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Suksess for Eurojoin 9

Sveiseprofilen: Bjørnar Værnes

En kraftig
kombinasjon av
kapasitet og mobilitet

Uovertruffen standard for
spenningstilkobling
Auto-Line™ teknologi
sikrer tilkobling av alle
spenninger mellom
208–575 V, 1 og 3 faser

Overlegen sveiseytelse

Nyhet! Dynasty® 280 DX

AC/DC TIG & Elektrode
Eksepsjonelt stabil TIG
lysbue også for Aluminium
Pro-Set™-teknologi
Justerbar veksel-strømbalanse,
kurver og frekvens
Blue Lightning™, HF løsning
Utvidede pulsområder for
maksimal ytelse

Bærbar kraftig og
energieffektiv
Lett, bærbar maskin
Utkoblingstimer

Kan oppgraderes og
utvides med alternativer
Dataport for minnekort på
frontpanelet
Luft eller vannkjølt
Integrert kjøle-strømforsyning
(CPS)

3 års garanti
ITW Welding, Norway
+47 3220 8120
customerservice@itwwelding.eu
itwwelding.eu
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Suksess for Eurojoin 9

Norsk Sveiseteknisk Forbund
Medlem av International Institute of Welding (IIW)
Medlem av European Welding Federation (EWF)
Sveiseprofilen:
Sveiseprofilen: Bjørnar
Bjørnar Værnes
Værnes
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Forsidefoto:
Fra en pause under Eurojoin 9
i Bergen.
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TIG/MIGsveising

MAG-sveising i
rustfritt

MAG-sveising i karbonstål,
spesielt robotsveising

Tyngre MAG-sveising i
karbonstål
NO_00087_201505_CN

Les mer på www.airliquide.no eller ring +47 32 27 41 40.

Eurojoin-uken i Bergen
en stor suksess for NSF
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I uken fra 18.-22. mai arrangerte NSF en rekke møter og konferanser i Bergen.
trert er meget positive. Arrangementet
var godt planlagt og ble profesjonelt
gjennomført under ledelse av prosjektleder Helge Chr. Aaby.
Foredragene var varierte og hadde
interessante tema.
Spesielt hyggelig er det å registrere
begeistringen fra de utenlandske gjestene med EWF president Henk Bodt
og EWF – CEO Rute Ferraz i spissen.
De la spesielt vekt på den hyggelige
atmosfæren i konferansen og understreket viktigheten av at det ikke bare
er foredragene som er viktig i en slik
konferanse, men også det å kunne ha
tid til å diskutere og utveksle erfaringer. Rett og slett å bygge nettverk
på tvers av landegrensene. Det var satt
av fornuftig tid til pauser slik at man
virkelig kunne benytte denne anledningen.
Å
̊ PNING AV KONFERANSEN. Fylkesordfører i Hordaland Tom-Christer Nilsen.

European Welding Federation
Det hele startet opp mandag 18. mai
med styremøte i European Welding
Federation EWF.
Tirsdag fulgte EWF opp med heldags
generalforsamling med 30 deltagere
fra hele Europa. Dagen ble rundet av
med en hyggelig middag på den meget spesielle sjømatrestauranten Cornelius som ligger ca. 20 min båttur fra
Bergen sentrum.
Gjestene ble tatt imot av restaurantens
grunnlegger og eier Alf Roald som
holdt et kjempemorsomt foredrag om
denne restaurantens historie. Noen vil
kanskje heller kalle det et stand up
show, ikke et foredrag.
Et fantastisk sjømatmåltid ble servert,
og alle våre utenlandske gjester fikk
en opplevelse som de kommer til å
husken godt fra besøket i Norge og i
Bergen.
Eurojoin 9 konferansen
Selve Eurojoin konferansen ble gjenSVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no

nomført onsdag 20. og torsdag 21.
mai med 130 deltagere fra 14 land.
Konferansen ble organisert med en
første felles sesjon der alle deltagere
var tilstede og hørte samme presentasjoner.
Onsdag ettermiddag og torsdag formiddag var det lagt opp til 2 parallelle
sesjoner slik at deltagerne selv kunne
velge hvilke presentasjoner de ønsket
å lytte til.
Her kunne man velge mellom en lang
rekke foredrag om mange ulike tema.
En kunne høre foredrag innen olje og
gass, offshore, rigg, undervannsaktiviteter og rørledninger i tillegg til utdanning og HMS.
Det er ikke praktisk mulig å gjengi
alle foredragene her i Sveiseaktuelt.
De fleste foredragene vil derfor bli
publisert på www.sveis.no
Svært mange positive
tilbakemeldinger
Alle de tilbakemeldinger som er regis-

Bra utstilling
De aller fleste aktørene på det norske
sveisemarkedet var representert på utstillingen sammen med Teknologisk
Institutt som er en av de største innen
videreutdanning av sveisefolk i
Norge. MRC Solberg Andersen hadde
også valgt å profilere seg for de besøkende på konferansen. Det samme
hadde DNVGL.
NSF vil med dette rette en stor takk til
alle utstillere og sponsorer som var
med på å danne en faglig flott ramme
rundt konferansen.

! FAKTA
Eurojoin konferansen
Eurojoin er en Europeisk konferanse i regi av EWF og arrangeres
hvert 3. år.
Årets konferanse var den 9. i rekken. Den har ikke tidligere hver arrangert i Nord-Europa, og Norge
var således først ute som arrangør i
Nord.
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Eurojoin – en stor suksess

Lars Johansson fra Svetskomisjonen i
Sverige, Erik Fusdahl styreleder i NSF
og Henk Bodt president i EWF.

En lydhør og interessert forsamling av norske og utenlandske gjester.

Disse buekorpsgutta ga gjestene en
skikkelig dose med bergensk kultur som
de sent vil glemme.

Hans Petter Rebo, assisterende direktør
Norsk Industri.

Dag Syvertsen NSF og prosjektleder for
konferansen Helge Chr Aaby.

Professor Luisa Coutinho, fra EWF i
Portugal.

Erik Fusdahl under sin åpningstale.

Audun Tveit og Birger Sørenes presenterte et interessant innlegg om IWEutdanning.

All ære til prosjektleder Helge Chr Aaby
for profesjonell planlegging og gjennomføring av konferansen. NSF fikk
mange positive tilbakemeldinger fra
deltagerne.

Vi takker konferansens sponsorer:
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Livar Skjørestad,
Migatronic.

Sidsel Simensen,
TI.

Jan Henning Oppegaard,
Sveiseeksperten.

Tony Algrøy og Vanessa Lopez,
MRC Solberg Andersen.

Norman Oftedal og Finn Stølevik, Elga.

Arild Wangsmo fra Eiva Safex og Knut
Tøraasen fra YaraPraxair.

Geir Jacobsen, ESAB.

Roger Flaglien, Air Liquide.

Frode Hovland og adm. dir Andreas
Kaiser, Fronius.

Geir Yndestad og Ivan Shumilov, DNVGL.

Kunt Arne Hundal, Lars Engstrøm,
Dan Roger Oshaug, voestalpine.

Jan Sandvold og Anders Fosse, AGA.

Arne William Nilsen og Sveinung
Egeland, Kemppi.
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Foto: Stian Elton

Maxx®
Beskyttelsesgasser
Prisvinnende sveiseteknologi
gir fordeler
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 kompetansessenter
med fagekspertise innenfor sveising.
Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv vår
gassvelger for riktig valg av gass.

