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NTNU med nytt
robotlaboratorium
Sveiseprofilen:

Hans Fostervoll
IFE med ny stormaskin

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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Sveiseprofilen:

Hans Fostervoll
IFE med ny stormaskin

Forsidebildet: Doktorgradsstipendiat
Lars Tingelstad ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU,
har hatt hovedansvaret for oppstillingen av instituttets nye robotlab.
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Nye
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rustet med vår innovative
SMARTOP™-ventil, en restgassventil med ON/OFF-spak
og innholdsmåler. Finnes også
med ALTOP™.

SMARTOP™ ALTOP™

TIG/MIGsveising

MAG-sveising i
rustfritt

MAG-sveising i
karbonstål, spesielt
robotsveising

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

Tyngre MAGsveising
i karbonstål

TOP
SMAR

Han er en sindig og rolig
trønder med en behagelig
fremtreden
Lysluggen er født i 1951 og oppvokst på en typisk vestlandsgard med gardbruker far, hjemmeværende mor og
en eldre bror. Etter realskole og gymnas og avtjent førstegangstjeneste tok han fatt på maskiningeniørstudiet
på daværende Trondheim Tekniske Skole. Etter tre år som konstruktør hos Landteknikk fikk han ingeniørjobb
hos SINTEF hvor han i dag er forsker. Hans Fostervoll (63) er vår Sveiseprofil.
Det hele begynte på familiegården i
Osmarka på Nordmøre mellom Kristiansund og Molde. Der vokste Hans
opp med mor og far og en eldre bror.
Den typiske vestlandsgarden hadde 12
kyr i fjøset og drev med melkeproduksjon. Med en storebror med oldelsrett
fant Hans ut at skolegang var viktig.
SVEISEAKTUELT 03-2014 I www.sveis.no

Som 15 åring flyttet han til Tingvoll
hvor han bodde på hybel de neste fem
årene, mens han fullførte realskole og
gymnas.
Til Oslo
I 1971 var det tid for den militære førstegangstjenesten som Hans gjennom-

førte som infanterist i HMK Garde.
Han voktet Kongefamilien på slottet
og på Skaugum og var også vakt på
Akershus Festning. Etter fullført militærtjeneste tok han fatt på ingeniørstudiene ved Trondheim Tekniske Skole,
fortsettelse neste side
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tettere sammen. Ambisjonen er å etablere nasjonalt senter for produksjonsteknikk der sveising er en viktig del.

Han er en sindig og rolig...
fortsettelse fra side 5

som i dag heter Trondheim Ingeniørhøyskole.
Fra teori til praksis

Landteknikk, i dag Skala Fabrikk, ansatte i 1974 den ferske maskiningeniøren i en stilling som konstruktør, og
han ble der i tre år.
I 1977 ble han ansatt som ingeniør hos
SINTEF, og ante vel neppe da at det
skulle han bli hans arbeidsplass i
mange år.
Siden 1984 har han arbeidet som forsker i SINTEF Materialer og kjemi,
og har med det 30 år i samme stilling.
Sveising og materialteknologi
– 37 år på samme arbeidsplass, det må
bety at du trives godt?
– Jeg kan vanskelig tenke med en
bedre arbeidsplass. Jeg har et svært
varierende, utfordrende, spennende
yrke med stor individuell frihet, forteller Hans Fostervoll til SveiseAktuelt.
Vi besøker SINTEF i Trondheim i forbindelse med Sveise- og Materialkonferansen 2014, som SINTEF og
NTNU, sammen med Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) er arrangør og
vertskap for.
Fruktbart samarbeide
– Dere samarbeider nå tettere med
NTNU?
– Ja det er riktig. Vi etablerer nå et
nærmere samarbeid med automatiseringsmiljøet ved NTNU. Det er en pågående prosess for å koble sveising,
materialteknologi og automatisering

Aktiv i miljøet
Hans Fostervoll er en profilert aktør i
sveisemiljøet ved SINTEF med sterk
tilknytning til sveisebransjen. Han har
alene eller sammen med andre begått
rundt 80 tekniske rapporter for ulike
oppdragsgivere, og rundt 25 konferanseartikler. På åttitallet var Hans en
av pådriverne for å ta i bruk plasmasveising i Norge, og ivrer nå sterkt for
at lasersveising må tas mere i bruk..
De siste årene er det hyperbarisk sveising av rørledninger som har vært hovedarbeidsfeltet for Hans.
Bor i Klæbu
Hans bor i Trondheims nabokommune Klæbu, med sin kone Torill og
de kan se tilbake på 40 års ekteskap
som har gitt dem to flotte jenter og
fem barnebarn, 3 gutter og to jenter.
– Hva bruker du fritiden til? Har du
noen hobbyer?
– Familien har selvfølgelig høy prioritet og vi har et hus å holde i orden.
Vi har også en hytte i Osmarka på
Nordmøre hvor jeg vokste opp som vi
er svært glad i. Ellers har jeg har vært
ivrig opptatt med rifleskyting helt fra
barnsben av. Faren min var skytter og
den som fikk meg interessert. Som
medlem av Det Frivillige Skyttervesen og Klæbu Skytterlag har det blitt
deltagelse i mer enn 20 Landsskytterstevner.
Med årene har administrasjon og ledelsen av skytterlaget engasjert meg
og i de siste 12 årene har jeg vært
skytterlagets leder.

