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Giske på Sveise- og
materialkonferansen:

”Vi kan stå overfor
et vindkrafteventyr”

Sveiseteknologisk
Hederspris til
Sverre Eriksen

Foretrukket sortiment

høylegerte
tilsettmaterialer

Elga markedsfører et komplett
produksjonsortiment med tilsettmaterialer innen sveising av høylegerte
materialer

Elga har også rektangulære, 1 kg
forpakninger med 500 mm lange TIG
tråder. Alle fargemerket i henhold til
spesifikasjoner i NORSOK M601

Ett eksempel på dette er våre rørtråder som finnes i de fleste legeringer og utmerker seg med høy produktivitet og stabil, repeterbar kvalitet

Våre populære DryPac forhindrer hydrogenopptak i elektrodedekket inntil
du skal bruke dem.

Nytt av året er Cromacore 625,
Superduplex 25 Cr og Lean Duplex
22 Cr (LDX). Elgas rørtråder vil også
finnes i 5kg spoler

Oppdag Elgas brede sortiment og
store kunnskap innen sveising, en
kompetent leverandør av høylegerte
tilsettmaterialer.
Velkommen til Elga eller en av våre
forhandlere!

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

•
•
•
•
•

Metoder
MIG
TIG
Rørtråd
UP / Strip
Elektroder

•
•
•
•
•
•

Legeringer
309L / MoL
316L
Duplex 22 Cr
Superduplex 25 Cr
6Mo / 625
Lean Duplex 22Cr
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Innholdsfortegnelse:

® ODOROX er et registrert varemerke i The Linde Group.

La sikkerheten komme i første rekke
med ODOROX® lukttilsatt oksygen.
Du kan verken se eller høre lekkasjen, men du kan lukte den.

AGA – ideas become solutions.
www.aga.no

110231 0610 – 1.2 HL

ODOROX® lukttilsatt oksygen er et konsept, som på et tidlig tidspunkt varsler dersom en oksygenlekkasje oppstår. Konseptet
er utviklet av AGA, og gir et sikrere arbeidsmiljø for alle som jobber med oksygen i kombinasjon med brenngasser. Risiko for
brann og eksplosjon reduseres, fordi du varsles av en spesiell lukt dersom lekkasje oppstår og oksygennivået stiger til over
normalt nivå. AGA kan levere ODOROX® lukttilsatt oksygen i både flasker, pakker og fra tank. Dette gjør at alle som bruker
industriell oksygen i kombinasjon med brenngasser kan øke sikkerheten.

5

AKTUELT

Program-komiteen hadde
lagt lista høyt, men innfridde alle forventningene!
Program-komiteen til Sveis og materialkonferansen i Stavanger 2. og 3. september
kan sette seg godt til rette og ta i mot all rosen som strømmer mot dem med særdeles god samvittighet. At de hadde valgt temaer som fenget, interessante foredragsholdere og et fornuftig arrangementssted, fikk 120 travle bransjefolk til å rydde
plass i tette almanakker. At man tenker alvorlig på å gjøre konferansen til en årviss
foreteelse skremmer ingen.

Opplagt Giske åpnet
konferansen
Ministre er mye brukt til å kaste
glans over begivenheter av ulike
slag. Det være seg å døpe fartøyer
eller åpne viktige konferanser. Programkomiteen mente at næringsstatsråden var et godt valg i vårt tilfelle. Det var da heller ikke nei i
hans munn da han ble forespurt om
å komme til Stavanger. Det var en
frisk, offensiv og entusiastisk Trond

Giske som slo an tonen på morgenkvisten. Hva SveiseAktuelts redaktør fikk ut av statsrådens besøk kan
du lese som en egen sak her i bladet.
Da Helge Chr Aaby takket Giske
kunne han fortelle at istedenfor en
gave til konferansens foredragsholdere hadde Norsk Sveiseteknisk
Forbund valgt å gi kr 25.000,00 til
Kirkens Nødhjelp, og overrakte
Giske et takkebrev fra mottageren.

Dag 1 i plenum
Den første konferansedagen fortsatte
med 45 minutters foredrag, bare avbrutt av små pauser og lunch, stramt
men vennlig ledet av Helge Chr
Aaby.
I tur og orden fikk vi se og høre:
”Norsk leverandørindustri i et

Tone Hasle.

internasjonalt perspektiv” ved Jens
Abrahamsen, Norsk Industri (Aker
Offshore Partner).
”Fremtidige prosjekter for norsk
industri” ved Senior Vice President
Bjørn Kåre Viken, Statoil ASA.
”Rammevilkår for norsk produksjon” ved Magnus Stangeland, Bergen Group.
”Sveiseteknisk personell. Utdanning for å møte krav til kompetanse”
ved Sivilingeniør Sverre Eriksen.
”Offshore vindkraft – er det mulig
å konkurrere internasjonalt til tross
for fraværende hjemmemarked?”
ved Produksjonsdirektør Erik Stiklestad. Aker Verdal as.
”High strength steels” Advanced
Steels for Heavy Plates – Alloy design, Plates Produktion and Proper-

왗

Etter at NSFs daglige leder Helge
Chr Aaby hadde ønsket alle velkommen til Quality Airport hotell på
Sola, Stavanger, og takket sponsorene som velvilligst hadde bidratt til
konferansen, gikk man løs på innledningsforedraget.

AKTUELT
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Ove Egil Kleivenes.

Lars Magne Haldorsen.

Tor Guii-Larsen.

ties ved General Manager R&D –
Dr. Reiner Grill, Voesdalpine Grobblech Gmbh.
”Weldung of high strength steels”
ved Dr. Gerhard Posch, Böhler Welding Group.

gikk parallelt. Konferansens eneste
kvinnelige foredragsholder hadde
mange tilhørere da hun i Subsea sesjonen snakket om:
”Norsk industris muligheter i
fremtidige feltutbygninger” ved Senior Material Engineer Tone Hasle,
FMC Technology.
”Når sveis blir en idrett – er vi i
verdenstoppen. Krevende sveising
på eksotiske materialer.” ved Daglig
leder Arild Jørgensen, RPT Production AS.
”The welding fabrication of F22V
and CrMo steels – a challenge” ved
Technical Applications – Mr. Volker
Gross, T-PUT Böler Welding Group.
”Re-certification of well controll

equipement” ved Ove Egil Kleivenes, Det Norske Veritas.

Rett før klokken 1700 kunne
Helge Chr Aaby runde av konferansens meget vellykkede første dag og
ønske velkommen til festmiddagen
klokken 1900.
Den kan du lese om og se bilder fra
på sidene 10 og 11.

Dag 2 delt i to – Subsea
og Landbasert industri
Fredagen var delt i to temaer som

Det flotte sommerværet trakk deltagerne ut i pausene.

”Material og sveisetekniske utfordringer og erfaringer for rørledninger” ved Lars Magne Haldorsen
Statoil.
”Avansert sveiseutstyr for Subsea
produksjon” ved Roland Brunmaier, Fronius.

Dag 2 - Landbasert
Industri”
”Nickel base welding, shilding gases
for MAG, TIG and Plasma to improve process performances” ved
Joachim Grundmann, Air Liquide.
”Mekanisert sveiseproduksjon i
TITAN” ved Trond Teigen, Kone
Cranes AS.
”Key hole welding – Solution By
Innovation” ved Produkt Manager
Thomas Seidl.
”Kontroll og kvalitetssikring av
sveiseforbindelser” ved Daglig leder
Øystein Ferstad, Inspecta as.
”High alloy DUPLEX and austenitic stainless steel aspect on welding and fabrication” ved Clemente
Tallarico, Sandvik Material Technology.
”Optimalisering av pulverbuesveising ved bruk av sømløs rørtråd”
ved Idar Vartdal, NST Norge as.
”Mekanisert/automatisert sveising er en lønnsom investering” ved
Tor Guii-Larsen, Welmax as.
”Mekanisert sveising på INCONELL legeringer” ved Kjell Madsen, NLI Odda as.
■
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Næringsminister Trond Giske åpnet
Sveise og materialkonferansen:

- Ved å bruke vår offshorekompetanse innenfor vindkraft-utviklingen,
kan vi skape nye muligheter for den delen av norsk
industri når oljen og gassvirksomheten avtar, sa
næringsministeren. Han
mente vi var verdensmestre i produktutvikling og
omstilling.
- Vi er verdensmestre i omstilling
her i landet, sa Giske og viste til
kontrakten som Aker Verdal har
vunnet på stålunderstellet til en tysk
vindmøllepark i Nordsjøen. Se det
som eksempel på hvordan vi kan
overføre kunnskap og teknologi fra
et marked til et annet. Fra olje og
gass til offshorevind, fra konstruksjon og produksjon til fornybar
energi. Verdien på kontrakten Aker
Verdal har vunnet er på hele NOK
900 millioner.

Nye muligheter
- Selv om vi skal ha petroleumsproduksjon i minst 40-50 år til, kan vi
videreutvikle eksisterende næringer.
Giske viste til vindkraft som et område med særlige muligheter for norske selskaper og forskningsmiljøer
innefor offshore og maritime operasjoner.

Spesiell kompetanse
– Det er stor kompetanse på landbasert vindkraft i Europa. Men for
vindkraft i vann har vi en helt spesiell kompetanse i Norge, sa Giske og
la vekt på betydningen av norske
systemløsninger innenfor undervannsaktiviteter.

Fundament for å lykkes
- Verfts- og offshorenæringen har
35.000 personer som er sysselsatt

AKTUELT

”Vi kan stå overfor et
vindkrafteventyr”
innen bygging av skip og oljeplattformer, og 50.000 som er ansatt hos
tjeneste- og utstyrsleverandører til
maritim sektor og offshoreindustrien. Dette gir oss et fundament der
vi har muligheter for å lykkes, sa
Giske som viste til de maritime næringer som årlig skaper verdier for er
enn 100 milliarder kroner.