Ny Sales Manager
hos Migatronic
i Norge
Henrik Just Kristiansen (51), har siden november
fungeret som Migatronics nye Sales Manager i
Norge. Henrik har været i Migatronic i halvandet
år, hvor han også er Sales Manager for det danske
marked.
Han har bred erfaring med indkøb og salgsudvikling fra stillinger som salgschef i større danske og
udenlandske virksomheder, og ser et stort potentiale i det norske marked.
”Jeg er glad for den her udfordring, specielt samarbejdet med vores tre norske sælgere sætter jeg
pris på. Migatronic har været i Norge i 25 år, og vi
skal bygge videre på den viden vi har oparbejdet,
til at blive endnu mere synlige på markedet end
vi er i dag”, siger Henrik Kristiansen.
Han er ofte på farten, hvor han besøger Migatronics kunder og forhandlere rundt om i Danmark,
og vil fremover, i tråd med strategien, også være
endnu mere synlig i Norge.
For mere information, kontakt:
Henrik Just Kristiansen, Sales Manager,
tlf.: +45 96 500 706

www.yarapraxair.no
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Henrik har også takket ja til en plass i
SveiseAktuelts redaksjonsråd.
Velkommen skal han være.

www.sveis.no 쐽 SVEISEAKTUELT 02-2015

”Tenkte å bli politi,
men ble sveiser”
Han er født i Trondheim i 1957 og vokste opp på et Småbruk i Bratsberg, et landlig sted i Trondheim kommune.
Han traff sin kone på ungdomsskolen da begge var 15 år. De har hus og hytte og tre sønner og 4 barnebarn.
De liker å reise og han går mye i fjellet. Han har utdanning som langrennstrener noe han var i ca 20 år.
Har løpt maraton og persen på 2.49.57 er fra Oslo i 1981. Han er ”Chairman of Governing Board” i NSF.
Bjørnar Værnes (58) er vår Sveiseprofil.
– Du ble aldri politi?
– Min barndoms drøm var å bli politi,
men det ble ikke slik. Etter ungdomsskolen gikk jeg et år på folkehøyskole
før jeg søkte meg inn på linje for
sveise- og konstruksjonsfag ved Moholt yrkesskole. Jeg fikk lærlingeplass
ved Trondheims Mekaniske Verksted
AS i 1975, og avla fagprøven som
sveiser i 1977.
Militærpoliti
– Du har jo fått vært litt politi?
– Jeg hadde fortsatt politiyrket i
minne da jeg søkte meg inn som militærpoliti da jeg skulle avtjene førstegangstjenesten. Det ble rekruttskole i
Vatneleieren ved Sandnes for så å tjenestegjøre i militærpolititroppen i
Heggelia ved Bardufoss.
Utleid fagarbeider
– Etter militærtjenesten fortsatte jeg
som fagarbeider og ble utleid til Marinteknisk senter, den gang NTH i

Her er Bjørnar hos SINTEF i Trondheim hvor IWT-kandidater undervises i bruddmekanikk, destruktiv testing og korrosjon. Dette gjør at Chr. Thams Ressurs og fagskole
har fått en forbedring av utdanningstilbudet.

Trondheim, hvor jeg masseproduserte
tester i forbindelse med utmattingsforsøk av sveiseforbindelser for en doktorgradsstipendiat.

Å ha med barnebarn på hytta er alltid
trivelig.
SVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no

Ingeniørstudiet på kveldstid
– Du ble motivert til å fortsette?
– Dette utdanningsmiljøet jeg kom inn
i på NTH gjorde at jeg selv ble motivert for å ta videreutdanning som ingeniør, noe jeg gjennomførte ved
NKIs ingeniørskole.
Med nystartet familie først med et
barn og etter hvert med to, ble dette en
stor belastning for min kone Eva. Jeg

takker henne for at det gikk bra både
med familien og utdanningen.
Salgsingeniør i Norweld
– Du har en fortid i Norweld?
– Min første jobb som ingeniør var i
1982 hvor jeg ble ansatt som salgsingeniør i Norweld AS, med distrikt fra
Røros og Oppdal i sør og med Mo i
Rana i nord. I tillegg var det enkeltbesøk i Troms og Finnmark. Jobben besto i salg og service av sveiseutstyr og
tilsettmaterialer. Dette gav meg verdifull erfaring både i forhold til vedlikefortettelse side 13

11

Green

Process

Food

Offshore

STERKE SVEISELØSNINGER TIL
RUSTFRITT STÅL
Migatronic er kjent og anerkjent i den rustfrie industrien over hele verden for sterke
maskinkonsepter, sveiseutstyr og –tilbehør. Migatronic har spesialisert seg på komplette
løsninger til den rustfrie industrien og Migatronic forstår og behersker kompleksiteten.
Vi har gjennom mer enn 40 år utviklet og fremstilt utstyr og løsninger til industriens
kvalitetssveisinger i rustfritt stål. Vi kjenner utfordringerne, når det skal presteres
JQNFDCTGQIƃQVVGUXGKUKPIGTKTWUVHTKVVUVÁN1IXKOCVEJGTMTCXGPGVKNUXGKUGGHHGMVKXKVGV
hygiene og miljø samt ikke minst sveiserens behov for brukervennlighet og ergonomisk
korrekte løsninger.

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

fortettelse fra side 11

hold av sveisemaskiner og praktisk
sveising med alle typer tilsett. Jeg
husker spesielt at vi lanserte Kryo 1
som ny på markedet, og jeg demonstrerte mange typer rørtråder nordover
i landet. Gjennom stillingen i Norweld fikk jeg et faglig grunnlag som
jeg har glede av den dag i dag.
Lyst på læreryrket
– Du ble lærer?
– Å være lærer var også noe jeg hadde
ønske om. Jeg startet som lærer i sveisefag ved Gauldal videregående skole
på midten av 90-tallet for senere å begynne ved sveiseskolen i Orkdal. Det
var en stiftelse som fungerte ganske
likt det som da gikk under begrepet
AMO-senter.
Jeg gjennomførte pedagogisk utdanning i 1996, og ble med det godkjent
som lærer ved videregående skole og
teknisk fagskole.
Ved sveiseskolen
i Orkdal sertifiserte vi sveisere. Vi la
også til rette for gjennomføring av
teoriundervisning med eksamen og
videregående opplæring for voksne.
Sveisekurs for damer
– Du var tidlig ute med damer på
kurs?
– Vi holdt kurs bestilt av Aetat, samt
vanlig videregående grunnkurs og
VK 1 støttet av fylkeskommunen. Jeg
husker spesielt da Aetat ønsket å tilby
sveiseutdanning forbeholdt damer.
Jeg ble kontaktlærer for 14 voksne damer som gjennomførte grunnkurs og
VK1. Ekstra hyggelig var det at damene etter avlagt eksamen fikk Orkdal kommunes Likestillingspris.
Mange av damene fra dette kullet er i
dag sveisere ute i industrien.

Et av de sportslige høydepunkt. Bjørnar
deltar her i St. Olofsloppet, en årlig stafett mellom Trondheim og Östersund.

SVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no

EWE og IWE
– Du har de nødvendige sertifikatene?
I 1999 søkte jeg opptak for EWE-utdanning som jeg gjennomførte og fikk
EWE diplomet. Dette ble konvertert
til IWE i 2006.
Seks fine år hos Reinertsen AS
– Tilbake i industrien?
– I 2002 ble jeg ansatt som ansvarlig
sveisekoordinator hos Reinertsen AS
på Orkanger. Der fikk jeg bruk for all
min tidligere erfaring og utdannelse
for å legge til rette for god kvalitetssikring av sveiseprosessen. Reinertsen
gav meg mulighet til å bygge på min
kompetanse og rutine i betraktelig
grad. Spesielt vil jeg takke materialgruppa sentralt hos Reinertsen for det.
Lærer igjen
– Bak kateteret igjen?
– I 2008 fikk jeg tilbud om å være
med og starte opp sveisekoordinatorutdanningen på Orkanger.
Bakgrunnen for det var at jeg hadde
engasjert meg i å få etablert IWT-utdanning på Orkanger. Allerede tidlig
på 2000-tallet lanserte jeg tanken om
å få etablert denne utdanningen for de
videregående skolene lokalt. Det ble
mange møter, og i 2004 var jeg med
og presenterte utdanningen for fylkestinget i Sør-Trøndelag.
I 2008 kom tilbudet i gang, og avgjørelsen om å ta en ny runde som lærer
var enkel å ta.
Hovedårsaken til at jeg tok lærerstillingen var at jeg av egen erfaring opplevde at det var mange dyktige sveisere i verkstedene rundt omkring. Det
jeg oppfattet som mangelfullt var
kunnskapen om hvilken kvalitet som
skal tilfredstilles til enhver tid. Jeg
fikk en generell oppfatning om at
sveisefaget ikke var tilstrekkelig forankret i organisasjonene. Mange med
fagkunnskap har for liten kunnskap
om kvalitetskrav og sveisetekniske
standarder. Jeg mener at de med IWTutdannelse har svært gode forutsetninger for å få dette på plass.
Min filosofi er at det å styrke mellomledere og sveislærernes kunnskaper,
vil bidra til at kravene blir bedre ivaretatt og implementert.
Gjelder ikke alle
– For ikke å ”tråkke noen på tærne”,
vil jeg presisere at dette ikke gjelder
alle verksteder og skoler. Et eksempel

Ved Alosja, den 36 meter høye statuen”
Den ukjente soldat” i Murmansk.
Bjørnar var der i forbindelse med oppbyggingen av et sveiseverksted.
Russerne skulle bygge og sveise etter
våre standarder. Det var en ny erfaring.

er Meldal videregående skole hvor
sveislærerne har fagbrev som sveisere, teknisk fagskole med fordypning
sveiseteknisk og IWE-utdannelse, noe
som bidrar til at sveisekulturen blir
stimulert riktig vei.
Utdanningssystemet i Norge
ikke godt nok
– Du er ikke fornøyd med det norske
utdanningssystemet?
- Jeg synes ikke utdanningssystemet i
Norge i dag ivaretar utdanning av
sveisere på en tilfredsstillende måte.
For å bli en god sveiser må det øves.
På det området tror jeg mange skoler
har en del å strekke seg etter. De fleste
landene i Europa utdanner internasjonale sveisere (IW) for å kunne tilby
kvalifisert utdanning. I Sverige har 68
videregående skoler blitt kvalifisert
for å gjennomføre IW-utdanning. I
Norge er det gjennomført et pilotprosjekt, og etter det har vi ikke kommet i
gang. IW er en utdanning som kunne
gitt oss mange gode sveisere, og ikke
minst vært et meget godt bidrag til å
høyne statusen til sveisefaget
Har utdannet mer en 100
sveisekoordinatorer
– Hvor er du ansatt i dag?
– I dag er jeg ansatt ved henholdsvis
Chr. Thams fagskole og Chr. Thams
Ressurs. Eiere av disse er Meldal
videregående skole og Orkdal vidaregåande skole i samarbeid. I 2009 fikk
fortettelse side 33
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NSSW sømløse rørtråder
gir dokumentert best
kvalitet og sveiseøkonomi

www.nst.no

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

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

NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd

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

Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Flux

Lite etterarbeid på ferdig sveis
A

B

C

D

E

F

G

H

NSSW-ICF produksjonsprosess:
A. Strip emne

E. Tråden trekkes

B. Valsing til U-form

F. Gløding og dehydrogenering

C. Flux fylles i jevn mengde

G. Kobberbelegging

D. ERW sømsveising

H. Trekking og spoling

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

Erling Storvik Design 2015

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

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

RA Technology – MISON

Vi har fått en bedre hverdag
– Etter at vi byttet til MISON® har arbeidsdagen blitt lettere, forteller en
glad Mattias Schulz, sveiser hos RA Technology. Bedriften som ligger på
Forus utenfor Stavanger leverer aluminiumsløsninger til kunder over
hele verden, og sveising er en del av hverdagen.
RA Technology leverer løsninger
innen design, produksjon og installasjon av alle typer aluminiumskonstruksjoner og produkter. Dette inkluderer alle typer aksessutstyr for maritim, offshore, luftfart og bygg- og anleggsbransjen. Til dette arbeidet kreves det mye sveising, og mange medarbeidere følte de var tunge i hodet, irritable og slitne etter endt arbeidsdag.
Schulz sier selv at miljøet på arbeidsplassen har bedret seg etter at de gikk
over til MISON®. – Vi sveiset mye
med Argon før, men etter at vi gikk
over til MISON® har miljøet bedret
seg. Man er ikke så sliten på kvelden
og man ramler ikke bare sammen på
sofaen når man kommer hjem, ler han.
– Jeg får også tid til å leke med barna,
avslutter Schulz.
Tredagersfraværet kraftig redusert
– Vi fikk besøk av en representant fra
AGA som foreslo at vi burde prøve
MISON® i sveisegassen vår, forteller
daglig leder i RA Technology, Øyvind
Mork. Resultatene lot ikke vente på
seg: – Vi merket fort forskjell på våre
medarbeidere, sier Mork. – Selv om
sveiserne våre bruker beskyttelsesmasker med frisk luft, er det likevel
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andre som jobber i verkstedet som
puster inn ozonet. Disse kunne fortelle om en mye bedre hverdag, og
tredagersfraværet har falt kraftig,
understreker Mork.
– HMS er svært viktig for oss i alle
ledd med tanke på det materialet vi
jobber med, sier Mork.
– Derfor var det også et viktig grep for
oss å ta i bruk MISON®. Dette har helt
klart vært et godt valg for våre ansatte, og vi har sett en stor forbedring
på helsen.
Kundeansvarlig fra AGA, Kjeld Vigsø, kan bekrefte at gassene virker positivt på helsa: – Felles for MISON®
beskyttelsesgasser er at de inneholder
en nøye vurdert tilsetning av nitrogenmonoksid som reagerer svært lett med
ozon og danner oksygen og nitrogendioksid. MISON® beskyttelsesgasser
angriper problemet direkte ved kilden,
det vil si at ozonet forsvinner samtidig
som det dannes. Mer enn tyve års erfaring har vist at sveiserens arbeidsmiljø forbedres vesentlig dersom man
effektivt lykkes med å redusere ozoninnholdet ved sveising, forklarer han.
For mer informasjon, besøk også:
http://ra-technology.com/ og
www.aga.no

Øyvind Mork.

