveising, NDT-kontroll,
dimensjonskontroll og dokumentasjon. Vitec gjør
en komplett jobb med egne ressurser.
Dimensjonskontroll
Vitec har bred erfaring på alle typer industrimålinger, og deres tjenester favner alt fra store
stålkonstruksjoner til presisjonsmåling i industrien.
Vitec arbeider for å være attraktiv på alle typer

industrimålinger og har bred erfaring innen
måling og kontroll av store stålkonstruksjoner
til skip og offshore, prosessrør og utrustning,
presisjonsmåling på industrianlegg og kvalitetssikring. De har også en moderne instrumentpark
som dekker de høyeste krav til raske og presise
målinger. Med sitt GPS-utstyr kan de tilby en rask
og sikker oppmålingstjeneste. Det gjelder både
vanskelige og krevende oppmålings- og utsettingsoppgaver.
FoU en prioritert oppgave
For de forskjellige fagavdelingene i Vitec, er
deltakelse og utførelse av Forsknings- og
Utviklingsoppgaver en prioritert oppgave. Dette
gir et teknologisk forsprang på hvert fagområde.
Vitec deltar også i flere FoU-prosjekt innen
material- og sveiseutvikling i samarbeid med
sine største kunder og forskningsmiljø både i og
utenfor Norge. Et av de større prosjektene innen
sveising som pågår nå, er utnyttelse av lasersveising.

Yrkeslandslaget til VM 09
– Hva hadde Norge vært uten dyktige yrkesutøvere?
– Hva hadde Norge vært uten dyktige yrkesutøvere? spurte leder i Stortingets utdanningskomité Ine Marie Eriksen Søreide da hun hilste Yrkeslandslaget på sin første samling. Også LO-leder Roar Flåthen og NHOs
adm. dir. Finn Bergesen jr hilste Yrkeslandslaget og uttrykte hvor viktig
det er for landet å ha dyktige yrkesutøvere.
Årets yrkeslandslag består av 20
deltakere i 17 fag. Deltakerne er
mellom 18 og 22 år og er landets
dyktigste utøvere innen sine fag. I
september skal de konkurrere med
1000 deltakere fra hele verden under
WorldSkills Competition i Calgary.

Lærerik tid
– Hva hadde oljenasjonen Norge
vært uten dyktige sveisere? Og hva
hadde helsevesenet vært uten dyktige helsefagarbeidere? Eller bilmekanikere og kokker? spurte Ine Marie Eriksen Søreide, og la til at det
også var viktig å ta vare på kompetansen i små fag som for eksempel
gullsmedfaget. Søreide vet av egen
erfaring at praktiske ferdigheter blir
i fingrene, men hun understreket at
det også er viktig å ha teoretiske ferdigheter som er tilpasset faget.
– I et samfunn hvor endringene
skjer stadig raskere er det viktig å
være trygg på egen kompetanse og
omstillingsevne. Derfor er det viktig
å lære nye ting selv om du har lært
et fag.
– Å delta på Yrkeslandslaget blir

antakelig den mest lærerike tiden i
livet deres. Ta vare på mulighetene
det gir. Dere blir forbilder for andre
yrkesutøvere og jeg ønsker dere
lykke til i Calgary.

Skape økt interesse for
yrkesfag
Yrkeslandslaget har i år deltakere
fra fagene telekommunikasjon, automatisering (tomannslag), CNC
dreiing, sveising, trykking, bilskade,
elektriker, gullsmed, blomsterdekoratør, fashion (søm), bilmekaniker,
kokk, servitør, billakkering, anleggsgartner (tomansslag), grafisk design
og helsefagarbeider (tomannslag).
– Målet er å bli best i verden og å
skape økt interesse for yrkesfagene,
sier sekretariatsleder Elisabeth
Lange i WorldSkills Norway. Mens
det er de ulike bransjene som har ansvaret for å forberede deltakerne, er
det hun som har det praktiske ansvaret for å gjennomføre deltakelsen.
For to år siden tok Norge en gull, en
bronse og fem medaljer for høy kvalitet.
Deltakerne på Yrkeslandslaget er

tatt ut av bransjene gjennom ulike
former for konkurranser og kvalifiseringsrunder for å finne fram til de
best egnede deltakerne. Fram mot
konkurransene trenes de under oppsyn av hver sin ekspert.
Det er ventet at WorldSkills Competition (Yrkes-VM) i Calgary vil
trekke et publikum på 150.000 personer i løpet av fire konkurransedager. De 1000 deltakerne kommer fra
50 land og skal konkurrere i 45 ulike
fag. Les mer: www.worldskills.no

