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Kempact RA
Switch on the new standard
Kempact RA sets new standards in the compact MIG/MAG class
Design features include precise welding control, energy cost
reduction, Brights™ cabinet lighting, plus GasMate™ chassis
design. Range options include 180, 250 and 320 ampere power
sources in either Regular (R) or Adaptive (A) models, serving
the needs of light to medium fabrication workshops.

www.kemppi.com
Energy efficient
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Innholdsfortegnelse:

Oras har kontroll
på gassflaskene.

Tom Erik Hansen
er verk stedleder i Oras AS, som har ca. 110-120 gassflasker fra AGA i omløp ute på forskjellige prosjekter til enhver tid.

Med
Med chip
chip i ttoppen
oppen
har
har d
du
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ontroll p
på
å ttroppen!
roppen!
Konkurrer med familien Gassmo, som består av to
millioner gassflasker med ICC® Individual Cylinder Control.
Les mer om fordelene for Oras og delta i konkurransen
på www.aga.no/icc eller besøk din nærmeste forhandler.
Du kan vinne flotte premier.

For å skanne QR-koden kan du laste ned en
QR-skanner fra App Store eller Android Market.
Last ned applikasjonen, og du er klar til å skanne.

www.aga.no

Vårt konferansehotell ligger praktfullt til ved siden av den nye hoppbakken, med en eventyrlig utsikt over byen og fjorden.

4. og 5. oktober 2012

Viktige dager i en
80-årings liv!
Holmenkollen Rica Park Hotel er helt klart stedet for deg
som ønsker inspirasjon og faglig påfyll, og som vil holde
deg à jour med utviklingen og nyvinninger innen forskjellige produksjonsteknikker og sveiseapplikasjoner.
Kollegaer fra hele Norden og andre deler av det internasjonale sveisemiljøet kommer til Oslo og Nordic
Welding Conference, høydepunktet i NSFs 80-års
markering.
Du finner programmets fire hovedtemaer på side 6 i
dette SveiseAktuelt, og alle detaljer om konferansen og
påmelding på www.sveis.no
Er du sent ute holder vi døren åpen så lenge det er
ledige plasser og praktisk mulig og få deg med.
Du treffer konferansekomitéens leder Helge Chr Aaby
på 92 86 69 68.

NORDIC WELDING CONFERENCE

2012

Holmenkollen Park Rica Hotel, Oslo
4. – 5. oktober 2012
To dager fylt med inspirasjon, teknikk og faglig påfyll.
•
•
•
•

Programmet har fire hovedområder:
OLJE OG GASS/SUBSEA – TEKNOLOGISKE UTFORDINGER
LANDBASERT INDUSTRI – NORSK KOMPETANSE SOM ET
KONKURANSEFORTRINN
PRODUKSJON TIL FORNYBAR ENERGI – VIND/VANN
NORSK SKIPSINDUSTRI – MULIGHETER I ET KONKURANSEUTSATT
MARKED

Program og innbydelse finner du på www.sveis.no
Det er fortsatt ledige plasser. Gå inn på www.sveis.no og meld deg på
til årets konferanse i produksjons og sveiseteknikk.

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

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

www.teijo.no
!
Nyhet

Punktavsug for sveis, slip m.m.

Filter - støv/oljetåke

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!
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Titan
Dette spesielle materialet gir vektre-

Typisk detalj oppsveist til venstre, og ferdig bearbeidet komponent etter maskinering.

duksjon i og med at det er et lett materiale, det tåler svært høye temperaturer og det er meget motstandsdyktig mot korrosjon.
Mest brukt er titan grad 2 og grad
5. Grad 2, tilnærmer rent titan, har
best motstand mot korrosjon og brukes derfor mye innen olje og gassindustrien, mens grad 5 (titanlegering

med aluminium og vanadium) har
høyest styrke og brukes mest i flyindustrien.

Kundene
Kundene finnes over hele verden,
men med en tyngde i USA hvor
40 % av markedet world wide finnes. Et marked som er stigende.
Markedet finnes innen mange ulike
områder som olje- og gass, forsvar,
og flyindustrien. Flyindustrien er et
meget spennende marked da man
regner med at det i løpet av de neste
15 – 20 år vil produseres mer enn
33.000 fly. 60 % av disse representerer en økning i total antall fly i verden, mens 40 % er erstatning av
eksisterende fly som må skiftes ut.
Strengere krav til utslipp fra nye fly,
betyr at kompositter benyttes i
økende grad for å redusere vekten.
Dette øker også bruken av titan,
fordi titan og kompositter går utmerket sammen i motsetning til aluminium som er mye brukt i eldre fly.
De største markedene er kommersielle fly som står for 35 % av titan-

왗

Norsk Titanium Components
(NTiC) beliggende på Eggemoen
ved Hønefoss er et ungt firma. De
etablerte seg i juni 2007, og er altså
ikke mer enn 5 år gammelt. Men de
har brukt tiden godt, og har allerede
etablert seg som en vesentlig aktør i
et meget spesielt og krevende marked. Men de har hatt mange opp og
nedturer frem til der de er i dag.
Mye prøving og feiling i starten,
men denne lille bedriftskulturen som
befinner seg på det indre østlandet,
de ga aldri opp. De har kommet
frem til en produksjonsmetode som
gir god kvalitet.
Hvordan er denne spesielle produksjonsmetoden ?
Ja, det er de relativt hemmelighetsfulle rundt. De ønsker selvfølgelig ikke å vise alle hemmeligheter
rundt dette, men kort kan det sies at
hele konseptet bygger på at de sveiser opp komponenten så lik den endelige formen som mulig. Deretter
blir den maskinert til det endelige
produktet. Se også bilde som viser
dette.

AKTUELT

Norsk Titanium Components,
et norsk industrieventyr
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markedet, forsvarsindustrien representerer 12 %, mens annen ulik industri er 38 % av markedet.
Den 27. juni i år arrangerte Norsk
Titanium Components et titan seminar, Titanium Day hvor over 60
interesserte personer fra mange kanter av verden hadde tatt turen for å
se og høre om titan generelt og
NTiC spesielt.
På denne dagen fikk vi mange
svært interessante foredrag som
lærte oss mye om materialet titan,
om NTiCs produkter og mulighetene
deres i et krevende marked.
Adm.dir. Petter Gjørvad informerte om at NTiC er spesialister i
produksjon av høykvalitets komplekse titan komponenter. De har utviklet og industrialisert teknologien
for produksjon av titankomponenter
som signifikant forbedrer prosessen
gjennom verdikjeden. NTiC s titankomponenter er karakterisert ved
høy kvalitet til konkurransedyktige
priser, korte ledetider og økt designfleksibilitet. Petter Gjørvad avslutter
med å si av deres ambisjoner er å ta
vare på sine kunders totale titanbehov.
Dagen ble ikke mindre spennende
av at alle deltagerne fikk seg en helikoptertur. En fin gest som virkelig
understreket at vi var i et høytekno■
logisk miljø.

AKTUELT

Titanium Day

Lyse og moderne lokaler med en fantastisk beliggenhet på Eggemoen ved Hønefoss
med egen flystripe på over 2 km som nærmeste nabo.

