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Kværner med
fullt hus
i Sveise NM!

Nå er det
gassleverandørenes tur!

Halvmeters TIG-tråd

gemerket
arNORSOK
fIht.
• Fargemerking av TIG-tråder (og rørdeler) er nå en obligatorisk del av offshorestandarden NORSOK M-601, Welding & Inspection of Piping.
• Fargemerking - aldri mer blanding av rustfrie legeringer.
• 500mm lengder sikrer tilkomsten i de fleste tilfeller.
• Små transparente, praktiske forpakninger.
• Elgas sortiment av 500mm TIG-tråder vil ha 1kg/pakke, som leveres i 4kg kartong.

4kg kartong

Artikkel
Elgatig 162

Tråd, legering
0,9%Ni

Stål, typisk

Cromatig 316LSi
Cromatig 309MoL
Cromatig Duplex
Cromatig 2507
Cromatig 625

316LSi
309MoL
22%Cr, Duplex
25%Cr, SuperDuplex
625

316, 316L
316 / 316L mot svart
22%Cr Duplex
25%Cr Duplex
6Mo, 625, påleggsveis

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

x52, x65, A106Gr. B, A333Gr. 8, S355J2H,
Svarte rør, Lavtemp. & ulegert
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Forsidebildet: Fra OSOs produksjon.
Robothåndtering av tankkropp.
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Nye
gjør ditt gassvalg lettere!
Helt siden 1992 har
LTTM gjort livet
ARCAL
lettere for verdens
sveisere. Nå introduserer vi neste generasjon ARCAL
LTTM som
tar enkelheten til et nytt
nivå. Pålitelighet og
ytelse er like suveren
som du er vant til men vi
har gjort det enklere for
deg å velge rett gass.
Fire gassblandinger
dekker nesten alle applikasjoner og har du andre
RUDHRDADGNUØÚMMDRØCDSØ
ÛDQDØ¼ØUDKFDØLDKKNL Ø
Om du har spørsmål
omkring vårt sortiment
kontakt våre sveiseeksperter
rter for mer inforr-masjon. Les mer på vår
hjemmeside.
1" +s Û@RJDMDØDQØTSQTRSDSØLDCØ
vår innovative SMARTOP™-ventil. En
restgassventil med en ON/OFF-spake og
innholdsmåler
ålerr. Finnes også med AL
LTOP™.
TOP™.

SMARTOP™ ALTOP™
S

TIG/MIGsveising

MAG-sveising i
rustfritt

MAG-sveising i
karbonstål, spesielt
robotsveising

Les mer på www.airliquide.no eller ring +47 32 27 41 40.
Du kan også laste ned Air Liquide-appen fra Google Play eller App Store.

Tyngre MAGsveising
i karbonstål

Kandidatene som var tilstede ved utdelingen sammen med fra venstre: Stortingsrepr. Tina Bru, kurslærer Audun Tveit,
sensor Leif Nordal og kurslærer Birger Sørenes.

Flott avslutning med IWE
kandidatene på Subsea7
NSF i samarbeid med Subsae7 gjennomførte IWE diplomutdeling den
25. april. Siden Subsea7 hadde 5 IWE kandidater var det naturlig for NSF
å samarbeide med dem om dette arrangementet.
Største IWE kullet i Norge
Det er muligens kjent for mange at det
nå er utdannet rekordmange internasjonale sveiseingeniører i Norge. Den
25. april ble dette markert med en tilstelning hos Subsea7 i Stavanger hvor
alle de 33 kandidatene var invitert
sammen med representanter for NSF,
HSH og Subsea7. Noen få av kandi-

Tina Bru
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datene hadde mulighet til å delta, men
alle de som var tilstede var godt fornøyd med dagen og det faktum at de
nå endelig skulle motta sitt internasjonale sveiseingeniør-diplom.
Besøk fra Stortinget
Stortingsrepresentant Tina Bru fra
Rogaland hadde takket ja til invitasjo-

nen om å delta på denne dagen. Hun
hilste til kandidatene og sa seg mektig
imponert over at de hadde gjennomført dette krevende studiet ved siden
av jobb og familie. Hun fulgte flere av
de foredrag og presentasjoner som ble
vist og fikk etter hvert forståelsen av
hva dette dreier seg om. En nyttig lærdom for en som sitter i Stortinget. Da
vet vi at minst en stortingsrepresentant har hørt om IWE og hva det innebærer. Flere av NSF sine representanter benyttet anledningen til å nevne
fortsettelse neste side

Ruth Oftedal Herikstad
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Jan Arthur Grip Nilsen

andre viktige saker for Tina Bru også.
Det blir spennende å se om det kommer noe nyttig ut av dette i fremtiden.
En sak som f.eks. International Welder ble nevnt.
Tina Bru delte ut selve diplomet til
alle kandidatene.
Mange interessante foredrag
Dagen startet med at NSF hovedstyrets leder Morten Gran ønsket velkommen til diplomutdelingen.
Videre fikk vi høre Jan Arthur Grip
Nilsen fra Subsea7 fortelle litt om deres virksomhet. Videre fortalte Sverre
Eriksen om 25 år med europeisk og
internasjonal sveiseteknisk utdanning
i Norge.
Inge Andre Omundsen fra Subsea7
snakket om hvorfor IWE er viktig for
industrien.
NSF ønsket å gi kandidatene en siste
faglig påfylling før de nå skal ut i virkeligheten og møte mange nye utfordringer. Til dette hadde Karl Gunnar
Solheim fra Subsea7 sagt seg villig på
meget kort varsel pga sykdomsforfall
og snakke om 13%Cr Supermartensitic Stainless Steel - Published case
histories.
Et foredrag der kandidatene virkelig
fikk se og høre om interessante temaer.
Kurslærer Audun Tveit holdt et spennende foredrag om hvordan kandidatene nå blir utdannet etter «distance
learning route» og hvordan han ser
utfordringene for IWE’ene i fremti6

Inge Andre Omundsen

den. Audun hadde tatt med mange
spennende temaer i sitt foredrag og
krydret det med noen morsomme historier som gikk veldig godt hjem hos
tilhørerne.
Brit Julbø fra HSH hilste fra skolen og
ønsket IWE kandidatene lykke til videre. Hun benyttet også anledningen
til å takke Audun Tveit og Birger Sørenes for den innsatsen de har lagt ned
i IWE utdanningen på Stord.
Etter en hyggelig lunsj hadde Ruth
Herikstad Oftedal en hilsen fra IWE
kandidatene hvor hun smilende beskrev hvordan det hadde vært å ta
dette studiet ved siden av jobb og familie. Hun fortalte om studiet og eksamensforberedelser. Hun mente det
hadde vært krevende, men gjennomførbart.
Endringer i IWE studiet
Samlingen i Stavanger markerte mange ting. Det viktigste var å markere at
dette var det største kullet på IWE i
Norge noen sinne, det var det kullet
med flest kvinner (tidligere omtalt
i SveiseAktuelt), og det var det
første kullet utdannet etter «distance
learning guideline».
Men dette arrangementet markerte
også flere andre «milepeler».
Utdanningen har i mange år vært
gjennomført ved HSH på Stord. Dette
kullet var det foreløpig siste kullet
som utdannes ved HSH. NSF er nå i
gang med å avklare hvor det neste

IWE kurset skal gjennomføres. Flere
kandidater har meldt sin interesse, og
vi forventer en avklaring i løpet av
sommeren 2014. Følg med på
www.sveis.no for ytterligere opplysninger om dette. Nytt utdanningssted
vil også bli presentert her i SveiseAktuelt så snart dette er mulig.
Svært mange IWE kandidater har hatt
gleden av å ha Audun Tveit og Birger
Sørenes som forelesere. De har på en
meget fin og entusiastisk måte overført av sin enorme mengde av erfaringer til studentene. Dette har gitt alle
kandidatene nyttige «cases» fra virkeligheten. Noe som styrker utdanningen ved at de får innsyn i virkelige
problemstillinger som er hentet direkte fra industrien.
Audun og Birger har nå blitt såpass
voksne at de har faktisk bestemt seg
for å bli pensjonister. Dette var således det siste kurset hvor de er med.
NSF beklager dette da de har vært meget gode å ha med. Samtidig respekterer vi selvfølgelig fult ut at herrene nå
ønsker å benytte sin tid på andre ting.
Stor takk til mange
NSF vil med dette benytte anledningen til å takke HSH for den innsatsen de har gjort opp gjennom mange
år med IWE studenter. Videre vil vi
takke Subsea7 for samarbeidet med
IWE diplomutdelingen. Takk også til
sensorer og andre som har bidratt ved
IWE utdanningen.
Sist, men ikke minst en stor takk til
■
Audun Tveit og Birger Sørenes.
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 02-2014

NM i SVEIS på Verdal
20.-22. mai 2014 ble yrkes-NM i sveisefaget arrangert på Verdal, Vitec AS. 10 lærlinger og 6 skoleelever fra forskjellige steder i landet konkurrerte om å bli Norges beste sveiser. NM arrangeres av Norsk Industri, i samarbeid med Vitec AS, Norsk Sveiseteknisk Forbund, WordSkills Norway og Opplæringskontoret for Teknologifag i
Nord-Trøndelag (OTEK).

Eliteklassen: Foran fra venstre: Terje Kvam, Daniel Hamre, Harry Eiriksen, Eivind
Molland, Ole Martin Drognes. Bak fra venstre: Ken Andre Karlsen, Stein-Erik Dahl
Bjørgvik, Nikolai Haugerøy, Kristian Skibenes, Alf Sundal.