Sterke leverandørmiljøer
- Både i Rogaland, der vi har sterke
verfts- og leverandørmiljøer, og i
landet for øvrig, har vi virksomheter
som kan delta i det nye vindkrafteventyret, understreker Giske. I 34
kommuner jobber flere enn 20 prosent av de private i verft eller i utstyrs- og leverandørbedrifter. I noen
av disse kommunene er det over 50
prosent. Da snakker vi ikke lenger
om hjørnestensbedrifter, men om
grunnmurer.

sommer fikk konsesjon fra NVE til å
bygge og drive tre demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft utenfor
Rennesøy, Kvitsøy og Karmøy.

Regjeringen er med
Strategiplan for
miljøteknologi
I løpet av året skal regjeringen legge
frem Norges første helhetlige strategi for miljøteknologi, fortalte
Giske som påpekte at strategien skal
være et styringsdokument for regjeringens videre satsing på miljøteknologi og ny fornybar energi.

Gunstig utvikling
Som eksempler på en gunstig utvikling trakk han frem to av våre fremste energiselskaper Statoil og Statskraft som begge deltar i den store
satsingen på britiske Doggerbank.
Han viste også til bergensselskapet
Sway som med 137 millioner kroner
fra Enova har startet arbeidet med et
demonstrasjonsprosjekt for det som
kan bli verdens første vindturbin til
både bunnfast og flytende produksjon. Som et fjerde eksempel trakk
næringsministeren frem Lyse som i

Regjeringen er med på satsingen
gjennom RENERGI-programmet
under Norges Forskningsråd, og ved
etableringen av flere forskningssentre for fornybar energi (FME).
Dette kommer også eksisterende
industristeder til gode: For eksempel
når SIVA legger til rette for vindkraftsatsing ved å investere 120 millioner kroner i industriparken i Verdal.
Disse pengene deles ikke ut av ren
altruisme. De deles ut fordi det ligger et potensial for miljøgevinst, næringsutvikling og industrivekst i prosjektene. Heldigvis er det mange
gode prosjekter.

Giske optimist
- Jeg tror dette vil fortsette i høyt
tempo, sa næringsminister Trond
Giske som ser store muligheter i eksport og salg av norsk vindkraftteknologi i årene som kommer.
■

Høylegert tilsettprogram fra NST
NST INOX er vår nye produktserie for konstruksjoner og installasjoner med ekstreme krav
til styrke og holdbarhet. Denne serien er spesielt tilpasset høye krav til rustbestandighet,
syrebestandighet, samt nye supersterke legeringer som krever tilsvarende sveisetilsett.
Gjennom vårt merkesystem er produktene sporbare fra oppstart produksjon til levert
vare. Høy kvalitet og leveringssikkerhet gjør NST INOX serien til et riktig valg for å få
jobben gjort til riktig tid og kvalitet.

Fargekoding og
produktmerking

NST høylegert TIG-program
Farge

500 mm
1,6 2,0 2,4

Produktnavn

1000 mm
1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0

NST TIG 316Lsi
NST TIG 309Lsi
NST TIG 309LMo
NST TIG Duplex 2209
WEL TIG 329J4L (Superduplex)
NST TIG ERNiCrMo-3/(625)

Lagerførte diametere og lengder. Fullstendig info om MIG og TIG programmet finnes på vår side www.nst.no/INOX

www.erlingsdesign.no

Norsk Sveiseteknikk AS
Postboks 575
Brakerøya
3002 Drammen
Telefon + 47 99 27 80 00

Norsk Sveiseteknikk AS
Avd Møre og Romsdal:
6391 Tresfjord
Telefon + 47 71 18 44 00

Norsk Sveiseteknikk AS
Avd Sørlandet:
Rigetjønnveien 12B
4626 Kristiansand
Telefon + 47 38 01 11 30

www.nst.no
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tildelt en bransjeveteran og foregangsmann
Under festmiddagen på
Sveise- og Material-konferansen i Stavanger ba
daglig leder i NSF, Helge
Chr Aaby om salens oppmerksomhet for en gledelig begivenhet.
– Norsk Sveiseteknisk Forbund har
to ganger tidligere delt ut Sveiseteknologisk Hederspris. I år 2000 fikk
Eddie Flatås, Aker Stord prisen og i
2002 ble Audun Tveit, HSH tildelt
den andre Hedersprisen, sa Helge
Chr Aaby.
– Vi har igjen utsett en verdig og
fortjent mottager av vår Hederspris,
og jeg vil be leder av Hovedstyret i
Norsk Sveiseteknisk Forbund, Ove
Egil Kleivenes, om å lese opp statuttene for denne prisen.
Ove Egil Kleivenes: Statuttene for
Sveiseteknisk Hederspris lyder slik:
NSF har som forbundsidé å bidra
til å styrke den sveiseteknologiske
kunnskapen i norsk industri.
Formålet med Hedersprisen er å
stimulere interessen for sveisefaget
og derigjennom bidra til å heve det
sveisetekniske nivået.
Hedersprisen kan tildeles en eller
flere personer som har utmerket seg
innen fagområdet sveis- og materialteknologi.
Aktuelle områder kan være;
- Bidratt til løsningen av et komplisert sveisearbeid der det kreves
spesielt god sveiseteknologisk forståelse.
– Tatt i bruk nye sveisemetoder
eller gjennom oppfinnelser/erstatninger implementert ny teknologi.
– Arbeidet langsiktig og faglig
innen utdanning, opplæring og kompetanseheving ut over det normale.
– Utvist et spesielt sveisefaglig
engasjement der resultatet har bi-

dratt til forbedringer innen arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
– Utvist et spesielt engasjement
innen standardisering og internasjonalt arbeide.
– Utvist et spesielt engasjement til
knyttet NSFs virksomhet.
Minst et av kriteriene må være
godt oppfylt. Oppfyllelse av flere
kriterier styrker kandidatens stilling.
Prisen kan eventuelt deles med en
samarbeidspartner.
Prisen deles ut hvert andre år eller
sjeldnere, avhengig av tilgangen på
kvalifiserte kandidater.
Med dette som bakgrunn leste Helge
Chr Aaby opp prisvinnerens yrkesbakgrunn:
– Prisvinneren startet sitt yrkesaktive liv i Norsk Surstof og Vandstoff- fabrikk AS. Han har også
vært engasjert i Norgas AS, Unitor
Ships Service AS, Airco Welding
Products Inc., H. Astrup & Co, MK
Products Inc. og Teknologisk Institutt. Alle steder med et stort engasjement innenfor sveising, nye metoder
og implementering av ny teknologi.
– Fra tusenårsskiftet har han arbeidet med standardisering og sertifisering i Norsk Teknologisenter, Norsk
Teknologiforum, SEWEC Sertifisering AS, (Norsk Sertifisering AS,
Norsk Sikkerhetssertifisering AS og
ASAS Sertifisering AS som systemrevisor).
Helge Chr Aaby:
– Jeg regner med at de fleste nå aner
at det er Sivilingeniør SVERRE
ERIKSEN som er dagens mann, og
jeg ber deg Sverre om å komme opp
og motta Hedersprisen.
Stående applaus fra festmiddagens deltagere fortalte at dette var en
svært populær tildeling, og med
Sverre ved sin side fortsatte Helge:

En tydelig glad Sverre Eriksen takket for
tildelingen av Sveiseteknologisk
Hederspris. Her med Hedersprisen og
sjekken på kroner 10.000,00 som fulgte
med, sammen med NSFs Hovedstyreleder Ove Eigil Kleivenes, til venstre og
daglig leder Helge Chr Aaby.

- Sverre har gjort et viktig og banebrytende arbeid for NSF i de internasjonale organisasjonene EWF og
IIW.
– Han har vært formann i Governing Board i Norge fra 1991 og frem
til 2008.
– Han har vært delegasjonsleder i
CEN/TC 121/SC 1 (prosedyrer),
SC 2 (godkjenning av personell).
SC 4 (kvalitet), SC 5 (NDT), samt
komiteer innenfor termisk sprøyting.
– Siden 2007 har Sverre vært NSFs
representant i IIW komiteene IAB-A
og IAB-B.
– Dette var et kort resymé fra
Sverre Eriksens CV – etter nesten 50
års arbeide for norsk sveiseteknisk
utvikling!
– Ove Egil, vil du overrekke
Hedersprisen til Sverre …
■

AKTUELT

SVEISETEKNOLOGISK
HEDERSPRIS
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Outstanding middag
med standup
underholdning!
La oss ta det med en
gang. Om NSF lykkes i å
gjøre Sveise og materialkonferansen til en årlig
begivenhet så trenger de
ikke bruke mye krefter på
å fornye menyen til festmiddagen. Årets meny
tåler mange repriser.
Flott pyntede, runde 10-manns bord
skapte en fin ramme for festmiddagen i Stavanger. Som kvelden vert
ønsket Helge Chr Aaby velkommen
til bords og overlot til hotellets
kvinnelige hovmester å presentere
menyen.

Hans Morten Hansen
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Forretten var en lakserullade på
salatseng ledsaget av en velsmakende hvitvin. Hovedretten var grillet lammeskank på en kompott av
rotgrønnsaker. Rødvinen som ble
servert til, gjorde heller ikke skam
på sitt hjemland Italia. Desserten var
iskremkuler i flere farger som passet
godt til kaffe og cognac. Et utsøkt
måltid!
Under middagen fikk vi oppleve
at Sverre Eriksen ble tildelt NSFs
Sveiseteknologiske Hederspris, den
henger høyt, men at den var fortjent
kan du lese om som egen sak her
bladet.