AGA AS er akkreditert til å utføre ferdigkontroll og
systematisk tilstandskontroll iht. ”Forskrift om
håndtering av farlig stoff”.
Fra 1. august 2012 krever Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at kontroll av gassanlegg skal utføres av et akkreditert
inspeksjonsorgan. AGA er en av de
første virksomhetene i Norge som
har fått innvilget denne akkrediteringen.
Kravet om uavhengig kontroll av
gassanlegg trådte i kraft 1. januar
2011. Dette betyr at AGA nå kan utføre inspeksjoner av nye gassanlegg(ferdigkontroll) i tillegg til sys-

tematisk tilstandskontroll av eksisterende anlegg.
– Vi har jobbet lenge med dette,
og er veldig glade for at vi nå står
med akkrediteringsbeviset i hånden,
sier øystein Eriksen, administrasjonsleder for AGA Inspeksjon.
– Dette er en anerkjennelse av
AGA som en seriøs aktør i bransjen,
og vil bidra til å øke sikkerhetsnivået på gassanleggene i Norge,
understreker han.
Akkreditering er en offisiell aner-

kjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte
oppgaver i samsvar med gitte krav.
fortsettelse side 38

KOMPETANSE PÅ
TILLSETTMATERIALER
Med sine seks sterke varemerker tilbyr Böhler Welding Group et komplett sortiment av produkter og teknisk support for sveiseindustrien. Vår erfaring og kompetanse bygger på mer
enn 100 år i bransjen og strekker seg fra produksjon av stål til optimerte, kundetilpassede
løsninger. Takket være vårt verdensomspennende distribusjonsnett kan kunder over hele
verden dra nytte av vår ekspertise.
Böhler Welding Group Nordic er konsernets salgsselskap i Norden og Baltikum. Hovedkontor og sentrallager ligger i Avesta, Sverige, sentralt plassert i regionen. Der har vi bygget opp
et moderne teknikk- og logistikksenter som også støtter våre salgskontorer og lokale lager
i Solbergelva, Norge og Vantaa, Finnland.
Böhler Welding Group Nordic AB
Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva
Tel: +47 32238030, Fax: +47 32238040, www.bwgnordicsales.no

www.bwgnordicsales.no

Han er født i Skien i 1948 som nummer tre i en søskenflokk på seks. Fire jenter og
to gutter. Han minnes en trivelig barndom med en omsorgsfull, hjemmeværende mor
og en far som var jazzmusiker. Etter folkeskolen fulgte to år på Gimsøy framhaldsskole.
16 år gammel dro han til sjøs. En gang mens båten lå til ombygging ved Drammen Slipp
traff han sin kone. Året etter mønstret han av og tok sveisekurs i Drammen og Svelvik.
Åge Samuelsen (64) er vår Sveiseprofil.

”Ofte spennende men aldri
kjedelig”
Det er riktig at Åge Samuelsen takket for seg i et
tidligere SveiseAktuelt og
gikk i pensjon fra nyttår.
At han ikke har vært Sveiseprofil før er ikke hans
skyld.
Tidlig til sjøs
Som 16-åring mønstret han på som
messegutt på Fred Olsens nye stykkgodsbåt Buffalo, verden første ”roll
on roll of” skip. I 1965 lå båten til
ombygning ved Drammen Slipp.
Under en tur på land sammen en
annen 19-åring, traff de to kusiner.
Etter at gutta mønstret av ble de gift
med hver sin kusine.

Ansvarlig for torpedomateriellet
– I 1968 var jeg klar for militærtjenesten. Jeg fikk velge tjenestegren

Åge i sitt ess. Her takker for maten
etter festmiddagen under Sveise- og
materialkonferansen i Stavanger i 2010.

og valgte marinen og vervet meg for
tre år. Her ble jeg fort ansvarlig for
alt torpedomateriell i 21. MTBskvadron ved Håkonsvern i Bergen.
Her fikk han også sin sveiseteknisk
utdannelse i Bergen og Kristiansand.
– Så ble det Drammen og så
Liberia?
– Jeg begynte hos Drammen Sveiseverksted direkte fra militæret, med
ansvar for montasjen av prefabrikkerte renseanlegg. Der var jeg til jeg
dro til Liberia i 1975 hvor det ventet
en jobb i et gruveprosjekt på de
sveisetekniske avdelingene i Yekepa
og Buchanan.
– Etter tre år i Liberia ble jeg hentet hjem i 1978 av en tidligere sjef i
militæret til en jobb i UTP, hvor jeg
ble daglig leder i 1984.
I 1991 skiftet bedriften navn til Böhler UTP og i 1996 ble navnet Böhler
Thyssen Sveiseteknikk og endelig i
2001: Böhler Welding Group. Etter
omorganiseringen i 2008 er det korrekte navnet Böhler Welding Group
Nordic.

Godt humør, blid og omgjengelig har
kjennetegnet Åge i alle år.

– Om du skal oppsummere et
langt liv i bransjen er kanskje hendelser du husker bedre enn andre?
- Det har hendt mange hyggelige
ting underveis, det var ofte spennende, men aldri kjedelig.
Jeg var sentral da vi under et prosjekt hos Kaldnes i Tønsberg fikk
samlet de norske oljeselskapene og
fortsettelse side 36

Motor Torpedo Båten ”JO” var Åges arbeidsplass i to og ett halvt år.

AKTUELT
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Varmebehandling med

k
ik
duksjonsteogkn
inkostnadseffektiv
rask
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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POLYVIEW
AKTUELT

HIGH RESOLUTION VIDEO MONITORING AND RECORDING
SYSTEM FOR WELDING OPERATIONS
The automation of welding is becoming more
widespread with a view to
increasing productivity
and guaranteeing repeatability and consistency of
results using more and
more specific welding
procedures.
On this basis, operators
play an essential role in
the supervision of welding
operations. According to
the complexity of the
parts and the importance
of the task in question,
tracking during welding
can be automatic or carried out manually, which
of course implies continuous visual monitoring.

fore the video monitoring system often remains the only solution enabling us to face difficulties related to
difficult accessibility or the environ-

Fig. 4: Rugged rack mounted monitoring cabinet for on-site use.

ment close to that of the welded
joints.
Some of the most recurrent situations concern for example the presence of preheating, access restrictions encountered in the case of narrow gap grooves, internal weld configurations as well as the proximity
of high energy welding arcs or radiation exposure encountered by the
human body in the nuclear industry.
POLYSOUDE has set up a R&D
program in response to these various
applications destined to create a panoply of industrial solutions.
The common point to all of these
variants is the control panel itself,
grouping together the useful commands in order to optimise image
adjustment. This control panel is ergonomic and perfectly adapted for
welding operations. (Fig. 4)
It is each individual camera which

왗

In terms of the extent of assistance
required by operators, today, one out
of three installations is equipped
with a video monitoring system. The
main objective often being the quest
for comfortable working conditions
so as to avoid fatigue and maintain
the operator’s concentration. There-
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V
Vi har gassene
AKTUELT

- du har valget!

Hos Technip Norge i
Orkanger
Sammen med Sveiseekspertens Tor
Arne Helland besøkte vi i våres Technip Norges produksjonsanlegg i Orkdal. De er blant verdens ledende på
produksjon av rør og utbygging av
undervannsfelt.
Welding Manager Tore Håbrekke tok oss med en
runde på det imponerende anlegget hvor de produserer rør som legges på havbunnen. Disse rørene produseres i størrelser fra 16 til 20 tommer og sveises
sammen i lengder av 1,4 km, som deretter monteres
sammen og kveiles opp på spole på leggefartøyet.

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

www.yarapraxair.no

På bildet sitter Tore Håbrekke med et snitt av
rørene de produserer. Vi lar Sveiseekspertens
Tor Arne Helland forklare:
Røret er i utgangspunktet et API X65 rør. Det får
sin mekaniske styrke fra dette materialet. Innvendig
er det claddet med Inconel 625, et nikkelmateriale
med meget gode korrosjonsegenskaper. Utvendig er
røret påført flere lag med plastmaterialer, Epoxy og
Polypropylen i forskjellig form. Lagene blir ekstrudert på rørene mens de er i 12 meters lengder, og det
utføres en såkalt ”field joint” på sveiseskjøtene.
Først et grønt lag av epoxy, dette gir korrosjonsbeskyttelsen. Det midterste laget er skummet polypropylen, dette er isolasjon. Det ytterste gule laget er
også polypropylen, men nå fast form. Dette ytre laget
er for å gi mekanisk beskyttelse til isolasjonslag og
selve røret. Røret legges på havbunnen, noen ganger
overgravd, andre ganger åpent.

Milliardkontrakt til Technip
I sommer fikk Technip kontrakt på Bøyla hvor de
skal installere rør og subseasystemer for Marathon
Oil på Bøyla-feltet Dette er Technips største kontrakt
på norsk sokkel og er verd 2,4 milliarder kroner.
Kontrakten vil ytterligere styrke vår posisjon som
ledende innen utbygging av undervannsfelt på norsk
kontinentalsokkel, sier Administrerende direktør
■
Odd Strømsnes i Technip Norge AS.