Vitec, som har mange års erfaring
med både nasjonale og internasjonale
konkurranser.
Kandidatene blir prøvd i flere forskjellige prosesser: 11, 135, 136, 138

Elevklassen: Fra venstre: Rolf Tore Hofstad (3. plass), Bjørne Nesheim Askeland, Jon
Arne Hjelmstadbakk (1. plass og norgesmester), Oscar Lunde (2. plass), Kjetil
Oshaug, Kamil Tomasz Troska.
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og 141 Materialtyper er: Karbon, rustfritt og aluminium.
Arrangørene har lagt stor vekt på at
alle skal få en positiv opplevelse
under hele konkurransen. Deltagerne

Leif Ottar fra Stord Norsk world skills
expert i denne sammenhengen og
Magne Noreide fra Luster mekaniske
industri as. De jobber med bedømming
av utvendige hjørner på trykktanken.
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For at dette mesterskapet skulle være
realiserbart var vi helt avhengig av å
ha gode sponsorer med på laget. Med
oss i år hadde vi: Kemppi, ESAB,
NTFK (Nord Trøndelag fylkeskommune) Kværner, Kværner Piping
Technology, Opplæringskontoret for
teknologifag og Vitec.
Yrkeskonkurranser i sveisefaget har
blitt gjennomført siden 1998, og det
var andre gangen det gjennomføres
Norgesmesterskap i Nord-Trøndelag.
Konkurransen har blitt en tradisjon for
elever og lærlinger, og for å plukke ut
deltagere til yrkes-NM avholdes det
regionale mesterskap over nesten hele
landet. Vinneren går videre til internasjonale konkurranser med OL i Brasil
som det største innen yrkeskonkurranse.
«Vi har siden vi startet sett en stadig
økning av kompleksiteten i oppgavene, særlig i de siste årene. Tilgjengelig tid er redusert med 4 timer i forhold til siste NM. Dette krever full
konsentrasjon hele konkurransen. Nivået er blitt mye høyere, spesielt i
skoleklassen» sier Karl Arne Berg,

Rørtråder
Komplett program av metall
metall-pulver- og fluksfylte rørtråder
pulver-

Böhler Welding
Welding tilbyr det bredeste programmet av rørtråder i verden med over 80 forskjellige metallpulver- og fluksfylte rørtråder utført med foldet og sømløs teknologi.
Fordelene ved Böhler Welding rørtråder

es sveiseegenskaperr,, spesielt
sp
med våre tråder for
Førsteklasses
sveising ute av stilling.

Store øk
økonomiske
konomisk
onom
misk
ke fordeler ved høyt utbytte kombinert
kombinert med
høy produktivitet fører til store besparelser i den totale sveisek
ostnaden:
kostnaden:
trådforbruk pr kg. sveiseavsett
 Mindre trådforbruk
 Mindre sveisetid
ut og mindre etterarbeid
 Mindre spr
sprut
Anvendelig og fleksibel
Böhler Welding
Welding tilbyr rørtråder for de fleste applikasjoner og
kvaliteterr, for eksempel:
e

Høylegert stål – austenittisk, duplex, høy temperaturr,, nikk
nik elsialapplikasjonerr..
base og spesialapplikasjoner

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

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

Utvendige hjørner på trykktanken.

får også mye på kjøpet ved å delta.
Dette gir en unik mulighet til å utvikle
seg faglig, og i tillegg få en enormt
viktig erfaring å ha på CV’en.
Det setter en ekstra spiss på mesterskapet når vi har en egen skoleklasse.
Dette er utvilsomt en meget positiv
opplevelse for både elever og lærere.
Her får de mulighet til å treffe de alle
beste fagarbeiderne i landet. Vi opplever engasjement blant lærerne som er
ledsagere. De deltar også som dommere, og dette gir faglig innsikt og påfyll som de bringer med seg tilbake til
skolene.

Deltagere i elevklassen:
Bjørne Nesheim Askeland
Oscar Lunde
Kjetil Oshaug
Kamil Tomsz Troska
Rolf Tore Hofstad
Jon Arne Hjelmstadbakk

Knarvik Videregående
Borg Videregående
Vargstad Videregående
Croftholmen Videregående
Ole Vig vgs
Levanger vgs

Deltagere i eliteklassen:
Harry Theodor Eriksen
Daniel Hamre
Kristian Skibenes
Alf Sundal
Eivind Molland
Terje Kvam
Ken Andre Karlsen
Nikolai Eidshaug Haugerøy
Stein-Erik Dahl Bjørgvik

Aker Egersund
Frank Mohn Flatøy
Kværner Stor
Kværner Stord
Luster Mekaniske Industri
Luster Mekaniske Industri
Kværner Verdal AS
Kværner Piping Technology AS
Kværner Piping Technology AS

Vi trenger flere fremtidige spesialister
i sveisefaget, så det er viktig at det rekrutteres og informeres om dette ut til
skolene.
Guttene i eliteklassen kjempet jevnt
og viste til gode resultater. Alle bør
være svært fornøyd med egen innsats.

1. plass og norgesmester:
Kristian Skibenes , Kværner Stord
2. plass: Alf Sundal, Kværner Stord
3. plass: Nikolai Eidshaug Haugerøy,
Kværner Piping Technology AS
Fullt hus for Kværner!
VI GRATULERER!!

LLav vekt!
Nye
De n
har n
d i
desig
løsni
løsni
Handling weight at
1,5 m working height

ABIMIG® A T 355 LW

BE O

Competitor 1 (350 A)
Competitor 2 (350 A)
3
2

1,5 kg

2,15 kg

1,8 kg

1
0
Weight advantage compared to competitors

Binze
Tlf.: 0
Mail:
WWW
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Dupcon 2
Gassen for TIG sveising
av superduplex stål

Nå er det
gassleverandørenes tur!
I forrige SveiseAktuelt 1/2014 hadde vi
invitert 13 av våre sveiseleverandører til
enkét. Både populært og interesant i følge tilbakespillene redaksjonen har mottatt.
Nå har vi valgt å slippe til landets tre
største gassleverandører og gitt dem en
side hver. Vi ba om synspunkter på dagens markeder, høre om nye produkter
og om hvordan de ser på fremtiden.
På de følgende sidene kan du lese
svarene vi fikk.


Dupcon 2 - sikrer kvaliteten i
sveiseforbindelsene
Yara Praxair har størst utvalg av beskyttelsesgasser for sveising. Våre beskyttelsesgasser
dekker alle sveiseoppgaver. Hver enkelt
beskyttelsesgass er utviklet for å møte
spesifikke kundekrav.
Yara Praxair har et eget teknologisenter
med fagekspertise innenfor sveising.
Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv
vår gassvelger for riktig valg av gass.

www.yarapraxair.no
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Ny mann hos
Tema Norge
TEMA Norge AS har
ansatt Erik Mebius
som forretningsutvikler. Erik er 46 år, utdannet økonom fra
universitetet i Lund.
Han er bosatt og vil
ha kontorsted i Malmø. Erik kommer fra
stilling som eksportsjef hos Plymovent
hvor han har vært ansatt i mer enn 20 år.
Hos Plymovent har
Erik opparbeidet betydelig internasjonal erfaring
og kontaktnett. Han var blant annet sentral i Plymovents virksomhet i Kina og India. Hos TEMA
Norge AS vil Erik arbeide med å videreutvikle
virksomheten samtidig som han bidrar på større
Plymovent prosjekter.
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En ledende nordisk
gassleverandør
Air Liquide Norway AS er medlem av Air Liquide-gruppen. Sammen med søsterselskaperne i Danmark, Sverige
og Finland inngår selskapet i en felles nordisk organisasjon. Det gjør det lettere å tilby kundene ressurser og
service, også over landegrensene. Selskapet hjelper sine kunder å utnytte gassteknikkens unike muligheter på
best mulige måte – fra innledende behovsanalyse, testkjøring, installasjon og opplæring frem til en optimalt
inntrimmet prosess.
Et systematisk sikkerhetsarbeid
Alle gasser har egenskaper som gjør
at de krever spesiell oppmerksomhet
for å hindre ulykker. Det er derfor naturlig for Air Liquide å sette sikkerheten foran alt annet. Selskapet driver et
systematisk sikkerhetsarbeid, basert
på lokale lover og forskrifter, supplert
med et internt styringssystem, som
angir rutiner for prosess- og personsikkerhet.
Miljøarbeid for en bærekraftig
utvikling
Air Liquide jobber for et bedre miljø,
både når det gjelder egen virksomhet
og gjennom produktene og applikasjonene som selskapet tilbyr kundene.
Ambisjonen er at virksomhetens utvikling skal skje med tanke på miljøet
og den kommende generasjonen. Fokus ligger dels på energieffektivise-

ring, dels på å redusere utslippene av
drivhusgasser fra transportene.
ALbeeTM – den moderne gassflasken som forenkler arbeidet
Air Liquide har nettopp lansert ALbee, en modern kjøpeflaske som har
gjort suksess blant sveisere, håndverkere og bønder som ønsker en smidig
gassflaske med stor kapasitet. ALbee
hjelper brukeren å spare tid og penger,
og gjør arbeidet tryggere og mer fleksibelt. Flasken har gripevennlig håndtak som gjør den enkel å ta med over
alt, den har synlig og tydelig ON/OFF-betjening og smart hurtigkobling. Regulatoren er godt beskyttet
mot ytre påvirkning og innholdsmåleren er svært tydelig, noe som gir god
kontroll.
ARCALTM – høy ytelse rett og slett
”Air Liquide gjør alt for at det skal bli
enkelt for sveiseren, og i 2014 lanserer Air Liquide også Nye ARCAL –
beskyttelsesgasser for sveising. I et
marked med en rekke lignende produkter er vårt mål å gi brukeren en
smart løsning. Våre løsninger gir økt
produktivitet og økt effektivitet ved at
de fører til minimert oksidering og
sveisesprut, noe som gir lavere forekomst av sveisefeil. Ved å satse på utvikling, høyt ytelse og enkelhet er vårt
mål å føre sveisegassmarkedet fremover”, forteller Wilhelm Edin, Sales
Manger for industrigasser i Air Liquide Norway.
Med innovasjoner inn i fremtiden
I Air Liquide satser man på å finne
nye bruksområder og markeder. Sel-
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skapet tar gjerne i mot ideer fra sine
ansatte, og legger mye ressurser i
forskning og utvikling.
”Air Liquide tror biogass og hydrogen
er fremtiden. Allerede leverer vi
hydrogen til Ruter, et offentlig selskap
som står for kollektivtrafikken i deler
av Norge. En del av deres busser i
Oslo drives i dag på hydrogen, og vi
er svært stolte over å kunne tilby Ruter produksjon og tanking av hydrogen i Norge”, avslutter Wilhelm Edin.
Fakta
Air Liquide er et verdensomspennende industrigasselskap som markedsfører gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er representert i 80 land, har
50 000 medarbeidere og er ledende
når det gjelder utvikling av gasser, ut■
styr og applikasjoner.
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IGC®
Intelligent Gas Control