NORGESMESTER I SVEIS
Alexander Mukhin (21),
Sandnes
Utdannet ved Gand vg
skole og Dalane vg
skole. Han vant NM i
sveisefaget i 2008.
Alexander er født i
Russland og kom
til Norge elleve år
gammel.
Arbeidsgiver:
Aker Solutions AS i
Stavanger
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Sveisekonstruksjon
erstatter finstøpegods
Automatiserte fuginger på
katalysator-innsugingstrakt
For krevende komponenter med
komplekse former har finstøp hittil
vært et "førstevalg". Eksperter fra to
samarbeidende leverandørfirmaer til
bilindustrien har imidlertid utviklet
et teknisk likeverdig, men vektbesparende og mer kostnadsgunstig alternativ av senkesmidd metall med
påsveiste tilkoblingsdeler. Produksjonsteknisk er dette alternativet
langt mer fleksibelt med hensyn til
antall og komponentendringer. Løsningen for erstatningsprosjektet,
innsugingstrakten på katalysatoren i
eksossystemer for biler, ble utarbeidet av sveisefagfolk fra Lewa, Attendorn i samarbeid med formingsspesialister fra Fischer & Kaufmann.
Et kjernepunkt til løsningen fant de i
CMT(Cold Metal Transfer)-teknologien fra Fronius. Resultatet overbeviste også de kritiske oppdragsgiverne i Volkswagen.

Tekniske ledere i maskinbyggforetak møter kostnadstrykk og kapasitetssvingninger med mer produktive og fleksible produksjonsløsninger. Selvfølgelig må det nye alternativet kvalitativt sett minst være
likeverdig med det gamle, og de
respektive komponentenes funksjon
må fylles 100%.
Med erstatningsprosjektet for
VW-KAT-innsugingstrakten har systemleverandøren Fischer & Kaufmann levert et forbilledlig eksempel
på samarbeid. I stedet for å produsere den komplekse friform-delen
ved finstøping, lager de den ved senkesmiing og robotstøttet sveising.
Fordelene: Prosessorientert, automatisert produksjon, større fleksibilitet ved vekslende etterspørsel eller
modellvarianter, høyere produktivitet samt innsparing av såvel vekt
som kostnader.
Med senkesmiing bortfaller den
kostbare støpeformfremstillingen for
hver enkelt modell, den langvarige

For hver forbindelse valgte produksjonsfagfolkene den teknisk best egnede og økonomisk mest rasjonelle sveiseprosessen. For de fleste forbindelsesstedene er det
bare CMT-prosessen som oppfyller kriteriene.

Bilkomponenten VW-KAT-innsugingstrakt, en del av avgassystemet, erstatter
som senkesmidd sveisekonstruksjon
den tidligere løsningen av finstøp komplett og adekvat.

avkjølingen samt den mekaniske bearbeidingen av de støpte delene. Den
påfølgende sveisingen foregår med
metoder som er valgt slik at de oppnådde produksjonsfordelene blir
beholdt. På det senkesmidde KAThuset av stål 1.4301 skal forskjellige
holdere og stusser for lamdasonde,
temperatursensor og eksosinnsugingsmansjett påsveises. Systemteknikk-spesialister fra Lewa, Attendorn, står for robotsveisecellene.
"De fleste forbindelsene stiller krav
som sammenlignet med konvensjonell lysbueprosess bare kan oppfylles tilfredsstillende av CMT-prosessen", sier Lewas forretningsfører
Andreas Volprecht.
CMT-prosessen fra Fronius er
predestinert for tynne plater, og tilbyr en rekke fordeler. Grunnlaget er
konsekvensen av avbrytelsen av lysbuen, som er integrert i den digitale
prosessreguleringen, og den derav
følgende "kaldere" prosessen: Mindre vridning, høyere spaltebypass,
bortfall av smeltebad-støtte, praktisk
tall null sprut.
Fugestedene på KAT-innsugingstrakten besto alle tester. Perfekt og
praktisk uten etterarbeid forlater de
funksjonskorrekt belastbare delene
robotsveisecellen i en takt på 31
sekunder.
■
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Elga stiller ut på Schweissen &
Schneiden, i Essen, Tyskland

ITW´s stand kommer foruten Elga til å inneholde andre
varemerker fra ITW Welding Group
Messen foregår den 14.-19. september og Elga/ITWs
stand er plassert i Hall 2.0, stand nr 108.