AKTUELT
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Fig. 1: Unit with two external cameras.

constitutes the multitude of possibilities for adaptation to the environment in question.
As a general rule, POLYSOUDE
recommends the use of two external
cameras (one for a front view and a
second camera for a rear view).
These modules are equipped with a
motor-driven focus and an adjustable liquid crystal filter. This functionality results from a specifically
developed technology, enabling the
operator to intervene during the welding process and adjust the image
according to specific requirements.
Each module of the external camera
contains an integrated cooling system which protects it from arc radiation. (Fig. 1)
In the case of reduced radial clea-

Fig. 2: Narrow gap torch equipped with
one micro camera.

rance, POLYSOUDE proposes a panel of welding torches equipped
with one or two micro cameras (a
classical narrow gap torch, a narrow
gap torch with an oscillating electrode and internal welding lances).
(Fig. 2) All of the functions are perfectly integrated and protected to be
compatible with the welding environment. They are cooled in order to
be able to resist external temperatures as high as 350 °C.
Optical fibre lighting and retractable filters allow for verification of
the positioning before welding or
the result after a downslope of the
arc. The positioning of the filters is
synchronised with the start of the
welding sequence. Manually adjustable mechanisms for the focal

Fig. 3: Internal welding lance equipped
with two micro cameras.

length are integrated into the body
of the torch and are accessible from
the exterior in order to facilitate adjustment. These solutions represent
the best compromise in order not to
interfere with the gas flow, and moreover, to have a better viewing angle for monitoring of the impact
point of the wire, the electrode integrity and sidewall fusion. The creation of made-to-measure optics created enable optimisation the magnification and the vision field.
Whatever the welding application
required, the POLYVIEW system
has the solution.
The remarkable points of POLYSOUDE solutions are the following:
The external camera:
- Standalone cameras which can be
easily-integrated on existing installations,
- Adaptable liquid crystal filter
technology,
- Focal length adjustment,
- Integrated cooling.
The micro camera solutions:
- A range of specific torches with
integrated cameras, filters, lighting
and cooling. These tools concern
Narrow gap welding by means of
stringer beads or welding using an
oscillating electrode for thicknesses
of up to 250 mm, as well as internal
welding for diameters of 50 mm.
■
(Fig. 3)
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Kong Harald besøk
er
stand på Industridagesveisebransjens
i Oslo, og blir vist run ne ´98 på Sjølyst
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Metal Solutions, VK
I
Dalane videregåend Plate og sveis ved
beste ungdomsbedrie kåret til Norges
Fremskrittspartiets ft! Her hilser de på
Siv Jensen, Kjell
Inge Røkke og Fisker
statssekretær Janne idepartementets
Vandrerhallen på Sto Johnsen i
rtinget.

ESAB Norge 70 år
–
oppegående, het de Miljøbevisst og
Bildet har vi lånt frat i Bedriftsprofilen.
60 år med ESAB i Noomslaget på boken
rge.

www.sveis.no
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Vi ønsker alle våre lesere
en fredelig Jul
og et Godt Nytt År!

Giske på Sveise- og
materialkonferansen:

”Vi kan stå overfor
et vindkrafteventyr”
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Lincoln Electric 10
0
Illustrasjonen lånte år i Norge!
ble utgitt til bedriftevi fra boken som
ns 75 års jubileum.
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Kemppi inviterte de
n
fagpressen til Engla internasjonale
sine nyheter. Vi be nd for lansering av
søkte Force India
Formel 1 Head Office
med Silverstone Ra and Factory, nabo
cin
Brand promotion gje g circuit.
har vært en del av nnom motorsport
Kemppis marketing
mix. i mange år.

Sveiseteknologisk
Hederspris til
Sverre Eriksen

Næringsminister Tro
nd Giske åpnet den
meget vellykkede Sve
konferansen i Stavan ise- og material120 konferansedelt ger i 2010. Hele
age
Giske hevde at Norge re hørte Trond
et vindkrafteventyr. kunne stå overfor

Annonser du kanskje husker...

Sagt av sveiseprofiler...
1/1993 – Margun Tystad,
Norsk Hydro:

’’
’’

Jeg var eneste jente blant 100
studenter, men jeg opplevde
aldri negative reaksjoner.

2/1994 – Roar Baust,
Castolin:

Termisk sprøyting krever et
helt annet engasjement enn
f.eks salg av sveisemateriell. Man må nemlig i større
grad engasjere seg i kundens problem og finne, helst
i felleskap, frem til en riktig
løsning.

3/1994 – Idar Vartdal,
Kværner Energy:

’’

Det menneskelige aspektet
teller minst like mye. Et godt
resultat avhenger av samspill mellom sveiseren og utstyret, og her blir marginene
stadig mindre.

4/1994 – Liv Lunde,
Institutt for energiteknikk:

’’

I dag er situasjonen en helt
annen enn for bare ti år
siden, prisen har gått ned og
titan er på full fart inn i offshore-industrien.

2/1995 – Elias Sellevoll,
Ulstein Verft:

’’

Etterlyser større engasjement fra bransjens leverandører for å finne løsninger,
som bedre ivaretar den enkelte sveiser med hensyn til
helse, miljø og sikkerhet.
3/1995 – Gunnar Fagerholt,
pensjonist, sensor for EWF
kandidater:

’’

At 50 prosent stryker skyldes ikke for strenge EWFkrav, men for dårlige sveisekunnskaper.

4/1995 – Svein Tandberg,
Aker Stord:

’’
’’

Jasså, er jeg blitt så gammel
nå!

1/1996 – Erik Lindskog,
Leirvik Sveis:

Yrkesstoltheten fikk seg en
kraftig knekk rundt 1980 da
sveiseyrket og en rekke
andre ble ofret i en lønnsutgjevningsprosess!
2/1996 – Jan-Roger Stensrød,
Kverner Energy:

’’
’’
’’
’’
’’

Norsk sveiseteknologi er
kvalitetsmessig i front, men
henger etter i spesialisering
og produktivitet.”
3/1996 – Arne O. Back,
Kværner Rosenberg:

Det forlanges for mange
forskjellige sertifikater for å
dekke de kvalifikasjoner
som kreves!
2/1997 – Bjørn Viggo Johansen,
Esab:

Kunnskapsrike og motiverte
medarbeidere er vår viktigste
ressurs!

3/1997 – Bjarne Bjørnbakk,
Aker Verdal:

I dette faget blir du aldri
utlært. Sveising er et komplekst område.
1/1998 – Harald Bentsen,
DnV, Fredrikstad:

Sveising er kanskje det håndverket hvor det er lengst
mellom teori og praksis!

1/1999 – Arnt O. Kluken,
Hydro Raufoss Automotive
Tecnical Centre:

’’
’’

I stan fer å bruk hennern mått
æ lær mæ å bruk hauet.
2/1999 – Thorbjørn Thorbjørnsen,
Castolin:

Sveisende norsk industri
må akseptere økt automatisering, men det haster! Større
arbeidsintensitet gir priskonsekvenser som forbedrer
konkurranseevnen.
3/1999 – Audun Tveit,
Høgskolen i Bergen avd. Stord:

’’
’’
’’
’’
’’

Læremetoder innen tekniske
fag kan forbedres.

4/1999 – Odd Bakke,
Fronius:

Jeg driver ikke hestehandel
og vil ikke selge rabatter. Vi
selger effektiviserte sveiseprosesser!
1/200 – Magnus Romundgard,
AGA:

Positivt og gledelig at miljøet
har blitt en faktor i arbeidspolitikken.

3/2000 – Kåre A. Johansson,
Statoil:

Norsk offshoreindustri har
vært altfor sneversynt!
4/2000 – Chris M. Braathen,
Aker Stord:

Vondt å se det gode og
anerkjente miljøet smuldre
opp på grunn av kraftige
nedskjæringer!

1/2001 – Sverre Eriksen,
Siv.ing./Selvstendig konsulent:

’’

Professor Lefring på NTH må
ta skylda for mitt yrkesvalg.
Han underviste i materialteknikk og maktet å gjøre sveising
til noe utrolig spennende.

2/2001 – Astrid Notland,
Kemppi:

’’
’’
’’
’’

Søkte jobben jeg ønsket, i
bedriften jeg ønsket – og
fikk jobben!