Besøk av Årets Komiker!
Stavanger-mannen Hans Morten
Hansen som nylig stakk av med
Årets Komipris hadde avlagt oss et
besøk i en av pausene tidligere på
dagen. Han kom tilbake under middagen. Han er fersk innehaver av
Guinness-rekorden for verdens lengste sammenhengende standup opptreden på 36 timer. Vi var møre i
mageregionen etter 15 minutter. ■

Konferansens Gullsponsor, Böhler Welding Group, her ved sjefen sjøl Aage Samuelsen svarte strak ja da de ble spurt om å sponse konferansen. Her er han mett og glad
i ferd med å takke for maten.

FastMig Pulse 350/450
Mission control

It’s your welding mission
FastMig Pulse setter deg i førersetet. I tillegg til å
imponere som sveisemaskin, setter FasMig Pulse
nye standarder for hvilke valgmuligheter du har
som kunde. Foruten standard programvare, kan vi
skreddersy programpakker tilpasset dine spesielle
behov. Uansett hvilke sveisebehov du har, vil du
finne en løsning som gir deg optimalt utbytte,
både teknisk og økonomisk.
Kampanjepris i
september og oktober!

Mer informasjon om Kemppis løsninger
finner du på www.kemppi.no

AKTUELT
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Stabil arbeidskraft i Andebu!
Foran: Bernth Olav Korneliussen, daglig leder. Bak fra venstre: Asgeir Elvstedt adm dir. (25 år), Oddvar Orerød industilakkerer
(25 år), Jan Aadne, lager (25 år), Arne Furuheim, lager (25 år), Terje Soma, serviceteknikker (25 år), Jan-Erik Grytnes, salgsingeniør (30 år), Mads Nilsen, bestått fagprøve industrilakkerer, Hanne V. Brynjulfsen, økonomiansvarlig (25 år).

neste, seks av disse har vært ved bedriften i 25 år og en i 30 år. Samtidig ble to lærlinger hedret for endt
læretid og bestått fagprøve som industrilakkerer og platearbeider.
For bedriften som i dag har ca 45
ansatte er denne typen utmerkelser
ikke uvanlige, det er ansatte ved bedriften som har mer enn 40 års fartstid, enkelte vil rekke 50 år før de går
av med pensjon.
Holger’s AS er et eksempel på en
bedrift som ikke har merket finans-

krise osv. i den grad mange kanskje
fryktet. Så i sammenheng med sommeravslutning og utmerkelser til ansatte ble det også markert med bløtekake at man har sluttet kontrakter
for over 20 mill i juni. Dette er en
flott ordreportefølje som skal leveres
i løpet av siste halvår 2010 og første
halvår 2011. For å møte markedet er
bedriften i full gang med nyansettelser både av prosjektingeniører og
fabrikkansatte.
■

Alt klart til perfekt sveising av stål
TransSteel 3500/5000 er ensbetydende med intelligent industridesign, garantert enkel
håndtering, robust konstruksjon og lang levetid. Utstyrt med Steel Transfer Technology
oppnår du optimale stålesveisekarakteristikker med det digitalt styrte MIG/MAGsveisesystemet. Gjør deg klar til perfekt sveising av stål!

Robust og pålitelig
Enkel håndtering
Perfekt sveising av stål

FRONIUS NORGE AS, Finneveien 25, N 3300 Hokksund
Tel: +47/32/25 01 10, Fax: +47/32/25 01 11, E-Mail: sales.norway@fronius.com

www.fronius.com

Holger’s AS i Andebu er et firma
spesialisert på utstyr til industriell
overflatebehandling og billakkering.
Det har siden sist på 50 tallet vært
produsert denne type utstyr ved
bedriften som er lokalisert på Skjelland mellom Andebu og Kodal.
Kvaliteten i et spesialisert firma ligger i kunnskapen, det vil si hos de
ansatte der er derfor mye stolthet å
spore hos ledelsen i firma når de på
fredag hedret ikke mindre enn syv
av sine ansatte for lang og tro tje-

Vi har gassene
- du har valget!
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 eget utviklingssenter og sveiselab som kan hjelpe deg med valget.
Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv vår gassvelger for riktig valg av gass.
Du kan også ringe tlf. 400 04 755 for mer informasjon om våre beskyttelsesgasser.

www.yarapraxair.no
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Milliardkontrakt til
Aker Solutions
Aker Solutions har fått en milliardavtale med Clair
Ridge om levering av to stålunderstell til plattformer
vest for Shetland. Sammen med andre oppdrag er dette
med på å sikre aktivitet ved Aker Verdal ut første kvartal 2013.
Clair Ridge består av BP, Chevron,
ConocoPhillips og Shell. Kontrakten
har en verdi på 1,7 milliarder kroner.
- Med denne kontrakten, i tillegg
til Gudrun, Ekofisk 2/4L og vindkontrakten med RWE Innogy, har vi
arbeid til alle 600 ansatte ut første
kvartal 2013, sier administrerende
direktør Nina Udnes Tronstad til
Offshore.no.

Verdal og omfatter ingeniørtjenester,
innkjøp, konstruksjon og installasjon av de to understellene. Bore- og
produksjonsunderstellet veier
22.300 tonn, og boligunderstellet
9000 tonn. Ingeniørarbeidet starter
umiddelbart, mens produksjonen på
verftet vil ta til i juni 2011. Understellene vil være klar for transport
offshore i midten av februar 2013.

Er konkurransedyktig!

Dyktig ledelse og
kostnadseffektiv drift

Nyheten om den nye kontrakten
kommer ganske nøyaktig ett år etter
at Aker Verdal reduserte bemanningen med 155 ansatte på grunn av
lav aktivitet.
- Det vi gjorde i fjor var nødvendig for å skape tilstrekkelig konkurransekraft. Da er det tilfredsstillende
at vi nå viser at vi er i stand til å
vinne denne typen kontrakter i internasjonal konkurranse, sier Udnes
Tronstad.

Omfattende prosess
Arbeidet vil bli utført på verftet i

- Det er kjempehyggelig at Aker
Solutions Verdal har sikret seg en
internasjonal storkontrakt for bygging av to understell til Clair Ridgefeltet utenfor Shetland. Dette viser
at norsk leverandørindustri konkurrerer godt i det internasjonale marked, sier fagsjef i Norsk Industri
Olje & Gass, Runar Rugtvedt.
- Det som skal til er dyktig ledelse, topp fagarbeidere og kostnadseffektiv drift med høy kvalitet.
Dette er noe som verftet i Verdal har
vist gjennom kontrakttildeling både

Runar Rugtvedt, Norsk Industris nye
fagsjef Olje & Gass

til Ekofisk og Gudrun på norsk sokkel i det siste. Når de i tillegg har
landet en betydelig kontrakt innenfor offshore vindmølleteknologi
med bygging av 48 understell til en
vindmøllepark utenfor Tyskland, er
de også godt i gang med å utvikle
seg til en betydelig internasjonal
aktør på fornybar energi sektoren,
sier Rugtvedt.
■
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Aker Solutions tildelt separat rammeavtale
for inspeksjon og vedlikehold til en verdi av
NOK 730 millioner
Statoil har tildelt Aker Solutions størsteparten av rammeavtale for inspeksjonstjenester
på deres installasjoner offshore og landanlegg i Norge. Kontraktsperioden er for fire år
og inkluderer videre opsjoner på opptil fire år. Årlig volum i kontrakten vil variere, men
Aker Solutions estimerer typisk årlig kontraktsverdi på NOK 182,5 millioner per år.
Statoil annonserte i dag separate
rammeavtaler for inspeksjonstjenester i tilknytning til deres nye fordeling av rammeavtaler for vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet på
norsk sokkel. Denne rammekontrakten kommer i tillegg til annen rammekontrakt innen vedlikehold og
modifikasjoner tildelt av Statoil
denne uken. Aker Solutions viderefører med dette sine inspeksjonstjenester for Statoils offshoreinstallasjoner og landanlegg i Norge.
- Inspeksjon er en viktig del av
vedlikeholds- og modifikasjonsvirksomheten. Vi har bygd oss opp en
sterk konkurransekraft innen inspeksjon og vedlikehold gjennom lang

erfaring, god gjennomføringsevne
og satsing på ny teknologi. Vi ser på
denne kontraktstildelingen som en
bekreftelse på vår vedvarende og
forutsigbare gjennomføringsevne,
sier Stian Vemmestad, direktør for
vedlikeholds- og modifikasjonsvirksomheten (MMO) i Aker Solutions.
Rammeavtalen vil omfatte driftsinspeksjon på elleve av Statoils offshore olje- og gassanlegg; Statfjord
A, B og C, Gullfaks A, B og C,
Kristin, Åsgard A og B, Heidrun og
Njord, samt tre av deres faste landanlegg i Norge; Mongstad, Kollsnes og Sture. Typisk arbeidsomfang
vil inkludere årlige inspeksjonsprogrammer og detaljert planlegging og

utføring av inspeksjon av statisk
prosessutstyr og struktur slik som
rør, ventiler, trykkbeholdere og tanker for prosess-, utility- og drillinganlegg.
Kontrakten vil bli ledet ut fra
Bergen, mens ingeniørtjenester i tilknytning til inspeksjon vil bli utført
ut fra Aker Solutions sine lokasjoner
i Stavanger, Bergen, Mongstad og
Trondheim. Dette inkluderer arbeid
for rundt 180 ansatte. Forberedende
arbeid vil starte umiddelbart.
Kontrakten er signert og booket i
ordreinntaket i 2. kvartal 2010.
Kontraktsparter er Aker Solutions
sitt datterselskap Aker Offshore
Partner AS og Statoil Petroleum AS.
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Rundt 4000 ungdommer, 30 prosent
av dem som har søkt om lærlingplass i år, står midt i september foreløpig uten. Statoil er imidlertid blant
arbeidsgiverne som går mot strømmen. Selskapet har tatt inn 181 lærlinger i år.