?d^c jh#

Kundereise
I forbindelse med messen arrangerer Elga en kundereise
till Essen fra den 16. til 19 september.
Reisen er en del av kontinuerlig utveksling av erfaring,
kunnskap, nettverk og nyheter sammen med våre kunder
og kontakter. Deltagelsen er som vanlig stor og besøket i
Essen pleier alltid å være interessant og trivelig for alle
parter. Elga ønsker alle eksisterende og nye forbindelser
velkommen til vår stand i Essen.
Finn T Stølevik
Salgssjef, Norge

ESAB SKAL DEMONSTRERE...
Hvordan produktiviteten forbedres og produksjonskostnadene reduseres
Den internasjonale messen for sveising
og skjæring, Schweissen & Schneiden,
Stand 1:309, Essen, 14. - 19. september
2009
ESAB, en av verdens ledende leverandører av sveise- og
skjæreutstyr og forbruksvarer, vil være på stand 309 i Hall
1 under Schweissen & Schneiden-messen. Temaet for
2009, er «La oss snakke produktivitet». Standen til ESAB
på 1.225 m², er en av de største på den internasjonale messen for sveising og skjæring.
Schweissen & Schneiden-messen er en ideell mulighet
for å se nyheter fra ESAB. Det blir en bred variasjon av
demonstrasjoner; manuelt og mekanisert sveiseutstyr,
automatisert skjæreutstyr og sveiseprosesser med robot.
Besøkende blir oppmuntret til å ta med seg detaljer av
spesifikke prosjekter for diskusjon med ekspertene som
vil være til stede under hele messen. Praktiske råd vil
være fritt tilgjengelig, noe som gjør at messen er vel verdt
et besøk.
Mens størstedelen av ESABs stand vil bli gitt til de siste
utviklingene innen sveise- og skjæreutstyr, forbruksvarer
til sveising og prosesser, vil det også være områder dedisert til den siste fremgangen innen prosessprogramvare.
Besøkende får se ny innovasjon med fokus på utvikling
som forbedrer produktivitet og reduksjon av produksjonskostnader.
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Elga er som tidligere år representerte på
sveisemessen i Essen. I år som i for fire
år siden stiller vi ut sammen med andre
ITW selskap på en felles stand.
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EWF-aktiviteter
EWF´s 2. Generalforsamling i 2009 ble holdt i Venezia i forbindelse med EWF´s 7.
EUROJOIN-konferanse. Konferansen ble arrangert av IIS – Istituto Italiano della Saldatura (Italienske Sveiseinstitutt) – på vegne av EWF. Konferanse samlet i alt 883 påmeldte deltakere hvorav under 10% var internasjonale deltakere. I tillegg til Generalforsamlingen ble også møte i arbeidsgruppe for IW – WG 3a gjennomført. Disse samkjøringene ble gjennomført p. gr. av at det er mange delegater som har flere oppdrag
i EWF-systemet og som samtidig ønsket å delta på EUROJOIN. Neste EUROJOIN – nr.
8 – skal holdes i Pula, Kroatia i 2012.
EWF Generalforsamling
Mestre, Venezia 20.05.2009

Group Meeting – Tallinn, 4.
March (EWF-BD-078-09)
Rapport fra Hans Gross, Tyskland som har arbeidet i Estland noen år med EWF-systemet på vegne av DVS. Estland
er ennå ikke medlem av EWF.

1.

Welcome by the President
Spesiell takk til IIS for arrangementene i forbindelse med
GA og Eurojoin 7.

2.

Apologies for absence.
34 delegater fra 19 land. 4
land hadde sendt avbud (Danmark, Finland, Nederland og
Ukraina)

8.

Approval of the agenda
Godkjent med noen enkle tillegg.

8.2

kjenning gitt – 100% oppslutning.
10.

10.1

3.

4.

5.

6.

7.

8.1

8.3

Approval of minutes of the
33rd. EWF General Assembly in Villepinte, France,
(EWF-GA-058-09)
Godkjent uten kommentarer.
Report on decisions and actions from the EWF General
Assembly in Villepinte,
France.
Gjennomgang av aktuelle aksjoner fra møtet i Villepinte.
Rapport fra de enkelte ansvarlige under pkt. 10.
Promotion of activities and
contacts with EWF Members
Liste over aktiviteter i samarbeide med medlemslandene.
Landene må anmode om eventuell hjelp for å promovere
EWF-aktiviteter. Kan bli aktuelt for Norge i 2010.
6th. Strategy Consultation

9.