3/2001 – Lars Larsen,
QA & Weld Tech:

Ærlighet varer lengst uansett hvor du kommer fra
eller hvem du jobber for!

4/2001 – Eivind Veim,
ABB Offshore Systems:

Valgt sveiseflammen fremfor
odelsretten!

1/2002 – Øystein Tomter,
Esab:

Jeg er generelt interessert
og nysjerrig i ordets positive
betydning, og jeg har vanskelig for å holde kjeft!

1/2003 – Karl O. Nysterud,
TBL:

’’
’’
’’

Er det riktig at landets
energiminister sover godt
om natten blir jeg alvorlig
bekymret!

2/2003 – Einar Halmøy,
NTNU:

Vi må opp på et høyere
teknologisk nivå. Med andre
ord: Vi må bli bedre på
automatisering.
3-4/2003 – Ivar Homlong,
Nederman:

Dagens HMS-regler er
strenge nok, men blir ikke
alltid håndhevet tøft nok.

1/2004 – Jan Ivar ”Plasma” Jensen,
Lincoln Electric:

’’

Da den første Condeep
platformen ble bygget i
Stavanger i 1975 leverte
Norgas gassentralen. Vi sto
om bord i seks døgn under
monteringen. Nybrottsarbeide
og spennende å få oppleve!
2/2004 – Harald Hovde,
AGA:

’’
’’

Jeg var fast bestemt på at
resten av mitt liv ikke skulle
handle om acetylengass!

4/2004 – Tone Hasle,
Sveisekonsulent:

Byggebransjen er den største synderen mot standardkrav i bærende konstruksjoner. Aktører i bransjen lurer
hverandre, men vet det antagelig ikke selv!
3/2005 – Erik Stiklestad,
Aker Kværner Verdal:

’’
’’
’’

Vi har skviset leverandørbransjen gjennom mange år.
Det får vi nå midt i fleisen!

4/2005 – Hallgeir Skogen,
Grenland Group:

Er vel god på mennesker og
bra til pella ut de dyktigste
folka.

2/2006 – Bjørn Skjølberg,
Lincoln Electric Norge:

Traurig å måtte si opp medarbeidere, men jeg håper de
forsto at jeg arbeidet mye og
hardt for å finne rettferdige
løsninger.
3/2006 – Tore Brubråten,
VA Tec Hydro:

’’
’’

Du skal aldri late som, men
veta hvorfor. Derfor er det
viktig å væra nysjerrig!
2/2006 – Per Lorang Larsen,
Binzel Norge:

Majoriteten av norsk industri
har enda ikke forstått
verdien av å lønnsomhetberegne sveiseprosessen!

1/2007 – Jostein Oksnes,
Kemppi Norge:

’’
’’
’’

Man kommer langt med å
holde det man lover.

2/2007 – Ben Mejri,
Aker Kværner Subsea:

Sveisefolk er som nomader
– de flytter på seg og du
treffer dem igjen over alt – i
nye roller.

3/2008 – Ove Egil Kleivenes,
Hovedstyreleder:

Sammen med Helge Chr
Aaby, skal vi få Norsk Sveiseteknisk Forbund tilbake til
gamle høyder. Kort sagt
NSF må bli mer synlig.
4/2008 – Jørn Tandberg,
Welmax:

’’
’’

Vår virksomhet er godt rustet til å møte endrede behov
hos våre kunder.

3/2009 – Arne Nerli,
ESAB:

Gjennom styrepostene i
ESAB traff jeg folk med lang
erfaring fra næringslivet og
lærte mye om lederskap, respekt for andre mennesker
og at ingen er ufeilbare.
3/2011 – Trygve Folgerø,
I.P. Huse:

’’
’’

Jeg har verdens beste jobb i
verdens beste bedrift!

4/2011 – Helge Chr Aaby,
Avtroppende daglig leder NSF:

Jeg føler grunn til å takke
mange. Det har vært fem
givende år. Jeg føler at
det har blitt utrettet en del
positive ting i denne perioden. Men, jeg vil sterkt
understreke, at uten et
dyktig styre, mange driftige
tillitsmenn og en sterk og
positiv leverandørforening
ville vi neppe stått der vi er
i dag.

Sveiseprisen
Sveiseprisen ble innstiftet i 1984 av
Mekaniske Verksteders Landsforening, senere TBL, i samarbeide med
Norweld AS.
I prisens statutter heter det blant
annet:
”Formålet med Sveiseprisen er å
stimulere interessen for sveising og
derigjennom bidra til å heve det
sveisetekniske nivået i norsk industri. Sveiseprisen kan tildeles en bedrift, unntagelsesvis flere bedrifter,
som har utmerket seg innen området
sveising.”
Prisen er en plakett og et stort
kobberfat med dekor av forskjellige
kobber-, sølv- og fosforlegerte tilsettmaterialer og farger frembrakt
med gassflamme og flussmidler.

Fra venstre: Trygve Folgerød, Rune Finnøy, Palmar Harmes mottok prisen på vegne av
I.P. Huse as i 2008.

SVEISEPRISEN er tildelt:
1984 – MYHRENS VERKSTED AS
1988 – AKER VERDAL AS og OSO AS
1989 – KVERNER EGERSUND AS
1990 – DUUN SMIA AS
1991 – LEIRVIK SVEIS AS

1994 – KVÆRNER ENERGY AS
1996 – AKER STORD AS og UMOE HAUGESUND AS
1998 – MOXY TRUCS AS
2002 – FRANK MOEN FUSA
2008 – I. P. HUSE AS

Sveiseteknologisk
Hederspris
I prisens statutter heter det blant annet:
”NSF har som forbundside å bidra til å styrke den sveiseteknolgiske fagkunnskapen i norsk industri. Hedersprisen kan tildeles en eller flere personer
som har utmerket seg innen fagområdet sveis- og materialteknologi.”
Prisen var i 2010 ett kunstverk i hamret tinn montert på en teak-sokkel og
en sjekk på 10.000 kroner.
2000 – EDDIE FLATÅS
2002 – AUDUN TVEIT
2010 – SVERRE ERIKSEN
En tydelig glad Sverre Eriksen takket for
tildelingen av Sveiseteknologisk
Hedersprisen i 2010.
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Kværner ASA:

Hild EPSC stålunderstell til Kværner
Total E&P Norge AS har tildelt Kværner en EPSC-kontract (Engineering, Procurement,
Supply and Construction) for bygging av jacketen til Hild plattformen på norsk sektor i
Nordsjøen. Kontrakten har en verdi på i underkant av 1,2 milliarder kroner.
"Vi er glad for å ha vunnet vår andre jacket i år i tøff internasjonal konkurranse. Dette
er i tråd med vår strategi, og demonstrerer vår sterke posisjon i jacket EPC-markedet,
sier Nina Udnes Tronstad, Executive Vice President i Kværner med ansvar for Jackets.
Kontrakten vil bli utført av Kværners verft i Verdal, og omfatter engineering, innkjøp,
fabrikasjon, utlasting og sjøfesting. Jacketen (16.500 tonn) med peler vil ha en totalvekt på om lag 21.400 tonn.
Ingeniørarbeidene starter umiddelbart, mens fabrikasjon tar til i 4. kvartal 2012.
Prosjektet vil ha en toppbemanning på om lag 400 personer i 3. kvartal 2013. Hild jacket skal leveres våren 2014, og blir da nummer 42 i serien av jacketer levert fra
Kværner siden 1975.
Verdal er ett av få verft i Europa spesialisert for bygging av EPC jackets - med til sammen fem olje og gass-understell under arbeid for ConocoPhillips i Norge, BP i
Storbritannia, den nylig tildelte Luno kontrakten for Lundin Norway i Norge, samt 49
understell for offshore vind-prosjektet Nordsee Ost for RWE Innogy i Tyskland.
Kontraktspart er Kværners heleide datterselskap Kværner Verdal AS.

