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

Miller Markedsføres av
ITW Welding Products

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

Forsidefoto:
Med Fronius Robacta Drive
TPS/i løses flere sveiseoppgaver
med roboter på en lønnsom måte.
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Vi gjør det enkelt

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

www.weldit.no

Kværner ASA:

Byggestart med økt norsk
arbeid for Johan Sverdrup
plattform
I juni 2015 vant Kværner i partnerskap med prosjekteringsselskapet
KBR kontrakten for totalleveranse av
dekket til utstyrs- og boligplattformen. Den skal også inneholde det
avanserte kontrollrommet og systemer
som utgjør nervesenteret for alle installasjonene på feltet. I tillegg har
Kværner også ansvar for totalleveran-

ser av tre av de fire plattformunderstellene til denne fasen av Johan Sverdrup-utbyggingen.
Det meste av de tre understellene skal
bygges ved Kværners spesialiserte anlegg i Verdal. I totalleveransen av det
rundt 19 000 tonn tunge plattformdekket skal mye arbeid utføres ved konsernets anlegg på Stord, mens er det

lagt opp til at byggingen av boligmodulen utføres av Kværner og KBRs
underleverandør Apply på Stord og i
Gøteborg.
Det har vært gjennomført en vurdering av å fabrikkere en del seksjoner
for dekkets bæreramme og for fundamenter til de tre stålunderstellene i utlandet eller i Norge. Evalueringen har
vist at Kværners tiltak for forbedrede
kostnader, gjennomføringssikkerhet
og kvalitet gjør det effektivt å bygge
fundamentene for ett av understellene
samt over 1 000 tonn av stålrammen
ved henholdsvis Kværners anlegg i
Verdal og på Stord. Dette kommer i
tillegg til at Kværner Verdal også skal
bygge selve understellene, og at
Kværner Stord også skal stå for sam-

Byggestart med økt norsk arbeid for Johan Sverdrup plattform. Foto: Øyvind Sætre
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Kværner og underleverandører har skåret de første stålplatene til det
som skal bli utstyrs- og boligplattformen for Johan Sverdrup-feltet. Byggingen av plattformdekket starter på plan og budsjett. Johan Sverdrup
utbyggingen gjennomføres med høy andel norsk verdiskaping. Kværners tiltak for bedre konkurransekraft har ført til at en stor andel av arbeidet med utstyrs - og boligplattformen skal gjennomføres i Norge.
Dette gir jevn aktivitet hos Kværner og norske underleverandører, samt
et fortsatt høyt antall lærlinger.

Lærling Jens Erik Jensen fikk æren av å trykke på startknappen sammen med Energiminister Tord Lien. Foto: Øyvind Sætre

menstilling av alle deler av plattformdekket samt annet arbeid.
– Vi har siden prosjektstart jobbet
målbevisst med å implementere ytterligere forbedringer for produktivitet
og kostnadsnivå. Det betyr at vi i
Norge har blitt mer konkurransedyktige på enda flere deler av arbeidet til
plattformen. For Kværner betyr dette
at antall medarbeidere involvert i arbeidet med plattformdekket og med
stålunderstellene øker med over 200
årsverk. På topp vil rundt 2 000 ansatte jobbe med Kværners Johan Sverdrup leveranser. Dette gir samtidig
positiv effekt for våre leverandører i
Norge, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.
Kværner har i flere år vært et av selskapene i Norge som har utdannet
flest lærlinger. I 2015 hadde Kværner
121 lærlinger.
– Fremtidig verdiskaping og konkurransekraft for Norge og for hele oljeog gassnæringen er avhengig av at vi
utvikler kompetanse hos stadig nye
generasjoner. Derfor er det viktig for
oss at vi klarer å legge opp gjennomføringen av de enkelte Johan Sverdrup-kontraktene slik at en andel av
arbeidet som skal utføres i Norge egner seg for lærlinger. Det har vi fått til,
SVEISEAKTUELT 02-2016  www.sveis.no

når Kværner selv i et krevende marked vil ha over 100 lærlinger innom
hos oss både i 2016 og 2017, sier
Haugan.
Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC)
til offshore olje- og gassplattformer
og landbaserte anlegg. Kværner ASA
består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og

gass operatører, samt andre ingeniørog fabrikasjonsselskaper. Kværner og
selskapets rundt 2 800 HMS-fokuserte
og erfarne medarbeidere er anerkjent
for å planlegge og gjennomføre noen
av verdens mest krevende prosjekter.
I 2015 hadde Kværner gruppen en
samlet omsetning på over 12 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2015 på 14,3
milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden
"KVAER".
For mer informasjon se
■
www.kvaerner.com
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På messens hjemmeside leser man følgende:
Elmia Svets och Fogningsteknik är branschens givna mässa.
Här får du ett samlat utbud av dagens och morgondagens
utrustning för svets och sammanfogning. Det är också här
du ser de senaste nyheterna, de smarta innovationerna och
de effektiva lösningarna för modern produktion.

missionen er meget godt fornøyd med
deltagelsen fra leverandørene på årets
messe. En messe som arrangeres hvert
andre år.
Et av oppdragene for Svetskommissionen er å skape møteplasser for fagmiljøet og utstillerne innen sveis og
sammenføyningsteknikk. Messen arrangeres for 3. gang og vil bli arrangert neste gang i 2018.
Norske utstillere
2 Norske firma, NST og Welmax
hadde egen stand.

Svetskommissionen er hovedarrangør av Elmia Svets. Adm.dir. Mathias Lundin er
meget fornøyd med at de har samlet 80 utstillere.

Da SveiseAktuelt ankom messen kom
vi direkte inn i en egen hall på ca 3000
m2 for sveis og sammenføyning. Her
hadde arrangørene Svetskommissionen og Elmia samlet det aller meste av
leverandører i bransjen slik at de besøkende hadde alt på et sted i en hall.
Det var overraskende å se bredden og
antallet utstillere i denne hallen. Tilsammen hadde 80 ulike firma valgt å
profilere seg på den 4 dager lange fagmessen. Det første vi registrerte var
antallet roboter. Roboter i alle størrelser og farger. Helt tydelig at leverandørene i Sverige satser mye på robotisering som en viktig faktor for industrien.

Svært få nordmenn besøkte
messen
En kan neppe hevde at Jönköping ligger sentralt plassert i forhold til
Norge. Ca 400 km fra Oslo. Muligens
noe av årsaken til at det ikke er mange
norske besøkende. Egentlig litt synd
da dette viste seg å være en meget bra
messe. Mange av utstillerne er firma
vi kjenner godt fra det norske markedet. Noen få nordmenn var å treffe.
Noen av de vi møtte finner du igjen
sener i denne artikkelen fra messen.
Arrangøren meget godt fornøyd
med messen
Mathias Lundin, VD for Svetskom-

Hos NST møtte vi en meget engasjert
Martin Kirschner som fortalte at NST
har 12 forhandlere i Sverige. Hovedsakelig jobber NST i det svenske markedet via forhandlere. Selskapet etablerte seg i Sverige for ca 15 år siden.
De har 2 heltidsansatte. Martin
Kirschner som salgsjef og Tobias
Henriksson som produkt og teknisk

Stor og fin AGA stand.

Kuka robot.

Fanuc robot håndterer en Volvo.
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Martin Kirschner, salgssjef i Sverige for
NST i ivrig samtale med kunder.
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sjef. NST leverte nylig de første pallene med rørtråd til Saab-Kockums
for bruk ved bygging av u-båter til
den Svenske stat. NST i Sverige har
stor fremgang med metallpulverfylt
rørtråd for robotsveisning samt rustfrie produkter.

Vestlandet og Trøndelag. Kjell Karlsen, Livar Skjørestad og salgssjefen
Peter Nystrøm var tilstede på messen
Voestalpine
Fredrik Hegg, salgsjef for Sverige
viste deres sømløse rørtråd. De har

Welmax
Jørgen Tandberg understreker at deres
fokus er som alltid å få fram automaArne
Axelsson og Janka Marie
´
Henriksen hos ESAB.

viste den nye sveisemaskin Rebel, ny
pulsmig Aristomig 4400, ny sømløs
rørtråd, samt Primeweld for grøvre
konstruksjoner.
WeldCloud er et nytt system for overvåkning av sveisemaskiner via din PC
eller nettbrett. Programvare oppdateres kontinuerlig.
3 norske representanter fra Welmax.
Far og sønn Tandberg.

Migatronic markerte seg med en stor
stand på messen. De viste nye pro-

sjon av TIG prosessen, inkludert KTIG. Hos Welmax jobber de mye mot
å robotisere k-tig for orbital sveising,
samt og kunne kjøre K-TIG på orbitale vogner. Alt dette er avhengig av
ProControl’en ders. Welmax er en betydelig aktør i det norske markedet og
jobber med nye prosjekter også i Sverige.

Fredrik Hegg hos Voestalpine.

kommet med mange nye varianter der
f.eks HL 51 T-MC er en metallpulverfylt sømløs tråd som er klasset ned til
- 60 grader. Ti 52 T-FD er en sømløs
fluksfylt rørtråd.
I det norske markedet har HL 53 TMC hatt stor suksess.
De har også tatt frem et nytt vakuumpakk Drysystem for lavlegerte elektroder.
Elga
Patrik Falk kunne fortelle at de har
mange nye spennende produkter på
fortsettelse side 10

Mange kjente internasjonale og
svenske selskaper var å finne på
messen
Hos ESAB møtte vi Arne Axelsson forhandler ansvarlig for Norden, og
Janka Marie Henriksen som opprinnelig kommer fra Tromsø. Hun er teamleder for de nordiske inneselgerne i
Gøteborg.
ESAB lanserer på denne messen nyheter innen alle produktområder. De

dukter som f. eks Omega Yard 300
beregnet på industri der det er behov
for lettere maskiner som kan flyttes.
Maskinen er utrustet med 4 hjuls drift
og kan ta 5 kg spoler. Kan også utstyres for bruk av tønner.
De har 3 selgere i Norge, Østlandet,

Binzel med stor stand på messen, men
ingen nordmenn observert.

Martin Johansson viste rundt på Air
Liquide sin stand.
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Livar Skjørestad, Kjell Karlsen og Peter
Nystrøm forran Migatronic stand på
Elmia.

Michael Blomstrand viser Elgatig.