IAC™

EFFEKTIVITET
BETALER SEG

Intelligent Arc Control

MJC™
Migatronic Job Control

PowerArc™

TIG-A-Tack™

SVEIS BEDRE, HUR
HURTIGERE
TIGERE OG MER EFFEKTIVT
Migatronic har etter mer en 40 år i fremste rekke i sveisebransjen meget
god erfaring og viten om sveising, noe som gir deg bedre resultater på
bunnlinjen. Vår
Våre sveisemaskiner og tilbehørsartikler er designet for å gi
deg en konkurransemessig fordel ved hver eneste sveiseoppgave.
Hvis du gjerne vil sveise bedre, hurtigere og mer effektivt, scan koden
eller gå inn på migatronic.no. Migatronics sveiseeksperter står alltid klar
med sveiseteknisk rådgiving og support.
Migatronic Norge AS
Industriveien 1,
N-3300 Hokksund, Norge
Tlf: (+47) 32 25 69 00
Telefax: (+47) 32 25 69 01
Homepage: www.migatronic.no

”Salgsmessig hadde vi
et godt år i 2013”,
konstaterer Jostein Thomassen, Vice President Industrial Gases, i AGA.
”Norge har sammenlignet med andre land hatt et næringsliv med stor aktivitet. Det at AGA har flere ben å stå
på har gitt utslag i god stabilitet og jevnt over god vekst. Det er mye å glede seg over. Vi startet opp en luftgassfabrikk på Susort nær Haugesund i året som gikk, og vi åpner i disse dager en ny fabrikk i Mo i Rana. Dette
styrker vår produksjonskapasitet og leveringsdyktighet ytterligere”, forteller han.
”Vårt landsdekkende forhandlernett,
med godt over 100 industrigassforhandlere, sørger for meget god tilgang
til AGAs produkter og har nå fått tilskudd av flere Würth-etableringer.”
Thomassen vegrer seg for å spå noe
skråsikkert om fremtiden, men sier:
”Vi ser en klar trend der det stilles
større og strengere krav fra myndigheter og andre når det kommer til både
miljø og sikkerhet. Det kommer stadig nye forskrifter, og det er vanskelig
for mange å holde seg oppdatert på alt
ved siden av de daglige arbeidsoppgavene. AGA satser derfor fremover på
å tilby våre kunder hjelp til å imøtekomme kravene via forskjellige tjenester. Blant annet tilbyr vi AGA Inspeksjon, som er akkreditert av Norsk
Akkreditering. Målet med denne inspeksjonen er å kontrollere at utstyr
og anlegg samsvarer med regelverk,
kravdokumenter, drift og vedlikehold
samt den bruken det er ment for.”
I 2013 avholdt AGA flere sikkerhetskurs enn noensinne, og erfarte at flere
og flere bedrifter er interesserte i
skreddersydde kurs arrangert på egen
arbeidsplass.
”Når kursene holdes ute hos kunden
ser vi at det er lettere å sette seg inn i
de spesifikke utfordringene de har i
hverdagen og på den måten sørge for
at de får optimalt utbytte av vårt besøk”, fastslår Thomassen.
AGA har bitt seg merke i at verkstedindustrien også er godt inne i den digitale tidsalderen og følger opp dette
med tilpassede produkter og tjenester.
”Gassflasker har sett like ut de siste
SVEISEAKTUELT 02-2014 I www.sveis.no

100 årene, så det var på tide med noe
nytt. I året som gikk lanserte vi derfor
den innovative gassflasken GENIE®,
en lettvektflaske i komposittmateriale
med 300 bar. Den har digitalt display
som viser informasjon som er nyttig
for brukeren og er designet med en
konstruksjon som gjør den lett å håndtere. I tillegg kan den påmonteres
både hjul og teleskophåndtak. GENIE® har blitt meget godt mottatt
blant sveisere og andre over hele landet”, forteller Thomassen og fortsetter:
”Det har også vært en eksplosiv øk-

ning i bruken av smarttelefoner og
nettbrett de siste par årene, og for å
henge med på denne utviklingen tilbyr
vi AGA Gas Guide app, som kan lastes ned gratis fra Google Play og App
Store. Appen hjelper deg blant annet
med å finne optimal gass i forhold til
sveisemetode og materiale.”
”Som samarbeidspartner til verkstedsindustrien mener vi alt i alt å stå godt
rustet til å møte de utfordringene og
kravene som kommer, og vi ser positivt på fremtiden”, avslutter Thomas■
sen.
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www.nst.no

NSSW sømløse rørtråder
Oppnå bedre sveiseøkonomi og kvalitet
med sømløs rørtråd fra NSSW:
 Lavt hydrogeninnhold
(typisk 1-3ml / 100 gram sveisemetall)
 Intet fuktopptak – mindre risiko for
hydrogensprekker
 Meget gode mateegenskaper pga.
eksakt rundhet
 God strømovergang og stabil lysbue

Flux

Kobberbelegg
Stål






God finish og lite etterarbeid på ferdig sveis
Bedre innbrenning i grunnmaterialet
Mindre driftsstopp for bytte av slitedeler
Meget jevn og stabil kvalitet

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

www.nst.no

Nor
ge Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / A
Avd.
vd. Sørlandet,
Sør
Kristiansand, tlf: 38 01 11 30 / Avd. Møre og Romsdal,
Norge
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,
Singapore
tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no Singapor
e NST Welding Asia Pte Ltd, tlf: +65 96 65 20 26, e-post: ben.tan@nst.no

Yara Praxair fokuserer på tett
samarbeid med kundene
Industrien i Europa har vært gjennom noen vanskelige år med nedgangstider. På tross av dette har stor del av
industrien i Norge opprettholdt aktiviteten, og da spesielt knyttet til olje- og gassektoren, sier markedssjef
Tom Eskil Grande.
Som en foretrukken leverandør til
norsk industri har Yara Praxair hatt
høy aktivitet. Resultatene kommer
imidlertid ikke av seg selv. Vi har bestrebet oss på å etterleve kundenes
spesifikke krav og forventninger.
Et av fokusområdene er høy leveringssikkerhet Vi har derfor effektivisert logistikk av gass i Norge og styrket forhandlernettet ytterlig. Yara Praxair har ca 90 utleveringssteder over
hele landet.
Andre områder som applikasjons- og
kompetanse utvikling i samarbeid
med kundene står sterkt i vår organi-
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sasjon. Yara Praxair har et eget teknologisenter i Porsgrunn. Senteret er utnevnt til Praxair Europas kompetanse
og utviklingssenter innen sveiseteknologi basert på teoretisk kunnskap og
praktiske løsninger. Denne fagkunnskapen utvikles ved hjelp av et utstrakt nettverk mot kunder og andre
utviklingsmiljøer.
Leder for Teknologisenteret Kjell Einar Bregge sier:
«Vi ønsker å være en naturlig rådgiver
for våre kunder, og jobber hele tiden
med utvikling. Yara Praxair ønsker
aktivt å bidra til at våre kunder har de

beste løsningene. Vi har som visjon å
alltid gi våre kunder en positiv opplevelse.
Yara Praxair leverer sveisegasser på
200 og 300 bars flasker med integrert
reduksjonsventil. Produktsortimentet
består av en hel serie med ulike gassblandinger, som til sammen dekker de
fleste behov. Kombinert med hurtigkoblinger og meget enkel innstilling
av gassmengde ser vi stadig økende
etterspørsel.
Trenden blant våre kunder er økt fokus på HMS. Som en følge av dette
har vi utviklet et interaktivt sikkerhetskurs, som har blitt godt mottatt.
Kurset gir helt nødvendig og lovpålagt kunnskap om gassfarer og gassikkerhet, og er tilgjengelig på nettet.
Brukeren bestemmer selv hvor og når
kurset skal gjennomføres».
Det er også kommet nye krav fra
myndighetene på anlegg som har flaskepakker eller tank med brennbar gass
tilkoplet. Anleggene skal ha kontroll
fra uavhengig akkreditert kontrollorgan. Kravet fremkommer i forskrift
om håndtering Av farlig stoff. Typiske
gasser er: Acetylen, Propan, Mepran
og Hydrogen.
Yara Praxair er akkreditert for å foreta
kontroll av Industrigassanlegg og har
derfor oppdrag for våre kunder.
Vi ser positivt på fremtiden, selv om
det er signaler på reduserte investeringer i oljesektoren. Vi tror at norsk
industri er i kontinuerlig omstilling,
og møter konkurransen fra lavkostland, gjennom høy kompetanse og
■
bedre effektivitet.
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Lincoln Electric`s ambassadør i Norge

Mail: post@sxp.no

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksperten.no

Tlf: 22 08 00 92

Spesialstål er smart stål
Optim-stål i taket på nye Friends Arena i Stockholm, reduserte vekten med 585 tonn.