For ytterligere sitater:
Øyvind Mork, Daglig leder
RA Technology
Tlf: +47 51 81 97 72
Email: om@ra-technology.com
Kjeld Vigsø,
Area Sales manager MI, AGA
Tlf: +47 911 39 931
Email: kjeld.vigso@no.aga.com

■
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The Specialists in welding integration

Oppgraderbar og intelligent

FastMig X
for krevende industrielle
sveiseoppgaver
Kemppis FastMig X-produktserie leverer overlegen sveisekvalitet til krevende industrielle bruksområder. Den leveres i tre avanserte konfigurasjoner for ulike formål: FastMig X Regular for MIG/MAG pulssveising,
FastMig X Pipe for rør- og rotstrengsveising og FastMig X Intelligent for
vekslende sveiseoppgaver i alt av metall og prosesser.
Kemppi, et av verdens fremste selskaper i sveiseteknologi, har satt seg fore
å oppfylle markedets økende etterspørsel etter høyere kvalitet, økt produktivitet og større brukervennlighet.
Den nye FastMig X-serien er et modulbasert sveisesystem som kan optimeres for profesjonelle sveiseoppgaver med bestemte kvalitetskrav ved å
velge passende komponenter og programvarealternativer. Arc Mobile
Control-programvaren åpner for en
helt ny og fleksibel måte å bruke og
kontrollere sveiseapparatet på, både
for produksjonsledelsen og for sveiserne.
Når ArcVoltage-funksjonen er aktivert, viser FastMig X automatisk den
virkelige buespenningen på skjermen
under sveising. Dermed kan du se
nøyaktig hva spenningen er i sveisebuen, noe som gjør det enkelt å holde
sveiseverdiene innenfor det forhåndsdefinerte området uansett størrelse og
lengde på kablene.
FastMig X Regular – for industrisveising av toppkvalitet
FastMig X Regular er konstruert for
elementær puls-MIG-sveising, særlig
med robuste metallplater og tykke basismaterialer. Konfigurasjonen er tilpasset krevende industrielle sveiseoppgaver på et verksted eller en byggeplass.
I tillegg til sveiseprosessene MIG/
MAG og Synergisk MIG, har den
også pulset og dobbeltpulset MIG
som standard.
SVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no

FastMig X Pipe – fem ganger
raskere rotstrengsveising
FastMig X Pipe er spesialkonstruert
for rørsveising. Konfigurasjonen egner seg også til platesveising og hurtig
rotstrengsveising fra én side. Den gir
utmerket sveisekvalitet, særlig ved
sveising av ensidige rotstrenger på rør
eller plater uten bruk av backing. WiseRoot+ er opptil fem ganger raskere
enn TIG ved sveising av rotstreng og
tre ganger raskere enn synergisk MIG.
Du kan stole på den sterke og presise
matemekanismen med to motorer selv
i de mest krevende sveisemiljøer.
FastMig X Intelligent – for alle
metaller og prosesser
FastMig X Intelligent er tilpasset alle
avanserte sveiseoppgaver i alt av metall og prosesser, inkludert sveisingen
av tynne plater. Konfigurasjonen er
velegnet til alle krevende industrielle
sveiseoppgaver, uansett bruksområde,
på verksted, skipsverft eller anleggsplass. Den har et DuraTorque DT trådmateverk og alle tenkelige sveiseprogrammer for ulike formål, sveisetråder og dekkgasser.

Intelligent-konfigurasjonen
leveres
med den komplette programvarepakken som standard. I tillegg gir Arc
Mobile Control-programvaren for
mobile enheter med Android mulighet
for enkel overvåkning, kontroll og
justering av sveiseparametre og innstillinger. Så snart innstillingene er
satt i ett sveiseapparat, kan de kopie■
res og limes inn i et annet.

! TEKNISK SAMMENDRAG
• Sveisesystem med mange prosesser: MIG, synergisk MIG, pulset MIG, dobbeltpulset MIG, MMA og TIG. Dessuten er det kompatibelt med alle modifiserte Wise-sveiseprosesser.
• To effektnivåer: 450 A ved 60 % og 350 A ved 80 % (inkludert modeller med
multispenning)
• Arc Mobile Control for trådløs justering av sveiseparametre og -innstillinger.
• Samplingsrate 20 millioner per sekund
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Virtual Welding Robotics:

Sveiseopplæring for
robotprogrammerere
Nå har Fronius introdusert Virtual Welding Robotics til
opplæring av robotprogrammerere. Med denne simulasjonsplattformen får brukerne mulighet til å nærme seg
temaet robotsveising uten å begrenses av sikkerhetsinnretninger eller manglende sveiseutstyr.
Systemet viser brukeren om han har
programmert roboten riktig eller om
sveisepistolen føres slik den skal. En
virtuell lærer gir konkrete anvisninger
om hvilke korreksjonsbevegelser som
må utføres hvis systemet oppdager avvik fra optimal pistolføring. I et påfølgende simulasjonstrinn blir sveisesømmen visualisert, og dermed kan
sveiseresultatet vurderes visuelt. Dataene som registreres i løpet av opplæringsøkten, kan lagres og brukes til
dokumentasjon og videre analyser. På
den måten utvikler robotprogrammerere raskt en dyptliggende følelse for
effekten av programmeringshandlingene og hvordan robotbevegelsene
virker inn på sveiseresultatet.
Virtuell lærer
Med Virtual Welding Robotics får utdannings- og videreutdanningsinstitusjoner en effektiv mulighet til å gi
kommende robotprogrammerere en
grunnleggende forståelse for kravene
innen robotstyrt sveising på en ukomplisert måte løsrevet fra produksjonsutstyr. Systemet gjør det mulig å gjen-

Systemet viser brukeren om han har
programmert roboten riktig eller om
sveisepistolen føres slik den skal.
Foto: Fronius International GmbH

SVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no

Virtual Welding Robotics:
Sveiseopplæring for
robotprogrammerere.
Foto: Fronius
International GmbH

nomføre opplæringen i vanlige seminaromgivelser. Eneste forutsetning:
En robot som fungerer. I tillegg består
systemet av et PC-basert opplæringsapparat med integrert berøringsskjerm, en realistisk sveisepistol og
dummy-arbeidsemner for forskjellige
sømtyper og sveiseposisjoner.
Under øvingssekvensen registrerer
sveisesimulatoren kontinuerlig sveisepistolens posisjon på robotarmen,
mens roboten utfører de programmerte bevegelsene. Den virtuelle læreren ”Ghost” kommer hele tiden med
optisk og akustisk informasjon om
sveisehastighet, avstand til arbeidsemnet (dummy) og vinkelen til sveisepistolen. Avvik fra idealverdiene
markeres med trafikklyssystem i gult
og rødt.
Kan analyseres i etterkant
Hele sveisesekvensen inkludert korrigeringshenvisninger blir lagret og
gjort tilgjengelig som opptak som kan
spilles av, slik at elevene kan analysere sveiseforløpet sammen med lære-

ren og vurdere hvordan robotprogrammeringen kan optimeres. Automatisk sikkerhetskopiering og arkivering av alle resultatene sikrer brukerne
mot tap av data. Samtidig er de lagrede dataene hele tiden tilgjengelig for
dokumentasjon og ettersyn.
I et neste trinn kan sveisesømmen inkludert sprut visualiseres ved hjelp av
simulatoren etter at den programmerte
plasseringen til robotsveisepistolen er
fullført. Da vises fyllvolum og sveisesømmens posisjon på komponenten.
Dermed kan man f.eks. avgjøre om
det er nødvendig med en ekstra dekksøm allerede før overføring til et reelt
arbeidsemne.
Virtual Welding Robotics er dermed
det ideelle supplementet til den allerede eksisterende sveisesimulatoren
Virtual Welding for opplæring innen
manuell sveising med metallbeskyttelsesgass og/eller elektrode.
Gjennom simulering av en reell sveiseprosess bidrar systemet til å spare
inn betydelige kostnader på materiale,
■
energi og opplæringstid.
19

Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

Lincoln Electric`s ambassadør
i Norge
N ge

www.sveiseeksperten.no
www
w.sveiseeksper ten.no

-

Mail: post@sxp.no

-

Tlf. 22080092

SVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no

21

KUNNSKAP
LØFTER
SOM
DEG
Våre utdanningsløp fører frem til sertifisering
iht. nasjonale eller internasjonale standarder:

NDT-OPERATØR

SVEISEINSPEKTØR

DRIFTSINSPEKTØR

iht. NS-EN ISO 9712/
Nordtest

iht. NS 477

iht. NS 415

INTERNASJONAL
SVEISEINSPEKTØR
(IWI)

SVEISEKOORDINATOR
(IWS)

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

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

Industri i verdensklasse
AV: FINN LANGELAND, KOMMUNIKASJONSDIREKTØR, NORSK INDUSTRI

Oslo, Bergen, Kristiansand, Kongsberg og Trondheim er Norges største
industrikommuner. Det viser tall fra
SSB. De 60 største industrikommunene står for 60 % av samlet industrisysselsetting. Og på tross av utfordrende tider innen olje og gass: Verdiskapingen i industrien øker.
Det dokumenteres også av eksporttallene for mars 2015. Eksporten fra
fastlandsbedriftene beløp seg i denne
måneden til hele 35,2 milliarder kroner. Det er en økning fra i fjor på 3,2
milliarder. Det sier også litt om konkurransekraften at eksporten i første
kvartal for første gang passerte 100
milliarder kroner.
At norske eksportbedrifter er blitt mer
konkurransedyktige, henger naturligvis sammen med at kronen er svekket.
Den lave oljeprisen – som unektelig er
et stort problem for oljeprodusenten
Norge – bidrar på den annen side til at
mange av de landene som vi eksporterer til, får det noe enklere økonomisk.
Det gjør at de kan kjøpe mer, f eks fra
oss.
Når vi ser på mars-tallene, fremkommer det at det er markedene i Asia

som står for nesten hele den norske
eksportveksten. Det er nedgang i eksporten til Europa og Amerika. Eksporten til Kina har økt med 39 % hittil i år, mens Korea-økningen er på
43 % og Malaysia-eksporten har økt
med hele 215 %. Det asiatiske unntaket er Singapore, der eksporten falt
med 31 %.
Hovedforklaringen på både vekst og
nedgang er utstyr til petroleumsutvinning. Vi er verdensledende på teknologi i Norge, ikke minst subsea-teknologi. Spørsmålet er om vi kan forbli i
denne posisjonen. Det krever sitt, for
å si det slik.
Når oljeprisen synker og aktiviteten
på norsk sokkel avtar og oppdragene
blir færre, er kompetanseavskalling
dessverre en uunngåelig konsekvens.
Kanskje kan denne uønskede effekten
begrenses noe av at Norsk Industri,
LO og NHO fikk på plass nye permitteringsregler via et brev til statsministeren under oppgjøret.
Norsk industri er tuftet på hardt arbeid
og visjoner. Rammeverket er en felles
forståelse på alle sider av bordet om at
vi må yte, før vi kan nyte. Industriens

verdiskaping er en forutsetning for
velferden. Nå og i fremtiden. Derfor
må industrien kontinuerlig innoveres
og teknologien kontinuerlig forbedres. Skal du selge noe til verden, er
verdensklasse det eneste saliggjø■
rende.

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.

Filter - støv/oljetåke

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 3-2015 er 20. august
SVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no
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Mye positivt å høre
fra sveise-Norge

– Positivt og nyttig, er tilbakemeldingene fra deltagerne i sveisegata på Industriens Motemesse
(IM-2015) der nær hele sveiseNorge var samlet. Og på forespørsel er svarene klare; vi deltar neste gang.
Sveisebransjen i Norge er presset på
mange fronter. Færre oljejobber, hard
konkurranse fra utlandet og mange sololøp tynner ut i ordrebøkene. Nå blir
det tatt grep. Rett før påske samlet
TESS de fleste av utstyrsleverandørene i sveisebransjen i Telenor Arena.
Det var TESS, Norges største leverandør av sveiseprodukter, som på Industriens Motemesse (IM-2015) har tatt
initiativ til en egen sveisegate med utstillere som er forankret langs hele
verdikjeden. Det var første gang en så
stor bredde av leverandører innen
sveis var samlet på den måten.
Samarbeid gir styrke
– Blant annet oljebransjen med Statoil
i spissen gir et klart uttrykk for et tettere samarbeid mellom leverandører i
verdikjeden for å bli mer kostnadseffektive.
Selv om sveisebransjen har stått overfor mange utfordringer de siste årene,
har TESS erfart at det tette samarbeidet vi har med både norske og utenlandske leverandører har år for år bidratt til økt omsetning av sveiseutstyr.
Dette tror jeg skyldes at vi har klart å
få til en god samhandling mellom
flere leverandører med et felles mål
om å tilrettelegge for økt produktivitet
hos vår kunder, forteller Key Account
Manager Kjell-Arne Grini hos TESS.

Jan Warme hos BM tiltrakk seg mye oppmerksomhet med en aktiv opptreden på
standen.

Gode erfaringer
I sveisegata var det samlet 17 utstillere fra Norge - med Norsk Sveiseteknisk Forbund i spissen, samt Sverige,
Nederland og Frankrike. Dette er leverandører med spesialprodukter til
alle ledd i verdikjeden, alt fra tilrettelegging, kapp og slip, ulike typer sveis
og viderebehandling.
– Tilbakemeldingene var veldig positive og alle så nytten av å treffe folk
fra hele landet som er i kontakt med
alle typer sluttkunder og brukere. Og
selv om de daglig konkurrerer, så de
også fordelen av å være samlet. Samtidig fikk TESS vist at vi har et bredt
sortiment og vil være best på kompetanse og innovative løsninger sammen
med de beste, sier Kjell-Arne Grini
som registrerte at det var en del uformelle bransjetreff underveis.
Sammen i tøffe tider
Besøkende på Industriens Motemesse
hadde en unik mulighet til å treffe de

Demonstrasjonen av slipeprodukter på standen hos PFERD fikk mye oppmerksomhet.
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Binzel Norge AS med sin elektroniske
sveiseregulator var en av tre nominerte
til årets DVH-pris. Per Lorang Larsen
(t.v.) og Geir Ruud satte stor pris på
sløyfe, heder og honnør.

fleste og lendende leverandørene under samme tak, se nyheter og ikke
minst høste masse teknisk lærdom.
– Signaler tyder på at alle i verdikjeden ser nytten av denne type samlinger og hvilke muligheter vi har
sammen. Det er derfor TESS nå satser
i tøffe tider for å stå sterkere når markedet snur, sier Grini. Han understreker at erfaringene viser at kundene får
de beste løsningene når leverandørene
i verdikjeden jobber sammen. Og for
TESS er det et mål å jobbe med de
beste og levere den samme gode kvaliteten i hele markedet over hele landet, sier Key Account Manager KjellArne Grini hos TESS og inviterer
sveise-Norge til en ny sveisegate på
neste års Industriens Motemesse (IM2016) i uke 10 i Telenor Arena.
Han minner også om at Industriens
Motemesse (IM-2016) er en spennende møteplass for aktører i ledende
■
industrimiljøer.
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TPS 600i:

Den nye kraftpakken fra TPS/ifamilien til Fronius
Den nye sveisestrømkilden TPS
600i fra Fronius
yter inntil 600
ampere sveisestrøm ved en
sveisespenning
på 44 V og 60
prosent brukstid.