/ Batteriladesystemer
/ Sveiseteknikk
/ Solarelektronikk

Applikasjonen, eller «appen», hjelper deg å velge riktig gass til sveiseprosessen. Så nå kan du få all informasjon rett på mobilen i stedet for å
ha med deg informasjonsbrosjyrer.
Appen gir deg muligheten til å velge
mellom 7 språk (dansk, estisk, finsk,
latvisk, litauisk, svensk og norsk),
men vil tilpasse seg automatisk til
det språket du har på din telefon.
I fase 2 (i løpet av sommeren) vil du
også finne en forhandleroversikt i
appen. Hensikten er å videreutvikle
denne applikasjonen og legge til
flere funksjoner etterhvert. Programmet kan også brukes på iPad og andre nettbrett, selv om brukergrensesnittet ikke er optimalisert for disse
enhetene i dag.
Du kan laste ned applikasjonen fra
begynnelsen av juni - i App Store
for iPhone og Google Play for
Android-telefoner. Appen heter
AGA gassguide - og er gratis.
For mer informasjon, kontakt:
Christer Hens
Products & Applications
AGA Europe North
Phone: +46 40 28 38 48
e-mail: christer.hens@se.aga.com
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DU ER VELKOMMEN TIL Å
FEIRE SAMMEN MED OSS

Vi ønsker å feire med Dere Fronius Norge sin 20 år lange historie
ved å gi et spesial tilbud på våre Trans-Steel systemer. Enten det
er robot, manuelt eller TransSteel Yard utgave gir TransSteel deg
mange muligheter med sveising av stål. Robuste og pålitelige
systemer i mange år fremover – som Fronius Norge. Vi er tilgjengelige for mer informasjon: www.fronius.no
*Kampanjen er gyldig til 31.12.2012.

AKTUELT

AGA lanserer ny
gass-app for
smarttelefoner

The Specialists in welding integration

27
Beste praksis for miljøarbeid
i
skipsverf t – utslipp og avfall

NY RAPPORT FRA NORSK INDUSTRI:

”Beste praksis” – for norske verft

NORSK INDUSTRI 2012

Rapporten er laget på bakgrunn av
en omfattende undersøkelse. Gode
eksempler fra ulike verft blir her
delt med andre verft. Rapporten gir
et interessant innblikk i verftsnæringen.

Konklusjoner
Her er i korthet konklusjoner fra
rapporten:
• Oppsamling og vannbehandling
ved norske skipsverft er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig. Ut fra
et helhetssyn bør oppsamling og
vannbehandling likevel gjennomføres ved nyanlegg samt andre
større anlegg beregnet på å spyle
over 30.000-50.000 m2 våt flate
per år, spesielt verft som ligger
ved åpenbart sårbare resipienter,

som for eksempel skjermede poller.
• Spyling ned til bart stål av hele eller større deler av skrog fra skip
som er ferdigstilt før 2002, bør
bare skje ved verft som har installert anlegg for oppsamling av
vann og som har en akseptabel
løsning for vannrensning, egen eller andres, dersom det ikke kan
dokumenteres at skipet er fritt for
TBT-holdig bunnstoff.
• Verft som investerer i oppsamling
og vannbehandling bør oppnå en
eller annen form for positiv klassifisering.
• Rapportens kapittel 14 inneholder
sentrale punkt i beste praksis for
miljøarbeid spesifikt for verft.
Ved siden av en teknologisk/teknisk del er det også utarbeidet en

AKTUELT

Norske verft er opptatt av hvordan utvikling og produksjon kan skje på en mest mulig miljøvennlig måte.
Norsk Industris rapport «Beste praksis for miljøarbeid i
skipsverft – utslipp og avfall» er laget for å gi råd og
veiledning.

administrativ del som omhandler
dokumentsjekk, utarbeidelse av
dokumentasjon, måling og rapportering.
• Det foreslås at utslipp fram til
2015 rapporteres på basis av årlig
randomisert stikkprøvekontroll i
hele bransjen av spylevannets
sammensetning, for utregning av
bransjemiddel. Bransjemiddel eller egne målinger (krav til minst
tre prøver per år) benyttes for utregning av utslippsmengder til på■
følgende rapportering.

Veien frem til
IWE-diplom
Høgskolen Stord/Haugesund i samarbeid
d med NSF tilbyr nå et
nettbasert etterutdannings tilbud for ingeniører
niører som gir deg tittelen:
International Welding Engineer (IWE)
INNHOLD:

OPPTAKSKRAV:
OPPT
AKSKRA
AV:

Kurset er delt inn i en teoridel på 4 moduler + et diplomprosjekt. Teoridelen på 4 moduler
omfatter 17 sett med innleveringer over Internet. Der er 2 timer skriftlig eksamen etter
hver modul. Minstekrav for godkjent modul er 60% rett besvarelse.

Minimumskrav for kursdeltakelse: 3 årig
ingeniørhøgskole, relevant linje (bachelo
+ 4 års relevant praksis. Det er NSF som vur
godkjenner linje og praksis.






BdYja&/ Sveiseprosesser og utstyr:
BdYja'/ Materialers sveiseegenskaper:
BdYja(/ Konstruksjon og utforming:
BdYja)/ Fabrikasjon og prosedyrer:

17 kapittel (ca. 180 sider fagstoff)
26 kapittel (ca. 450 sider fagstoff)
12 kapittel (ca. 250 sider fagstoff)
10 kapittel (ca. 200 sider fagstoff)

Diplomprosjektet består av en individuell prosjektoppgave over 4 uker. Kurset avsluttes
med en muntlig eksamen/samtale på 1 time. Her forsvares diplomprosjektet og man
testes i de enkelte teorimoduler. Det er utviklet spesielle simuleringsverktøy for
databehandling av cases fra industrien.

Se www.hsh.no for mer informasjon, eller ta
kontakt med Eva Leirbæk, telefon 53 49 13 00.

P
PÅMELDINGSPROSEDYRE/OPPSTART:
ÅMELDINGSPROSEDYRE/OPP

Kursdeltagelse forutsetter en godkjenning a
Godkjenningsskjema finnes på lll#hkZ
Etter godkjenning av NSF søker man HSH
søknadsweb , som vil være klar primo se
H©`cVYh[g^hii^a=H=ZgbVcYV\&*#d



T E C H N O L O G Y

F O R

T H E

W E L D E R ’ S

W O R L D .

Nye flexible lettvektspistoler med
vekt på kostnader
og effektivitet.

De nye gasskjølte sveisepistolene ABIMIG® A T LW har nye
muligheter, og gjør det mulig og endre design og geometri
gjennom konstruksjon av løsning. ABIMIG® A T LW har optimale løsninger for vanskelige sveisejobber.

Be om informasjon nå!

Binzel Norge AS
Post Boks 290
NO-3300 Hokksund
Tlf.:
+47 32 25 19 90
Fax:
+47 32 75 46 83
Email: post@binzel.no

www.binzel-abicor.com
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Sveisar seg sterkare saman
AKTUELT

Høgskolen Stord/Haugesund og Norsk sveiseteknisk forbund styrkjer samarbeidet.
Sidan 2002 har HSH gitt tilbod i
sveiseteknologi for ingeniørar/sivilingeniørar, som fører fram til internasjonalt diplom. Det nye no er at
vidareutdanninga vert eit oppdrag på
bestilling frå Norsk sveiseteknisk
forbund (NSF).

Einaste i Norge
- Me vert framleis den høgskolen i
Noreg som driv slik opplæring. Dei
fleste land med produksjon av
sveiste konstruksjonar har eit slikt
kurstilbod for IWE-utdanning, der
innhaldet er bygd opp gjennom ein
internasjonal detaljert fagplan og eit
regelverk, fortel høgskulelektor
Audun Tveit i HSH. Han er fagleg
ansvarleg for tilbodet og har lang
erfaring med nettbaserte opplegg.
– IWE-diplomet er særs ettertrakta, då det i dag inngår som standardkrav for verksemder som leverer sveiste stålkonstruksjonar og
røyrsystem til oljeverksemder
mellom anna på norsk sokkel, legg
han til.