Spesialstål kan gi store miljømessige og økonomiske gevinster. Hos
Ruukki har man arbeidet strategisk med å fokusere på spesialstålet.
Ruukki ønsker å videreutvikle sin stilling som et av verdens mest bærekraftige stålselskap i henhold til Dow Jones Sustainability Index.
Stål er i prinsippet uendelig gjenvinnbart, uten vesentlig miljøpåvirkning.
Gjenvunnet stål er også økonomisk
bærekraftig. Ingen andre materialer
har større verdi som gjenbrukt materiale – innenfor miljøvitenskapen
snakker man om up-cycling i forbindelse med re-cycling, ettersom stålet
ikke mister sine egenskaper i forbindelse med at det blir gjenbrukt.
Sparer på lett transport

Transport den sektoren der energikostnadene vokser raskest innenfor
EU. En femdel av EUs energiforbruk
brukes til transport, og drivstoffkostnadene er den i særdeleshet største
kostnaden. Sluttkunder kan spare betydelige summer ved å bruke lettere
kjøretøyer som forbruker mindre
drivstoff – og slipper ut mindre CO2.
Ruukki har i 2012 arbeidet hardt med

å lansere spesialstålet som et smart alternativ for kjøretøyindustrien.
Luna ALG er en ledende heisekranprodusent i Brasil. Når de lette etter et
materiale som skulle kombinere redusert kranvekt med større styrke og
høyere lastekapasitet ble løsningen
Optim-stål. Vekten av heisekranen ble
redusert med en femdel.
Den tyske containerprodusenten Manfred Sirch har av samme årsak valgt
slitestål. Ved hjelp av sterkt og slitesterkt stål optimeres avfallscontainernes kapasitet. I dag er containernes
vegger bare 2,5 millimeter tykke, men
de tåler samme slitasje som eldre containere med dobbelt så tykke vegger.
Friends Arena

Optim-stål ble benyttet i Friends Arenas kompliserte takkonstruksjon.
Ruukki leverte stålet og var med på å

konstruere Sveriges nye nasjonalarena
for fotball. Taket som kan åpnes bæres av fire gigantiske fagverk. Hvert
fagverk veier 550 tonn, er 162 meter
langt, 16 meter høyt og 15 meter
bredt. Med Optim-stål er vekten redusert med 585 tonn – og kunden sparte
ca. 20 millioner kroner bare i materialkostnader. Dessuten ble miljøpåvirkningen redusert med 16 prosent,
eller 1340 tonn CO2, i forbindelse
med produksjon av materialer samt
redusert logistikkbehov.
Bak Ruukkis stålprodukter ligger et
gedigent utviklings- og forskningsarbeid som utføres sammen med flere
universiteter i Europa. Dette er nøkkelen til at man har lykkes med å skape
spesialstål som har unike egenskaper,
men også til å kunne produsere stålet
industrielt uten at kvaliteten svinger.
Alle kan fremstille spesialstål fra tid
til annen – hemmeligheten er å gjøre
det like bra hele tiden.
Les mer på www.ruukki.com

■

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

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

www.teijo.no
!
Nyhet

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

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!
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OSO Manufacturing tilbyr et bredt spekter av tjenester innen maskineringstjenester / vann- & laserskjæring / platebearbeiding & sveising.
Lang erfaring og kompetanse innen alle stålkvaliteter, bl.a. Duplex & Super
Duplex. Avansert utstyr og god kapasitet gjør oss i stand til å håndtere
oppdrag med høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

• Maskineringstjenester
• Vann- og laserskjæring
• Platebearbeiding og sveising
• Verktøyproduksjon m.m.







 



KONTAKT
KON
K
TA
TAKT
AKT
KT O
K
OSS:
SS:

in
info@osomanufacturing.com
nfo@osomanuffacturing.com
m
w
www.osomanufacturing.no
Tel.:
T
el.: +
+46
46 5
532-769920
32-769920

Grillsesongen er i gang –
følg propanvettreglene!
Er det lenge siden du har vært på hytta, skal seilbåten snart sjøsettes eller er du klar for å innvie grillsesongen?
Da er det smart å sjekke propanbeholderen for lekkasjer, slitte slanger og pakninger.
Det er flere ulykker med elektrisitet
enn med gass, men det er uansett viktig å følge en rekke forholdsregler for
å unngå uheldige situasjoner.
– Det er mange fordeler ved å bruke
propan, forklarer Kai Arne Trollerud,
sikkerhets- og kompetansespesialist i
AGA.
– Du kan grille når som helst. Når du
bruker propan slipper du å vente på
”perfekte glør”, og du slipper røyk.
Samtidig varmer propan raskt opp,
slik at både komfyrer og ovner varmer
hytta og maten raskere. Siden gassgrillen er enkel å rengjøre, bruker
mange grillen oftere og over lenger tid
enn tidligere. Noen hele året.
– Nordmenn generelt er flinke med
propan, sier Trollerud. Likevel, uhell
kan skje og det er derfor viktig å vite
hvordan man håndterer propan.
Trollerud, som også er brannmann
ved siden av sin jobb i AGA, understreker allikevel at det er mye som

skal til for at det går galt med propan.
– Propan er ikke ufarlig, men om du
håndterer det på samme måte som forskriftene sier, så er du trygg, sier han.
Sjekk slanger og koblinger
– Det er enkelt å sjekke utstyret, forteller Trollerud. – En god regel er å
”knekke” slangen fra flasken og opp
til enheten. Dersom du ser sprekker i
slangen, må den skiftes. Slangene bør
skiftes hvert 3. år, påpeker Trollerud. I
tillegg bør man bruke sterkt såpevann
på koblingene for å sjekke om det er
lekkasjer.
– Kommer det bobler, har du en lekkasje, og du må skifte klemmer eller
slange! presiserer han.
Det er ikke bare koblinger og slanger
som bør sjekkes. I følge Trollerud, er
det viktig at man setter på regulatoren
på korrekt måte, og at pakningen som
sitter på ventilen er i orden.
– Sjekk at regulatoren faktisk sitter
fast ved å dra og vri litt på den.
Ventilasjon
Når en flamme brenner forbrukes oksygenet i luften. Trollerud påpeker at
du alltid må sørge for god ventilasjon
når du bruker ovner inne. Være seg
vedovn eller propanovn.
Trygt
– Selv om propan er trygt å bruke, må
man alltid sørge for at utstyret holder
god standard. Uansett hvor du bruker

Sveisekurs
Teknologisk Institutt (TI) tilbyr sveisekurs i alle manuelle sveisemetoder og
materialer til både bedrifter og privat
personer som ønsker opplæring i grunnleggende sveis eller praktisk trening før
avleggelse av sveisesertifikatprøve.
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Ønsker du å lære mer om de enkelte
sveisemetodene og materialer, som for
eksempel TIG, MIG, MAG, Rørtråd og
Elektrode sveising? Kursene varierer i
forhold til ønsket kompetansenivå og er
individuelt tilpasset. TI tilbyr klasseromsundervisning og praktisk trening i
vårt sveiseverksted tilpasset ditt ønske
og behov. Kursdeltakerne får en tett

En god regel er å ”knekke” slangen fra
flasken og opp til enheten. Dersom du
ser sprekker i slangen, må den skiftes.
Slangene bør uansett skiftes hvert 3. år.

propan, er det viktig å følge propanvettreglene, understreker Trollerud.
– Og ikke minst er det viktig at propan
er fylt på korrekt måte.
Forholdsregler ved gasslukt eller registrert lekkasje:
• Steng gasstilførselen (ved gassflasken)
• Ta av regulatoren
• Stopp bruk av alle tennkilder
(sigaretter, åpen ild, elektrisk
verktøy etc.)
• Luft grundig ved å åpne vinduer
og dører
• Vurder evakuering av område
(varmepåvirket flaske, avstand
300 meter)
Klikk deg inn på www.aga.no og les
■
de viktige propanvettreglene.

oppfølging av instruktør. De tilbyr også
sertifisering av sveisere og «site test» i
våre lokaler, eller ute hos deg som kunde. Teknologisk Institutt utfører sertifiseringsprøving i henhold til NS-EN 287-1
og NS-EN ISO 9606-serien.
Les mer om sertifisering av sveisere på
www.teknologisk.no/TI-Sertifisering-as
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Innovativ
produksjonsindustri
Manuell Tig-sveis av flens til tank.
OSO har også en del manuell sveising av spesialprodukter.

Oso Hotwater AS er Europas ledende produsent av rustfrie varmtvannsberedere og trykktanker. Med 80 års erfaring innen sveis og 40 år med produksjon
av rustfrie materialer, har OSO opparbeidet seg en unik kompetanse som
strekker seg over flere generasjoner.

Bedriften holder til i utkanten av
Hokksund og all utvikling, produksjon, salg og service av beredere foregår der. Fabrikken med sine 20.000
kvm og 130 ansatte produserer i overkant av 100.000 varmtvannsberedere
hvert år.
Oslo Sveisebedrift, Oslo (OSO) som
det opprinnelig het ble etablert av Reidar F. Braathen i 1932 og hadde tilholdssted ved Akerselva. Nå, videreført av tredjegenerasjon ved Sigurd
Braathen, satser OSO med en fremtidsrettet produksjon i Hokksund.
Markedene er fordelt på ca 60% norsk
marked og 40% eksport- En stadig
økende andel av eksporten er OEM
produksjon for kunder som blant annet Europas ledende varmepumpeprodusenter.
Produkt og prosess utvikling
OSO produktene har et godt rykte og
en gjennomsnittlig levetid på over 25
år, som et resultat av høyt fokus på
sikkerhet, kvalitet, service, effektivitet, organisasjon og fleksibilitet over
mange år. Dette blir gjort gjennom
en stadig kompetanseøkning og forståelse av egne prosesser, kombinert
med utstrakt bruk av roboter og automatisering. Vi søker kontinuerlig etter
nye løsninger og ny teknologi innen
sveis og andre produksjonsprosesser.
Med eget mannskap utvikler OSO nye
produksjonsceller og maskiner. Fra
idé, til 3D modell, tilvirkning av komponentene, montasje, elektrisk kobling, programmering, testing, installering og implementering. Forståelse av
prosessen og produktene som skal utvikles kommer fra kunder og operatører, så vel som ingeniører.
På denne måten blir all kompetanse i
huset brukt, samtidig som detaljer i
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Et knippe av sveiserne på OSO og sveiseleder Steffen Overaa (nr. 3 fra høyre).