Fra campingvogn til bobil
– Du har byttet ut campingvogna med
bobil?
– All fartingen rundt i landet til blant
annet Landsskytterstevner og andre
skytterkonkurranser gjorde det praktisk å ha campingvogn. At det i år ble
bobil har gjort alt enklere og mer
komfortabelt og vi er veldig tilfreds
med nyanskaffelsen, forteller Hans.
Heia Rosenborg
Det er neppe SINTEFs naboskap til
Lerkendal som er skyld i at Hans er en
ivrig Rosenborg-fan, men han forsøker å få med seg klubbens hjemmekamper når det passer inn i en travel
agenda.
Stått lenge på ønskelisten
Hans Fostervoll har i mer enn 20 år
tilhørt SveiseAktuelts redaksjonsråd,
og han har svært lenge stått på listen
over kandidater vi ønsker som Profil i
bladet. Nå har vi endelig fått det til.

■

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

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

www.teijo.no
!
Nyhet

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

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!
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Seminarets sponsorer

Program
Åpning

Norsk Sveiseteknisk Forbund

Velkommen til SINTEF/NTNU. Presentasjon av fagmiljøet

Hans Fostervoll/Leif Tore Gellein, SINTEF

Robotisert justering og sveising av flymotorer ved
bruk av kamerasystem

Olav Egeland, NTNU

Sveiserobotene tar nattskiftet

Duun Industrier, Rolf Even Duun og Bent Kløvstad

Öka din produktivitet 50-100% inom pulverbågssvetsning
med ICE från ESAB

ESAB, Magnus Abrahamsson

S
TWQM – Total Welding Quality Management
–Revolusjonerende
løsning for unik kontroll på kvalitetSog produktivitet i produksjon
S
Kaffepause / utstilling / omvisning i robotlab

GULLSPONSOR:

Fornavn:
Fornavn:
Fornavn:
Kemppi, Erik Virik Fusdal

S

Lunsj
Lincoln Electric/Sveiseeksperten, Michael Abrahamsson


  Mek., Kommo Routtu
Pema
Shipbuilding automation
Konferranseavgift er kr 2.300,Kaffepause / utstilling / omvisning i robotlab
Konferranseavgift er kr 2.300,Konferranseavgift er kr 2.300,OSO, Roy Magnussen
Moderne produksjon av rustfrie trykktanker hos OSO Hotwater

How to increase your production capacity?





Möligheter till produktiv pulverbågsvetsing med
ESAB Aristo 1000 AC/DC
Utvikling MAG sveisemetoder siste 20 år
– Fra manuell sveising til Twin arc
Oppsummering / avslutning

– Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av årets Sveise- og materialkonferanse i Trondheim, og takker
NTNU/SINTEF og våre foredragsholdere og sponsorer for et utmerket
samarbeide, sier en tilfreds Dag Syvertsen, daglig leder av Norsk Sveiseteknisk Forbund. Til sammen 70 personer deltok på seminaret, og de
SVEISEAKTUELT 03-2014 I www.sveis.no
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ESAB, Magnus Andersson
AGA, Per Bengtsson
Norsk Sveiseteknisk Forbund

tilbakemeldingene vi har fått gir utrykk for at årets tema, Robotisering
og automatisering av norsk sveiseindustri, var et aktuelt og svært interessant område, foreller Dag.
Eurojoin 9

– Interessen for neste års konferansebegivenhet Norge; Eurojoin 9 som

The European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) har
tildelt Norsk Sveiseteknisk Forbund,
er allerede stor. Konferansen finner
sted i Bergen 20.-22. mai 2015.
Du finner mer om Eurojoin 9 i egne
annonser på norsk og engelsk i dette
SveiseAktuelt.
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Rørtråder
Komplett program av metall
metall-pulver- og fluksfylte rørtråder
pulver-

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

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

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

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

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

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

Starter ingeniørfirma med
fokus på sveis og materialteknologi
Kathrine Molvik har, sammen med flere andre sveiseingeniører, etablert
FeC AS. FeC AS er et ingeniørfirma med fokus på sveis og materialteknologi. FeC AS har som mål å bli et senter for sveis- og materialteknologi
både lokalt og nasjonalt.
Etter flere år som Welding Manger,
leder og utvikler av sveiseverksted i
Nordhordland, valgte Kathrine Molvik, å starte opp eget ingeniørfirma
innen sveis og materialteknologi.
FeC AS har som mål å bli en ledende
aktør og leverandør innen sveisetekniske-og materialtekniske problemstillinger, samt innen standardverk
som omhandler nevnte fagfelt.
Allerede i dag kan FeC AS ta på seg
oppdrag innen prosjektledelse av sveiseoppdrag, sveisekoordinering, sveiseinspeksjon, kursing, opplæring av
personell og implementering av kvalitetssystemer, NS EN ISO 3834-2 og
1090. I tillegg til dette har FeC AS