En absolutt kraftpakke topper nå Fronius TPS/i-familien: TPS 600i.
Den nye sveisestrømkilden yter inntil 600 ampere sveisestrøm ved
en sveisespenning på 44 V og 60 prosent brukstid.
En absolutt kraftpakke topper nå
Fronius TPS/i-familien: TPS 600i.
Den nye sveisestrømkilden yter
inntil 600 ampere sveisestrøm ved
en sveisespenning på 44 V og 60
prosent brukstid.
Takket være den høye sveiseeffekten egner TPS 600i seg spesielt
godt til mekanisert og robotstyrt
sveising innen tung stål- og maskinindustri, samt all bruk innen innmatingsprosesser som krever en ekstremt høy avsmeltingseffekt.
Slitasjefri pumpemotor
Kjøleenheten CU 1400i Pro er perfekt tilpasset TPS 600i og er spe-

sialkonstruert for å avlede den termiske belastningen som oppstår
ved høyeffektssveising. En pakningsfri oppbygning og bruken av
børsteløs og dermed slitasjefri pumpemotor garanterer at systemet blir
mer tilgjengelig og holdbart enn noensinne tidligere.
Kjølingen arbeider så effektivt sammen med den passende vannkjølte
sveisepistolen ved manuell eller
automatisert sveising, at pistolen
når romtemperatur allerede etter
kort tid selv etter lengre tids sveising. Det nye sveisesystemet kompletteres av to nye trådmatere som
er tilpasset systemet og også drives

av slitasjefrie, børsteløse trefasemotorer. WF 30i kan håndtere sveisetråder på inntil 1,6 mm diameter
med inntil 30 m/min. og er dermed
optimalt egnet for automatisert
sveising. WF 15i transporterer selv
2,4 mm-tråder presist, og er dermed
et selvsagt valg ved reparasjons- og
oppdragssveising.
For mer informasjon:
Fronius, v/ Frode Hovland,
tel: 32 23 20 80, e-post:
■
hovland.frode@fronius.com

MOTOMAN ArcWOrld eN kOMpAkT
rObOTcelle
lett å installere!
raskt å komme i gang!
MOTOMAN ArcWorld er en kompakt robotcelle
med to stasjoner som kan utrustes med
forskjellige manipulator alternativer.
Fast bord (1100 x 550mm), rotasjonsbord og
horisontalt for 250 eller 500 kg belastning.
Vertikal dreieskive med motdokke. Avsugsstusser for tilkobling til ventilasjon og innvendig
belysning. Komplett elektrisk og mekanisk
sikkerhetsbetjening. Cellen kan utrustes med
ønsket sveiseutrustning for TIG, MIG eller
andre prosesser.
Dimensjon (HxBxD): 2560x3645x2232mm
Vekt: 2290kg

Skala Robotech AS, Tlf. (+47) 32 24 06 00
Industrigata 6,
post.robotech@skala.no
N-3414 Lier
www.skalarobotech.no
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ULSTEIN byggjer to
offshorevindfartøy

Ulstein Verft har inngått ein byggjekontrakt med tyske Bernhard Schulte på
to serviceoperasjonsskip (SOV) med ULSTEIN SX175-design utvikla av Ulstein Design & Solutions.

Dei endelege detaljane på arrangement og utstyr på skipa har vorte utarbeidd i samarbeid med Windea Offshore GmbH & Co. KG, som er Bernhard Schulte sitt kompetansesenter for
offshorevindprosjekt.
– Leveringspresisjon var førsteprioritet for oss då vi skulle fastsetje kva
byggjeverft vi skulle velje. Vi vurderte fleire verft over heile verda, og
Ulstein Verft vart valet vårt. Dei har
eit solid omdøme, ikkje berre på å
halde leveringsfristar, men også på å
levere innovative skip med høg kvalitet, seier Matthias Müller, direktør
for forretningsutvikling i Bernhard
Schulte. Christian Brozinski, sjef for
forretningsutvikling i Windea, legg
til;
– Vi er glade for å fortsetje prosjektet
saman med Ulstein ved at vi no vel
verftet deira etter å ha jobba tett og
godt i designfasen saman med Ulstein
Design & Solutions. Ulstein, Windea
og Bernhard Schulte har samarbeidd
som eitt designteam, og skapt eit
fartøy som passar perfekt til behova i
offshorevindindustrien,
Første frå Ulstein Verft til
vindindustrien
– Berekraftig vekst ligg til grunn for
utviklinga i Ulstein, og vi har også
SVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no

tidlegare utvikla og levert skipsdesign
innanfor det fornybare energiområdet.
Vi ser fram til samarbeidet med Windea, som er ein ny og spennande partnar for oss, seier konsernsjef Gunvor
Ulstein i Ulstein Group.
– Dette vert dei første serviceoperasjonsskipa til vindindustrien som vert
bygde ved Ulstein Verft. Skipa er nyutvikla, og med mange nye finessar.
Vi er eit verft som er spesialiserte på å
byggje avanserte prototypar, med eit
sterkt miljø innan detaljdesign, integrasjon og prosjektstyring. Vi gler oss
til å levere to førsteklasses skip i andre kvartal 2016 og første kvartal
2017, seier Kristian Sætre, administrerande direktør i Ulstein Verft.
Skipa har innreiing for 60 personar i
einmannslugarar, der 40 av desse lugarane vil verte nytta av teknikarar
som skal utføre vedlikehald på vindturbinane. Den viktigaste oppgåva til
eit servicefartøy innan offshorevind er
å halde seg i posisjon tett attmed turbinane, med minst mogleg rørsle, slik
at teknikarane kan gå trygt frå skipet
gjennom ein hivkompensert gangveg
til turbinane.
Første med X-STERN
Skipa vert dei første av Ulstein
SX175-designet, utvikla for å kunne

stette behova i offshorevindindustrien.
Viktige innslag er den nye akterutforminga X-STERN, og tilsvarande den
velprøvde baugforma X-BOW. Skipet
kan leggje seg anten med X-BOW eller med X-STERN mot vêret, noko
som aukar den tida skipet kan utføre
operasjonelt arbeid.
– Vi har hatt eit nært samarbeid med
reiarlaget gjennom denne prosessen,
og er svært nøgde med at Windea
valte denne innovative løysinga, og at
dei første fartøya med X-STERN no
vert bygde, fortel Kolbjørn Moldskred, salsansvarleg for offshorevindfartøy i Ulstein Design & Solutions.
Mediakontaktar:
Sjef for forretningsutvikling i
WINDEA: Christian Brozinski,
tlf: +49 40 74 20 37 61 06/
e-post: christian.brozinski@
windea.de
Administrerande direktør
Ulstein Verft: Kristian Sætre,
mob: 913 40 505/ e-post:
kristian.saetre@ulstein.com
Salsansvarleg offshorevind
Ulstein Design & Solutions:
Kolbjørn Moldskred,
mob: 957 22 099 / e-post:
kolbjorn.moldskred@
ulstein.com