Stor Lincoln stand med mye utstyr, men
ingen nordmenn der den dagen
SveiseAktuelt var på besøk.
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gang som vil bli lansert i Norge senere
i dette året. De viste bl.a 500 mm tigtråd som er fargekodet i hht Norsok.
Praxair, bedre kjent som Yara Praxair
i Norge, hadde en stand som skilte seg
ut med sin lyse grønne farge. De had-

Vidar Olsen sammen med salgs og markedssjefen i Sverige Robert Palffy.

de valgt å fokusere på produktet
Alumix som er en 3 komponent gass
beregnet til aluminiumssveising. Pro duktet utmerker seg med stabil lysbue, god innbrenning og gir en fin
overflate.
Praxair satser i det svenske markedet.
En stor og viktig kundegruppe er alle
som arbeider med sveising og skjæring.
Nordmannen Vidar Olsen viste rundt
og fortalte om produktene

som relevante beslutningstakere med
nødvendig kompetanse innen sine
områder. I en tid der vi lever under et
konstant krav om forbedring og effektivisering opplever vi dessverre at fagområdet sveis ikke får den nødvendige oppmerksomhet. Det er for få
kunder som faktisk erkjenner viktigheten av sveis og sammenføyning og
hvor kritisk dette fagområdet er for et
sluttprodukt. Kompetanse outsources,
produksjon flyttes og vi opplever som
leverandør et økt press på levering av
tjenester og support uten at kunden
nødvendigvis vil godtgjøre dette. Skal
leverandørindustrien opprettholdes på
dagens nivå kreves det en holdningsendring her. Bransjen er avhengig av
kompetanse, og sveis, ledelse og dokumentasjonsprosesser må struktureres og trekkes inn på linje med bedriftenes øvrige arbeidsområder. Vi ser
derfor veldig positivt på den software
som nå i økende grad tas i bruk for ledelses og dokumentasjonsformål. Vi
er sikre på at det vil bidra til nødvendig omstilling i industrien.
Weld on Sweden
Dette er et selskap som tilbyr ulike
opplæringsprogrammer for personer

Jan Warme fra BM Svets jobber mye
med punkt og boltsveiseutstyr i Norge
sammen med TESS.

leringsindustrien de beste funksjonsløsningene innen bolt- og motstandssveising. Deres mål er gjennom kompetanse og support senke kostnadene
og høyne kvaliteten i deres kunders
tilvirkningsprosess.

Denne messen kan anbefales også

for den norske industrien. I tillegg til
at sveis hadde en sentral plass ble det
samtidig arrangert messer for områdene platebearbeiding, automasjon og
verktøymaskiner. Du kan finne mer
informasjon på www.elmia.se
SveiseAktuelt anbefaler et besøk
neste gang. Vi kommer til å sørge for
■
forhåndsomtale og informasjon.

Hos Kemppi møtte vi Erik Fusdahl
som er ansvarlig for Norge, Sverige
og Danmark.

Ali Bahrami fra Weld on Sweden sum
utdanner bl.a IWSD kandidater.

Erik Fusdahl, ansvarlig for Kemppi i
Norge, Sverige og Danmark.

Kemppi fokuserer på roboter og robotisering Utvikling på brukervennlighet
og programmering.
Sveisemaskiner har hatt en utvikling i
prosesser som gjør de mye mer egnet
for robotisering. Kemppi profilerte
seg med roboter og nye maskiner tilpasset robotisering. Vi oppfattet Elmia messen som en arene for profesjonelle og oppfattet de besøkende
10

som jobber innen sveiseindustrien. I
Norge kjenner vi dem bl.a. fordi de utdanner IWSD kandidater. Gjennom
annonser her i Sveiseaktuelt kan vi
lese om hvilke tilbud som finnes for
nordmenn som ønsker å utdanne seg
mot et IWSD diplom.
Ali Bahrami er ansvarlig for selskapet
og utdanningen.

Fronius viste også stor bredde med produkter på Elmia.

BM Svets, Svenska Bult- &
Motståndssvets AB er et svensk sel-

skap som tilbyr sine produkter på det
norske markedet via TESS. BM Svets
tilbyr kunder innen verksteds- og iso-

En av de store robotaktørene. Her
representert med adm.direktør Peder
Edholm og servicesjef Erik Palmqvist.

www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2016

ESAB oppdaterer elektrodene OK 48.00
ESAB Welding & Cutting Products
har kunngjort en oppdatering av
(sveise) elektrodene OK 48.00
SMAW. De produseres nå slik at de
oppfyller H4R-kravene til lavt
hydrogeninnhold og motstand
mot fuktighetsopptak.
Denne neste generasjonen av ESABs
velkjente OK 48.00-elektroder gir
bedre prestasjoner innen bruksområder med krevende spenningsforhold,
deriblant metallbearbeiding og anleggsarbeid offshore.
ESABs sveiseelektroder i OK-serien
er et førstevalg blant produsenter
innen metallbearbeiding. De gir god
innbrenning, jevn kvalitet, og en jevn,
stabil bue med lite sprut. De leverer
pålitelige mekaniske egenskaper i
både høye og lave omgivelsestemperaturer, på arbeidssteder med høy luftfuktighet og i utfordrende prosjekter
med uvante stillinger. OK-serien er
lett å tenne og gjentenne, slik at den
egner seg for sveisere på alle erfaringsnivåer.
OK 48.00, nå H4R, byr på samme mekaniske egenskaper og suverene sveis-

ESAB oppdaterer sveiseelektrodene OK 48.00 for å oppfylle H4R-kravene til lavt
hydrogeninnhold og motstand mot fuktighetsopptak.

barhet i en moderne sammensetning
som er skapt for å redusere fuktighetsopptaket i forhold med høy luftfuktighet, noe som er spesielt viktig i offshoresektoren.

For mer informasjon:
Geir Jacobsen
geir.jacobsen@esab.no
993 01 666
www.esab.com

■

Schweissen & Schneiden 2017 i Dusseldorf
Et reorganisert Schweissen & Schneiden vil i 2017-utgaven fremstå i en enda mer
spisset form. Arrangørene tar sikte på at fem oversiktlige arenaer i ny drakt vil gi utstillerne viktige synergieffekter.
Med Schweissen & Schneiden
2017, som går av stabelen 25.–29.
september, har Messe Essen-team
reorganisert hallene i en logisk
struktur. Med tematiske kategorier
vil det bli enda lettere for besøkende
fra hele verden for å orientere seg.
Den nye klare strukturen skal hjelpe
de besøkende i å målrette messeoppholdet, slik at det blir lett å finne de
utstillerne som er interessante nett opp for dem. På den andre siden vil
utstillerne få økt synlighet overfor
sine interessenter i tematisk riktige
omgivelser.
Messe Essen-team har utarbeidet

SVEISEAKTUELT 02-2016  www.sveis.no

den nye messelayouten i nært samråd med både utstillere og German
Welding Society (DVS). ”Med dette
tiltaket ønsker vi å etablere en klar
struktur og å tilby både besøkende
og utstillere gode synergieffekter,”
sa Christina Kleinpaß, prosjektleder
for Schweissen & Schneiden på
Messe Essen.
Den nye strukturen er inndelt i følgende hovedkategorier:
• Sveising
• Sveiseutstyr og tilbehør
• Skjæring, robotisering, automatisering og produksjonsanlegg (med

gasser og hjelpestoffer)
• Informasjonsteknologi (med gass,
hjelpestoffer, liming, tetting,
bruk, kvalitet og testing)
• Tjenester (med organisering, utdanning, promotering av unge
sveisere og termisk sprøyting)
Schweissen & Schneiden 2017-arrangementet vil legge beslag på totalt syv haller, og med seg på laget
har arrangøren German Welding Society (DVS) som samarbeidspartner.
Les mer på
http://www.schweissenschneiden.com
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Helena Jónsdóttir Steinsen, IWE student 2016
Helena er oppvokst i Kragerø, med
egen sørlandssnekke. Det ble mye
skruing, (banning), lakkering og fender-fletting (ofte med høyere prioritet
enn lekser) før igangkjøring og sjøsetting på vårparten. Det naturlige valget
på Videregående var da linjen Teknikk og Industriell Produksjon, og så
videre derifra til Maritime Fag ved
skoleskipet MS Sjøkurs i Kristiansand. Videre fullførte hun to år offshore med fagbrev som Motormann.
Sommeren 2013 seilte hun som motormann om bord MS Sjøkurs (tidligere Hurtigruteskipet Ragnvald Jarl) i
forbindelse med NRK Sommeråpent
sitt første seilas.
I juni 2015 fullførte Helena Bachelor i
Ingeniørfag. Med alvor i bransjen og
et tilfeldig tips om IWE utdanningen
valgte hun å hoppe ut i det og søke på
kurset. Så fikk Fronius Norge AS tak i
henne.
Slik opplever hun selv å være IWE
student og samtidig i ny jobb
Jeg tok jo et kjempehopp i fjor høst da
jeg ringte NSF og spurte om kurset.
Det var midt i jobbsøkerprosessen
min og et interessant kurs for min del.
Det så liksom litt lysere ut hvis jeg
bare utdanna meg litt til – tok enda et
steg fram mot det jeg ville jobbe med.
I oppstartsfasen av kurset fikk jeg tilbud om jobb. Jeg hadde aldri trodd det
kom til å bli så tøft! Ikke bare er det
deltidsstudier ved siden av jobb, men
deltidsstudier ved siden av NY jobb.
Selvfølgelig varierer det veldig ut ifra
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hvilken bakgrunn alle har. Noen har
jobbet med samme arbeidsoppgaver
som vi kan se for oss etter endt kurs i
mange år, andre har god kjennskap til
deler av kursmaterialet, mens noen er
veldig grønne generelt.
Med bakgrunn fra Mekatronikk
Ingeniørfag har jeg selv vært innom
en god del av teorien kurset omfatter,
men i mye mindre detalj. Jeg har
f.eks. hatt kjemi og materialteknologi,
og det gir et grunnlag for alt det vi nå
lærer om materialer i direkte forbindelse med sveis. Til gjengjeld har jeg
lite praktiske erfaringer og blir ofte
veldig begrenset i diskusjoner. Teorimessig omfatter kurset sveisemetoder,

materialer på atom-nivå og materialets oppførsel, design og konstruksjoner, testing og analysering av sveiser
og reparasjoner. I tillegg er det en
egen Modul for praktisk sveising og
testing.
Det er mye arbeid – det er ikke til å
legge skjul på. Mye av helger går til
studie utenom forelesningshelgene.
Delvis nettbasert læring er ikke for
alle, men vi bruker forum og sosiale
medier for å kunne diskutere og ha i
gang samtaler om alle slags spørsmål
som måtte dukke opp. Det er alltid
noen som kan svare på det en annen
■
lurer på.
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Fremtidens industri
AV: FINN LANGELAND, KOMMUNIKASJONSDIREKTØR, NORSK INDUSTRI