Svak vekst i industriproduksjonen
Produksjonen i norsk industri gikk opp med 1,2 prosent fra mai ti og
med juli 2010 sammenliknet med den foregående tremånedersperioden,
melder SSB. På grunn av økt byggeaktivitet har veksten vært særlig
sterk i trelast- og trevareindustrien med 12 prosents vekst, mens gummi
plast og mineralsk industri økte med 6,4 prosent. Bygging av skip og
plattformer gikk opp med 3,3 prosent. Metallvareindustrien hadde derimot en nedgang på 1,4 prosent. Fra juli 2009 til juli 2010 gikk norsk
industriproduksjon opp med 7,3 prosent. I eurosonen gikk industriproduksjonen opp med 8,4 prosent i samme tidsperiode.

– Vi tar inn flere enn vi trenger selv.
De får god opplæring og ender med
et godt fagbrev.
Vi vet det frendeles vil være behov
for flinke fagarbeidere i fremtiden,
og vi tar et samfunnsansvar når vi
gir disse opplæring, sier Else
Amundsen, leder for Statoils
Lærlingteam.

Mer prisbevisste,
mindre
pølser
Stadig flere bilister nøyer seg med
å fylle drivstoff nå de nå svinger
innom bensinstasjonene skriver
Dagsavisen. Bensinstasjonene omsatte for 8,1 prosent mindre i juli i
år sammenlignet med samme periode i fjor, selv om drivstofforbruket
var stabilt.
– Det stemmer med de tilbakemeldingene vi får. Like mange er innom
bensinstasjonene som før, men de
nøyer seg med å kjøpe drivstoff og
bilrelaterte produkter og dropper
ofte kioskvarene, sier Jan Carho,
leder for Bensinhandlernes bransjeforening.
– Mye regn førte til nedgang i salget
av is og mineralvann som det er
vanlig å kjøpe på vei tilbadestranda,
sier Carho til avisen.

Teknologisk Institutt
Din totalleverandør innen sveiseteknologi
Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester innen
sveise- og materialteknologi. Vi har lang erfaring innen
opplæring, rådgivning og sertifi sering, og er blant
landets ledende leverandører innen sveisetekniske tjenester.
Vi er representert i Stavanger, Kongsberg og Oslo samt gjennom
et landsdekkende nettverk av underleverandører
I Stavanger kan vi tilby:
• Kurs i alle sveisemetoder og lodding
• Sertifisering av sveisere og lodder
• Utarbeidelser av sveiseprosedyrer
• 3. parts bevitnelse og produksjonsoppfølging
• Kurs i Sveiseinspektør NS 477/IWI
*) NS EN 473 sertifikat kan tas i forbindelse med kurset NS 477

• Kurs i Sveisekoordinator IWS
• Kurs i lesing av materialsertifikater
Mer informasjon/påmelding:
Tlf 51 88 02 16, faks 51 88 02 18,
e-post sidsel.simensen@teknologisk.no,
Alle kurs kan også holdes bedriftsinternt, eller
skreddersys etter bedriftens behov.
Ta kontakt for mer informasjon!

www.teknologisk.no
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Statoil tar inn
rekordmange
lærlinger
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13th NOLAMP Conference
Conference on Laser Materials
Processing in the Nordic
Countries
NTNU, Trondheim 27.-29.
juni 2011
Den tradisjonelle NOLAMP-konferansen vil finne sted i Trondheim
neste sommer. Dette er en to-årig
begivenhet som går på omgang
mellom de nordiske land. Den første
ble holdt i Oslo i 1987 og den niende i Trondheim i 2003. Nå er det
vår tur igjen, og vi håper på fyldig
deltakelse fra Norge. Trass i
”Nordic” i tittelen er det vanligvis
også betydelig deltakelse fra land
utenfor Norden.
Laserbearbeiding av materialer
har fått stadig økende anvendelse i
industrien over hele verden inkludert
Norden og Norge. Utviklingen både
med hensyn til anvendelser og utstyr
skjer raskt, så det gjelder å følge
med.
Emner som blir dekket vil omfatte
o Industrielle laserprosesser, som
Sveising
Skjæring
Overflatebehandling
Boring og merking
o Prosesstyring

o
o
o
o

Prosessmodellering
Laserbasert produksjonsteknologi
Ny laserteknologi
Eksempler på industrianvendelser

Tynnplateindustri, som for eksempel bilindustrien, har lenge vært en
hovedforbruker av laserteknologi. I
senere år er det imidlertid utviklet
nye, kraftigere og mer hendige lasertyper som er mer egnet for grovere
konstruksjoner. Kombinasjonen av
laser og buesveising, såkalt hybridsveising, har redusert kravet til fugetoleranser. Lasersveising og skjæring er for lengst tatt i bruk i skipsbygging. Nå arbeides det også med
utprøving av en-strengs sveising av
rørledninger. Dette bør åpne for nye
muligheter i norsk industri.
Som vanlig på slike konferanser
vil det være noen svært tekniske
foredrag fra forskning og utvikling.
Dessverre skjer det lite av det i
Norge. Likevel, det er ofte presentasjonene av nye anvendelser som
vekker mest interesse. Det finnes
sikkert mange slike fra norsk industri, som vil være av interesse uten-

lands. Og ikke minst, her kan man
lære av andres erfaring på første
hånd og stifte kontakter.
Mer informasjon, som blir oppdatert etter hvert, er å finne på nettsida
http://www.ntnu.no/videre/konferans
e/NOLAMP2011/index.html
Viktige datoer er:
1. november 2010
Frist for abstracts til foredrag
1. desember 2010
Beskjed om godtatt abstract
15. januar 2011
Foreløpig program klart
1. mars 2011
Frist for tidligregistrering
1. mars 2011
Frist for manuskripter
27.-29. juni 2011
NOLAMP-konferanse i Trondheim
Organisasjonskomiteen utgjøres
av Bjarne Bjørnbakk, Vitec, Hans
Fostervoll, SINTEF, og Einar
Halmøy, NTNU og Helge Chr Aaby,
NST. Praktisk assistanse til registrering, betaling etc. får vi av NTNU
Videre.
■

– Ikke i Lofoten

Knusktørr ølsommer

Det er svært lite sannsynlig at en oljeutblåsning som den i Mexicogolfen ville ha
fått tilsvarende konsekvenser dersom den
hadde skjedd utenfor Lofoten, i Norskehavet eller i Barentshavet. Det er konklusjonen Oljedirektoratet trekker etter å ha
sammenlignet forholdene i de ulike områdene. (NTB)

Sommersalget av øl var det dårligste på seks år, melder Bryggeriforeningen. Øltørken skyldes ikke utelukkende dårlig vær, ifølge
direktør Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen.
Nome sier ølomsetningen har gått jevnt og trutt nedover siden
2007, mens salget av vin og brennevin stadig øker.
Men ustabilt vær i sør og kaldt julivær i nord påvirket ølsalget,
som i juli sank med 9 prosent sammenlignet med i fjor. For hele
sommerkvartalet lå salget 3 prosent under fjorårets nivå. (NTB)
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Vibrasjoner fjerner indre
spenninger i metall
Indre spenninger som
følge av store temperatursvingninger (f.eks. ved
sveising) eller ved mekanisk bearbeiding (f.eks.
ved maskinering, valsing,
ekstrudering), fjernes tradisjonelt ved varmebehandling.
En alternativ metode basert på
energi tilført ved vibrasjon er tilgjengelig i Norge av ingeniørfirmaet
L.M. Dahl AS på Nesøya utenfor
Oslo.

Enklere, raskere,
rimeligere
Sammenlignet med varmebehandling har vibrasjonsmetoden mange
fordeler: den er både enklere, raskere og langt rimeligere. Særlig gjelder dette ved behandling av store og
tunge objekter. Det nødvendige utstyr er relativt lett og mobilt og behandlingen kan foregå på stedet.

Enkelt utstyr
Utstyret er enkelt og består av en vibrasjonsenhet og en kontrollenhet.
Vibrasjonsenheten festes
v.hj.a.skrueklemmer til arbeidsstykket som skal behandles. Dette tilføres så energi ved at det settes i mekaniske lavfrekvente svingninger.

Frekvensen reguleres inntil resonans
er oppnådd, og arbeidsstykket utsettes for disse svingninger i en viss tid
avhengig av vekten på arbeidsstykket som kan være fra 1 kg til 150
tonn, og behandlingstiden ligger
vanligvis i området 10 til 30 min.

Anerkjent metode
Metoden er spesielt velegnet i tilfeller hvor varmebehandling kan føre
til uønskede forandringer i materialets egenskaper eller overflate.
Begrensningene er knyttet til områder hvor varmebehandling likevel
er ønsket, for eksempel av årsaker
som reduksjon av hardhet, eller kodekrav i forbindelse med produksjon
og avspenning av trykkbeholdere.
Vibrasjonsmetoden er utviklet i
USA av "Stress Relief Engineering
Company." Der er den en vel brukt
og anerkjent metode som har vært i
bruk i mange år og er tatt inn i flere
standarder. For mer informasjon
kontakt L.M. Dahl på e-post:
post@lmdahl.noSe også
www.lmdahl.no som beskriver
metoden med fordeler og begrensninger.
■

The Specialists in welding integration

Mekanisert og orbital sveising
Utstyrsspesialisten

Bildene viser vår leveranse til Malm Orstad A/S. Maskinen består av gantry på 20
meter med 2 stk fullautomatiske sveiseenheter. Sveiseenhetene kan opereres
enkeltvis, uavhengig av hverandre, eller utføre samkjørte operasjoner. Maskinen
er spesialdesignet/bygget iht. Malm Orstad A/S sine krav for cladding og narrow
gap sveising.