■
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Fronius utvider den batteridrevne sveisesystemserien:

Perfeksjonering av mobil TIG-sveising
Fronius har supplert sine batteridrevne sveiseløsninger med en TIGsveisevariant. Med sine 10,9 kg er
AccuPocket 150/400 TIG like hendig
som det eksisterende apparatet for
elektrodesveising som har utmerket
seg med TIG-funksjoner som berøringstenning og TIG Comfort Stop
(TCS). AccuPocket TIG byr i tillegg
på ekstra TIG-funksjoner som to- og
firetaktsomkobling, som er spesielt
nyttig ved sveising av tynne plater.
TIG-sveisere vil ha stor nytte av TIGpulsfunksjonen på nye AccuPocket
som sørger for redusert varmetilførsel,
bedre fugefylling og penere søm. Den
kan også brukes for å oppnå de skjellene som er typiske for TIGsveising,
på en søm som skal sveises uten bruk
av tilsatsmateriale. Ved hjelp av TACfunksjonen oppnår brukeren raskt og
sikkert en binding av grunnmaterialet
ved sveisestart samt ved hefting.
AccuPocket TIG er i tillegg utstyrt
med en integrert gassmagnetventil
som sikrer optimal gassbeskyttelse i
start og stoppfasen. En annen viktig
karakteristikk ved denne innovative,
mobile TIG-sveisingen er den nyutviklede sveisepistolen. Denne er utstyrt med en TMC-tilkobling (TIG
Multi Connector) og en innebygd UpDown-bryter som gjør det mulig å regulere hovedstrømmen under sveiseprosessen. I tillegg kan varmetilførselen reguleres og faren for gjennom■
brenning reduseres betraktelig.

Med det nye, bærbare batteridrevne sveiseapparatet AccuPocket 150/400 TIG kan
du TIGsveise med full effekt i inntil 17 minutter uten strømnettilkobling.

Ta kontakt i dag for pristilbud.
Tlf: 55 15 40 00
Fax: 55 15 40 10
bentsen@tbentsen.no
Sjekk www.tbentsen.no for info
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Økt produktivitet med
rett leverandør
Hosta Industries i Hjallerup, Danmark, fikk i oppgave fra en kunde å optimere produksjonsprosessen for et
emne. Å skifte fra sagede rør til laserskårne rør ga en besparelse på 46 prosent på sveisetiden. Et eksempel som
er langt fra enestående.
ASA-Lift fremstiller blant annet gulrothøstere til bønder over hele verden.
Da Henrik Ussingkjær, produksjonssjef hos ASA-Lift, oppdaget muligheten for å rørlaserskjære deler av konstruksjonen, kontaktet han Hosta Industries. Hosta fikk innblikk i funksjonen av emnet og Henrik Ussingkjær sine forslag til optimering. Det
ble gitt frie tøyler til optimering av
produktet når bare hovedmålene og
styrken ble bevart, og dermed var
Hostas teknikerne i gang.
Store besparelser og
optimerte prosesser
Hosta har et godt kjennskap til de
etterfølgende prosessene, i dette tilfellet sveising, og derfor kan vi optimere
et produkt slik at sveiserens jobb blir
så enkel som mulig. Hosta leverte et
samlet sett til ASA-Lift, som kunne
gå direkte inn i deres sveisekabin. Det
ble brukt tapper i forskjellige størrelser, og det var med på å eliminere
risikoen for feil. ASA-Lift sparer ca.
46 prosent sveisetid på dette emnet.
Det gir ASA-Lifts utviklingsfolk nye
konstruksjonsmuligheter, et mer presist emne, en langt enklere sveiseprosess og et emne med større ensartethet
– til sjuende og sist betyr det også kortere montasjetid.
– Jeg har opplevd flere lignende tilfeller hos andre kunder. For eksempel så
hadde en kunde i matvarebransjen en
serie konstruksjoner med direkte sam-

Rørlaserskjæreren hos Hosta
er i gang med sitt arbeide.

menlignbarhet mellom emner som ble
utført på henholdsvis rørlaser og sag.
Besparelsen var stor da prosessen ble
redusert fra en sveisetid på 75 timer til
bare 25 timer, forteller Søren Mosevang, salgsdirektør ved Hosta Industries A/S. Eksemplene er mange, men
spesielt emner som i dag manuelt sages i smig, eller hvor det lages utskjæringer/fresinger til forskjellige detaljer, kan med fordel rørlaserskjæres.
Se på hele verdikjeden
Kommentaren bakkes opp av Mark
Fisker, som er produktivitetskonsulent
fra bransjeorganisasjonen Fremstillingsindustrien (en del av Dansk Industri).

Her er eksempler på emner som kan settes sammen i en rørlaser. Dette gjør at
konstruksjonene blir satt sammen raskere, og at det dermed er store besparelser
å hente.

SVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no

– Mange har enda ikke sett fordelene
ved rørlaserskårne rør. Dette skyldes
at de ikke ser på emnets samlede omkostning, som også omfatter den etterfølgende sammenføyningsprosessen,
typisk sveising, påpeker han.
I forbindelse med den etterfølgende
sveisningen av et rør skal det oftest
konstrueres en fikstur. Rørene fikseres
i fiksturet, og til slutt fullsveises de.
Når rør skjæres på en rørlaserskjærer,
er det mulighet for å tappe rørene
sammen slik at hele hefteprosessen og
omkostningene til fikstur kan unngås.
– Dessuten er det også besparelser å
hente ved å robotsveise rørene sammen da kvaliteten av snittene blir
vesentlig bedre. Det understreker bare
det faktum at man er nødt til å se på
hele verdikjeden når man vurderer
om man eventuelt skal skifte fra sagede rør til rørlaserskjæring, konkluderer Søren Mosevang fra Hosta Industries A/S.
For mer informasjon:
Hosta Industries A/S,
salgsdirektør Søren Mosevang,
tel.dir.: +45 40 111 799,
■
sm@hosta.dk, www.hosta.dk
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Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-, NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av personell og gitt kompetanse nivå (koordinatorer)

Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-, NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av
personell og gitt kompetanse nivå (koordinatorer)

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

Be om tilbud

www.sveis.no 쐽 SVEISEAKTUELT 02-2015

Norske ungdommer
inntar Brasil i august
Store deler av Norge er representert når Yrkes-VM går av stabelen i Sao
Paulo i Brasil 11.-16. august. 19 nordmenn skal konkurrere med andre
unge fra mer enn 60 land i det de kan aller best; nemlig et yrkesfag.
Til Sao Paulo sender hvert land sine
beste unge fagarbeidere; her skal det
konkurreres og utveksles erfaringer i
alt fra sveising og automatisering til
kokkelering, servering og frisering.
Som et OL
Dette Yrkes-VM blir det største som
noen gang er arrangert. Det hele foregår som et mini-OL med åpningsseremoni, edsavlegging, omfattende konkurranser og avslutningsseremoni
med medaljeutdeling. Mange tusen vil
følge konkurransene fra sidelinjen.
Ungdommene har kvalifisert seg gjennom norgesmesterskap, og noen har
tidligere vært deltakere i Yrkes-EM;
EuroSkills. De 19 norske som deltar
er alle under 23 år, de har tatt eller er i
ferd med å ta fagprøve.