Lavere aktivitet i oljeklyngen har ført
til økt interesse for utvikling av annen
industri. Norge trenger industri, Norge
trenger fremtidstro. I 50 år har oljesektoren skaffet oss nesten uforskammet mye penger og ditto aktivitet.
Mens vi fortsetter å utvikle olje-Norge
– for det er mye igjen der ute – må vi
ta skikkelig sats også for annen industriutvikling.
I Norsk Industri tar vi bølgen for alle
som vil industrien vel. Det er for eksempel spennende når LO-tillitsvalgte
i Møre og Romsdal gjør felles sak
med arbeidsgiverne og ber Stortinget
fjerne formuesskatten. Det driftige
fylke Møre og Romsdal har mange
personlige eiere. De betaler formuesskatt. Også i dårlige tider. Også når
resultatet for bedriften viser underskudd.
Når de LO-tillitsvalgte vil ha bort formuesskatten, er det håp. Det er ikke
Stein Erik Hagen eller Petter Stordalen de har i tankene. Det er gründerne,
entreprenørene, ingeniøren som har
en god ide og som derigjennom kanskje kan sysselsette 15-20 andre med
tro på fremtiden. Hvis slike mennesker skattes i hjel før et produkt ser dagens lys, er det noe alvorlig galt fatt.

Frist for
annonser og
stoff til
SveiseAktuelt
nr. 3-2016
er 19. august
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Men slik virker formuesskatten.
Så diskuteres skatteparadis opp og
ned i mente om dagen. Lett å forstå,
gitt avsløringene i Panama Papers. Jeg
vil gi honnør til Aftenposten, som har
gjort avislesing relevant igjen. Samtidig blir jeg litt i tvil over den voldsomme indignasjonen som skatteparadisene nå blir gjenstand for; Norge er
også et ”skatteparadis”, for redere. De
som er i tvil om det, bør lese Finansavisen for 7. april. Innlegget fra skipsreder Herbjørn Hansson fjerner det
meste av tvil om dette.
Det er ikke noe galt i at verdens nasjoner konkurrerer om investeringer og
formuer. Det som er galt, er når ting
skjer ”under radaren”. Med andre ord
når ulovligheter begås og formuer aldri kommer til beskatning. Det tjener
ikke verdens mektigste til ære at
mange av dem har konti som ikke tåler dagens lys. For å si det på en annen
måte, det er ikke veldig vanskelig å
forstå at islendinger flest er forbannet
om dagen. Det er også forståelig at
nordmenns tillit til DNB faller som en
stein, i følge VG.
Fremtidens industriutvikling krever et
konkurransedyktig norsk skattenivå.
Fremtidens industriutvikling avhenger

av at forskning raskere lar seg omgjøre til ferdige produkter. Fremtidens
industriutvikling krever robotisering,
automatisering og digitalisering. Men
det er også noe annet som kreves:
Gode hoder, kloke hoder, entreprenører som vil noe og engasjerte og dedikerte medarbeidere som trenger en
grunn for å stå opp om morgenen. ■

Produksjonsstyring
KS-system
HMS-system
WPQR bank

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

www.nst.no

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

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

NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd

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

Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Flux

Lite etterarbeid på ferdig sveis
A

B

C

D

E

F

G

H

NSSW-ICF produksjonsprosess:
A. Strip emne

E. Tråden trekkes

B. Valsing til U-form

F. Gløding og dehydrogenering

C. Flux fylles i jevn mengde

G. Kobberbelegging

D. Sømsveising

H. Trekking og spoling

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

Erling Storvik Design 2015

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

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

Ny programvare kan gi betydelig effektivisering
av sveisebransjen
Tidkrevende dokumentasjon i løpet av en arbeidsprosess i en sveisebedrift kan nå gjøres unna på rekordtid
med nytt dataprogram fra Sotra-firmaet Weld IT.
Nå lanserer to grundere fra Hordaland
et helt nytt digitalt dokumenteringsprogram for sveisere. Programmet
gjør at dokumentene er tilgjengelige
på sveisernes mobiltelefoner eller
nettbrett. Det betyr at arbeidsprosessene går raskere enn før. Det er to tidligere sveisere som sammen har hatt
et ønske om å lage et program som de
selv har lengtet etter som sveiseledere. Kjell Inge Jørgensen og Tony
Algrøy tok fagbrev i 1994. Hver for
seg har de tilegnet seg ulik kompetanse og har nå IWT og IWS, IWI-S
kus og erfaring som sveiseledere.
– Vi har sett hva markedet har savnet.
Nå har vi laget noe som vil forenkle
hverdagen for arbeidsleder og sveiserne. Det er et program som samler produksjonsdata i et system, sier
Algrøy.
Han viser stolt fram skjermbildet på et
lite nettbrett. Her åpnes en meny der
sveiseren kan skrive inn opplysningene som kreves etter at jobben er utført. Noen opplysninger føres inn for
selve prosjektet, og andre for å registrere avvik og forbedringsforslag,
samt oppfølging av egen kompetanseportal.
– I dag har mange sveisebedrifter et
kontor der alle dokumentene er i papir. Da må arbeiderne registrere logg
og opplysninger i en arbeidsmappe for
så at arbeidsleder registrerer doku-
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Tony Algrøy i firmaet Weld IT lanserer ny og innovativ teknologi som skal gjøre sveisejobben raskere og sikrere.

mentasjonen i ettertid. Med Weld IT
systemet kan sveiseren ta fram nettbrettet eller mobilen etter at jobben er
utført og gjøre nødvendige rapporteringer. Arbeidsleder vil da alltid ha
oppdatert informasjon om hvor langt
prosjektene har kommet, og kan lettere planlegge videre fremdrift. Det
vil være tidsbesparende for bedriften
fordi dokumentasjonene gjøres underveis, sier Algrøy.
Weld IT har samarbeid med fire bedrifter som tester ut det nye systemet.
Inovasjon Norge har tildelte grunderene 100 000 kroner i tilskudd like før
jul, dette basert på at programvaren er
nytenkende og innovativ i et presset

konkurransemarked som mekanisk industri opplever.
– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og har et mål om at programvaren skal være et foretrukket valg for
sveisetekniske bedrifter. Det er alle rede vekket interesse for løsningen fra
andre land i Europa. Dataprogrammet
fra Weld IT har en månedlig kostnad
fra kr. 1600 og oppover. Det er mulig
å integrere bedriftens egne system for
HMS og KS i programmet, eller kjøpe
Weld ITs løsninger som en totalpakke.
Mer informasjon: Kjell Inge Jørgensen
kjellinge@weldit.no
Tony Algrøy, Tlf: 93 01 31 32
■
tony@weldit.no
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Batteridervet boltesveismaskin
Det svenske selskapet Bult & Motståndssvets AS var med på «Industriens Motemesse». Der lanserte de «Pegasar 500 acu», en batteridrevet boltesveismaskin for CD-sveising.
Det svenske selskapet Bult & Motståndssvets AS var med på «Industriens Motemesse». Der lanserte de
«Pegasar 500 acu», en batteridrevet
boltesveismaskin for CD-sveising.
Salgssjef Jan G Warme kunne vise
frem et apparat som kan sveise M3 til
M6 i både vanlig stål og rustfritt, samtidig som apparatet kan brukes for
M3/M4 i aluminium. Batteriet klarer
opp til om lag 400 sveiseoperasjoner
med en M6 bolt.
Apparatet kan selvfølgelig også brukes med vanlig strømtilførsel, uten
bruk av batteri. Lading gjøres via separat lader eller ved å koble apparat
på strømnettet. Innstilling av sveiseverdier gjøres enkelt, ved kun å trykke
på knappen for boltdiameter. Deretter
er det bare å sveise i vei.
Pistolen er spesielt tilpasset «Pegasar
500 acu». Den har navnet C 6-3. Den
eneste innstillingen man behøver å
gjøre med denne er å bytte boltholder,

Salgssjef Jan G Warme kunne vise frem et apparat som kan sveise M3 til M6 i både
vanlig stål og rustfritt, samtidig som apparatet kan brukes for M3/M4 i aluminium.

i henhold til dimensjonen på bolten
man skal jobbe med.
For mer informasjon: www.bmsvets.se

Selskapet holder til i Göteborg og kan
også kontaktes på info@bmsvets.se ■

SIGMA GALAXY SERIE
Galaxy fås som kompakt versjon, eller
med separat trådmater, med strømkilder på 300 A, 400 A og 500A.

Med IAC™ legges det raskt bunnstrenger i fallende posisjoner.
Hastigheten er vesentlig høyere
i forhold til tradisjonell stigende
sveising.

IGC ®
Intelligent Gas Control Inside

IGC® Intelligent Gas Control gir
besparelser i gassforbruket med opptil 50%.