9.1

9.2

9.3
9.4

Membership Situation
(L. Coutiono)
Membership Fees. De fleste
land har betalt.
(Av de som var til stede har
ikke Ungarn betalt, )
Greece, Turkey. Begge land
har søkt.
Presentasjon fra Russland.
(Russian Welding Society har
over 5000 medlemmer.
Startet i 1992. 60 avdelingskontorer over hele landet. 1
ANB – etablert i 2001 og 4
ATB)
Annual Report.
Kommentarer til rapporten er
ønsket innen 1 uke. Vil bli
gjennomført.
IAB-logo i stedet for IIW-logo
etter ønske fra IIW.
IAB/IIW-EWF Qualification
and Certification Systems
Activities. (I Fernandes)
IW-diplomer har den største
økning, men også økning i
IWE-diplomer.
Treasurer´s Report (EWFGA-061-09). God oversikt.
11.000,- € i pluss. (K Middeldorf)
Management accounts for
EWF only activities.
God plusside. (K Middeldorf)
Discharge of Directors. God-

10.2

10.3

10.4

10.5

Strategy Plan
(EWF-GA-056r1-09).
Gjennomgang av dokumentet.
(L Coutino)
Ensure that European interests are safeguarded in IAB
and IIW. (T Jessop)
Refererte fra motet i G6-gruppen. Alt godkjent av IIW.
Grunnlag for godt samarbeid
mellom EWF og IIW er nå
bedre sikret. Bl.a. skal IIW betale avgift til EWF på
grunnlag av at EWF er eier av
alle retningslinjer som IIW benytter.
Systems for Training, Qualification and Certification.
(T Jessop)
Informere om dette på neste
GB-møte. Se på ny retningslinje for sveising av
armeringsstål. Gi kommentarer tilbake. (Presenteres for
GB)
Harmonised Implementation
of EU Directives and EU
Standards and products.
(M Rousseau)
4 land i arbeidsgruppen. 8
EWF ANB´er registret som
Teknisk kontrollorgan.
Skal lage dokument for riktig
implementering av direktiver.
Develop, maintain and improve EWF services and
products (K Middeldorf)
Tre “Best practise” dokumenter på EWF´s hjemmeside.
EU Projects – develop sustainable activity.

(D Dehelean)
6 EU-prosjekter på gang.
10.6 Improvement of the image of
welding. (R Vennekens)
“Best practise” dokument,
”technical bulletin” og ”success story” – ett per år fra
hvert medlemsland. Send også
en oppsummering om hva som
skrives i SveiseAktuelt.
10.7 SWOT analysis – Action
Plan (EWF-GA-056r1-09).
Gjennomgang. (L Coutino)
11.

12.

13.

14.

15.

Actions to improve the long
term financial stability of the
Training, Qualification and
Certification System (EWFGA-60-09) (T Jessop)
Dette dokumentet skal presenters for GB. Her må Norge
tone flagg.
Referert dokument skal endres
og legges frem for IAB på møtet i Singapore.
License Agreement.
(T Jessop)
EWF eier dokumentene som
IIW benytter.
IIW skal betale avgift til EWF
for dokumentene.
Secretariat – 2010-2014
(T Jessop)
Forslag om at ISQ fortsetter
som sekretariat. Skal avgjøres
i fellesskap mellom
EWF og IAB. ISQ har lovet å
ikke øke sine kostnader!!
Collaboration with EWA
(T Jessop/L Coutino)
Eget dokument utarbeidet som
grunnlag for en eventuell samarbeidsavtale.

Technical Committee
(T Jessop)
15.1 Management of Welding Fabrication (S Morra)
Muntlig rapport med referanse
til eksisterende dokumenter.
Justeringer som blir presentert
på Paris-møtet i januar 2010.
Dok. ”Program for EWF Seminars”. For oppdatering av
kompetanse. Inf. EWF.
(L
Costa)
Skal legges frem for GB.
15.2 Certification of Welders,