TEMA Norge AS

er eksklusiv Polysoude-forhandler i Norge.
Spesialist i mekaniserte spesialtilpassede sveiseløsninger og orbialutstyr.
Ta kontakt med oss for mer informasjon!
Skvadronveien 19, 4050 SOLA, telefon 51 69 25 00
www.tema-norge.no -www.polysoude.com

Sveiseinnovasjoner
som gir bedre kvalitet for
brukeren
På messen EuroBLECH 2010, som avholdes fra 26. til 30. oktober, kan interessenter
av innovativ sveiseteknologi få ytterligere informasjon på standen til Fronius. Blant
annet TransSteel-teknologien for sveising av stål i maskin-, skips- og stålindustrien,
Virtual Welding, det PC-støttede sveise-/læringssystemet til opplæring og læreinstitusjoner, den nye lysbueteknologien CMT Advanced for fuging med minimal varmeinngang, og ikke minst den revolusjonære "sveisedysen" Contec. I hall 13 på
stand E 76 i Hannover viser Fronius de besøkende hvordan brukerne kan få praktisk
nytte av den nyeste utviklingen.
Kontaktsystemet Contec viser enkelt
hvordan en liten detaljendring kan
være en stor innovasjon. Konstante
prosessbetingelser og forlenget levetid på opptil 15 ganger er klare kvalitets- og produktivitetsindikatorer.
Ved jevne kontaktforhold mellom
Contec og sveisetilleggstråden matingen av sveisetråden konstant. Den
klare forlengelsen av levetiden øker
produktiviteten for hele prosessen.
Den reduserer både energi- og produksjonskostnadene. Unødig driftsstillstand med servicearbeid blir
også redusert. Maksimal prosesstabilitet gjennom hele kontaktsystemets levetid. Den forlenges effektivt
ved bruk av sveisetråder av aluminiums- og kobberlegeringer. En annen fordel er den enkle lagringen og
lave logistikkostnader, fordi det holder med ett Contec-system fra 0,8 til
1,6 mm.

Sveiseresultater med Contec sammenlignet med resultater fra tradisjonelle kontaktrør: Sveisesømmen (til venstre) er lik til å begynne med. Med Contec forblir den
identisk gjennom hele levetiden. Ved tradisjonelle kontaktrør (til høyre) endrer den
seg på grunn av slitasjer inne i røret.

Contec består i hovedsak av to
halvskåler, et trådføringsrør, en
trykkfjær og en strammemutter. Røret fører sveisematerialet nøyaktig til
kontaktpunktene på halvskålene.
Fjærene lager et kontinuerlig og
konstant trykk på halvskålene. Dette

Oppbygging og utførelse av det innovative kontaktsystemet Contec

gir 100 % jevn kontakt og en konstant TCP (Tool Center Point), til
tross for prosessbetinget slitasje av
halvskålene. Contec-systemet er patentbeskyttet.
■
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Alltid nye materialtekniske utfordringer
- og heldigvis også løsninger!
^ǀĞŝƐĞĞŬƐƉĞƌƚĞŶ ^ ůĞǀĞƌĞƌ ƌƆƌƚƌĊĚĞƌ Ɵů ĚĞ ŵĞƐƚ ƵƞŽƌĚƌĞŶĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ
ƉĊ ŵĂƌŬĞĚĞƚ ŝ ĚĂŐ͘ ^ƉĞƐŝĞůůƚ ǀŝů ǀŝ ŶĞǀŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ ƐŽŵ͗
^ƵƉĞƌ ƵƉůĞǆ͗
ϲϮϱͲEŝŬŬĞůďĂƐĞ͗
ϰϭϯϬͲϴϲϯϬ͗
^ϲϵϬͲƐƚĊů͗

^ƵƉĞƌĐŽƌĞ ĞƌŽŶϭϬϬy
'ĂŵŵĂ ϲϮϱs
KƵƚĞƌƐŚŝĞůĚ ϭϬϭEŝϭͲ,^Z
KƵƚĞƌƐŚŝĞůĚ ϲϵϬͲ,^Z

^ĞůǀĨƆůŐĞůŝŐ ŚĂƌ ǀŝ Ğƚ ďƌĞĚƚ ƐƉĞŬƚĞƌ ƌƆƌƚƌĊĚĞƌ ĨŽƌ ƐǀĞŝƐŝŶŐ ŝŶŶĞŶĨŽƌ ĂůůĞ ƚǇƉĞƌ
ƐŬŝƉƐͲ͕ ŽīƐŚŽƌĞͲ͕ ƌĞƉĂƌĂƐũŽŶͲ ŽŐ ŚĂƌĚďĞůĞŐŐŝŶŐƐĂƉƉůŝŬĂƐũŽŶĞƌ ŽŐƐĊ͊
<ŽŶƚĂŬƚ ŽƐƐ ƉĊ͗ ƉŽƐƚΛƐǆƉ͘ŶŽ
Sveiseeksperten AS
dŽƚĂůůĞǀĞƌĂŶĚƆƌ Ăǀ ƐǀĞŝƐĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ŝ ĚĞƚ EŽƌƐŬĞ ŵĂƌŬĞĚĞƚ͘

www.sveiseeksperten.no

Mail: post@sxp.no

důĨ͗ ϮϮ Ϭϴ ϬϬ ϵϮ
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Lesjøfors med unik fjærende
clutchdel produsert
for finsk stålvalseverk
Til en clutch i den tyngste
klassen hos et finsk stålvalseverk, har Lesjøfors
produsert en fjærende
clutchdel i profilert, spesiallegert fjærstål. En produksjon som kjennetegnes av svært høye krav til
presisjon og form.
Ovako er en ledende europeisk produsent av lange stålprodukter. Deres
kunder er hovedsakelig produsenter
av tunge kjøretøy, bil-og verkstedsindustrien.
Ovakos produksjon omfatter lavlegert stål og karbonstål i form av
stenger, valsetråd, rør og ringer.
Selskapet produserer ca. 2 millioner
tonn stål i året, har over 4000 ansatte
på tilsammen 16 produksjonssteder,
og flere salgskontorer i Europa og
USA.

Kompetanse och kapasitet til spesialprosjekt
For Ovakos stålvalseverk i finske

Imitra har Lesjøfors produsert en
fjærende clutchdel som skal brukes i
en clutch av enorme dimensjoner.
Clutchen er hele 2.5 meter i diameter og inngår som en viktig del del i
tilvirkningsprosessen.

Den fjærende clutchdelen danner en
sirkel, og utgjør en viktig del av
clutchens funksjon. For å passe inn i
konstruksjonen er clutchdelen produsert i spesialbestilt profilert fjærstål i dimensjonen 16 x 22 millimeter.
Den uvanlige konstruksjonen stiller
svært høye krav til presisjon og
form, og Lesjøfors er en av veldig få
fjærprodusenter i verden med kunnskap og kapasietet til å utføre en så
komplisert jobb, forteller Marko
Leinonen, kundeansvarlig i Lesjöfors Springs Oy i Åbo.

Fornøyd kunde
Ovako er svært fornøyd med sitt
produkt.
Lesjøfors har utformet og produsert
et produkt som helt tilfredsstiller
våre krav. Vi anbefaler varmt andre
selskap å inngå samarbeid med
Lesjøfors, forteller Osmo Hänninen,
teknisk sjef hos Ovako i Imitra.
Les mer på www.lesjofors.no

■
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International pris til Migatronic

Svejseren undgår ødelagte håndled, og nu har den nordjyske
svejsemaskinefabrik, Migatronic,
også modtaget den eftertragtede
pris ”red dot design award” for
brænderen, MIG-A Twist.
Red dot design award er en af de
tunge internationale priser inden for
industriel design. Den hører hjemme
i Tyskland, men dommerpanelet
tæller designchefer fra hele Europa,
USA og Asien.
MIG-A Twist blev første gang
præsenteret på svejsemessen i Essen
i efteråret. Selve svejsegrebet gør
svejserens arbejdsstilling ergonomisk korrekt, så arbejdsskader undgås. Det er nemlig håndtagets greb,
der drejer rundt om svanehalsen og
ikke omvendt, som ved de traditionelle fleksible brændere. Arbejdsstillingen bliver rigtig uanset hvilken
vinkel, der svejses fra.
Rasmus Falkenberg, industriel designer hos design-people, som har
været en del af udviklingsprocessen

for Migatronic, siger om dommernes
begrundelse for at vælge MIG-A
Twist:
- Brænderen står for god ergonomi, innovation og et praktisk produktdesign, der på samme tid udstråler kvalitet og funktionalitet.
Prisen er en blåstempling af den
danske fabriks brænder. Svejsehåndtaget bliver nu udstillet på designmuseum i Tyskland og beskrevet i
tykke årbøger sammen med andre
prisvindende industriprodukter.
- Det er fint selskab og svarer til
industriprodukternes blå bog. Drejefunktionen er revolutionerende, og
MIG-A Twist-konceptet er unikt,
fordi det er standard i alle Migatronics MIG-A Twist brændere og fordi
det er udviklet på en ny måde, så