Går på Stord
Deltakarane som skal ta vidareutdanninga må gå gjennom fire modu-

HSH er framleis sertifisert for å gje vidareutdanning for ingeniørar og sivilingeniørar
til IWE-internasjonalt sveiseingeniørdiplom. Studietilbodet er planlagt for 25 deltakarar. Her ser me frå venstre Dag Syvertsen (fagleg leiar i NSF), Audun Tveit (HSH), Leif
Nordal (NSF), Brit Julbø (HSH), Ernst Wilhelmsen (HSH) og Eva Leirbæk (HSH).

lar i tillegg til eit diplomprosjekt
gjennomført i samarbeid med ei
verksemd. Vidareutdanninga gjev 30
studiepoeng i tillegg til IWE-diplomet.
HSH og NSF tek sikte på å lysa ut
tilbodet no i slutten av august og
oppstart vert i starten av november.
– Tilbodet vert lagt til Stord og

vert basert på fem samlingar og vidare arbeid over nettet. Ei slik organisering gjer at me kan ha deltakarar
frå heile landet også offshore. Dette
er ei organisering som HSH har god
erfaring med, seier leiar for etter og
vidareutdanning i HSH, Ernst Wil■
helmsen.

Rørtråd til alle formål
Sveiseeksperten har markedets absolutt bredeste
program for rørtrådsveising, fra flere av verdens
størstee og mest anerkjente leverandører
erandørerr.
erandører.

Lincoln Electric, verdens største sveiseleverandør.
Outershield rørtråd med høy avsettytelse og glimrende innbrenning.
Lav feilprosent og med de beste mekaniske egenskaper. Stort utvalg
i tråd for krevende applikasjoner, også i stål med svært høy fasthet!

Hyundai, verdens største produsent av rørtråd. Eget forbruk i eget verft
er ca 55.000 tonn/år! God allrounder med god avsettytelse og gode
sveiseegenskaper. For variert sveising i mange materialtykkelser og alle
stillinger.

Sveiseeksperten
Knud Brynsvei 5,
0581 Oslo
Tlf.22080092
Fax.22080085
E-post: post@sxp.no

Fileur, verdensleder på heltrukne tråder. Gir mulighet for å kopperbelegge
tråden. Glatt fin overflate med gode strømovergangs -og mate-egenskaper.
Tykke veggtverrsnitt,
v
moderat avsettytelse og svært behagelig å sveise med.
Ingen lagringsbegrensning.

Metrode, spesiallegeringenes mester som er en del av Lincoln Electricfamilien.
Metrode er spydspissen i produksjon og videreutvikling av tilsettmaterialer for
høylegerte, høytemperatur og nikkelbaserte materialer,
samt tilsett for reparasjon og belegging.

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksperten.no
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AKTUELT

Besøk oss på
Den Tekniske Messen
Teijo Norge AS (stand
A11) viser et representativt utvalg av punktavsug
og sugeanlegg fra Dustcontrol AB og PlymoVent
AB som Teijo i en rekke år
har representert på det
norske markedet.
Fra PlymoVent stiller man ut et utvalg av punktavsugsarmer av ulike
typer og rekkevidder. Disse benyttes
for punktavsug for sveiserøyk, oljetåke, støv og andre luftforurensninger på arbeidsplassen.
Utvalget er stort og omfatter foruten avsugsarmer vifter, ulike typer
filtre, styringer og løsninger for å
spare energi - både stasjonære og
mobile løsninger leveres.
På messen stilles også ut Draft
Max arbeidsbenk med avsug for
sveising, sliping, grading m.m. Bordene leveres i flere utgaver for tilkopling til eksterne avsugsvifter og
filtre og med innebygde avsug med
aut. rensede støvfiltre, samt vifter.
PlymoVent oljetåkefilter vises
også på Teijo's monter. Disse er
moduloppbygd og kan leveres for
avsug fra en maskin opp til store
sentralanlegg.
Filtrene har opptil seks-trinns filtrering av innsugd oljetåke og kan
leveres for tilkopling av ekstern
vifte eller med innebygd vifte.
Oljetåke er på mange arbeidsplas-

ser et stort miljøproblem i fm maskinering. Med P.V-filtrene kan man effektivt løse disse miljøproblemene.
PlymoVent leveres også andre
interessante produkter som ikke stilles ut på messen p.g.a. plassproblemer. Dette gjelder bl.a. modulbaserte støvfiltre for filtrering av sveiserøykpartikler, støv m.m. Videre
Flex Hood avsugshetter velegnet
ifm avsug fra robotsveiseceller.
PlymoVent leverer også et stort
utvalg eksosavsug for bilverksteder,
utrykningskjøretøyer og biltilsynshaller.
Fra Dustcontrol viser Teijo et

høyvacuum stasjonært avsugssystem
basert på en DC 11000 modul sugekilde og filtersyklon med et rørsystem med uttak for tilkopling til avsuget.
Systemene brukes i fm støvsuging, punktavsug, suging og transport av spon, granulat, væsker m.m.
Dustcontrol mobile støvutskillere
i ulike modeller vises også på Teijo's
monter. Disse kan også leveres som
semimobile anlegg og i utgaver spesielt egnet som byggstøvsugere.
Dustcontrol har et stort utvalg
sugemunnstykker og tilbehør, samt
■
luftrensere og vannsugere.

Kurs og sertifisering

SVEISING
NS 477/IWI sveiseinspektør-utdanning
Modul 1 uke 37 (10.-14.09.)
Modul 2 uke 38 og 40 (17.-21.09. + 01.-05.10.)
Modul 3 uke 42 og 44 (15.-19.10.+29.10.-02.11.)
Før kursstart, må godkjenning søkes fra Norsk Sveiseteknisk
Forbund (NSF).
Søknadsskjema finner du på www.sveis.no

IWS International Welding Specialist
IWS Internasjonal Sveiseteknikerassistent (sveisekoordinator) Iht. NS-EN ISO 14731, tillegg A.
Dekker også elementært nivå i NS-EN 1090-2 og NS-EN 1090-3.
Modul 1 uke 37 (10.-14.09.)
Modul 2 uke 38 og 40 (17.-21.09. + 01.-05.10.)
Modul 3 uke 42 og 46. (15.-19.10. + 12.-16.11.)

Vi tilbyr

opplærin
sertifiserg og
ing

Husk at godkjenning fra NSF må foreligge før eksamen.
Søknadsskjema på www.sveis.no

Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester innen sveise- og
materialteknologi. Vi har lang erfaring fra opplæring, rådgivning og sertifisering,
og er blant landets ledende leverandører av sveisetekniske tjenester.

i de fles
sveiseme te
toder!

Hvorfor ta våre kurs?

Hvor kan jeg jobbe?

s Tett oppfølging
s Svært gode muligheter for praksisplass
og fast arbeid
s Gode muligheter for videre karriere
og spesialisering

s Olje- og gassindustrien
s Mekanisk industri
(produksjon av skip, biler osv.)

For påmelding eller mer
informasjon kontakt:
Sidsel A. Simensen,
tlf. 982 90 229 eller
e-post ssi@ti.no

Pallesen Sveis
– Gnistrer for små og store
utfordringer!
Gi oss utfordringer ber
entusiastene Geir og Kent
Pallesen som driver Pallesen Sveis. Helt fra starten
i 1996 har de erfart at fornøyde kunder kommer
igjen og igjen.
Bedriften har fem ansatte
og solid kompetanse
innen sveising og skjæring. I de 650 kvadratmeter store lokalene har de
en ny og moderne maskinpark som betjenes av
erfarne operatører.
Lokal bedrift
– Vi er en lokal bedrift som utfører
det meste av arbeidet vårt for kunder
som holder til i Stavanger, Sandnes,
Bryne, Klepp, Jæren og store deler
av Rogaland. Hovedsakelig innen
mekanisk industri, oljerelatert industri og byggebransjen, forteller Geir
Pallesen.

Skjæring og sveising
Blant tjenestene Bryne-bedriften tilbyr, anser de sine spesialområder til
å omfatte vannskjæring, plasmas-

Det blir noen meter med sveis når de kraftige konsollene til Jernbaneverkets bjelkemaster monteres sammen.

kjæring og gass skjæring fra 0 – 200
mm tykkelse. Alle maskinene er
CNC styrt.
– Når det gjelder sveising har vi
sertifisering innen alle aktuelle prosedyrer, presiserer Pallesen.

Bedre maskiner

Pallesen Sveis skal levere en serie på
24 slike konsoller for bjelkemaster til
Jernbaneverket. Det skal solide materialer til for å holde kjøreledningen på
plass i allslags vær.