Welding Operators and Brazers. (T Jessop)
• EWF-Pr-647-08 – EWF
Scheme for Certification of
welders,
Welding Operators and Brazers. Vil bli forsinket i bruk
frem til ISO 9606-1 blir
Revidert.
15.3 Adhesive Bonding.
(G McGrath)
Presentasjon av opplegg for
revisjon av retnings-linjer. Adhesive Bonder Course.
Adhesiv Bonding Specialist
Course. Kan det være av interesse å starte opp i Norge?
Hvor stort er markedet for liming? Tas opp på neste GBmøte.
15.4 Laser Processing. Er nå i
IAB-systemet. Egen retningslinje.
Interesse for Norge? Diskuteres på neste GB-møte.
15.5 Surface Protection. Ingen
rapport.
15.6 Resistance Welding. Ingen
rapport.
15.7 Macroscopic and Microscopic Examination of Welds
(EWF-GA-062-09) (M Kubica)
Gjennomgang av dokumentet.
Dokumentet er godkjent. Dette
dokumentet skal presenteres
på neste GB-møte.
15.8 Heat Treatment of Welded
Joints (EWF-GA-063-09)
(M Kubica)
Gjennomgang av dokumentet.
Dokumentet er godkjent.
Også dette dokumentet skal
presenteres på neste GB-møte.
HSH kan være
Interessert i å bygge opp kurs.
15.9 EWF Passport (K Wichart)
Ingen ny aktivitet. Tyskland
har tatt i bruk EWF Passport.
15.10Plastics Welding
(S Eriksen)
Rapporterte om TC 249/WG
16-møtet vedrørende revisjon
av EN 13067.
15.11 EU Directives and Standards
(M Rousseau)
Retningslinje for vedlikehold
av sveiseutstyr. Dokumentet
vil bli sirkulert.
Presenteres for GB.
15.12 EU Projects (T Jessop)

Ny retningslinje for ”Safe Rail
Welding”. Diskuteres i GB for
å se på
interessen for bruk i Norge.
Korrigeringer i to retnings-linjer. Stemmer ikke med 416dokumentet. (V Hornigova)
Hva med sertifisering av inspektører? Dokument utarbeidet for
presentasjon for IAB-B i Singapore. (G Hernandez).
Kan være aktuelt for Norge
også. Diskuteres på neste GBmøte.
16.

Award for European
Responsible Welding
Coordinator
(T Jessop)
Igor Juzvisen, Croatia.

17.

WEB-page
(L Coutino)
Egen konsulent-side. Åpent
for konsulenter fra Norge (2
stk.) for det nye området
på WEB siden.

18.

IAB Activities
(T Jessop)
Delvis tatt opp i andre punkter.
Justering av dokumentet for
”Operating of the system
for IAB”. (IAB-065-08-rev5 –
Draft 5). Spesielt pkt. 2.7 og
2.8.1.

19.

European Projects
(Tobias Rosado)
EWF har deltatt i 9 EU-prosjekter i 2008.

20.

Eurojoin 7
(S Morra)
883 deltakere. 45 deltakere fra
land utenom Italia.

21.

Place and date for future
meetings
Januar 2010 i Paris. Møtet
neste sommer bestemmes senere. Mest sannsynlig Kiev,
Ukraina..

22.

Any other business.
Ingen
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Datamusa er
40 år
Elsket eller hatet – datamusa fylte 40 år like før
jul. Oppfinnelsen ble introdusert for verden første
gang i 1968, men ble ikke
lansert kommersielt før i
1981, som en del av Xerox-systemet Star.
Til tross for å måtte ta noe skylden
for musesyke og sykemeldinger, er
nok de fleste enige om at datamusa
er praktisk. Den lille dingsen, som
fikk sitt navn grunnet likheten med
dyret ved samme navn, ble oppfunnet
av amerikaneren Doug Engelbart ved
Stanford Research Institute i 1961.
Kollegaen Bill English bygde musa,
som i begynnelsen var en trekasse
med hjul.

oppfinnelsen i desember 1968. Noen
år senere begynte kompanjong Bill
English å jobbe for Xerox Palo Alto
Research Center (PARC), Xerox
forsknings- og innovasjonssenter,
hvor han oppfinner kulemusa i 1972.
Han skiftet altså ut hjulene med en
kule som kunne rotere i alle retninger.

Første kommersielle mus
På begynnelsen av 80-tallet lanserte
blant annet Xerox den optiske musa,
som bruker lysstråler mot underlaget
i stedet for styrekule. I 1981 blir
musa lansert kommersielt for første
gang, som en del av Xerox-systemet
Star. The Xerox 8010 Information
System, som det kaltes, var den første desktop computer arbeidsstasjon;
stasjonære PC-er som kombinerte
forskjellige teknologier, inkludert
tekstbehandling, grafikk, skrivere og
mus. Riktignok er det Apple som får
mye av æren for musa slik vi kjenner
den i dag, som kjøpte patentet i 1983.

trådløse mus, som kommuniserer
med datamaskinen via radiobølger,
infrarøde stråler eller Bluetooth. Alternativer som styrekuler er også blitt
utviklet, som skal være bedre ergonomisk tilpasset. Verdens største museprodusent er Logitech, som visstnok har solgt over 500 millioner datamus de siste 20 årene.