SIGMA GALAXY –
GIR SVEISING EN
ANNEN DIMENSJON
Galaxy er en MIG/MAG sveisemaskin med
Intelligent Gas Control®; en teknologi som
gjør at du kan oppnå store gassbesparelser.
Galaxy optimerer din sveiseproduksjon og
forenkler dine sveiseprosesser.
Galaxy er utviklet for profesjonelle sveisere
i samarbeid med universiteter og brukere
over hele verden.
Du kan få Galaxy med IAC™ teknologi for
sveising av bunnstreng, og MigaLOG™
software for innsamling av sveisedata .

migatronic.com
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Mer funksjonell og energieffektiv enn noen gang
Med TransPocket 150 og TransPocket 180 lanserer sveiseteknikkspesialisten Fronius en ny generasjon av sine
mest verdsatte, enfasede elektrodesveiseapparater på markedet. Videreutviklingen overbeviser med fremragende sveiseresultater og økt funksjonsomfang.
En digital resonans-inverter sørger i
tillegg for et stort antall elektrodetyper som gir perfekte sveiseegenskaper. Takket være den innovative PFC
(Power Factor Correction)-teknologien arbeider apparatene spesielt energieffektivt.
TransPocket 150 og 180 erstatter
TransPocket 1500. TransPocket 180
er også det første enfasede 180 A
elektrodesveiseapparatet. Håndsveiseapparatene er hovedsaklig konstruert
for elektrodesveising og kan behandle
elektroder med en diameter på inntil
4,0 mm. I tillegg egner den yngste apparatgenerasjonen seg også til TIGsveising inntil 220 A: Brukeren har
her tilgang til en ny TMC-tilkobling
samt en sveisepistol med up/downfunksjon, slik at sveisestrømmen kan
stilles inn med sveisepistolen. TransPocket gjør det mulig med TIG-sveising i to- og firetaktsdrift samt som
pulssveiseprosess.
Lavere sprutdannelse
Uavhengig av sveiseprosess gir de
nye TransPocket utmerkede sveiseresultater, i følge produsenten. En digital bryter tilpasser strømkildens karakteristikker til elektroden som skal

TransPocket 150, etterfølgeren til den
velprøvde TransPocket 1500, overbeviser med fremragende sveiseresultater
og flere funksjoner. Foto: Fronius
International GmbH
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Med sitt stabile og robuste plasthus er TransPocket egnet for alle bruksområder.
Foto: Fronius International GmbH

sveises. Dette gir fremragende sveiseegenskaper, som vises under sveiseprosessen gjennom den optimerte
elektrodetenningen med lavere kortslutningsstrøm og lavere sprutdannelse.
Store spenningsreserver i hvert arbeidspunkt gir en svært stabil lysbue.
En annen ekte innovasjon, er PFCteknologien. Denne automatiserte
korrigeringen av effektfaktoren tilpasser strømkildens strømopptak etter
den sinusformede nettspenningen og
oppnår en redusert opptaksstrøm på
maskinen. Dermed arbeider apparatet
spesielt energieffektivt, og forstyrrende tilbakevirkninger i strømnettet blir minimert. I tillegg er
det mulig å bruke lange strømledninger.
Forbedret design
Fronius har også forbedret designen
på TransPocket: Med sitt stabile og
robuste plasthus er den egnet for alle

bruksområder. Den ømfintlige elektronikken er optimalt beskyttet mot
støv og fuktighet. Dette sørger også et
fast integrert støvfilter og forbedret
kjøling for. Disse forhindrer smuss på
de sensitive printkortene, fordi de leder luftstrømmen forbi dem. Ergonomiske håndtak gir lettere håndtering,
og det godt beskyttede displayet med
syvsegmentsvisning er lett å lese uansett lysforhold. Brukergrensesnittet er
enkelt og intuitivt bygd opp, men tilbyr likevel et stort antall innstillingsmuligheter. I tillegg til det beskyttede
sevicegrensesnittet, som bidrar til enkel avlesning av systeminformasjon
samt oppdatering av spesialkarakteri stikker, sørger det optimerte huset for
enkelt vedlikehold av apparatet.
For mer informasjon:
Fronius Norge,
tel: 32 25 01 10,
e-post: sales.norway@fronius.com,
■
www.fronius.no
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Skydda Norge blir eget selskap
Skydda, Nordens fremste leverandør av HMS-løsninger og personlig verneustyr, - forlater B & B Solutions og
blir eget selskap i Norge. Fra og med 1. april står selskapet på egne bein.
– Vi er allerede markedsledende på
løsninger og produkter for personlig
verneutstyr og arbeidsklær i Nord-Europa. Ved å bryte ut av B & B Solutions og etableres som eget selskap,
ønsker vi å bli en enda tydeligere merkevare og ytterligere styrke vår posisjon i markedet, sier Vegard Aune,
daglig leder i Skydda Norge.
Egen identitet
I Norge omsetter Skydda for omlag
250 millioner kroner årlig, og er anerkjent for sin sterke kompetanse og
fagkunnskap. De siste årene har selskapet dessuten blitt svært profilert
gjennom sitt samarbeid med Norges
Skiforbund og langrennslandslaget.
– Norges Skiforbund har som mål å
befeste sin posisjon som verdens beste
langrennsnasjon. Skyddas mål er å
være best i Norden på HMS-løsninger
og verneutstyr. Gjennom felles ver-
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dier og ambisjoner har vi stadig utviklet oss sammen, og nå starter vi i
Skydda på et nytt kapittel, forklarer
Aune.
Etableringen av Skydda som eget selskap, vil i utgangspunktet ikke ha
noen betydning for bedriftens eksisterende kunder. Aune ønsker imidlertid
at hans firma, som fortsetter å ha hovedkontor på Kolbotn, skal utvide
porteføljen ytterligere.
– Nå er vi et fullblods selskap med
egen identitet, og vi kan for alvor ta
eierskap til alle kundeavtaler. I løpet
av året lanserer vi vår egen e-handelsplattform og våre produkter vil være
tilgjengelige i flere kanaler enn tidligere. Kundene vil også merke at vi
kommer til å ha økt fokus på Skyddas
egne varemerker Guide, L.Brador og
Zekler.
Nå gleder vi oss bare til å komme i
gang! smiler Vegard Aune.

– I løpet av året lanserer vi vår egen
e-handelsplattform og våre produkter vil
være tilgjengelige i flere kanaler enn
tidligere, sier Vegard Aune, daglig leder
i Skydda Norge.

For mer informasjon:
Vegard Aune, tel: 982 17 726,
e-post: vegard.aune@skydda.no

■
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NSF Hordaland sveis &
materialdagen 3. mai
NSF Hordaland arrangerte den 3. mai sveis & materialdagen. Dette er et
arrangement som har blitt en god tradisjon i Hordaland, og har vært arrangert siden åttitallet. Denne gangen samlet de over 100 mennesker til
en konferanse med fyldig og interessant program.
Arrangøren NSF Hordaland hadde valgt å åpne konferansen med 1 min
stillhet i respekt for de etterlatte etter den tragiske helikopterulykken
som skjedde for kun noen få dager siden der 13 mennesker mistet livet.
Det var også lagt ut 13 hvite roser på et bord sentralt plassert i møtelokalet.

Næringsminister Monica Mæland
åpnet konferansen

Næringsminister Monika Meland Terje
Håkon Hagesæther.

Konferansen ble åpnet av næringsminister Monika Meland som snakket
om viktigheten av utvikling og innovasjon for å møte utfordringer med
nye arbeidsledige som følge av nedbemanning i oljeindustrien.
Ministeren delte ut NSFs
reisestipend
Statsråden avsluttet sitt innlegg med å
dele ut NSFs reisestipend for deltagelse i IIW konferansen i Melbourne i
juli 2016 til Terje Håkon Hagesæther.
Terje ble av NSF hovedstyre tildelt
reisestipendet.
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Innholdsrikt konferanseprogram
Konferansen fortsatte med presentasjoner fra Erling Handal som er ulykkesgransker i Statoil. Handal snakket
om sprekker i sjøvann inntaket på
Snorre B. En liten feil som kunne fått
katastrofale følger.

Videre fikk vi en presentasjon av QLab ved daglig leder Petter Lunde, og
de oppgaver tjenester de kan tilby
markedet.
- Torer Gui Larsen fra Welmax presenterte fordelene med K-TIG.
- Eirik Bjorheim presenterte konferansens hovedsponsor Applus RTD.
- Helge Hagenes fra Aker Solutions
viste oss hvordan de jobber med
phase array og andre avanserte
ultralyd metoder.
- Per Bengtsson fra AGA snakket om
utfordringer relatert til bakgass ved
sveising
- NSF Dag Syvertsen presenterte
muligheter innen utdanning til sveiseinspektør og sveisekoordinator
- Lasse Ståløy fra Radøygruppen
viste oss veien fra kyrakjetting til
sybsea før Dag Wangen oppsummerte og avsluttet konferansen.

NSF kan sette deg i kontakt
med foredragsholdere
Det vil føre for langt å gjengi alle presentasjonene her i SveiseAktuelt, men
dersom det er noen av leserne som er
spesielt interessert i et eller flere av temaene så kan NSF bidra med å etablere kontakt med respektive foredragsholdere.
Bra utstilling
En rekke av de viktigste leverandørene til sveiseindustrien var tilstede
med utstyr og personell. De kunne
vise konferansedeltagerne sine produkter og presentere hvilke tjenester
de kan tilby sveiseindustrien. Dette er
et viktig innslag i konferansen. Her
kan deltagerne benytte anledningen til
å treffe ekspertise på sveiseprosessen
og utstyr.
Takk til dyktig arrangør
Sveiseaktuelt var tilstede på konferansen, og vil med dette uttrykke stor
takk til en dyktig NSF lokalavdeling
Hordaland ved leder Geir Yndestad
og møteleder Dag Wangeen for at de
år etter år gjennomfører denne konferansen. Vi ser allerede frem til neste
■
konferanse i 2017.

Møteleder Dag Wangeen.

Møteleder Dag Wangeen og Geir
Yndestad som leder NFSs lokalavdeling
Hordaland.
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Hurtigruten er den legendariske ruten langs norskekysten; originalen siden
1893. Fra 2016 tilbyr Hurtigruten ekspedisjonsreiser med fire skip i Arktis ved
Svalbard, Island og Grønland, og seilinger rundt Antarktis. I alt 11 skip tilbyr
opplevelsesreiser langs norskekysten - hver dag hele året.