Salt er bannlyst på
flyplasser
Det finnes andre våpen enn salt mot glatte vinterveier. Det mest
kjente er selvfølgelig sand. Ifølge Statens vegvesen finnes ingen
som er like effektive og som ikke har negative effekter. På flyplasser er salt bannlyst på grunn av frykt for korrosjon, rustskader, på vitale flydeler – mens bilene våre sklir rundt i saltsørpe
store deler av vinteren. På flyplassene brukes det organiske
kjemikalier.
- Vanligst er kaliumformat. Ulempene er at de organiske kjemikaliene er mindre effektive enn salt, og at de er mye, minst ti
ganger dyrere. Fordelene er at de brytes ned i naturen, men den
prosessen krever oksygen, noe som kan ha negative konsekvenser når den skjer i vann. Det går på begrensede områder, sier
forsker Alex Klein-Paste, som forsker på problemstillingene for
blant andre Statens vegvesen.

grebet drejer rundt om svanehalsen, siger Rasmus Falkenberg.
Migatronics produktchef, Torben
Henriksen, er glad og stolt over den
fornemme internationale designpris.
- Det glæder os at få så fin en pris
for det industrielle design, men det
er lige så vigtigt for os, at brænderen
er yderst robust, og at den rent
fysisk kan tilsluttes alle svejsemaskiner uanset fabrikat. Og så er der
den ekstragevinst, at der ikke er
nogen bevægelige dele indvendigt,
der kan forårsage utætheder, siger
Torben Henriksen.
For yderligere oplysninger kontakt:
Produktchef Torben Henriksen,
Migatronic A/S, tlf. 96 500 600,
www.migatronic.dk
■

TEMA Norge AS har levert 3 stk komplette Polysoude orbitalanlegg til Reinertsen AS. Leveransen
består av Polysoude sine spesialbygde strømkilder for orbitalsveising PS 406-2 og åpne sveisehoder med AVC/OCE samt tilførsel av sveisetilsett.
Reinertsen AS er en av de større aktørene i Norge
innen sine markedsområder med over 1800 medarbeidere og en omsetning på 3 milliarder kroner.
REINERTSEN er lokalisert i Trondheim, Orkanger,
Oslo, Bergen, Bodø, Göteborg, Stockholm, Stenungsund, Malmö og Murmansk. Personell fra Reinertsen AS i Orkanger og Murmansk har gjennomført produktopplæring ved Polysoude sin fabrikk i
Nantes – Frankrike. For mer informasjon om TEMA
Norge AS eller Polysoude se
www.tema-norge.no, www.polysoude.com
Eller ta kontakt med Lars Erik Dyrnes, daglig leder
hos TEMA Norge AS, telefon 51 69 25 01
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BESKYTT DITT DESIGN:

Ny ordning gjør det enklere å
verne seg mot kopiering
Med kun én søknad kan norske bedrifter fra nå av
få vern for sitt design i 65 land. – Ikke alle bedrifter
har like stor bevissthet om hvor viktig og nyttig det
er å beskytte seg mot uønsket kopiering. Flere bør
se på dette som en enkel mulighet til å forsikre
seg, sier Egil Sundet, bransjesjef i Norsk
Industri Møbel og interiør.
Torsdag 17. juni trådte en ny avtale
om internasjonal registrering av design i kraft for Norges del.
Én eneste søknad er det som skal
til for å få beskyttelse av egen design og designbeskytte varer i 65
land. Dermed er man bedre rustet til
å hindre piratkopiering. Søknaden
må fremmes på engelsk.
– En godkjent søknad gir enerett
til å bruke den beskyttede designen
kommersielt, forteller Marie Rasmussen, seksjonsleder i Patentstyret
til NRK denne uken. – Det betyr at
hvis noen er på markedet med et
produkt som til forveksling er likt
ditt, altså at det gir samme helhetsinntrykk, og du har beskyttet ditt
produkt, så kan du nekte dem å
bruke det.

Tydeliggjør rettigheter;
Omfatter alle slag
produkter
– For å kunne designbeskytte et produkt må designet være nytt på markedet. I tillegg er det et krav at det
har en individuell karakter som skiller seg fra andre produkter. Dersom
produktene oppfyller disse kravene
kan det meste designbeskyttes, sier
Marie Rasmussen i Patentstyret.
Avtalen omfatter altså alle slag av
produkter, fra tannkoster til biler og
fly, grafiske framstillinger, ikoner
og hjemmesider.
Patentstyret opplyser at det også
finnes beskyttelse på andre måter,
som i markedsføringsloven. Men det
kan være vanskeligere å bevise hva

man faktisk har rettigheter til. – Dersom du har en registrering, så har du jo også et
dokument på hva du faktisk
eier og har rettigheter til, og da kan
du be konkurrentene holde seg
unna, også før det kommer til en
konflikt.
Se lenke til Patentstyret om den
nye ordningen til høyre på siden.

Også et problem for
norske produsenter
Gjennom årene har mange norske
produkter blitt utsatt for kopiering
og plagiat. Møbelprodusenten
Stokke, med sin Tripp Trapp-stol fra
1972, er blant dem som har gjennomgått flere rettssaker i andre land
for å få en slutt på ulike former for
piratkopiering av produktet. Hadde
dagens ordning vært en mulighet da
Tripp Trapp ble laget i 1972, ville
dette mest sannsynlig ikke ha vært et
så stort problem for bedriften.

Beskyttelse av rettigheter
– praktisk ABC.
Modellavtale
Norsk Industri har fått advokatfirmaet Selmer DA til å skrive artikkelen ”Beskyttelse av immaterielle rettigheter – praktisk ABC for møbelindustrien”. Her gjennomgås hva
man kan beskytte og oppnå gjennom
patentering, opphavsrett, designrett,
varemerkerett og rett til andre forretningskjennetegn.
– Denne praktiske ABC vil gjelde
for bedrifter i de fleste bransjer og vi

K-Master, operatørstasjon for skip, fra
Kongsberg Maritime

anbefaler alle å gå gjennom denne,
sier Egil Sundet.
Den nye ordningen som Patentstyret nå kunngjør muliggjør en forenkling av søkeprosessen og beskyttelse
i mange land samtidig.
Selve designretten reguleres fremdeles av lovgivningen i hvert enkelt
land, slik at betingelsene for vern er
som før. Norsk Industri har utviklet
en modellavtale mellom designer og
produsent, og denne og liknende avtaler skal i prinsippet ikke berøres av
dette. Men vi vil nå gå gjennom
eventuelle praktiske avklaringer i
forhold til søkeprosess etc som bør
inntas, sier Sundet.
– Modellavtalen er utviklet for
Norsk Industri Møbel- og tekoindustriens bransjeforeninger, men vi inviterer andre til å ta kontakt for bruk
av avtalen, avslutter Egil Sundet.
Norsk Industri inviterer også til et
seminar den 30. september i år, i
bruk av denne og andre modellavtaler vi har utviklet.
■
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40 år og en million
svejsemaskiner
Migatronic fejrer 40 år med svejsemaskinerne, som har
gjort arbejdet lettere i fabrikshallerne i autobranchen
og den tungere industri.
Det begyndte i et hønsehus i Han
Herred den 1. september for 40 år
siden. En lokal mekaniker, en elektroingeniør og en maskiningeniør fik
opfundet og fremstillet en særlig
svejsemaskine til autobranchen. I år
runder fabrikken i Fjerritslev en million producerede svejsemaskiner siden starten i 1970.
De karakteristiske grønne svejsemaskiner er kendt verden over. Produkterne fra den nordjyske fabrik
forhandles i 50 lande, og 11 Migatronic datterselskaber i forskellige
lande er det blevet til gennem de fire
årtier. Flere førende bilmærker har
valgt den danske svejsemaskinefabrik som førsteleverandør til deres
bilfabrikker.
Autobranchen har hele tiden fyldt
godt på fabrikken i Fjerritslev.
- Vi har ligesom andre danske leverandører haft et forspring på bilreparationer. I 70’erne var en bil i
Danmark så dyr, at den i gennemsnit
holdt i 15 år. Det betød 3 hovedreparationer i hele dens levetid, så vi var
vant til at opfinde redskaber og maskiner til vedligeholdelsen af en bil.
Det kom os især til gode under oliekrisen, da alle de andre lande også
begyndte at reparere deres biler, siger Peter Roed, administrerende direktør i Migatronic.

Allerede i starten af 70’erne begyndte fabrikken på fremstillingen
af svejsemaskiner til industrien, der i
dag fylder mere i ordrebogen end
autobranchen.
De seneste års finanskrise har ikke
skånet Migatronic mere end andre
fabrikker, der leverer til metalindustrien, men virksomheden er velkonsolideret og har rustet sig til fremtiden ved konstant at fokusere på udvikling og på de nyeste produkter,
som markedet efterspørger.
- Vi skal være trendsætter og samtidig sørge for at kunne levere i en
driftssikker, høj kvalitet til den rigtige pris. Netop den balance er vi
konstant opmærksom på, siger Peter
Roed.
Produkterne skal være enkle, brugervenlige, hele tiden mindre, bedre
og med ny teknologi. Fabrikkens
slogan ”Tænd, tryk og svejs” er et
altafgørende omdrejningspunkt.
- Der skal ikke være 30 knapper at
indstille på hver gang, der skal svejses, siger Peter Roed. Vi er i front
og skal blive ved med at være markedsførende på svejseområdet. Kunderne skal købe tryghed hos os. Det
betyder for eksempel, at smedemesteren på Sicilien også skal opleve, at
vi kommer og reparerer hans svejsemaskine.