tekniske løsninger og gode løsninger
på utfordringene blir holdt innenfor
husets vegger.
De siste årene har OSO selv bygget og
utviklet robotisert montasje, sveise og
laserskjæreoperasjoner. Når man utvikler og bygger produksjonscellene
selv, er det lettere å se feilskjærene
underveis, samtidig som prosessen
kan optimaliseres etter eget behov.
Alle utviklingsprosjekter på produkt
og prosess er basert på Six Sigma problemløsnings metodikk. Testing, datainnsamling og analyse er grunnleggende verktøy.
Lean filosofi sikrer kontinuerlig forbedring i produksjon, for å møte stadig strengere krav fra kunder og myndigheter. Et tett samarbeid med store
internasjonale OEM kunder har gitt
gode resultater på kvalitet og leveringsdyktighet.
ErP direktivet om energirelaterte produkter er et eksempel der OSO ligger i
forkant for å møte kravene, og har 1
av 5 godkjente laboratorier i Europa

for testing av varmetap på vegne av
EU.
Prosesskontroll og kompetanse
Siden tidlig 1990 tallet har OSO innehatt ISO 9001 og ISO 14001. Siden
2009 har OSO også blitt sertifisert i
henhold til OHSA 18001 og i 2012
i.h.t. NS-EN ISO 3834-2. Kvalitetssystemet i OSO er et levende system
som, og kombinert med Lean Six
Sigma har dette optimalisert vår kvalitetssikring og prosesskontroll. Vi har
de siste årene 90% reduksjon av kvalitetsavvik innenfor eksportvarer.
Arbeidsmiljø og Personal
«Brutal åpenhet er en viktig del av
OSO`s leveregler. Alt skal tåle dagens
lys, alle idèer og påpekninger skal belyses»
Dette gjøres ved at alle avdelingsgrupper har møter hver morgen, hvor
gårdagen blir diskutert og gjennomgått. Momenter fra disse møtene blir
videreført til støttegrupper og arbeidswww.sveis.no I SVEISEAKTUELT 02-2014

Sveisedetalj av mekanisert Tig-sveis på
beredertank.

Robothåndtering av rustfri tankkropp.

Ferdig sveisede tanker på transportbånd. Klare til montasje og isolering.

oppgaver prioritert. Alle kan komme
med forlag til forbedringer og blir belønnet for dette.
Gjennom 5S får alle være med å prege
sin arbeidsplass med ansvar for ryddighet, og trivselen øker med lyse,
oversiktlige lokaler.

fremstår OSO som en bedrift å regne
med i minst 80 år til.

Fremtidsrettet satsing
Nylig har OSO kjøpt et verksted i
Sverige (OSO Manufacturing AB)
hvor de skal overføre sin kompetanse
innen maskinering, vannskjæring, laserskjæring og sveising- med sikte på
det industrielle markedet. Her vil
OSO Gruppen kunne tilby markedet
spesialtanker, og andre produkter i
rustfrie materialer, i tillegg til maskinerings og montasjetjenester. Oppkjøpet har også sikret OSO god tilgang
på tilvirkning av komponenter til egen
maskinbygging og reservedeler, noe
som korter ned ledetiden på leveranser og ikke minst prisen betraktelig.
Dette sammen med en innovativ, automatisert produksjon i Hokksund,
SVEISEAKTUELT 02-2014 I www.sveis.no

Sveis På OSO
Mye av sveisingen på OSO er mekanisert og robotisert, i takt med tiden.
De sveiser ferrittisk rustfritt, austenittisk og duplex stål og er godt kjent
med et stort antall rustfrie legeringer.
OSO har nærmere hundre WPS’er for
rustfritt stål som er i daglig bruk.
Dette krever en høy grad av kontroll
på prosesser og dokumenter. OSO har
to sveisekoordinatorer som overvåker
sveisingen og ser etter forbedringsmuligheter. Siden OSO har automatisert linje-produksjon kan hver prosedyre stadig optimaliseres og effektiviseres. Nominelle parameterne overvåkes i egne displayer ved sveisecellene
og er utstyrt med analyseverktøy fra
bl.a. Fronius.
Metodene som blir brukt er stort sett
Tig og Mag. OSO har hatt noe lasersveising, men per i dag brukes laser
kun for skjæring og fugepreparering.

OSO hadde en produksjonslinje for
trykktanker i kobber-fôret karbonstål,
men denne er flyttet til en bedrift i Elverum, av hensyn til «hvit hygiene».
«Hvit hygiene og korrekt håndtering
av rustfritt stål er noe vi tar veldig seriøst. Skitne arbeidshansker er å regne
som er alvorlig avvik».
Utvikling av nye sveiseprosedyrer
gjøres gjennom mye intern testing før
vi setter inn en tredjepart. «Vi har hatt
et godt samarbeid med Teknologisk
Institutt, Kongsberg, ved Asgeir Haukaas når vi avlegger og tester sveiseprøver for WPQR».
Yrkesstolthet er noe som er viktig på
OSO. Sveiserne har god kompetanse,
både teoretisk og praktisk på sveising
av rustfritt stål. «Det er avgjørende at
alle er interessert i sveisefaget for at vi
skal levere god kvalitet hver dag.
Samtidig har vi mange fag som overlapper hverandre, spesielt automasjon
og sveising. Her må sveiseteknikere
ha litt innsikt i automasjon og visa
■
versa».
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Norges tøffeste sveiseprogram!
I vår katalog finner du alt fra markedets mest avanserte til de enkleste maskiner
www.eiva-safex.no/hoved/nedlastninger/produktkataloger

Mark
Markedets
edets råeste multimaskin kkan
an bruk
brukes
es ffor
or ALLE sveisemetoder!
sveisemetoder!
Driftssikre og pålitelige maskiner fra CEA
til fornuftige priser
Tekniske data CEA Treo 1800
1-fas MIG-maskin for 230V til alle applikasjoner
175A størmkilde
Intermittens 115A (MIG) / 60% ved 40°C
Lav vekt, kun 16 kg
Fordeler ved CEA Treo 1800
Bærbar multifunksjonsmaskin, MIG/MMA/TIG lift
Synergiske programmer medfører at
lysbuen automatisk justeres for det beste
sveiseresultatet
Enkel i bruk med innstilling av ampere, tykkelse
på materialet eller trådhastighet

TILBUD
CEA TRE
TREO
O 1800
kr 8.000,8.000,- eks mva
mva og frakt

Prisen er eksklusive slangepakke, TIG-pakke, elektrodeholder
og jordingskabel

Mulighet for å snu polaritet for sveising av
gassfyllt rørtråd
Program for svart stål, rustfritt stål og aluminium
0,6-1,0 mm
5 kg trådspoleholder
Standard eurotilkobling for slangepakke
Perfekt til små reparasjoner og karosserisveising

Med EIVA-SAFEX får du 30 dagers full returrett på alle maskiner. Vi har regionale serviceenheter på
Østlandet, i Rogaland og på Møre, samt 12 mnd bytterett til større maskin hvis behovet ditt endrer seg.

To nye oppdrag til
Ulstein Verft
Ulstein offentliggjorde nylig kontrakter på bygging av to nye plattform forsyningsfartøy for Blue Ship Invest.
Fartøyene er av designtypen PX121 og
skal leveres fra Ulstein Verft første
kvartal 2015.
Ulstein Verft har med denne ordren
totalt syv skip i ordreboken. Verftet
har til sammen solgt 20 av PX121-designet, og dette blir fartøy nummer ni
og ti som Ulstein bygger av denne
typen. Det er kommet svært gode

tilbakemeldinger på de første seks
skipene som er levert i perioden
2012–13, og som alle arbeider i Nordsjøen.
PX 121 er i ferd med å bli en suksesshistorie for oss, med svært mange

PX 121 er i ferd med å bli en suksesshistorie for Ulstein Verft, med svært mange
solgte båter som er bygd både i egne og utenlandske verft.

Fartøyene, som er av designtypen
PX121, skal leveres fra Ulstein Verft
første kvartal 2015.

solgte båter som er bygd både i egne
og utenlandske verft. Det er gledelig å
se at vi lykkes i arbeidet med å få nye
produkter inn i markedet, sier konsernsjef Gunvor Ulstein, og legger til:
– Ekspertisen vår ligger i å utvikle nye
og gode løsninger i brytningen
mellom design, systemløsninger og
konstruksjon av skip. Blue Ship Invest er et investeringsselskap innen
Ulstein Group, men drifting av skip er
utenfor vårt satsingsområde, så vi ønsker å selge også disse skipene etter
■
hvert. Se også www.ulstein.com

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

SVEISEAKTUELT 02-2014 I www.sveis.no
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Dokumentasjon i sveiseproduksjon;

en håpløs utfordring?
Fra paneldebatten på Modifikasjonskonferansen 2013, med Aker Solutions, Aibel, AF Gruppen og Statoil
på podiet, ble det konkludert med at

den største felles utfordringen på tvers
av selskapene og alle prosjekter i
årene fremover, var dokumentasjon.
Fra innbydelsen til årets Modifika-

Jarle Mortensen

sjonskonferansen stod det at «…Industrien på sin side klager over overadministrasjon på småjobber, økt tidsforbruk, vesentlig større krav til sluttdokumentasjon,
selskapsspesifikke
prosjektkrav utover Norsok og manglende beslutninger av frykt for å gjøre
feil…»
I tillegg er det enkelt å finne artikler
både på nett og i aviser som beskriver
«papirmøllene på land som utfordrer
konkurransekraften på norsk sokkel.»
Handlekraft blant norske ledere
Det er dermed ikke til å unngå å konkludere med at norsk industri føler
presset ved stadig økende krav til dokumentasjon. Man må dokumentere at
man oppfyller krav til internasjonale
standarder, og man må og skal vise til
riktig sporbarhet i prosjektene. Da er
det også lett å dra slutningen om at