Signerer avtale om milliardkontrakt:

Kleven bygger inntil f
nye hurtigruteskip

fire

Om skipene
Spesialdesignet ekspedisjonsskip for polare farvann
Tilpasset også den norske kystruten
Antall passasjerer: Om lag 600
Antall lugarer: Om lag 300
Dimensjoner (ytre): Lengde 140 m, bredde 23 m, høyde 29 m
Dyptgående: 5,3 m
Levering: Første skip juni 2018, andre skip juni 2019
Isforsterket skrog

Hurtigruten og skipsbyggingskonsernet Kleven signerer intensjonsavtale om bygging av inntil fire topp moderne ekspedisjonsskip. Det første
skipet skal stå ferdig sommeren 2018.
– Dette er den største investeringen i
Hurtigrutens 120-årige historie. Det er
en milepæl for oss, norsk reiselivsnæring og norsk skipsindustri. Vi skal
bygge de råeste ekspedisjonsskipene i
verden, og alt ligger til rette for at vi
skal gjøre det her i Norge, midt i hurtigruteleden, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.
Avtalen synliggjør Norges sterke
internasjonale rolle som verftsnasjon.
Den vil også sikre Hurtigrutens posisjon som verdensledende innen opplevelsesturisme i Arktis og Antarktis.
Sikrer arbeidsplasser
Skjeldam og administrerende direktør
ved Kleven Ståle Rasmussen hadde
all grunn til å smile under dagens offentliggjøring av avtalen om bord på
MS Polarlys i Bergen. Intensjonsavtalen omfatter bygging av to nye hurtig-

ruteskip tilpasset ekspedisjonsseilin ger, og inkluderer en opsjon på bygging av ytterligere to skip.
Oppdraget betyr økt aktivitet i Ulsteinvik i år framover.
– Dette kan bli en av de største
kontraktene i verftets historie. Vi ser
for oss at 150 til 200 verftsansatte vil
være involvert til enhver tid, i tillegg
til to til tre ganger så mange på underleverandørsiden. En kontrakt som
dette vil selvsagt være svært viktig for
oss og en sentral del av sysselsettingen i prosjektperioden. At Hurtigruten er oppdragsgiver gjør oppdraget
ekstra attraktivt, sier Rasmussen.
Det er mer enn ti år siden Hurtigruten
sist bygde et nytt skip, ekspedisjonsskipet MS Fram. Hurtigruten har i
denne prosessen vurdert tolv verft
over hele verden. Valget falt på Kleven i Ulsteinvik. Tre av dagens hurtig-

ruteskip er bygd ved Kleven. Det siste
skipet som ble levert fra verftet var
MS Finnmarken i april 2002.
– Vi har vurdert tilbyderne ut fra et
omfattende sett kriterier hvor kvalitet,
leveransedyktighet og pris har veid
tyngst. Det var spesielt hyggelig å se
at et norsk verft kom best ut. For oss
er det viktig at Hurtigruten igjen kan
bidra til aktivitet og arbeidsplasser i
en stolt og lang norsk verftstradisjon,
sier Skjeldam.
Miljøvennlig teknologi
Skipene spesialtilpasses opplevelsesbaserte ekspedisjonsreiser og kan
seile også langs norskekysten. Et eget
prosjekt blir etablert for å sikre at de
nye skipene blir helt i front når det
gjelder bruk av nye miljøteknologiske
skipsløsninger og fremdriftssystemer.
– Hurtigruten skal være fremst innen
grønn shipping. Miljøhensyn er satt i
høysetet og ny teknologi skal bidra til
lavere utslipp, sier Skjeldam.
Skipene er designet og utviklet av

Daniel Skjeldam og Sta
̊ le Rasmussen. Fotograf Tor Farstad
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Rolls-Royce med bistand fra den
anerkjente skipsdesigneren Espen
Øino. De er konstruerte for lavt drivstofforbruk og maksimal komfort ombord.
– Dette blir innovative ekspedisjonsskip med avansert miljøteknologi som
tar gjester til unike og særpregede reisemål. Det er svært inspirerende å få
være med på å virkeliggjøre Hurtigrutens ambisjoner på dette området, sier
Rasmussen.
Levering: Første skip juni 2018, andre
skip juni 2019.
For ytterligere informasjon kontakt:
Kommunikasjonsdirektør
Anne Marit Bjørnflaten, Hurtigruten
anne.marit.bjornflaten@
hurtigruten.com
Kommunikasjonssjef
Ellen C. Kvalsund, Kleven
ellen.kvalsund@kleven.no
Administrerende direktør
Ståle Rasmussen, Kleven
■
stale.rasmussen@kleven

!

OM HURTIGRUTEN
OG KLEVEN

Illustration: ®Rolls-Royce

Hurtigruten er den originale norske
kystruten siden 1893 og bringer
gods, lokale passasjerer og turister
til 34 havner langs norskekysten
mellom Bergen og Kirkenes, hver
dag, hele året. Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Fram seiler i Antarktis, ved Spitsbergen og ved
Grønland. Fra høsten 2016 vil også
MS Midnatsol seile til Antarktis.
Hurtigrutens nyeste ekspedisjonsskip, MS Spitsbergen, settes i rute
denne våren.
Kleven er landets største norskeide
skipsbyggingskonsern. Konsernet
bygger og utruster store og teknologisk avanserte offshorefartøy og
andre typer fartøy for norske og
internasjonale kunder. Kleven har
flyttet en større del av byggeprosessen hjem til Norge, og går med
dette mot strømmen i norsk skipsbygging. Konsernet er pionerer
innen bygging av LNG-drevne skip,
og har som mål å levere de mest
lønnsomme og effektive løsningene
til verdens mest krevende offshoreeiere. Konsernet har to verft: Kleven
Verft AS i Ulsteinvik og Myklebust
Verft AS i Gursken i Sande kommune.
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To nye i redaksjonsrådet
Livar Skjørestad, Migatronic
”Jeg er 46 år, gift med Anita, har 2 egne barn, og 3 bonus barn. Alle fra 16 til 26 år.
Jeg er utdannet sveiser (med fagbrev) ved Rosenberg Verft i Stavanger.
Jeg er vel over gjennomsnittet interessert i motorsport, og alle typer mekaniske anretninger som surrer og går. Har i 25 år vært aktiv i Jæren Tractorpulling, både på arrangørsiden, og på Team som mekaniker. Tid til denne hobbyen har dessverre blitt litt mindre de
senere årene på grunn av en del reising i jobbsammenheng. I tillegg er jeg fast ansatt i
Rogaland Brann og Redning som brannmann (deltid), ved Bryne Brannstasjon på Bryne i
Time Kommune.
Jeg har jobbet 30 år i sveisebransjen, med unntak av 3 1/2 år hvor jeg jobbet hos ABB Robotics på Bryne som Robotmontør, i tillegg til en kort periode på innkjøp. Etter min karriere som aktiv sveiser har jeg jobbet hos flere forhandlere
av Gass og Sveiseutstyr. I perioden jeg jobbet med Gass hadde jeg hovedansvaret for gassalg og lager hos forhandlerne, ca. 7 år til sammen. I alle årene var det AGA Gass forhandlerne hadde agenturet på. Dette har gitt meg høy kompetanse på gasser og deres egenskaper. Noe jeg nyter godt av den dag i dag når jeg bare jobber med sveisemaskiner,
her har også gassen en stor betydning både for sveisehastighet og materialets mekaniske egenskaper, etter sveising.
Det er også store penger og spare ved riktig anvendelse av gasser, og ved å velger rett sveiseutstyr for jobben som skal
gjøres.
Jeg jobber i dag som Distriktssjef Region Vest for Migatronic Norge AS. Her har jeg jobbet siden februar 2008 og trives veldig godt. Min daglige jobb består i salg, demonstrasjonssveising, kundeoppfølging, tilbudsskriving, samt oppfølging av større norske kunder, forhandlere og kjeder.
Jeg er så heldig å få treffe mange hyggelige folk i jobben, og håper å få mange gode år fremover i bransjen, med utrolig gode kolleger og forretningsforbindelser.”

Geir Jacobsen, ESAB
”Jeg flyttet til Ibestad kommune i Troms i 2000 og har under den tiden jobbet som sveiser
ved IMV as og TSV as i 2006 begynte jeg på IWT studiet ved Harstad Tekniske fagskole
jeg tok dette som et desentralisert studie parallelt med at jeg jobbet 100 % ved TSV as og
ble ut eksaminert som IWT i juni 2009.
Og jeg jobber for AS ESAB som distriktsansvarlig salgsingeniør startet i august 2010.
Jobber med VAE (value added engineer).
Siden høsten 2014 har jeg vært en del av det nordiske consumables teamet.
Fritiden:
Jeg har egen rallycrossbil (Volvo 242) og kjører rallycross når det passer.
Jeg er en aktiv friluftsmann som liker jakt og fiske, jeg bruker så mye tid som mulig ute i
naturen med min kone og våre tre barn.
Når det gjelder jakt så jakter jeg i hovedsak fugl med hund (premiert irsk setter fra kennel US).”

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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Vinneren av Female Entrepreneur 2016 er:

FeC med grü nder
Kathrine Molvik fra
Knarvik i Hordaland

Jurybegrunnelse Female Entrepreneur 2016:
Vinneren har etablert og utviklet en samfunnsviktig,
framtidsrettet og nyskapende bedrift med mulighet
for internasjonal vekst.
Vinneren har etablert et selskap der kompetanse, kvalitet og fornyelse er kjernen. Hun er faglig sterk og
har stort nettverk. Hun har gode lederegenskaper i
form av å være både modig og uredd, men samtidig
ydmyk.
Vinneren innoverer i en tradisjonell, konservativ og
svært mannsdominert bransje, og har potensial til å
fornye og forandre en næring. Hun ser helheten og
muligheten i å anvende et tradisjonelt fag i en ny tid.
Tross nedgang i oljerelatert industri og en tøff start
har hun allerede klart å finne nye markeder. Hun har
teft og pågangsmot, og snur opp ned på tradisjonelle
forretningsmodeller.
Sveis har vært limet i mye av den norske industrihistorien, men nå står sveisekompetansen i Norge for
hurtig fall. Vinnerens forretningsidé er å bygge opp et
internasjonalt kompetansesenter for material- og
sveiseteknologi. Senteret håndterer hele verdikjeden
fra utdanning og rekruttering til utvikling.
Vinneren ønsker å effektivisere og redusere kostnader i sveisefaget, og på den måten bidra til omstilling
og mulighet for høyere fortjeneste. Vinneren tar delingsøkonomien inn i industrien, og ønsker å løfte
sveisefaget inn i den digitale og robotiserte framtiden
som allerede har startet.
Jurybegrunnelsen ble lest av H.K.H. Kronprinsesse
Mette-Marit under utdelingen av prisen på DOGA,
Norsk design- og arkitektursenter, 8. mars 2016. ■
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Yara
Y
ara Pr
Praxair
axair
b
blir
lir Praxair
Praxair er et av verdens ledende
industrigasselskaper. Vår t nye navn
tilsier for tsatt fokus på sikkerhet
og utvikling a
av
v nye produkter og
teknologi. Vi ser fram til å gi ser vice
i verdensklasse til våre kunder på alle
områder innen industri-, medisin- og
spesialgasser.
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Maling og belegg
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iht. NS-EN ISO 9712/
Nordtest

iht. gjeldende krav
Isolasjon

DRIFTSINSPEKTØR
iht. NS 415

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

ESABs Miggytrac B501:

– batteridrevet sveisetraktor for
mekanisert MIG/MAG-sveising
ESAB Miggytrac B501 er en batteridrevet modell som utgjør neste
generasjon av den populære Miggytrac sveisetraktoren for mekanisert MIG/MAG-sveising (gass-/metall-buesveising).