60 procent af produktionen på
Migatronic går til eksport. Antallet
af medarbejdere er 355. Enkelte
mosgrønne svejsemaskiner fra den
første produktion i september 1970
bliver stadig indleveret til reparation
på Migatronic fabrikken i Fjerritslev,
selvom de lige så godt kunne stå på
et museum.
■

Norsk Sveiseteknisk Forbund og
SveiseAktuelt gratulerer
Migatronic med 40-års jubileet!
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Statoil har tildelt Aker Solutions en rammeavtale for vedlikehold og modifikasjoner
på offshoreinstallasjonene Snorre A/B, Gullfaks A/B/C, Visund og Åsgard A/B på
norsk sokkel. Kontraktsperioden er for fire år og inkluderer videre opsjoner på opptil
fire år. Årlig volum i kontrakten vil variere, men Aker Solutions estimerer typisk årlig
kontraktsverdi på 1,1 milliarder kroner per år.
- Vi er godt fornøyd med å få tildelt
disse delene av Statoils rammeavtale
portefølje innen vedlikehold og
modifikasjoner. Dette er tjenester og
oppdrag som ligger innenfor vår
kjernekompetanse og vil leveres fra
hovedlokasjonene Stavanger, Bergen
og Trondheim, som alle er sterke
regionale sentre for vår virksomhet
langs norskekysten, sier Stian Vemmestad, direktør for vedlikeholdsog modifikasjonsvirksomheten
(MMO) i Aker Solutions.
Statoil annonserer i dag nye rammeavtaler for vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver på sine anlegg
på norsk sokkel. Aker Solutions er

en hovedleverandør innen disse tjenestene på norsk sokkel, og har lang
og bred erfaring I å utføre vedlikehold og modifikasjoner på flere av
Statoils offshoreinstallasjoner på
sokkelen og landanlegg.
- At Statoil fornyer tilliten til oss
og våre tjenester ser vi på som svært
positivt. Vår kjernekompetanse,
solide teknologi - og studiemiljø
sammen med en høyst endringsvillig
organisasjon gir oss god konkurranseevne i MMO markedet.
- Vår ambisjon er å bidra til HMS
resultater i verdensklasse for Statoil,

ha fokus på kvalitet i våre leveranser, kontinuerlig kompetanseheving
og stadig evne til å gjøre våre arbeidsprosesser mer effektive", sier
Vemmestad.
Typisk arbeidsomfang vil være
ingeniørtjenester, innkjøp, prosjektering, installasjon (EPCI) og ferdigstillelse, vedlikehold og studier,
samt prefabrikasjon.
Aker Solutions tjenester innen
vedlikehold og modifikasjoner for
Statoil vil bli utført fra Stavanger,
Bergen og Trondheim.
Forbereden arbeid under kontrakten vil starte umiddelbart.
■

Åke Hörnell årets Kjellbergmedaljör
Åke Hörnell har genom sin svetshjälm Speedglas vunnit erkännanden över hela
världen. När så Kjellbergmedaljen delades ut för tionde gången föll valet på civilingenjören och hedersdoktorn Åke Hörnell. Genom sin världskända svetshjälm med
flytande kristaller i visiret har han gjort stora insatser för svetsarens arbetsmiljö.
– I samband med ett examensarbete
– att mäta ljuset från svetsbågar –
märkte jag att det fanns ett behov av
bättre skydd för ögonen, berättar
prisvinnaren. Ljuset och stänk från
svetsbågen skadar ögonen om ögonskydden inte används på rätt sätt.
Och visst fanns det ett behov – sedan svetshjälmen Speedglas lanserades 1996 har mer än 1 500 000 hjälmar sålts runt om i världen. Tack
vare försäljningssuccén Speedglas
kunde Åke Hörnell 2004 sälja företaget till 3M för 750 miljoner kronor.
Det var i början av 80-talet han
tog fram det automatiskt nedbländande visiret som senare kom att
marknadsföras under namnet Speedglas. Glaset är ljust när du börjar

svetsa och mörknar när svetsbågen
tänds.
– Hörnells uppfinning har haft
stor inverkan på arbetsmiljön vid
svetsning över hela världen. Den bidrar starkt till fortsatt svetsproduktion i ett land som Sverige, eftersom
vi har höga krav på arbetsmiljön,
menar Mathias Lundin, vd på Svetskommissionen.
Svetsglasen ger svetsaren möjlighet att ha fullgott ögonskydd under
hela svetsprocessen vilket eliminerar
risken för de ögonskador som kan
uppkomma vid användning av konventionella mörka glas, där svetsaren ofta behöver ta bort skyddet för
att kunna tända svetsbågen på rätt
ställe.
Med hjälp av elektronik fungerar

flytande kristallelementen som slutare och reagerar på svetsbågen genom att omedelbart ställa sig i ljust
eller mörkt läge, efter behov.
Förutom den tekniska lösningen
med nedbländande glas har mycket
möda lagts ner på att minska hjälmens vikt och öka dess balans och
komfort.
– En traditionell hjälm sitter ungefär som en hink på huvudet, den är
väldigt sluten och det blir fort kvalmigt och fuktigt i den. Speedglas ger
inte den känslan och har gjort mycket för arbetsmiljön, menar Oskar
Juhlin. Oskar är industridesigner på
Ergonomidesign och en av dem som
varit med att ta fram hjälmen.
Mer information hittar du på
www.svets.se/kjellberg
■
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Aker Solutions signerer rammeavtale med
Statoil på 4,4 miliarder kroner
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NS-EN 1090-2 – Utførelse av
stålkonstruksjoner
Sveisekoordinatorer
Sveisekoordinator
Tabell fra NS-EN 1090-2
Ovennevnte standard som nå er
implementert i Norge (erstatter tidligere NS 3464) stiller krav til kompetanse til sveiseteknisk personell. En
viktig personellgruppe er SVEISEKOORDINATORENE som skal
styre det sveisetekniske arbeidet.
Standarden stiller kompetansekrav
med referanse til materialkvalitet og
materialtykkelse. Tabell 1 viser de
ulike nivå i forhold til utførelsesklassene av stålarbeider.

Utførelsesklasse
EXC 2

Stålklasse

S235 til S355
(1.1, 1.2, 1.4)

S420 til S700
(1.3, 2, 3)

EXC 3

S235 til S355
(1.1, 1.2, 1.4)

S420 to S700
(1.3, 2, 3)

EXC 4

Alle

t ≤ 25

Materialtykkelse
25 < t ≤ 50

t > 50

S

C

C

C

C

B
S

C

B: Grunnleggende teknisk kunnskap (eks.: EWS / IWS)
S: Spesiﬁkk teknisk kunnskap
(eks.: EWT / IWT)
C: Omfattende teknisk kunnskap
(eks.: EWE / IWE)

S

C

C

C

C

C

C

Tabell 1

Sveisekoordinator 1090-2 – nivå 2 og 3
Welding Coordinator 1090-2 – level 2 and 3
Ikke alle firmaer som arbeider med
stålkonstruksjoner har utdannet personell som dekker ovennevnte krav.
En undersøkelse som ble utført av
Norsk Stålforbund viser at mengden
av stålproduserende bedrifter i Norge
arbeider med platetykkelser opp til 50
mm og materialkvaliteter fra S 235 til
S 355 og med lite kvalifisert personell. Men det er personell med teoretisk bakgrunn for en spesiell videreutdanning for å bli Sveisekoordinator
1090-2- nivå 2 og nivå 3. Basert på
dette har NSF i samarbeid med Norsk
Stålforbund utarbeidet et opplæringsprogram som gir kompetanse til sveisekoordinatorer som arbeider innenfor tykkelses- og kvalitetsklasser som
er vist i tabell 2. De personer som tar
denne utdanning for å oppnå nivå 2
eller 3 kan senere videreutdanne seg
til IWS og IWT.

Utførelsesklasse

Stålklasser

Execution class

Steel classes

EXC 3

S235 til S355
(1.1, 1.2, 1.4)

EXC 2

S235 til S355
(1.1, 1.2, 1.4)

Materialtykkelse / Material thicknes
t ≤ 25

Nivå 2 /
Level 2
Nivå 3/
Level 3

25 < t ≤ 50
Nivå 3 /
Level 3

t > 50

Nivå 2: Nasjonal sveisekoordinator 1090-2 (IWS inngangskrav)
Level 2: National welding coordinator1090-2 (Entry level same as for IWS)
Nivå 3: Nasjonal sveisekoordinator 1090-2 (IWT inngangskrav)
Level 3: National welding coordinator 1090-2 (Entry level same as for IWT)
Tabell 2

Undervisningen vil komme i gang i høst og kursene vil bli gjennomført med
følgende timetall:
- 1090-2 – nivå 2: 60 timer etterfulgt av skriftlig og muntlig eksamen.
- 1090-2 – nivå 3: 90 timer etterfulgt av skriftlig og muntlig eksamen.
Informasjon om kursene vil bli lagt ut på NSFs og Norsk Stålforbunds
hjemmesider.
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I SveiseAktuelt nr. 3-2009 ble IW-opplegget i Norge presentert. Opplegget er nå i gang. Det er 4 opplæringsvirksomheter som er godkjent som ATB – Authorised
Training Body – Godkjent opplæringsvirksomhet:
- Aker Stord, Stord;
- Vitec AS, Verdal;
- Horten Ressurs, Horten;
- Orme Fagskole, Orkanger.
Det er flere virksomheter som har
informert om at de kommer til å
søke, bl.a. flere videregående skoler.

Per dato er det:
- 6 personer som er i avslutningsfase ved Aker Stord – 5 på ”Kilsveisprogrammet og 1 på ”Platesveisprogrammet”.
- 7 personer er i avslutning på ”Kilsveisprogrammet” og alle går videre
til ”Platesveisprogrammet”

Vi håper på at flere kommer inn
på dette programmet slik at vi kan
konkurrere med de øvrige land som
har implementert det. Det er tre land
som fremhever seg når det gjelder
antall diplomer per 31.12.2009:
- Tyskland – 31905;
- Finland – 3092;
- Sverige – 1492;
- Norge – 0.
- Europa – 42855.
Det store antallet som Finland og
Sverige har, kommer av at de har
fått det inn i utdanningen i de
videregående skolene. I Sverige er
det godkjent over 30 skoler og i Finland over 50.