Historie om kort tid?

Men verden fikk ikke kjennskap til
musa før Doug Engelbart presenterte

Bevisste på ergonomi
I dag finnes det flere forskjellige

Skal vi tro analyseseskapet Gartner,
kan både musearm og dobbeltklikking være historie om bare tre år. Da
vil trykkfølsomme pekeskjermer og
ansiktsgjenkjenning ta over for fullt,
mener de.
Kilder: Xerox, Wikipedia, Dagbladet, NRK.

Matsløsing
tapper verden
for vann!

Snorking
bestemt i barndommen

Et lite tankekors
i disse finanskrise-tider….

Halvparten av all mat som produseres på verdensbasis, blir aldri spist.
Det betyr at nesten like mye vann
kunne vært spart, mener svenske eksperter ved Stockholm International
Water Institute (SIWI).
– Vi bruker veldig mye vann på
ingenting, sier Jan Lindquist, sjef for
SIWIs forskningsprogram. I fattige
land blir mye mat ødelagt ute på jordene eller på grunn av mangel på
lagringsplass og kjølesystemer.
I de rike delene av verden forsvinner størstedelen av maten på forbrukernivå:
- Folk vet ikke hvor maten kommer fra, og de skjønner ikke hva som
skal til for å produsere den, sier
Lindquist og viser til at det kan kreves 15.000 liter vann for å produsere
én kilo storfekjøtt. - Om man kaster
et halvt kilo storfekjøtt, betyr det at
man har kastet bort 7.500 liter vann,
påpeker forskeren.

Hvorfor snorker noen? Omtrent 16
prosent av menn og syv prosent av
kvinner er snorkere. Nå tyder ny
forskning på at hendelser tidlig i livet
kan påvirke risikoen for å ende opp
med nattlige ulyder og tilhørende besvær, skriver forskning.no. Særlig
fire forhold så ut til å ha betydning:
• Å bli innlagt på sykehus med luftveisinfeksjon før fylte to år.
• Å ha hyppig ørebetennelse som
barn.
• Å vokse opp i en familie med mer
enn fem medlemmer.
• Å ha hund i hjemmet mens man
var spedbarn.
Undersøkelsen omfatter hele 15.556
personer på mellom 25 og 54 år, fra
Sverige, Norge, Island, Danmark og
Estland. Vi har løpende store studier
for å se om vi kan bekrefte resultatene, sier en av forskerne bak studien, Amund Gulsvik fra Universitetet i Bergen.

Dersom du investerte 10.000,- kroner i selskapet Benitel for et år siden,
har du i dag 0 kroner.
Dersom du investerte 10.000,- kroner
i selskapet Røkla for et år siden, har
du i dag 200,- kroner.
Hadde du investert 10.000,- kroner i
selskapet Tapstone for et år siden
ville du i dag hatt litt over 140,- kroner.
Hadde du derimot investert
10.000,- i pils, kunne du kose deg
med et par pils om dagen. Når året er
omme, ville du innkassere 720,- kroner i pant. Det vil si omtrent 414 prosent høyere avkastning enn ved investering i Tapstone. Er det rart en
del mennesker drikker….

Xerox sentral i utviklingen

Connect and go.
Med ALTOP er du klar på et øyeblikk
Air Liquides Altop™-flaske
er alltid klar til bruk. Kun
slangetilkobling før du kan
komme i gang med jobben.
Ingen ventetid.
Altop™ har integrert og beskyttet reduksjonsventil som
er utstyrt med on/off-arm, innholdsmåler og håndtak. Meget
enkelt og meget funksjonelt.
Air Liquide legger nemlig stor
vekt på å gjøre din hverdag
lettere og sikrere. Derfor lytter
vi til dine behov slik at vi også
i fremtiden kan utvikle de
produkter som du har bruk for.
Les mer om Air Liquide på
www.airliquide.no

Air Liquide Norway A/S | Ryghgt 2B | 3051 Mjøndalen | Tlf 32 27 41 40 | Fax 32 27 41 59 | www.airliquide.no
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