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.

ESABs batteridrevne Miggytrac B501 utgjør neste generasjon av den populære
sveisetraktoren for mekanisert MIG/MAG-sveising.

Miggytrac B501 kan anvendes i
alle typer strømkilder i ESABs sortiment for MIG/MAG-sveising.
Det høy-ytelses 18-volts litiumion-batteriet lades helt opp på bare
40 minutter, og kan drive sveisetraktoren i opp til åtte timer. Når
behovet melder seg er batteriet meget enkelt å bytte. Miggytrac B501
krever ingen manøverspenning fra
strømkilden, den er portabel og enkel å stille inn. Omstilling fra manuell MIG/MAG- til mekanisert
sveising, er meget enkel, noe som
øker både produktivitet og effektivitet.
Mindre og lettere
Med Miggytrac B501 går det kjapt
å stille inn arbeidsstykket, og alle
sveisedata angis i strømkilden.
Sveisetraktoren veier kun 12 kilo
og er både mindre og lettere enn
enheter i samme klasse, tross sin
kraftige konstruksjon. Den drives
av en stepmotor som gir konstant
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sveisehastighet og presterer jevnt.
Sveisehastigheten er trinnløs mel lom 100 og 1300 mm/min. Det er
lett å flytte den mellom arbeidsstykkene – takket være kompakt
design.
Miggytrac B501 er selvgående, firehjulsdrevet og hjulene har en høy
friksjonsverdi som gir et stabilt,
nøyaktig og konstant arbeid – også
i tiltet stilling. Vognen har justerbare styrehjul, slik at enheten styres mot arbeidsstykket. Som tilvalg
finnes også et magnetutstyr som
monteres enkelt, både fremme og
bak, for å håndtere bøyde og vinklede arbeidsstykker.
Miggytrac B501 fungerer perfekt i
skipsbyggings- og offshoreindustrien, ved produksjon av stålkonstruksjoner til broer og bjelker
samt øvrig sveising.
For mer informasjon:
ESAB, tel: 33 12 10 00,
e-post: firmapost@esab.no,
■
www.esab.no

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
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 NSEN ISO 9606-serien.
Les mer om sertifisering av
sveisere på
www.teknologisk.no/TISertifisering-as

Norsk Sveiseteknisk
Forbund og SveiseAktuelt
ønsker alle sine
medlemmer, annonsører
og lesere en riktig
god sommer!
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SVEISETEKNISKE STANDARDER og IIW retningslinjer.
!$ ! "

!

Godkjente2*opplæringsvirksomheter
!"
% 4)61,1*5/,1-)4 2(.-)16) 233/=4,1*58,4.520+)6)4

2(.-)16)
233/=4,1*58,4.520+)6)4

)61,1*5/,1-)4 56&1(&4()4 2* >84,*) (2.70)16)4
%

%

%

%

%

%

%

!

%
!

.)4 !624( ! !624(
$,6)' ! $)4(&/
+4 "+&05 &*5.2/)
#1,8)45,6)6)6 , *()4

!
5)4,)1
6,/

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

,8<

2*

%

4,056&(

%
%"

").12/2*,5. 156,6766 !6&8&1*)4

%!

").12/2*,5. 156,6766 !6&8&1*)4
24') ")'+12/2*: 4,56,&15&1(

!
%

%)/( 21 !9)()1

!
%!
"!
$

71()

+4 "+&05 &*5.2/)

!

4.&1*)4

"4205 ").1,5.) &*5.2/)
&8()/,1* &456&(

)6; !

!

4.&1*)4

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)
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Verdensrekord:
den mest kompakte push/
pull-robotsveisepistolen
Fronius har lansert verdens minste push/pull-robotsveisepistol, Robacta
Drive TPS/i. Den kompakte konstruksjonen og mekanikken, som er
grunnleggende videreutviklet, har bidratt til å ytterligere forbedre sveisepistolens tilgang til komponentene samt TCP-presisjon, og drivenhetens dynamikk er tidoblet – til 33 m/s² – sammenlignet med den forrige
generasjonen. Den konsekvente, modulære oppbygningen gjør det lettere å håndtere sveisepistolen i servicetilfeller og forenkler samtidig lagring og vedlikehold av reservedeler. Takket være disse egenskapene til
Robacta Drive TPS/i kan man nå løse enda flere sveiseoppgaver med
roboter på en lønnsom måte.
Wels, 27. april 2016 – Sveisepistolen
fås enten med gass- eller vannkjøling
og kan nå, med en ekstra liten feilkontur og redusert vekt, brukes på roboter
med en bærelast på kun 3 kg. Til tross
for de små dimensjonene har den lette
sveisepistolen en kraftig og vedlikeholdsfri trefaset trinnmotor, som sørger for problemfri trådføring med en
hastighet på opptil 25 m/min. Takket
være den integrerte og svært presise
posisjonsgiveren holdes hastigheten
konstant. To materuller sørger for
overføringen av hastigheten til sveisetråden. Ved bytte av hele systemet sikres en TCP-presisjon på 0,5 mm.
For å øke lønnsomheten har ingeniørene hos Fronius gjort konstruksjonen
til den nye sveisepistolen konsekvent

modulær: Slangepakken og drivenheten til Robacta Drive TPS/i er derfor
koblet via en standardisert forbindelse
med overfalsmuttere. Ettersom forbindelsen til sveisestrømkilden er blitt
utstyrt med en hurtiglås (FSC) som
omfatter alle de nødvendige medieog signalledningene, kan slangepak-

’’

Robacta Drive TPS/i byr på
optimal tilgang til komponenter
og lønnsomhet ved robotisert
sveising

ken byttes raskt ut. Den modulære
oppbygningen bidrar dessuten til at
den samme drivenheten kan brukes på
robottyper med eksterne slangepakker
og på robottyper som fører slangepak-

Med verdens minste push/pull-robotsveisepistol Robacta Drive
TPS/i kan man nå utføre enda flere sveiseoppgaver med roboter på en lønnsom måte.
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Den nye push/pull-robosveisepistolen
Robacta Drive TPS/i fra Fronius utmerker seg ved en svært kompakt konstruksjon og høy lønnsomhet.

ken med seg internt i robotarmen.
Nøye gjennomtenkte detaljer sørger
for ytterligere tilgjengelighet, for eksempel den enkle innstillingen av arbeidstrykk med en verktøyløs stillskrue som støttes av et display, eller
det ergonomiske brukergrensesnittet.
Grensesnittet overbeviser med et tydelig matrisedisplay og forhåndsinnstilte taster for trådmating og gasstest,
i tillegg til en funksjonstast som kan
programmeres fritt.
Robotsveisepistolen Robacta Drive
TPS/i kan brukes universelt og sørger
dermed for at brukere kan satse på
robotstøttet sveising i enda flere tilfel■
ler.

Med den kompakte oppbygningen og den grunnleggende
videreutviklede mekanikken til robotsveisepistolen Robacta
Drive TPS/i er tilgangen til komponenter og TCP-presisjonen
ytterligere forbedret.
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ArcticSkills

ArticSkills 2016
Ideen om å utvikle en fagkonkurranse
i Finnmark og da i samarbeid med
våre naboer her nord, Russland og
Finnland ble født vinteren 2014.
Bakgrunnen var at skolen er med i
prosjekt «Skolekonkurranse» og da
var det naturlig å tenke konkurranse
på internasjonalt nivå.
Kirkenes videregående skole var førende i arbeidet med å utvikle ideen,
og første møte med de andre landene
var høsten 2014.
I løpet av våren 2015 var vi kommet
så langt at det formelt ble gjort avtale
med utdanningsetatene i Lapplands
len i Finland og Murmansk oblast i
Russland om gjennomføring av en
fagkonkurranse våren 2016. I forkant
var det avklart at konkurransekonseptet til WorldSkills kunne brukes og at
navnet skulle være ArcticSkills.
Avtalen høsten 2015 omfattet 11 fagområder deriblant sveising og Finnmark med Kirkenes vgs påtok seg
oppgaven å arrangere det første ArcticSkills.
Nåværende Kirkenes videregående
skole har i hele i sin historie hatt mekanisk opplæring der også sveising
har vært fagprogramet.
Skolen startet i sin tid (1947) i lånte

Her er Igor Agejev Aleksandrovitsj fra Murmansk Industrial college som er vinneren
av sveise konkurransen i Arctic Skills 2016 sammen med overdommer Geir Ivar F
Jacobsen fra AS ESAB

Her er dommer Ole Gabrielsen og Overdommer Geir Ivar F Jacobsen fra AS ESAB
under bedømmingen av sveise oppgavene til deltagerne, sammen med oss har vi
Øystein Wollmann Fra Tools Kirkenes.
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lokaler hos A/S Sydvaranger under
navnet Kirkenes Yrkesskole. På 80tallet ble det bygd nye lokaler på Hesseng et stykke utenfor Kirkenes hvor
etter hvert hele den yrkesfaglige opplæringen ble flyttet under navnet Hesseng videregående skole.
I 2002 ble bygget utvidet, den allmennfaglige delen av videregående
opplæring ble flyttet til Hesseng og
skolen fikk navnet Kirkenes videregående skole.
Sveising er et fag som har hatt stor
plass i den mekaniske opplæring i lokalmiljøet.
Bakgrunn for dette var behovet for
slik kompetanse skapt gjennom A/S
Sydvaranger.
Siden midten på 90-tallet har vi også
hatt et skipsreparasjonsverksted her,
A/S KIMEK.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2016