Skoleverket i Norge (Departement
og Direktorat) er ikke interessert på
grunn av at det stilles for store krav
til kompetansen til instruktørene; for
strenge krav til kvaliteten på sveiseutstyret – og at det er avsluttende
skriftlig eksamen.
Men, mange videregående skoler
ser nå på muligheten for å implementere IW-utdanningen som fordypningsfag. Dette ser vi frem til!
På et IW-seminar på Rica Hell
hotell den 14. september i regi ad
Norsk Industri og Høgskolen i SørTrøndelag var det representanter fra
flere videregående skoler – fra Fredrikstad i sør til Bodø i nord.
Vi skal følge opp med artikler i
de kommende nummer av SveiseAktuelt for å vise fremgangen her i
landet.
■

Verdens første flytende
tidevannskraftverk sjøsatt
Natt til fredag den 13. august ble demonstrasjonsanlegget Morild II sjøsatt i Harstad. - Dette er en viktig
milepæl for oss. Fra oktober skal tidevannskraftverket
produsere ren, fornybar strøm fra Gimsøystraumen i
Lofoten, sier Eivind Nydal, administrerende direktør i
Hydra Tidal.
Demonstrasjonsanlegget har kapasitet til å kunne produsere 5 GWh
ren energi. Dette tilsvarer forbruket
til 250 husstander. Enova har støttet
byggingen av anlegget med 23 millioner kroner. - Det er mye hav-, kystog tidevannsstrømmer utenfor kysten av Norge. Vi tror det er mulig å
høste betydelige mengder ren energi
fra disse og Morild II skal bevise
dette, forteller Nydal.

Oppførte seg pent
Sjøsettingen viste at demonstrasjonsanlegget oppførte seg slik det

skulle. - Det viste seg at Morild flyter bedre og er mer stabilt enn vi
hadde beregnet. Tidspunktet var
valgt på grunn av en varslet springflo. Selv om det var natt til fredag
den 13. tror jeg det skal gå bra, sier
Eivind Nydal.

Verdens eneste
Så langt Hydra Tidal kjenner til, er
Morild det eneste flytende tidevannskraftverket i verden. Det er tatt
ut flere tekniske patenter på prosjektet, turbinbladene er bygget i limtre
fra Moelven. - Vi vil nå bruke noen

Verdens første flytende tidevannskraftverk, Morild II, ble sjøsatt i Harstad natt
til fredag 13. august. Foto: Eivind Fausa.

uker i havnebassenget i Harstad til å
ferdigstille anlegget og kjøre ulike
tester. Deretter skal Morild slepes ut
til Gimsøystraumen for oppankring.
I løpet av kort tid nå vil vi se om demonstrasjonsanlegget oppfører seg
slik vi har beregnet, sier Eivind
Nydal.
For mer informasjon, kontakt:
Eivind Nydal, administrerende
direktør Hydra Tidal:
90 55 80 87
kla
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WE DIDN´T
REINVENT THE WHEEL.
BUT THE WIRE.

STEIN-MEGAFIL®
SEAMLESS COPPER COATED FLUX CORED WIRE

STEIN-MEGAFIL® for your welding tasks.
This all around seamless flux-cored wire with unique welding properties has been created to suit
your welding requirements. Its structure has high dimensional stability and is free of any torsion
and twist making it an ideal partner for precision welding. It defies moisture absorption and therefore requires no re-drying. Its outstanding electrical conductivity and stable arc and puddle
characteristics are additional highlights.

Drahtzug Stein
67317 Altleiningen (Germany)

ENEIMPORTØR:

Tel: +49(0)6356 966-0
Fax: +49(0)6356 966-114

info@drahtzug.com
www.drahtzug.com

Tel: +47 55 15 40 06
www.tbentsen.no
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TIG OR PLASMA? WHY NOT BOTH?
The right welding technique or a combination of
welding techniques for
optimal productivity and
quality.

Plasma process: precision lathe.

plasma or TIG-welding process or
both combined. With large diameters you even have the choice to either weld from the outside to the inside, or vice versa. For some vessels
this constitutes a very interesting alternative. In any case, an integrated
camera allows the visual control of
the welding process. The sections
consist throughout of low-alloyed or
austenitic steel. Their length ranges
between 1000 and 3000 millimetres,
their diameters between 800 and
1500 millimetres and their wall
thickness between five and 40 millimetres.

Plasma process: seam welder for vessel longitudinal seams.

Polysoude defined to the user
exactly the most productive process
for every application and developed
the corresponding weld programmes. The strengths of the TIG welding process especially come to the
fore when welding low-alloyed,
thin-walled sections – heat input and
the addition of filler wire can easily
be piloted and controlled. For components with butt weld preparation
and wall thicknesses up to eight millimetres, the plasma welding with
cold wire is the right choice. For
bigger wall thicknesses, the procedure combination takes effect: the

TIG torch with three alternative filler metals.

왗

Nantes, 23th July 2010. In the fabrication of components for nuclear
power plants, safety is the first priority. Safety is guaranteed by using
high quality materials, complex production processes and the highest
quality standards. All things considered, also in this industry – like in
any other – production costs are of
particular importance. The world
market leader in mechanised and
orbital welding, Polysoude, Nantes,
France, tailored a welding solution
for a Russian supplier of pressurevessels to bring in line the required
productivity and security.
This company, manufacturing its
pressure-vessels, has an export ratio
of 80 per cent and attaches great importance to short delivery schedules.
A joining system was drafted made using standard mechanised
components - offering the optimal
welding technique, the optimal procedure combination for any wall
thickness, for any diameter and for
any material type.
This system uses either the
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Hva skjer .....
2010
JULI
11. – 15.

IIW ÅRSMØTE I ISTANBUL, TYRKIA

AKTUELT

SEPTEMBER
2. – 3.

SVEISE OG MATERIAL KONFERANSEN 2010

OKTOBER
18. – 20.

YRKES NM I SVEIS PÅ LILLEHAMMER

20. – 22.

NORDISKT SVEISEMØTE I STOCKHOLM

20. – 22.

NORDISK MESTERSKAP I SVEIS I STOCKHOLM

Det gamle misjonærparet skulle reise hjem etter mange års opphold i utenlandstjeneste og hadde lagt seg til mange vaner. Blant annet hadde de i alle år
hatt mange forskjellige kjæledyr. Da tiden for å reise hjem nærmet seg begynte
de å diskutere hvordan de skulle greie å få med seg sine kjæreste favoritter
hjem til gamlelandet. De visste at det var forbudt å innføre eksotiske dyr, men
kjærligheten til kjæledyrene var sterkere enn fornuften. Mannen som hadde en
slange som sin favoritt mente han kunne ta den rundt livet, innenfor skjorta, og
mente at det kunne gå bra.
Kona derimot hadde forelsket seg i en minirotte og kunne ikke tenke
seg et liv uten den.
– Jeg putter den i trusa, sa hun til mannen, det bør gå bra mente hun.
– Ja, men tenk på den lukta da, sa ektemannen.
– Jaja, sa kona. Det er forsøket verdt. Dævern så dævern!

SVEISEINSPEKTØRER

NS 477/IWI
• TEKNOLOGISK INSTITUTT MATERIALTEKNOLOGI,
Stavanger;
• HSH/AKER STORD,
Stord;
• FORCE TECHNOLOGY
TRAINING AS,
Kristiansand.

PERSONELL FOR
SVEISEKOORDINERING:
IWS
• TEKNOLOGISK
INSTITUTT MATERIALTEKNOLOGI,
Stavanger;
• HSH/AKER STORD,
Stord.

IWT
• HARSTAD TEKNISK
FAGSKOLE, Harstad;
• ORME FAGSKOLE,
Orkanger (klar for godkjenning)
• STORD OPPLÆRINGSSENTER, Stord.

fortsettelse fra side 33
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root is welded with plasma/cold-wire process,
the filler and cap pass with the hot-wire TIG
process.
Depending on material and material thickness,
welding speeds reach between 60 and 250
millimetres per minute; the number of welding passes is small; the controlled heat input
is assured at any time.

NSF HAR
GODKJENT
FØLGENDE
OPPLÆRINGS
VIRKSOMHETER

Plasma torch with trailing box.

IWE
• HSH/AKER STORD,
Stord.

Scope of delivery:
Power source 600 PC
Plasma torch with wire feeder
TIG hotwire torch with wire feeder
Camera
Column & boom with motorised compound slide rest for Arc Voltage Control
(AVC) and Torch Oscillation Control (OSC)
Alternatively positioner/rotator
■

IW (Internasjonal Sveiser)
• AKER STORD, Stord;
• VITEC AS, Verdal.
• Horten Ressurs, Horten

Connect and go.
Med MINITOP er du klar på et øyeblikk
Air Liquides Minitop™-flaske
er alltid klar til bruk. Tilslutt
slangen og start arbeidet.
Så enkelt er det.
Minitop™ er en liten og lett
trykkflaske som er meget lett
å håndtere. Den har integrert
og beskyttet reduksjonsventil
som er utstyrt med on/off-arm,
innholdsmåler og håndtak.
Bytteflasken Minitop™ er det
perfekte valg om du ikke har et
stort gassforbruk. Du betaler
et engangsbeløp for retten til å
bruke flasken. Heretter slipper
du helt kostnader for abonnement på leieflasker. Du betaler
kun for gassen. Når flasken er
tom, kan du benytte deg av vår
enkle og raske bytteordning.
Vi legger nemlig stor vekt på å
gjøre din hverdag så enkel som
mulig.
Les mer om dine muligheter
med Air Liquide på
www.airliquide.no

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

Mer enn 150 forhandlere, sjekk...

www.esab.no
firmapost@esab.no