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

/ AccuPocket 150/400 – nettuavhengig elektrode-hånd-sveising
/ Siden 1950 har vi utviklet innovative totalsystemer for lysbuesveising og motstandspunktsveising. Som f.eks. verdens første bærbare elektrodesveiseapparat
AccuPocket, som bruker litium-ion-batterier. Forbindelsen mellom sveise- og batteriteknologi gjør det mulig for brukeren å sveise mobilt og uavhengig av
strømnettet, helt fri for strømledninger. Hver dag legger vi all energi i visjonen vår: å kartlegge "lysbuens DNA". Ikke rart at vi er verdensledende innen
sveiseteknologi og markedsledende i Europa. www.fronius.no
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dette er både kostbart og resurskrevende. Det er det får så vidt også,
poengterer Jarle Mortensen, COO i
Weldindustry AS. Men bare dersom
ledelsen ikke har oppdaget hvilke muligheter man har til faktisk å styre
også denne prosessen ved rett bruk at
riktig system. Dette er en strategisk
beslutning.
Dokumentasjon er
betalingsmilepæl
I dag har Ingeniørene CAD system,
Prosjektlederne
planleggingssystemer, Innkjøp har innkjøpssystemer og
bedriftene slev har gjerne CRM og
ERP systemer. Alt er elektronisk,
sporbart og designet til å følge en forhåndsdefinert prosess.
Det underlige er at det enda ikke er ut- !
strakt bruk av standard systemer for å
følge sveiserelatert produksjon. Det er
jo tross alt her selve produktet blir til,
kvaliteten sikret og leveransen gjennomført. I tillegg er det også her at betalingsmilepælene ligger. Hvorfor
skal man da, i den mest avanserte,
kontrollerte og komplekse delen av en
produksjonsbedrift ikke har et profesjonelt system for oppfølging av påkrevd sporbarhet i produksjonen?
Dette er hovedspørsmålet til Weldindustry AS som har forsøkt å løse nettopp dette problemet:
«Hvordan kan man på en effektiv
måte dokumentere at man oppfyller
de krav man har påtatt seg fra internasjonale standarder igjennom hele
den sveiserelaterte produksjonsprosessen».
Excel og Word er ikke nok
Kravene og ofte ganske tydelige. NSEN ISO 3834-2 er noe som ligger helt
fremme i dagen hos de fleste sveiserelaterte produksjonsbedrifter i dag. Det
samme gjelder for NS-EN 1090. Sveiseprosedyrer, sveisere, sertifikater,
produksjonsprosessen og NDT; alt
dette stilles det sporbarhetskrav til.
Å løse dette ved hjelp av manuelle
systemer, Excel, Word eller selvbygde
interne databaser er selvfølgelig mulig. Men effektivt og sporbart er det
ikke alltid. Løsningen bør og må ligge
i en enhetlig forståelse av selve sveiseprosessen, og hvordan man kan dokumentere denne prosessen ved hjelp
av moderne database løsninger og teknologi.
Er det mulig å dokumentere kompSVEISEAKTUELT 02-2014 I www.sveis.no
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lekse prosesser? En leders utfordring!
Flere og flere selskaper innser nå at
dokumentasjon er et område man kan
forbedre seg på. Samtidig finnes det
svært få standard løsninger som innehar nok fleksibilitet til at det passer
inn i en produksjonsprosess. Her kommer WeldEye® Quality System inn
som en mulig løsning. Slike systemer
må kunne håndtere flere komplekse
prosesser samtidig. I tillegg må de
være konfigurerbare, slik at man hele
tiden kan følge den enkelte bedrifts
metodikk i produksjonsprosessen, sier
Mortensen.
Sammenhenger mellom WPSer, sveisere, sertifikater, produksjon/sveising
og NDT omfang er komplekse, spesielt sett opp imot de ulike standardene
som regulerer dette. Denne kompleksiteten er tidkrevende å følge opp med
systemer som i utgangspunktet ikke er
designet for slike oppgaver.
Dette merker vi hver dag sier Mortensen, som har reist rundt til mange selskaper og sett kreativiteten der ute i å
lage interne «Gul-lapp» systemer, manuelle papirbaserte systemer og dokumentasjon i Excel og Word. Excel er
og blir et regneverktøy, ikke et dokumentasjonssystem for oppfølging av
sveiserelatert produksjon. Utrolig nok
er ikke denne erkjennelsen helt utbredt enda hos de ulike lederne, konkluderer Mortensen. Dette er et ledelsesproblem, og det er lederens oppgave å sikre at sporbarheten i produksjonen oppfyller de forpliktelser man
har. Dette gjelder både internt, mot
underleverandører og mot kundene.

Markedet våkner nå
Men, det kommer seg. Stadig flere
selskaper kontakter nå Weldindustry
AS for å få hjelp til å vise den sporbarheten de er pålagt å ha i sine prosjekter. På slutten av dagen er ikke
oppgaven med å implementere et slikt
system hverken dyr, vanskelige eller
kompliserte sier Mortensen. Det krever litt innsats for å implementere og
lære opp internressursene, men vår erfaring er at dette går svært greit og blir
godt mottatt når effekten av prosjektet
blir så tydelig, nemlig at: Dokumentasjon av sveiserelatert produksjon er
hverken komplisert eller ressurskrevende, så lenge man har et fleksibelt
verktøy som er designet for denne
oppgaven implementert i bedriften.
…og ikke nok med det Frue…
I tillegg til å få kontroll med selve dokumentasjonsflyten i prosjektene er
det også mulig å automatisere fleser
prosesser. For eksempel sveisesertifikat og signering. Gjennom sitt nyeste
produkt, PQ Integrasjon, tilbyr nå
Weldindustry bedrifter som bruker
WeldEye® en automatisk synkronisering av databasene mot sitt sertifiseringsorgan. Det betyr at en Weldindustry kunde i Norge, som bruker
Teknologisk Institutt eller FORCE
Technology, nå automatisk kan overføre kopier av alle sertifikater til sin
WeldEye® installasjon. Dette vil definitivt være med på å forenkle prosessen internt, og dermed også spare tid,
penger og ressurser. Vi går definitivt i
mot en spennende fremtid konkluderer Mortensen i Weldindustry AS. ■
25

, ,

!
N er
AV t ch
N he te
T e bo
YT ov o
N tim a R
l
Op Ska
nå

Eksperten
Eksperten på robotsveising
robotsveising
– bruk vår
vår kunnskap
kunnskap til å øke
øke lønnsomheten
lønnsomheten
Motoman
konstruert
Mot
oman roboter
roboter – k
onstruert ffor
or ssveising
veising
Skala
Robotech
kan
bredt
spekter
Motoman
Sk
ala R
obotech k
an tilby et br
edt spekt
er av Mot
oman
For
rroboter
oboter som er konstruert
konstruert spesielt ffor
or ssveising.
veising. F
or optimal
DX100
enestående
sstyring
tyring tilbyr vi sstyresystemet
tyresystemet D
X100 som gir enes
tående
presisjon,
kan
pr
esisjon, og k
an sstyre
tyre opp til 8 rroboter
oboter samtidig (opp til 72
aksler
inklusive
eksterne
aksler)!
ak
sler ttotalt
otalt inklusiv
e ek
sterne ak
sler)!

Skala
norsk
sk
Skala Robotech
Robotech har levert
levert mer enn 200 sveiseanlegg
sveiseanlegg til nor
industri,
omfattende
spesialkompetanse
mateeindustri, og har en omf
attende spesialk
ompetanse om mat
rialer,
konstruksjon
effektive
fiksturer.
rialer, sveisemetoder
sveisemetoder og k
onstruksjon av eff
ektive fik
sturer.
kunnskapen
bruker
hvor
Denne kunnsk
apen bruk
er vi til å lage lløsninger
øsninger hv
or rrobot
obot og
sveise-anlegg
bestt mulig måt
måte.
sveise-anlegg ”spiller
”spiller sammen” på bes
e.
Komplette
fra
Komplette løsninger
løsninger fr
a én partner
kan
komplette
omfatter
fiksturer
Vi k
an tilby k
øsninger som omf
atter robot,
robot, fik
sturer
omplette lløsninger
programmering,
enten
gjelder
eller
og pr
ogrammering, ent
en det gjel
der sstandardløsninger
tandardløsninger ell
er
spesialtilpassede
Dette
bare
trenger
spesialtilpas
sede sveisesystemer.
sveisesystemer. Dett
e gjør at du bar
e tr
enger
komplett
én partner å fforholde
orholde deg til ffor
or å ffå
å en k
omplett ssveiseløsning
veiseløsning
tilfredsstiller
krav
kvalitet
produktivitet.
som tilfr
edsstiller dine kr
av til kv
alitet og pr
oduktivitet.



b

 














 



ikke
bredt
utvalg
Vi tilbyr ikk
e bare
bare ssveiseroboter,
veiseroboter, men også et br
edt utv
alg av
servodrevne
manipulatorer,
kjørebaner
portaler
serv
odrevne manipulat
orer, kjør
ebaner og port
aler som er
fullintegrert
fullint
egrert med robotens
robotens sstyresystemer.
tyresystemer.
Ønsker
Kontakt
osss
Ønsker du å effektivisere
effektivisere dine ssveiseoperasjoner?
veiseoperasjoner? K
ontakt os
kan
hva
– så k
an vi ffortelle
ortelle deg mer om hv
a vi kan
kan gjøre
gjøre for
for deg!