Kirkenes vgs er en av flere skoler i
Finnmark som har opplæring i Vg1
Teknikk og industriell produksjon
med påfølgende Vg2 Industriteknologi. Det er fra disse klassen det rekrutteres konkurransedeltagere.
Første steg i å plukke ut deltagere ble
gjort i en skolekonkurranse internt i
klassene ved Alta, Hammerfest og
Kirkenes vgs. Beste elev i hver klasse
møttes så til fylkeskonkurranse får å
kåre den som skulle delta i ArcticSkills.
Oppgavene er laget ut fra at dette er
elever som er i sitt 2. opplæringsår og
dermed ikke har særlig lang trening i
sveising. Her må det legges vekt på
HMS, utførelse og sluttresultat og i
mindre grad hvor fort og effektivt jobben utføres.
Oppgavene utfordrer allikevel på flere
sveisemetoder på forskjellige materialer i de fleste sveisetillinger. Alle oppgaver utføres ut fra tegninger som
medfører at kandidatene også må
kunne lese tegninger.
Utarbeidelse av oppgaver og konkurranseoppsett er mye hentet fra tidligere konkurranser i Euro og WorldSkills. Disse er så tilpasset nivået for
de deltagende kandidater.
For Kirkenes vgs har det vært en
spennende utfordring å forberede det
første ArcticSkills.
Det mekaniske miljøet i skolen har i
denne forbindelse hatt stor nytte av
godt samarbeid med TOOLS Kirkenes, et samarbeid som har vart i
mange år.
For utstyr og materiell til sveisekonkurransen var det derfor naturlig for
oss å kontakte TOOLS Kirkens og
derigjennom også komme i samarbeid
med ESAB Norge.
Skolen har blitt møtt med positiv velvilje fra begge disse hvor vi har fått en
god del sponsing på materiell, sveiseutstyr og teknisk bistand.
Geir Jacobsen fra ESAB Norge stilte
seg også til disposisjon som hoveddommer under sveisekonkurransen,
noe skolen setter stor pris på.
Neste års konkurranse vil finne sted i
Murmansk (Russland) og i 2018 vil
den finne sted i Tornio (Finland)
Deltagerne: Igor Agejev Aleksandrovitsj (Murmansk Industrial college)
Martin Halvorsen (Hammerfest vgs)
Nikita Felkhle (Kirkenes vgs)
Konkuransen forgikk over 2 dager
hvorav en dag var avsatt til forbereSVEISEAKTUELT 02-2016  www.sveis.no

Her er deltagerne i sveisekonkuransen Arctic Skills 2016 Igor Agejev Alkesandrovistj
Murmansk, Martin Henriksen Hammerfest, Nikita Felkhle Kirkenes sammen med
Øystein Wollmann, Tor Arne Henriksen fra Tools og Overdommer Geir Ivar F
Jacobsen fra AS ESAB

delser og gjennomgang av regler og
oppgaver.
Dag 2. Finale startet kl 08:00 og varte
til kl 15:00.
Som det går frem av oppgavene så varierte vanskelighets graden på oppgavene fra helt enkelt til en mere komplisert.
Deltagerne viste gode sveise kunnskaper (Teoretisk/teknisk) de hadde godt
fokus og var dedikerte til oppgaven.
Etter hvert som konkurransen skred
frem så var det ikke enkelt og skille de
3 deltagerne fra hverandre vi måtte
helt frem til den siste og mest krevende oppgaven før vi med sikkerhet
kunne finne en vinner selv om dette
også ble veldig tett. Det skilt bare 3
poeng mellom gold og silver medal-

jen. Dommerne fulgte godt med og
hadde fokus på at dette var 2 års vgs
elever og satte aksept kriteriene deretter.
Premiene ble delt ut slik:
Bronze gikk til Martin Halvorsen
Hammerfest vgs
Silver gikk til Nikite Felkhle
Kirkenes vgs
Gold gikk til Igor Agejev Aleksandrovitsj Murmansk Industrial College
Anton Nilsen
Fagperson Sveising
Kirkenes videregående skole
Geir Jacobsen
AS ESAB

■

Geir Ivar F Jacobsen
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Kemppis Reduced Gap Technology (RGT)

utfordrer prinsipper
for fugeutførelse
RGT endrer vår forståelse av
smalspaltesveising
Ved smalspaltesveising er fugevinkelen normalt ca 20 grader istedenfor
den normale vinkelen på 45 til 60 grader. Metoden reduserer antall sveisestrenger som trengs for å sveise skjøten, og den reduserer sveisetiden, og
forbruket av dekkgass og tilsettmateriale. Den gjør også materialet mindre
utsatt for deformasjon. Med andre
ord, det å redusere fugevolumet har en
rekke positive virkninger på sveisekvalitet, effektivitet og produktivitet.
På den annen side gir det å redusere
fugevinkelen flere utfordringer til
sveisingen. Det er vanskelig å kontrollere lysbuen i en smal fuge, noe
som kan medføre kvalitetsproblemer,
med mindre du investerer i sveisepistol og tilbehør som er spesialkonstruert for bruksområdet.
Ved rørtrådsveising i fuger med liten
vinkel og med materialtykkelse opp til
30 mm, er Kemppis Reduced Gap
Technology (RGT) en ideell ny løsning. Den gjør det mulig å bruke vanlig sveiseutstyr og sveiseprogramvare
for smalspaltesveising av buttskjøter
og kilsveiser. RGT kombinerer fordelene med WisePenetration- og WiseFusion-programvaren, FastMig-sveiseutstyret og A5 MIG Rail System
2500-sveisemekanisering.
Kontrollsystemet sørger for
konstant strøm og nøyaktig
fokusert lysbue
Sentralt i Kemppis RGT-løsning er et
svært avansert system for lysbuestyring, som leverer konstant strøm til
lysbuen når trådutstikket varierer opp
mot 30 mm. I tillegg foretar systemet
en adaptiv justering av lysbuen for å
holde energitettheten på maksimumsnivået (figur 1). En kort, stabil og effektiv lysbue minimerer risikoen for
dårlig innbrenning og bindefeil fordi
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ter som er i samsvar med standarden.
Den gir all nødvendig informasjon for
å kunne ta i bruk Kemppis smalspalteløsning i sin produksjon. Den ble
sveist en buttskjøt med fugevinkel 20°
og tykkelse 25 mm i vertikal stigende
stilling PF.

Figur 1 Prinsippet bak RGT-kontrollsystemet er at WisePenetration holder lysbueeffekten konstant selv med lang
avstand mellom kontaktrøret og
arbeidsstykket , samtidig med at
WiseFusion sørger for adaptiv regulering som holder lysbuen fokusert og
optimalt kort.

Lysbuetid, 45o fuge: 810 s
Lysbuetid, 20o fuge: 505 s
Differanse = 305 s
→ Reduksjon i lysbuetid 38 %
Forbruk av tilsettmateriale
Fugevolum, 45o fuge: 372 mm2
Fugevolum, 20o fuge: 281 mm2
Differanse = 91 mm2
→ Spart tilsettmateriale 25 %

lysbuen alltid er fokusert nøyaktig på
det ønskede punktet i fugen. RGTkontrollsystemet sørger for pålitelig
smalspaltesveising av materialer med
tykkelse opptil 30 mm, uten behov for
spesielt utstyr eller tilbehør.
Innsparingspotensial vist ved
en WPS
Kemppis RGT-løsning for smalspaltesveising har gitt gode resultater med
en fugevinkel på 20° og materialtykkelse på opptil 30 mm. Nedenfor vises
en WPS som er godkjent etter av tes-

Krav til utstyr og programvare
for RGT-løsningen
Løsningen med smalspaltesveising er
tilgjengelig for Kemppis sveiseapparater FastMig KMS, FastMig M, FastMig Pulse og FastMig X. For å kunne
bruke denne løsningen må apparatet
være utstyrt med WisePenetration- og
WiseFusion-programvareprodukter.
Det er enkelt å anskaffe og installere
de nødvendige Wise-programvareproduktene etter at apparatet er kjøpt. Det
anbefales å bruke denne teknologien

Lysbuetid.

www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2016

med tykkelse opptil 30 mm, fugevinkel på 20°, ensidig og uten behov for
spesielt utstyr eller tilbehør. Mindre
fugevolum medfører signifikante
kostnadsbesparelser ved hjelp av kortere sveisetid og lavere forbruk av tilsettmateriale. Metoden passer utmerket til både buttsveis og kilsveis, uansett sveisestilling. For å optimere nytteverdi og sveiseeffektivitet anbefales
det å bruke løsningen med A5 MIG
Rail System 2500.
Artikkelforfattere
Dr. Petteri Jernström
Jyri Uusitalo
Hannu Saarivirta
Kemppi OY

nøyaktig på det ønskede punktet i fugen. Kontrollsystemet sørger for pålitelig smalspaltesveising av materialer
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Sammendrag
RGT-løsningen som Kemppi har utviklet for smalspaltesveising, er basert
på et intelligent kontrollsystem som
holder lysbuestrømmen konstant, uansett variasjoner i avstanden mellom
kontaktrør og arbeidsstykke. I tillegg
foretar systemet en adaptiv justering
av lysbuen for å holde energitettheten
på et maksimumsnivå. En kort, stabil
og effektiv lysbue minimerer risikoen
for ufullstendig innbrenning og bindefeil fordi lysbuen alltid er fokusert
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Arctech Helsinki Shipyard bruker
Kemppis teknologi
En av de som bruker Kemppis RGTløsning for smalspaltesveising er Arctech Helsinki Shipyard som har oppnådd å redusere fugevinkler fra 45 til
30 grader med den nye teknologien.
Skipsverftet bruker WPS- basert på
WPQR for mekanisert sveising ved
konstruksjon av isbrytere. «Ved å innføre den nye teknologien har vi fått lavere kostnader og bedre sveisekvalitet,» sier Arctechs produksjonsleder
for skrog.

S:36QR ),0(&+



6KLHOGLQJJDVW\SH

med A5 MIG Rail System 2500 for å
optimere nytteverdi og sveiseeffektivitet.
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GKN Aerospace Norges Smarteste Bedrift!