– Vi har vært innom litt av hvert når
det gjelder sveisemaskiner og det er
ikke tvil om at det er forskjeller ute
å går her. – Særlig er vi fornøyd med
de siste Migatronic-maskinene som
ikke bare har en klart bedre lysbue,
men også et vesentlig lavere gassforbruk. Det takket være den såkalte
IGC – Intelligent Gas Control som

Her en leveringsklar klypeskuffe til en
8 tonns gravemaskin som er en av
Pallesens spesialiteter.

Sigma Galaxy-maskinene er utstyrt
■
med.
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IW

IIW
089-r1
2003
NS-EN
287-1
NS-EN ISO
9606serien

IWE

IIW
252-E
2007
NS-EN ISO
14731

IWT

IIW
252-T
2007
NS-EN ISO
14731

IWS

IIW
252-S
2007
NS-EN ISO
14731

NS 477

IIW
041-r1
2008
NS 477

(IWSD-C)*

IIW
201-r1
2008

Retningslinjer, standarder og øvrige dokumenter

ETS
F,P,A, HVOF

EWF
507-r1
2005
NS-EN ISO
14918

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

*: I prosess

Orme Fagskole, Orkanger

Metz AS

(Høgskolen i Sør-Trøndelag)*

Teknologisk Institutt, Stavanger
Force Technology, Kristiansand
Kværner Stord AS, Stord

Teknologisk Institutt, Stavanger
Høgskolen Stord/Haugesund

Harstad Tekniske Fagskole
Orme Fagskole, Orkanger

Høgskolen Stord/Haugesund (teori)
Kværner Stord AS (diplomprosjekt)

Kværner Stord AS, Stord
Vitec AS
Orme Ressurs og fagskole

Godkjente
opplæringsvirksomheter

SVEISETEKNISKE STANDARDER
og IIW retningslinjer
Godkjente opplæringsvirksomheter
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1090-2
Nivå 2 og 3

NS-EN ISO
14731

NSF
RL-1090-2
2010
NS-EN
1090-2
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ESAB har utviklet en ny microsite
som gir hjelp til å øke produktivitet
og kvalitet ved MAG-sveising.
Micrositen forklarer fordelene med
ESABs populære kobberfrie OK
AristoRod™ MAG-tråder, som har
satt standarden i europeisk sveisemarked, og som nå sprer seg raskt til
Nord-/Sør-Amerika og Asia.
Micrositen forklarer hvorfor OK
AristoRod™'s avanserte overflateegenskaper (ASC) resulterer høy

produktivitet og feilfri sveis både i
robotiserte-, mekaniserte- og manuelle applikasjoner.
Brukere av ArstoRod™ finner fordelene i form av produktivitetsøkning og kvalitet, samt tilgang til detaljert informasjon om det omfattende utvalg av sveisetråder for ulegert- og lavlegert stål.
Mange av OK AristoRod™-trådene

leveres i de miljøvennlige Marathon
Pac®-tønnene, med et bredt spekter
av tilbehør for å forenkle håndtering
og installasjon. For robot- og andre
mekaniserte sveiseapplikasjoner,
kan Marathon Pac™ redusere tidsforbruket ved spolebytte - eller eliminere den helt, når Endless Marathon Pac™ er installert.
Swift Arc Transfer - SAT™ - er en
innovativ høyhastighetsprosess for
mekaniserte- og robotiserte kilsveiser. Til metoden brukes en ESAB
inverter-strømkilde og en Robofeed
3004 for å oppnå trådmating opptil
30 m/min. En stabil SAT™-prosess
er resultatet av de utmerkede egenskapene som OK AristoRod™ har.
Synergi-linjer er tilgjengelig for
ulike tråddimmensjoner og beskyttelsesgasser.
Velg mellom 24 språk.
Animasjonen er innspilt med høyhastighetskamera.

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

• Vi har eget røntgenutstyr
• Hotellavtale ved overnatting

Be om tilbud

AKTUELT
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ESABs OK
AristoRod™
microsite
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Goliat forsinket
Goliat-utbyggingen blir i Barentshavet blir 2.5 milliarder kroner dyrere
som følge av forsinkelser i leveringen av produksjonsplattformen
fra Hundai-verftet i Sør-Korea. Produksjonsstarten utsettes med trekvart år, til tredje kvartal 2014, melder operatøren Eni Norge. Goliat-utbyggingen har også tidligere meldt
om kostnadsoverskridelser, og samlet kostnadsoverslag har nå økt fra
30,5 til 36,7 milliarder kroner.
Goliat blir det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet, og skal etter
planen produsere 170 millioner fat
over en 15-års periode.

Kongsberg
gruppen vant
ny milliardkontrakt i USA
Kongsberg skal levere flere fjernstyrte våpensystemer til U.S. Army.
Nylig vant selskapet en kontrakt
verd 5,7 milliarder kroner over fem
år. Kontrakten gjelder produksjon,
teknisk støtte og systemstøtte for
styringssystemet M153 CROWS,
opplyser Kongsberg Gruppen i en
børsmelding i går. – Rammeavtalen
bekrefter at vi er konkurranse- dyktige i en verden der det hardner til

Materialtesting
• Strekkprøving
• Bøyeprøving
• Skårslag
• Metallografi
• Hardhetsmåling
• Utmatting
• CTOD
• Maskineringsverksted

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

blant leverandørene, sier Egil
Haugsdal, som er administrerende
direktør i Kongsberg Protech Systems.

Spår eventyrlig
norsk vekst
Høy oljepris vil sende aktivitetsnivået i norsk oljeindustri til værs, og
veksten vil være eventyrlig i mange
år fremover, spår meglerhuset SEB
Enskilda.
Teamet konkluderer med at aktivitetsnivået i Norge vil passere denforrige toppensom ble satt før
finanskrisen, skriver Dagens Næringsliv.
Oljeselskapene vil på verdensbasis
øke aktiviteten med 12 prosent neste
år, en økning på 70 milliarder kroner
fra i år. Åpningen av Barentshavet
vil dessuten lokke de store utenlandske selskapene tilbake til norsk sokkel, tror analytikerne.

Ofte spennende men...
fortsettelse fra side 11

utførende selskaper for å komme til
enighet om en felles fargekoding av
TIG sveisetråd. Senere ble samme
fargekodesystem også blitt gjeldene
sor rørsystemene. Dette føler jeg har
vært et vellykket prosjekt.
– Og nå koser du deg med kona
og de fire barnebarna som deres tre
døtre har levert. Nå kan du være bestefar på heltid.
– Ja i aller høyeste grad. Nå er det
ikke noe stress. Nå bestemmer vi
■
farten sjøl.

Frist for
annonser og
stoff til
SveiseAktuelt
nr. 4-2012 er
15. november
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Morten Gran, styreleder
Sveiseeksperten as
Knud Brynsvei 5
0581 Oslo
E post:
morten.gran@sveiseeksperten.no
Mob. + 47 909 15 102
Ove Egil Kleivenes, medlem
Det norske Veritas as
Boks 7400, 5020 Bergen
E post: ove.egil.kleivenes@dnv.com
Mob. + 47 481 89 465
Tlf: + 47 55 94 36 00
Fax: + 47 55 94 36 01
Pål Sjølyst, medlem
NLI Alfr. Andersen as
Ryesgt 28, 3263 Larvik
E. post: pal.sjolyst@nli.no
Mob. + 47 934 04 072
Tlf: + 47 33 14 15 00
Fax: + 47 33 14 15 01

Hans Arne Mariåsen,
1. varamedlem
Rainpower Fabrication as
Industriveien 22
1920 Sørumsand
E post:
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mob. + 47 909 72 407
Erik V. Fusdahl, nestleder
Kemppi Norge as
Danholmen 19, 3115 Tønsberg
E post: erik.fusdahl@kemppi.com
Mob. + 47 918 80 987
Tlf: + 47 33 34 60 00
Fax: + 47 33 34 60 10
Eddie Flatås, medlem
Kværner Stord as
Eldøy
5404 Stord
E- post: eddie.flatas@kvaerner.com
Mob: +47 951 97 520