Store deler av landet
er representert
Deltakerne på Yrkeslandslaget 2015
kommer fra Hokksund, Kongsberg,
Bø i Telemark, Jelsa/Stavanger, Sandeid/Førde, Eina/Raufoss, Hommersåk,
Bærum, Valle i Setesdal, Nordkjosbotn, Solli, Trondheim, Moss/Spydeberg, Oslo, Asker, Stord og Molde.
Norge deltar blant annet i følgende
fag: sveising, elektriker, bilmekaniker,
billakkerer, bilskade, automatisering,
CNC-dreiing, industrimekaniker, kulde- og varmepumpemontør, telekommunikasjon og webdesign.
Formålet
Formålet med WorldSkills er å fremme fag- og yrkesopplæring og bidra til
økt forståelse for utdanningens verdi
for landet. Det arbeides for stabil og

tilstrekkelig rekruttering til yrkesfaglig utdanning og bidrar til kvalitet i
opplæringen og effektiv gjennomføring. Viktigste verktøy er yrkeskonkurranser, både i videregående skole
og i bedrift, nasjonalt og internasjonalt.
EM og VM arrangeres annethvert år.
WorldSkills Norway er en selvstendig
ideell organisasjon. Bak står partene i
arbeids- og næringslivet med Næringslivets Hovedorganisasjon og
Landsorganisasjonen i spissen, Kommunesektorens organisasjon, Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Virke, Spekter, en rekke
landsforeninger i NHO og fagforbund
i LO, opplæringskontor og skoler.
Fylkeskommunene er støttemedlemmer.
For mer informasjon:
sekretariatsleder Elisabeth
Lange 915 58 110
Hils på deltakerne på:
■
http://worldskills.no

Yrkeslandslaget 2015
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Tenkte å bli politi...
fortsettelse fra side 13

vi godkjenning for å utføre IWE-utdanning, og i 2011 fikk vi godkjenning for å utdanning av Nasjonale
sveisekoordinatorer 1090. Kravene i
NS-EN 1090 kom uten at den landbaserte byggebransjen på langt nær
hadde tilstrekkelig med sveisekoordinatorer. Vi fikk startet opp, og pr i dag
har vi utdannet mer enn 100 sveisekoordinatorer, stort sett fordelt på forskjellige verksteder rundt om i hele
landet. Jeg er overbevist om at dette
har vært svært viktig for å sette byggebransjen i stand til å bli godkjent for
CE-merking av stålkomponenter.

Kurs om nye standarder
Standard Norge har i år allerede presentert i norsk utgave én ny internasjonal standard
og en til er klar med norsk tekst. Og nok en internasjonal standard er på trappene.
Alle disse standardene vil få stor betydning for den sveisende industri Norge.
Å gi førstehånds informasjon om endringer i forhold til tidligere standarder – og også
tolkninger av viktige punkter i standardene, vil være fremtredende for de planer som
Standard Norge og Standard Online har for kurs til høsten.
Standardene som blir omhandlet er:
NS-EN ISO 9606-1:2013 – Godkjenning av sveisere – Smeltesveising – Del 1: Stål.
(Erstatter NS-EN 287-1)
NS-EN ISO 14732: 2013 – Sveiseteknisk personell – Kvalifisering av sveiseoperatører og
maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer.
(Erstatter NS-EN 1418-1)
prEN ISO 15614-1: Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer – Sveiseprosedyreprøving – Del 1: Bue- og gassveising av stål og buesveising av
nikkel og nikkellegeringer (ISO/DIS 15614-1:2015)
(Skal erstatte NS-EN ISO 15614-1:2004/A2:2012)
Nærmere informasjon om kurset kommer i neste nummer av SveiseAktuelt.

En av Norges største laboratoriebedrifter
Mo i Rana | Glomfjord | Oslo | Porsgrunn

Materialtesting
Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer i henhold
til nasjonale og internasjonale standarder. Med fokus på kvalitet
og rask responstid utfører vi en rekke tester:

Hva skjer i
2015
28. JUNI –
3. JULI:

IIW KONFERANSE
HELSIKI

9. SEPT.:

MØTE I REDAKSJONSRÅDET
SVEISEAKTUELT

10. SEPT.:

NSF HOVEDSTYREMØTE

SEPTEMBER: SVEISE OG MATERIALKONFERANSE I
HEDMARK.
(DATO IKKE
FASTSATT).

FOR FLERE DETALJER OM ARRANGEMENTENE, SE WWW.SVEIS.NO
<HTTP://WWW.SVEIS.NO>

SVEISEAKTUELT 02-2015 쐽 www.sveis.no

> Strekkprøving
> Bøyeprøving
> Skårslag
> Metallografi
> Feritt-telling

> Mikro-evaluering
> Hardhetsmåling
> Utmatting
> CTOD
> Maskinering

sjursendesign.no 2015

Leder av Governing Board
– Du er sentral i det norske utdanningssystemet?
– Gjennom den kontakten jeg hadde
om IWT-utdanning ble jeg i 2011
valgt inn som ”Chairman of Governing Board”, eller på godt norsk: leder
for Rådet i Norsk Sveiseteknisk Forbund, som står for utdanning av sveisekoordinatorer og sveiseinspektører i
Norge, i samsvar med IIWs retnings■
linjer.

> Varmebehandling
> Korrosjonstesting
> Gnisterodering

Frank Hulbekkmo 916 31 399 frank.hulbekkmo@molab.no
Robin Andersen 907 30 060 robin.andersen@molab.no

www.molab.no
(+ 47) 404 84 100
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2015

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

22.000,-

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

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

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

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

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

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

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

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

www.sveis.no

NSFs HOVEDSTYRE 2015/2016
erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87

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

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

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

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

knut Arne Hundal, 2. varamedlem
voestalpine Böhler Welding Nordic AB
knutarne.hundal@voestalpine.com
Mobil: 41 55 60 66

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

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

Se sveisen i HD
NYE Aristo® Tech HD 5-13
reagerer på elektromagnetismen
som oppstår under sveisingen.
Dermed blender den, selv om
lysbuen er skjult og utenfor.

esab.no
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MISON

®

Beskytter både deg og sveisen!
Ved all dekkgassveising oppstår ozon (O3), som er en fargeløs og giftig
gass. Den forårsaker blant annet hodepine, hoste, tørre slimhinner
og pustebesvær.
For å beskytte sveiserens helse har AGA utviklet unike
MISON® beskyttelsesgasser.

® MISON er et registrert varemerke i The Linde Group.

Nitrogenmonoksidet i MISON® reagerer svært lett med
ozon og danner øyeblikkelig oksygen og nitrogendioksid.
Denne kjemiske reaksjonen gjør at ozonverdiene i
sveiserens pustesone reduseres til et minimum.
Dette igjen beskytter helsen, forbedrer motivasjonen
og reduserer sykefraværet.

AGA
AGA
PREMIUM
PR
EMIUM

MISON POSSIBLE
Hjelp sveiseren i spillet MISON POSSIBLE eller svar på noen spørsmål.
Vi lodder ut 5 stk iPader og 15 stk POLAR LOOP treningsarmbånd.

www.aga.no/MISON_info

FastMig X
Get ready for the best welds of your life

FastMig X kan brukes på alle materialer og sveiseprosesser. Nå kan du kopiere innstillinger
mellom sveise-maskinene, du kan også bruke ARC Mobile Control appen fra mobil eller
nettbrett til enkelt å overvåke, styre og kontrollere sveiseparameter og innstillinger.

www.kemppi.com