Nå kommer verktøyene for
norsk industris fremtid
Norsk industri ble for ti år siden
samlet i Norsk Industri. Jubileet
ble nylig markert med en storstilt
industrikonferanse. Der sto viktigheten av denne samlingen, kombinert med gode ord om fremtiden i sentrum. Tross oljenedgang
er det ingen nederlagsstemning i
Norsk Industri, snarere tvert om.
Nå snakkes det både om Toppindustrisenter og Industri Futurum
prosjektet.
For å ta det siste først så er Industri
Futurum Norsk Industris «svar» på
tyskernes «Industrie 4.0» og andre
lands tilsvarende tanker om fremtidens heldigitaliserte industrimuligheter. Når vi skriver Norsk Industri som
navn er det fordi det er organisasjonen
som står bak Industri Futurum, selv
om prosjektet uten tvil vil omfavnes
også av norsk industri.
Få om noen vil ha noe valg om norsk
industri skal klare seg i den internasjonale konkurransen, noe industrien
faktisk allerede gjør bedre enn den
jevne mann og kvinne i Norge kanskje
tror. Bare se på hvor mange norske
bedrifter som etter hvert nå har flagget
eller vil flagge sin produksjon hjem
fra såkalte lavkostland.
Møteplassen Agora: Industri
Futurum
Den 19. og 20. oktober 2016 vil
Agora: Industri Futurum bli Norsk Industris største arrangement gjennom
tidene. Det vil bli holdt på Clarion
Hotell og Kongress Senter på Gardermoen. Denne møteplassen, Agora: Industri Futurum skal bygge opp under
prosjektet Industri Futurum. Mer enn
25 arrangementer vil i disse to dagene
samles under paraplyen Agora Industri Futurum. Et industriarrangement
mer «dømt til suksess» enn dette er
kanskje vanskelig å finne?
Du finner mer informasjon og påmelSVEISEAKTUELT 02-2016  www.sveis.no

GKN Aerospace på Kongsberg vant den ettertraktede prisen for Norges Smarteste
Bedrift da denne ble delt ut under årets Industrikonferanse. Dette er en kåring i regi
av Siemens og Norsk Industri. Fra venstre er Odd Tore Kurverud, Odd Terje Lium og
Andreas Thorvaldsen.

dingsmulighet på: www.industrifuturum.no.
Toppindustrisenteret er et annet prosjekt, som foreløpig kun synes i være
på tankeplanet hos Kongsberg-gruppen. Men samtidig et prosjekt som
ikke overraskende møtte mange gode
ord under årets Industrikonferanse.
Ingeniørnytt så at Kongsberg-gruppens konsernsjef Walter Qvam fikk
mye oppmerksomhet blant de fremmøtte, inkludert fra folk fra regjering
og Storting, etter sin tale der ideen om
et Toppindustrisenter var blant de
interessante tankene som ble fremmet.
Gjennomgangstone er
samarbeid
Den gjennomgående tonen i nesten alt
som ble sagt under Norsk Industris industrikonferanse var «Samarbeid».
Klarer industrien å samarbeide, ikke
bare å sitte på hver sin tue, vil norsk
industri ha en spennende fremtid. Tonen var krystallklar fra både Walter
Qvam og Anne Marit Panengstuen,
Siemens Norges profilerte CEO. Men
alle syntes å stille seg bak, og hele
ideen bak organisasjonen Norsk In-

dustri handler jo også om nettopp
dette, samarbeid.
Den Norske Modellen ble gjentatte
ganger nevnt, samt behovet for å
videreutvikle denne inn i det heldigitaliserte samfunnet. En del av dagens
norske modell er den formelle, vår
måte å organisere vårt arbeidsliv på.
Men vel så mye ble det snakket om
lite hierarkiske ledelsesstrukturer og
nettopp samarbeidsånd som noe typisk norsk. Bare se hva vi f.eks. har
fått til innen idrett. Det er neppe å
trekke det for langt når vi tolker
«Toppindustrisenteret» som sterkt inspirert av nettopp idrettens «Toppidrettssenter»?
Spesielt snakket Walter Qvam om de
enorme mulighetene med denne digitaliseringen og hvordan vi kan gjøre
vårt land til en virkelig kunnskapsbasert industrinasjon.
Et siste og interessant poeng som ble
omtalt av flere er behovet for å gi fagarbeiderrollen bedre vilkår, gjør den
til et masterstudium. Verftseier og styreleder i Norsk Industri Kjersti Kleven var en av dem som talte sterkest
■
for dette.
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Gjør du dette kan resultatet
bli katastrofalt
Lar du gassflasken stå i skapet under grillen mens du bruker den? Da risikerer du i verste fall en eksplosjonsartet brann i grillen.
Grillsesongen står for døren, men før
man slenger kjøttet og grønnsakene på
grillen kan det være greit å ha kontroll
på sikkerheten.
Mange tror de kan sette gassflasken i
grillens oppbevaringsrom under grilling. Det bør man i høyeste grad
unngå.
– Kan bli katastrofalt
– Jeg skjønner at det er fristende. Det
ser ryddig ut og flaska passer gjerne
fint inn. Men resultatet kan bli katastrofalt, sier administrerende direktør
Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening i en pressemelding.
Gassflaskene er ikke konstruert for å
tåle varmen som oppstår inne i en aktiv grill. Når varmen stiger, vil trykket
i gassflasken øke.
– For at ikke flasken skal eksplodere,
er den konstruert slik at sikkerhetsventilen slipper ut gass for å lette på
trykket. Den svært brennbare gassen
vil da spre seg rundt inne i skapet. En
liten gnist fra grillen kan være nok til
å starte en eksplosjonsartet brann, sier
Kalheim.
Hold unna fettet
Propangass skal behandles med respekt, den utvider seg 250 ganger når
den eksploderer, melder brannvernforeningen.
– Riktig plassering av gassflasken er
så langt unna grillen at det ikke kan
dryppe fett på den. Gasslangen er
gjerne en meter lang, og det er tilstrekkelig, sier Kalheim.
Gassflasken skal heller ikke stå i direkte sollys. Blir den for varm, slipper
den ut gass.
Viktig å sjekke
Grilling med gass er både enkelt og
trygt, men det forutsetter at du går
gjennom et par sjekkpunkter før sesongen starter.
Et svært viktig sjekkpunkt er slangen
36

mellom gassbeholderen og grillen.
Hvis slangen sprekker, lekker gassen
ut og kan gi eksplosjonsfare. Gasslanger bør byttes ut etter to til fem år,
anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Godkjente gasslanger har påstemplet
en dato som viser når de er produsert.
For å vite sikkert om slangen er trygg,
bør du se nøye på den og gjøre en enkel sjekk selv. Kontroller datostempelet, men test også slangen ved å bøye
på den. Ser du sprekker, bør den byttes.
Én meter fra veggen
En annen klassisk tabbe er å plassere
grillen for tett inntil veggen.
– Avstanden bør være minst én meter.
Grillen skal heller ikke stå under takskjegget eller under en markise. Varmestråling eller flammer fra grillen
kan føre til at det tar fyr i omgivelsene, sier Kalheim.
Oppstår det flammer i grillen som du
ikke har kontroll over, skal du raskt
slå av gasstilførselen. I tillegg bør du
koble fra gassbeholderen og dra den
godt unna.
– Ikke slokk med vann
– Ikke slokk en brann i grillen med
vann. I en fettbrann vil vann bare
gjøre flammene større. Prøv heller å

Oppbevarer du gassbeholderen under
grillen ved bruk? Det kan gi deg en lite
hyggelig overraskelse.

kvele flammene ved å legge på lokket
eller ved å bruke et brannteppe, sier
Kalheim.
Når du griller, bør du ha tilgang på
slokkemiddel, for eksempel en slukkespray eller et brannslokningsapparat.
På tross av advarslene; å grille med
gass er relativt trygt.
– Kullgrillen og engangsgrillen har
forårsaket atskillig flere branner enn
■
gassgrillen, sier Kalheim.

TRYGG GRILLING MED GASS
• Sjekk om slangen holder mål. Se på datostemplingen. Ta lekkasjetesten ved
å smøre inn slange og koblingspunkt med tykt såpevann. Bobler viser gasslekkasje.
• Plasser grillen slik at det er minst én meter avstand til brennbart materiale på
alle kanter.
• Ha lokket åpnet når du tenner opp.
• Gassbeholderen skal ikke stå i grillens oppbevaringsrom under grilling, men
utenfor.
• Koble fra gassbeholderen når grillen ikke er i bruk.
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Bodø-bedriften Rapp Bomek
skal levere branndører
til Johan Sverdrup-plattformene
Rapp Bomek har siden starten levert noen ”titusener av sine
branndører til over 100 land”. De oppgir selv å ha en global
markedslederposisjon på nettopp branndører. Likevel er det noe
spesielt med Johan Sverdrup kontrakten. For selskapet utgjør
avtalen på 200 branndører en tredels årsomsetning.
Hengslede dører.

Skyvedører.

Technip og FMC
Technologies
fusjonerer
Fusjonen verdsetter det sammenslåtte selskapet til over 100 milliarder norske kroner. De forventede
kostnadsbesparelsene beregnes til
over tre milliarder. Technip arbeider
med subsea, offshore og onshore
feltutvikling, gassprosessering og
kondensasjon, refining, onshore rørlegging og petrokjemi.
FMC Technologies utvikler, produserer og tilbyr tjenester på systemer
og produkter til olje- og gassindustrien. Fusjonen ventes å være klar
tidlig i 2017.
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Hva skjer i
2016
10.-15. JULI

IIW KONFERANSE
MELBOURNE,
AUSTRALIA

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

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

22.000,-

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

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

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

Annonse- og artikkelfrist:
13. februar
9. mai
19. august
10. november

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

Bilag:
2 sidig A 4
13.000,4 sidig A 4
18.000,Større bilag etter nærmere avtale.
Alle priser i NOK og ekskl. mva.

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

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

www.sveis.no

NSFs HOVEDSTYRE 2016/2017
Erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87

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

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

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

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

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

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

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

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

Utviklet for din lønnsomhet
Alt du trenger for lønnsom mekanisert sveising fra én pålitelig leverandør:
Førsteklasses utstyr, banebrytende programvare og anerkjent verdensomspennende
salg, støtte og service nettverk.
Finn ut mer på kemppi.com.

A5 MIG RAIL
SYSTEM 2500

A5 MIG ORBITAL
SYSTEM 1500

A5 TIG ORBITAL
SYSTEM 150

And you know.