 





 
 



 



MRC Solberg & Andersen AS
MRC Solberg & Andersen AS, en bedrift som leverer total ventilservice gjennom store verkstedsfasiliteter, god
maskinerings- og sveisekapasitet.
MRC Solberg & Andersen AS tilbyr
tjenester innen påleggssveising, reparasjoner og modifikasjoner.
Da SveiseAktuelt besøkte bedriften
møtte vi entusiastiske representanter
som ivrig fortalte og viste hva de kan
tilby. Vi møtte welding manager Tony
Algrøy som har IWS og IWI-S diplomer på kontorveggen sammen med
Kjell Madsen som er en meget erfaren
representant for sveisebransjen. Vi
møtte også markedsjef Kristine Fossbakk og servicesjef Bjørn Ove Eriksen.
MRC Solberg & Andersen AS er et
gammelt og velkjent firma fra 1932,
som utvidet kapasiteten med sveising
i 2010. Selskapet er idag en del av
MRC Global, et selskap som er representert i store deler av verden.
Selskapets kjerneaktivitet er ventiler,
service, ventil teknologi og vedlikeholdstjenester. De utarbeider løsninger for å begrense slitasje og øke levetiden på produkter som er utsatt for
stor slitasje eller korrosjon. Produkter
som ventiler, brønnutstyr, boreutstyr
og utstyr for undervanns-installasjoner.
Bedriften innehar sertifiseringer som
ISO 9001, ISO 14001 og NS-EN ISO
3834-2.
De har også ressurser med IWE, IWS,
IWI-S og NS 477 kompetanse.
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I dette huset er sveiseprosessen stort
sett tig hot wire og puls mig.
Materialkvaliteter alt fra karbonmateriale til 6Mo og dulpex.
MRC Solberg & Andersen stiller med
fantastisk ventilkompetanse og knytter til seg gode samarbeidspartnere
der det er behov for å øke kapasitet og
bredden i produktspekteret.
Primærmarkedet er olje og gass, onog offshore og de leverer i dag til alle
kjente aktører på sokkelen. Vannkraft
industrien står også på kundelisten.
Ambisjoner for fremtiden er å satse
videre på subsea og oljeinstallasjoner.
De har satt i ordre en stor investering i
en ny sveisekran fra Fronius for kladding på ventiler og brønnutstyr. Dette
for å møte fremtidens krav til kvalitet
og leveringstid, samt å øke kapasiteten for dermed å kunne ta inn flere
oppdrag fra midten av året. Selskapet
satser på sveising i eget hus med investering i utstyr. De planelegger nytt
bygg som skal stå klart i desember
2015, og de ser for seg en ytterligere
vekst i sveiseavdelingen i fremtiden.
Her ser vi en bedrift som har tro på at
de kan være konkurransedyktige i sitt
marked med sveisingen utført lokalt.
Dette bedrer fleksibiliteten, bedre
kontroll på kvalitet, leveringstid og
ikke å forglemme økt kontroll på
HMS som er viktig både for bedriften

Typisk detalj fra Solberg Andersen.

og dens kunder. Stor kunnskap og
lang erfaring blant nøkkelpersnell i
sveiseavdelingen gjør selskapet til en
interessant samarbeidspartner for eksisterende og nye kunder.
Samarbeidspartnere
Kvalitet i alle ledd både internt og hos
underleverandører er kritiske suksessfaktorer for bedriften. De bruker mye
tid og ressurser på oppfølging og kvalitetssikring av underleverandører.
NSF var også tilstede ved et bedriftsbesøk hos Voestalpine i Ham i Tyskland hvor vi fikk anledning til å inspisere deres produksjon av belagte elektroder og nikkelbase kompakttråder.
Et besøk sammen med representanter
■
fra Nymo i Grimstad.
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Kværner Verdal vant Midt-norsk
Mesterskap i sveising 2014
Dette er et populært mesterskap som har vært gjennomført helt siden 1998. I år har vi også med deltagere
fra Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Seks lærlinger fra fire bedrifter deltok i mesterskapet som
arrangeres på Vitec annet hvert år.

De seks deltakerne i Midt-Norsk mesterskap var: Fra venstre Nikolai Haugerøy (KPT),
Ken Andre Karlsen (KVE), Ole E. Hovstad (KVE), Stein Erik Bjørgvik (KPT), Morten
Grande (Vard Søviknes ved Ålesund) og Adrian Larsen (Delprodukt på Kvål)

Innstilling av utstyr etter valgte
metode hører også med.

Totalt 6 deltagere
Deltagere:
Larsen, Adrian Målsnes
Grande, Morten
Hovstad, Ole E.
Haugerøy, Nikolai
Karlsen, Ken Andre
Bjørgvik, Stein Erik

Bedømmingen ble foretatt av sveiseinstruktørene Kolbjørn
Damås (t.v.) og Ole André Winje, som gjorde en grundig jobb for
å sørge for korrekt og rettferdig poengsetting.

Bedrift:
Delprodukt
Vard Sørviknes
Kværner Verdal
Kværner Piping Technology
Kværner Verdal
Kværner Piping Technology

Det er veldig positivt å få deltagere fra andre deler av Midtnorge. Det var ivrige og målbeviste deltagere som tok fatt på
oppgaven da konkuransen startet.
Konkurransen varte i fire timer, og de fleste fikk det travelt
med å bli ferdige i løpet av den tiden. Noen av deltakere var
godt fornøyd etterpå, mens andre ergret seg over feil de
hadde gjort.

VI GRATULERER!!!
Det var svært jevnt mellom de tre som kom øverst på resultatlista:

På første- og andreplass kom Ken Andre Karlsen fra Kværner
Verdal (t.v.) og Nikolai Haugerøy fra Kværner Piping Technology
(t.h.). De går videre til NM i sveising 2014. Stein Erik Bjørgvik
kom på tredjeplass, også han fra Kværner Piping Technology.
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1. Ken Andre Karlsen (KVE) – 599 poeng
2. Nikolai Haugerøy (KPT) – 592 poeng
3. Stein Erik Bjørgvik (KPT) – 582 poeng
Glimrende innsats fra alle deltagere.
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ER
KUNNSKAP
MAKT?
Vi mener at etterutdanning er vesentlig
for å opprettholde konkurransekraft.
Riktig dokumenterbar kompetanse sikrer deg, din
bedrift og dine kunder høy kvalitet og trygghet.
Våre utdanningsløp gir deg kompetanse som
fører frem til sertifisering i henhold til
nasjonale og internasjonale standarder.

NDT-OPERATØR

SVEISEINSPEKTØR

DRIFTSINSPEKTØR

iht. NS-EN ISO 9712/
Nordtest

iht. NS 477

iht. NS 415

INTERNASJONAL
SVEISEINSPEKTØR
(IWI)

SVEISEKOORDINATOR
(IWS)

Riktig kompetanse for å møte fremtiden
www.teknologisk.no | Telefon: 982 90 229

Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no

Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no

Østfoldmesterskapet i
sveising avholdt i Lisleby
OK INDUSTRI sto som arrangør av Østfoldmesterskapet i sveising som ble avholdt hos Glemmen Vidregående
skole, avdeling Lisleby 27. mars. Elever fra seks forskjellige skoler i Østfold var kvalifisert for finalen, som startet
i skolens kantine med servering av mat og drikke. Etter en kort informasjon ble de tildelt deltagernummer,
sveisebås og prøvestykker. Etter innkjøring/testing av apparatene startet konkurransen kl 0930 med 2,5 timer
til disposisjon. Senest kl 1200 skulle alle være ferdig med sine oppgaver og lagt sitt arbeidsstykke på dommerbordet.
Rutinerte dommer fra
HSP Inspection
Dommere i konkurransen var Pål
Arve Solberg og Svein Heie Engelbrecht fra HSP Inspection. De
gikk nøye til verks og alle deltagerne fikk personlig tilbakemeldinger om hva dommerne mente
om prøvestykkene deres.
Lunch og premieutdeling
Da dommerne var ferdig med sitt
arbeide ble deltagere og gjester invitert på en velsmakende varm
lunch i skolens kantine. Deretter
fulgte premieutdelingen. Et stort
premiebord med generøse bidrag
fra ProffPartner, Industrihydraulikk og Østfold Fylkeskommune,
inneholdt premier til alle.
Deltagerne bak sine prøvearbeider;
fra venstre Kevin Kallevik Pedersen,
Mysen – Oscar Lunde, Borg – Nikolai
Elias Sederholm, Malakoff – Arkan M.
Nazik, Glemmen – Quendrim Peci,
Halden – Mathias Hemmingsby, Askim.
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Dommerne Svein Heie Engelbrecht og
Pål Arve Solberg fra HSP Inspection
konsentrert i sin dommergjerning.



Arrangør og dommere. Fra venstre Terje Skarsvåg, Henrik Pedersen og Frode
Wilhelmsen alle OK Industri og Pål Arve Solberg og Svein Heie Engelbrecht fra
HSP Inspection.
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® GENIE er et registrert varemerke i The Linde Group.

Opplev
Opple
v magien med GENIE

®

Et bedre
bedre arbeidsmil
arbeidsmiljø
jø rett
rett og slett.
slett.
Lett vekt, unik solid konstruksjon, lett å håndtere og påmonterbare hjul og teleskophåndtak
for bedre mobilitet - GENIE®JDVVÁDVNHEHVN\WWHUU\JJHQGLQRJJM¡UOLYHWGLWWHQNOHU 
0HGHWHQNHOWWU\NNYLVHUGHWGLJLWDOHGLVSOD\HWLQIRUPDVMRQVRPKMHOSHUGHJLDUE

EDUJLURSSWLOPHUJDVVI UUHI\OOLQJHUELGUDUGHUPHGWLOPHUWLGWLOD






AGA – ideas become solutions.

6HSUHVHQWDWLRQVÀOP

g

Glade ansikter fra venstre: På 2. plass Arkan M. Nazik, Glemmen, vgs, 1. plass og Østfoldmester Oscar Lunde, Borg vgs, og på
3. plass Kevin Kallevik Pedersen, Mysen vgs. Foto: Arne Glomdal

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

Be om tilbud
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Lucius-prosjektet er i gang.
Spar-plattformens gigantiske
sylinder bygges på Technip-verftet
ved Mäntyluoto i Pori, Finland.

Orkansikre offshorekonstruksjoner
Kemppis FastMig X 450 overgår forventningene ved Pori konstruksjonsverft

Konstruksjonsverftet Mäntyluoto, som tilhører Technip Offshore Finland, bygger orkansikre spar-plattformer.
Spar-plattformer er flytende og brukes til produksjon av olje og gass på store dyp.
Text: Sami Anteroinen og Petteri Jernström | Images: Julius Koivistoinen og Technip

Ari Ahto.