Dan Roger Oshaug, medlem
Norsk Sveiseteknikk as
Holmen
3013 Drammen
E-post: dan.roger@nst.no
Mob: + 47 919 99 641
Idar Vartdal, 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk as
Holmen
3013 Drammen
E-post: idar@nst.no
Mobil: + 47 913 50 073
NSF HOVEDKONTOR
Besøks/post adresse :
Fridtjof Nansens vei 19
Majorstuen
0369 Oslo
Tlf + 47 41 59 69 55
E post: post@sveis.no

LEDERE VALGT AV LOKALFORENINGENE
AVD 461 HELGELAND &
SALTEN
Morten Rygh
Ingeniørgruppen as
Boks 1035
8602 Mo i Rana
E post: morten.rygh@monet.no
Mob. 909 87 359
AVD 463 ROGALAND
Nils Einar Naley
E post: nils@q-as.no
Mob. 996 10 095
AVD 464 SUNNHORDLAND
Eivind Veim
Aibel AS
Boks 2180
5504 Haugesund
E post: eivind.veim@aibel.no
Mob. 415 67 405
Tlf: 52 80 33 86
Fax: 52 80 33 85

AVD 465 SØRLANDET
Tore I. Olsen
Kjelekontrollen as
Boks 690
4666 Kristiansand
E post: tore@qualitywelding.no
Mob. 919 98 888
AVD 466 ØST
Per Lorang Larsen
Binzel Norge as
Industriveien 1, 3300 Hokksund
E post: per@binzel.no
Tlf + 47 32 25 19 90
Mob. + 47 91 13 83 09
AVD 467 TRØNDELAG
Jan Olav Bolme
Statoil Technician Operation
Laboratory
Arkitekt Ebbels vei 10 AS
Rotvoll
E post: jabol@statoil.com
Mob. 478 75 421

AVD 468 HORDALAND
Frode Johansson
Bergen Group SIJO
Ulsmågveien 42, 5224 Nesttun
E post:
frode.johansson@bergengroup.no
Mob. + 47 970 80 766
Tlf: + 47 55 92 51 40
Fax: + 47 55 92 51 50
AVD 469 NORD-NORGE NORD
Kenneth Leiknes
Mercur Solutions AS
Boks 3150
9498 Harstad
E post: kl@mercur-solutions.no
Mob. 922 24 449
AVD 470 MØRE & ROMSDAL
Trygve Folgerød
IP Huse as
E post: trygve.folgero@iphuse.no
Mob. 40405318
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Hva skjer 2012.....
SEPTEMBER
6.-8

NSF AVD øST – EKSKUSJON TIL FORCE INSTITUTE I
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KøBENHAVN
12.

IKEA har solgt varemerket sitt
til et datterselskap for 66 milliarder kroner. Det er første gang
møbelgiganten får en verdi på
navnet sitt. Salget var en ren
intern affære, og har ingen konsekvenser for IKEA utad, opplyser det svenske selskapet. Men
selskapet har nå fått en bokført
verdi.
– Kjøper du IKEAs varemerke
kjøper du samtidig alle kunderelasjoner og godvilje som selskapet har skaffet seg. Det er det
man betaler for, ikke logoen,
sier Bengt Håkansson, varemerkestrateg ved Brand Clinic.

NSF MøRE & ROMSDAL. SVEISE- OG
MATERIALKONFERANSE I MOLDE

27.

NSF ROGALAND. BÅTTUR

OKTOBER
03.

NSF 80 ÅRS JUBILEUM

4.-5.

NWC 2012

NOVEMBER
5.-6.

EWF MøTE LISBOA

15.

NSF HOVEDSTYREMøTE

29.

REDAKSJONSRÅDSMøTE SVEISEAKTUELT

IKEAs varemerke verdt
66 milliarder

OKT – NOV: AVD øST MED KVELDSSEMINAR PÅ GJøVIK
OKT.-NOV: UNG SVEIS MED SAMLING I BERGEN
DATOER IKKE FASTSATT

AGA AS er akkreditert til å utføre...
fortsettelse fra side 9

STYRKET KONKURRANSEKRAFT

Det er Norsk Akkreditering (NA) som står bak
endelig godkjenning.

Oppfyller ISO-krav
Dette er en del av Norsk Standard ISO
17020:1998, og gir AGA rollen som inspeksjonsorgan. Det vil si en egen organisasjon som ivaretar uavhengighetskravene som Norsk Akkreditering krever.
– Vi ser at dette kan heve kvaliteten og sikkerheten i anlegg for brannfarlig og giftig gass, sier
øystein Eriksen.
Anleggene som er underlagt dette kravet er:
Gassanlegg inneholdende brannfarlig gass kategori 1 eller 2, som er tilknyttet fast rørledning
med:
- over- eller undergrunnstank, eller
- rørledning for distribusjon av gass (der flere
ulike brukere er forsynt fra en kilde via en rørledning), eller
- flaskebatteri (gasspakker).
Anlegg for giftig gass som er tilknyttet beholdere med samlet volum (vannvolum) mer enn
400 liter skal også kontrolleres av uavhengig
akkreditert inspeksjonsorgan.
Kontaktinformasjon:
øystein Eriksen, administrasjonsleder for AGA
Inspeksjon, AGA AS
Mobil: 911 87 222
■
oystein.eriksen@no.aga.com

eksempel
mpel til ”Das Auto” i VW-konsernet.
VW
W-konsernet.

REDUSER DINE KOSTNADER MED
PRODUKSJONSKLARE
AUTOMATISERINGSLØSNINGER
AUTOMA
ATISERINGSLØSNINGER
TISERINGSL
Migatronic Automation er en av Europas mest kompetente inin
tegratorer av sveiseautomatisering
i
i ing til
il MIG, TIG, Plasma og motstandssveising. Vi er spesialister innen sveiseteknologi, robotbruk
og fiksturutvikling - tilsatt ISO-sertifisert prosjektledelse, fra idé til
kjøreklar produktion. Migatronic Automation er leverandør av konkon
kurransekraft til Volkswagen - og en lang rekke mindre, men like
spenndende virksomheter. Kontakt oss for en dialog eller et møte i
vårt sveiseprosessenter.
Migatronic Automation
DK-9440 Aabybro · Tlf. 96 96 27 00
www.migatronic-automation.dk
www
.migatronic-automation.dk

Hva er et
smart trekk?
For sjakkspillerrren
en er det kanskje
ofring av en bonde for å åpne
diagonalen for en løper. For oss
LYKL[r[HMYLTLUÅHZRL]LU[PS
som savner motstykke
otstykke på marr-kedet. For deg er det et smart
trekk å benytte den.
Åpen eller stengt?

On/offff-spaken forenkler handteringen
og gjør gasstilførselen synlig selv på
avstand.

Tom eller full?
full

Innholdsmåleren viser hvor mye gass
ZVTÄUULZPNQLUWrÅHZRLULU[LU
regulatoren er tilkoblet eller ikke.

Bedre grep

Beskyttelsesbøylen beskytter ventilen og
gir et bedre og mer ergonomisk grep.

Innebygd sikkerhet

9LZ[NHZZ]LU[PSVNPUULI`NKÅV^ILgrenser øker sikkerheten og eliminerer
YPZPRVLUMVYMVY\YLUZUPUNLYPÅHZRLU

Passer din regulator

SMARTOP fungerer normalt med din
eksisterende regulator. Om du har behov
for en ny kan vi anbefale SMARTREG
– en prisgunstig regulator som er spesielt
tilpasset for SMARTOP
P.

SMARTOP
SMAR
TOP™ Et smart trekk

Air Liquide Norway AS | Postboks 243 | Ryghgt 2B | 3051 Mjøndalen | tlf 32 27 41 40 | Fax 32 27 41 59 | www.airliquide.no

Bruker DU riktig
beskyttelse ?

Sveisere verden rundt bruker ESABs personlig verneutstyr, f eks
sveisemaske med vernehjelm og friskluftsutstyr. Riktig beskyttelse
gir ren filtrert luft, noe som øker komfort og sikkerhet for sveiseren.
Last ned katalogen for verneutstyr og sveisetilbehør på www.esab.no
firmapost@esab.no