Konstruksjonsverftet
Mäntyluoto,
som tilhører Technip Offshore Finland, bygger orkansikre spar-plattformer. Spar-plattformer er flytende og
brukes til produksjon av olje og gass
på store dyp.
I april 2013 leverte verftet Lucius, en
enorm plattform på over 20 000 tonn
bestilt av oljeselskapet Anadarko.
Den skal operere i Mexicogolfen. I løpet av dette ettårsprosjektet ble deler
til Lucius’ søsterplattform tilvirket i
det innendørs produksjonsanlegget på
verftet, så det er mye arbeid i vente på
Mäntyluoto i fremtiden.

En kvalifikasjonstest av sveiseprosedyre pågår i Technips sveiselaboratorium.

Kvalitet fremfor alt
Sveiseprosessene ved Mäntyluoto følger kravene til American AWS-standarden, klassifisert av ABS. Omkring
100 ansatte arbeider med kvalitetsstyringsystemet på huset.
Ahto forklarer at standardene for kva-

litet og sporbarhet er meget strenge:
Spesifikasjonen for sveiseprosedyre
(WPS) må følges i alle sveiseoppgaver, og hver sveis er sporbar tilbake til
sveiseren. Når og hvor sveisen ble
lagd, kan også spores. Hvor godt sveiseparametrene følges blir også over-

Kontinuerlig utvikling
Kvalitetsstandardene i offshorebransjen er eksepsjonelt høye fordi operasjonsforholdene på det åpne hav ofte
er ekstremt tøffe, og offshoredrift
innebærer høy risiko. «Kontinuerlig
utvikling er et av de ledende prinsippene ved Pori skipsverft», sier Ari
Ahto, leder for sveising og produksjonsutvikling på Technip Offshore
Finland.
«Avansert sveiseteknologi i møte med
standarder fastsatt for tunge offshorekonstruksjoner spiller en nøkkelrolle i
vårt utviklingsarbeid», sier Ahto.
SVEISEAKTUELT 02-2014 I www.sveis.no
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WiseRoot-funksjonen som leveres
med FastMig X-systemet, gjør det
mulig med sveising
uten rotstøtte (backing).

våket kontinuerlig, og i tillegg foretas
det tilfeldige tester med tang-ámperemeter.
Kundene kan også sette sine egne
standarder. Det er for tiden seks permanente kundeansatte inspektører ved
verftet, sier Ahto. I tillegg til andre
testformer, utføres også produksjonstester. Run-out-tester og cut-out-tester
utføres med både ikke-destruktive og
destruktive testmetoder.
Feil aksepteres ikke
Ahto sier at pålitelighet og aktsomhet
i hver detalj er avgjørende i Technips
virksomhetsområde.
«Daglige oppgaver på en offshoreplattform utføres ofte under vanskelige forhold med sterk vind, høy fuktighet og store temperaturendringer.
Når Lucius-plattformen er fullført,
blir den forankret på havbunnen i Mexicogolfen hvor den må motstå vind
av orkanstyrke, forholdene i dette området er ekstremt værharde», oppsummerer han.
«Retningslinjene for helse, miljø og
sikkerhet (HMS) har forrang i alt arbeid som utføres på verftet. Sikkerhe-

ten skal ikke under noen omstendighet
kompromitteres», sier Ahto.
«Alle disse kravene betyr at sveiseapparatene må følge høye standarder, og
det er grunnen til at Pori-verftet til
Technip Finland har satt sin lit til
Kemppis sveiseutstyr i en årrekke.»
FastMig X 450 overgår forventningene
Kemppis nye FastMig X 450-sveiseapparater har gjennomgått kvalifikasjonstester og utprøving av sveiseprosedyre på Technips verft. FastMig X
450 er blitt spesialkonstruert for sveising av rør og rotstrenger.
FastMig X 450-løsningen fremmes av
Kemppi som en perfekt måte å sveise
rør på, og den har mottatt positiv feedback fra sveisere og produksjonsledere på Technip. Systemet består av
en strømkilde for flere systemer, en
trådmater tilpasset for bruk i rørsveising og spesialbygde sveisepistoler.
Systemet er spesielt interessant på
grunn av WiseRoot-sveiseprosessen
det leveres med. WiseRoot+ er en
kortbueprosess utviklet av Kemppi,
som gjør det mulig med enkel og hur-

Kemppis Marko Tastula og Technips Marko Kallioinen undersøker sveisesømmen på
et teststykke.
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tig rotstrengsveising uten rotstøtte.
WiseRoot+ har blitt et nyttig tillegg
på Technip, fordi prosessen gjør at
rørsveising i posisjonene klokken
12–2 og 4–6, som før var så vanskelige, nå kan sveises raskt og enkelt.
WiseRoot+ gir også andre fordeler:
sveisingen går fortere, keramisk rotstøtte trengs ikke, utmerket sveiseforløp garanterer en jevn rotoverflate og
det er enkelt å bytte mellom sveiseparametre.
De erfarne sveiserne Sauli Alenius og
Harri Mäkelä er fornøyd med Kemppis siste innovasjon. Alenius vet hva
han snakker om, siden han er med i et
team som også utfører kvalifikasjonstestene av sveiseprosedyre for Technip-verftet i andre land.
«FastMig X er et utmerket sveiseverktøy. Systemet har høy nytteverdi,
og de grunnleggende parametrene er
svært enkle å stille inn. Dessuten er
WiseRoot+-funksjonen enkel å justere», ramser Alenius opp.
Kalevi Fredrikson i teamet som utfører kvalifikasjonstester av sveiseprosedyre, er tilfreds med FastMig X’
justeringsmuligheter. «Innbrennings-

En ren rotstreng som er av jevn høy
kvalitet til tross for at rotspalten varierer. I sveisetestene ble rørene overlappet opptil 4 mm, men innbrenningen var
fortsatt feilfri.
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To erfarne sveisere fra Technip: Sauli Alenius og Harri Mäkelä.

dybden er lett å justere, og trådmatingen fungerer stabilt.» Han legger til
at LED-belysningen i mateverket også
er en velkommen funksjon, særlig på
arbeidssteder hvor belysningen ellers
er utilstrekkelig.
Apparatet har en robust GT04-matemekanisme, som er utstyrt med to motorer som gir en svært nøyaktig trådhastighetsregulering. Trådmatingen er
jevn selv når det brukes lave sveiseparameter.
Sauli Alenius er imponert, ikke minst
med disse funksjonene. «Maskinen
gjør en god jobb, spesielt når det brukes lave sveiseparameter. Det fungerer godt med lave strømstyrker og lysbuen tennes bestemt uten ”hakking”,
noe som forlenger kontaktrørets leve■
tid.»
Technip Finland
Verftet Technips Pori er det franske
selskapets eneste konstruksjonsanlegg som bygger spar-plattformer. En spar-plattform er en flytende plattform som er forankret til
havbunnen (SPAR = Single Point
Anchor Reservoir). Mäntyluoto-verftet er en av de viktigste konstruktørene av spar-plattformer i verden.
Verftet, som ble grunnlagt i 1972
under et annet navn og eierskap,
har gjennomgått en betydelig utvikling i de siste årene. Det har vunnet
kontrakter for å fullføre plattformer
som andre verft har begynt på. I
2000-årene leverte verftet en rekke
spar-plattformer for bruk i Mexicogolfen.
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Materialtesting
• Strekkprøving
• Bøyeprøving
• Skårslag
• Metallografi
• Hardhetsmåling
• Utmatting
• CTOD
• Maskineringsverksted

Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer
i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.
I tillegg utfører vi andre tester, hovedsaklig på
metalliske materialer. Med fokus på kvalitet i alle ledd,
rask responstid og kostnadseffektivitet, betjener vi
hver dag bedrifter fra hele Norge.
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utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2014

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

22.000,-

omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

Nr.:
1/14
2/14
3/14
4/14

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

annonse- og artikkelfrist:
14. februar
2. mai
20. august
10. november

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

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

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

A4 (210 mm x 297)
185 mm x 270 mm
185 mm x 132 mm
92 mm x 270 mm
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NSFs HOVEDSTYRE 2013/2014
Morten gran, styreleder
Sveiseeksperten AS
morten.gran@sveiseeksperten.no
Mobil: 90 91 51 02

kathrine Molvik, medlem
PSW Group AS
kamo@psw.no
Mobil: 92 60 32 89

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

erik v. Fusdahl, nestleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87

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

idar vartdal, 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk AS
idar@nst.no
Mobil: 91 35 00 73

Hans arne Mariåsen, medlem
Rainpower Fabrication AS
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mobil: 90 97 24 07

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

NSFs sveise- og materialkonferanse 2014
NSF arrangerer årlig en sveise- og materialkonferanse. For 2014 er det bestemt at denne
konferansen arrangeres 4. september hos SINTEF i Trondheim. Hovedtema for denne dagen
blir robotisering og automatisering av norsk sveisende industri.

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 3-2014 er
15. september
38
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Universelle WPS-pakker for alle sveiseutstyrsmerker
Kemppis universelle WPS-pakker for verksteder og anlegg byr påå en kostnadseff
ffektiv
ektiv og
kvalifisert løsning når de nye standardene skal oppfylles, slik at du sparer tid og penger
på følgende måter:
t Kan brukes på alle sveiseapparatene du har uansett merke.
t Intet behov for tidkrevende og kostbar kvalifisering med oppsveising av prøver .
t Kvalifiserte pakker for MIG/MAG og MMA.
t Oppfyller kravene til EN1090-2 EXC 1 og 2.

www.kemppi.com/wps

™

WARRIOR –
KLAR FOR
UTFORDRINGER

Nye Warrior™ 400i/500i er den optimale partner for sveising av konstruksjons- og
rustfritt stål, med krav om brukervennlighet og gode sveiseegenskaper.
Strømkildene er pålitelige og kraftfulle, og er beregnet for grov og krevende MIG/MAG-,
MMA- og TIG-sveising (med LiveTig™ start), samt kullbuemeisling (Warrior™ 500i).
Warrior er bygd med ESABs egenutviklede inverterteknologi med høy intermittens,
lettlest display og brukervennlige paneler, selv når du jobber med hansker.
For mer info, se www.esab.com/warrior eller skann QR-koden.
ESAB / esab.no