innledet ett samarbeid med Q-lab, en
av Norges ledende aktører innen destruktiv testing. Det vil i praksis si at
FeC AS kan levere en komplett sveiseteknisk tjeneste.
Etter flere års erfaring med ulike sveiseprosjekter og kvalitetskrav har vi
sett et stort behov for sveisetekniske
tjenester, sier daglig leder Kathrine
Molvik. Kravene til produksjon og
produksjonsoppfølging blir strengere
og strengere. Det er krevende for et
firma som opererer innen flere fagområder, å holde seg oppdatert på de
ulike krav. Dette ser vi som ett potensielt marked for vårt firma. Vi ønsker
å bidra til komptanseheving lokalt og

nasjonalt innen sveis og materialteknologi. Vi har allerede måtte ansette
flere sveiseingeniører for å dekke behovet, så at markedet er tilstede, er det
ingen tvil om.
Vi har pr dags dato tilgjengelig flere
IWEér, hvorav alle innehar enten
IWI-S/C og/eller VT2. Fordelen vår
er at vi har bred og allsidig erfaring
innen sveis og materialteknologi, noe
som gir oss en unik spennvidde innen
vårt fagfelt, og en allsidighet få kan
matche.
For mer informasjon:
Kathrine Molvik
Daglig leder, FeC AS
Tlf.: 92603289

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

ABIMIG® A T 355 LW

BE O

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

1,5 kg

2,15 kg

1,8 kg

1
0
Weight advantage compared to competitors

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

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

www.yarapraxair.no
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Vi ønsker Darek Szyszka (50) velkommen i rådet. Han
er født i Polen i 1964.
Han reiste til Østerrike med sine foreldre og yngre søster like før untakstilstanden brøt ut i 1981.
Kommer til Norge som kvoteflyktning i desember
1982.
Fullfører allmenn videregående utdanning på Skien
VGS i 1985.
Prøver å studere på UiO fra 1985 til 1987 (uten å fullføre nevneverdig).
Tar etterhvert AMO-kurs i maskinarbeid og sveising
med sveisesertifikat som mål (gamle G6 med elektroder).
Får jobb på Porsgrunn Verksted i 1989 som sveiser.
Tar forskjellige sveisesertifikater (elektroder, MIG/
MAG, TIG, Pulverbue).
1 år i Kværner Oil & Gas i Porsgrunn og studerer informatikk på kveldstid på Høgskolen i Telemark.
Tilbake til Porsgrunn Verksted som arbeidende sveiseformann. Tar også NS-477 kurs på TI.
I 2001 begynner i Telegas AS som butikkansvarlig.
I 2012 til J. D. Sveise Service AS og jobber der nå. (salg,
kurs, instruktør).
2014 tar fagbrev som sveiser. Nødvendig for IWS
diplom og tar 1 ukes IWS kurs for Inspektør NS-477.
Darek bor i Skien, gift, 2 døtre.
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Elektronstrålesveising - Electron Beam Welding (EBW):

IFE har fått langt bedre
kapasitet og økt fleksibilitet
med ny stor maskin
Det er syv år siden forrige gang SveiseAktuelt var på besøk hos IFE på Kjeller ved Lillestrøm. Vi blir også denne
gangen hyggelig tatt i mot av avdelingsleder Kristin Wickstrøm og sveisekoordinator Jan-Arne Johansen som
viser oss rundt.
Institutt for Energiteknikk, Avdeling EBMV – Elektronstrålesveising og mekanisk verksted. Avdelingens unike
kompetanse på elektronstrålesveising (EBW) har gitt Instituttet en viktig posisjon i forhold til bla oljeleverandør-industrien. En økt pågang av denne type oppdrag har gjort det nødvendig å utvide EB- kapasiteten ved IFEs
Avdeling Elektronstrålesveising og mekanisk verksted.
Kjøpt i 2013
(EBMW) kjøpte ved inngangen til
2013 en brukt EB-maskin som i løpet
av året har blitt bygd opp og installert,
og som kan sveise komponenter av en
størrelse som tidligere ikke var mulig
ved IFE. Oppbyggingen og installasjonen er i hovedsak gjort av IFEs
egne medarbeidere.

Ren elektrisk energi
Elektronstrålesveising er en ren smeltesveising. (Det finnes eksempler på
bruk av tilsatsmaterialer, men det er
lite benyttet). Elektronstrålen gir ren
elektrisk energi ved at tilnærmet 100
% av elektronenes bevegelsesenergi
direkte overføres til varme i arbeidsstykket. Kombinasjonen av vakuum

og den rene energitilførsel gir en kjemisk ren prosess som er nødvendig
for mange metaller, og en fordel ved
fremstilling av mange ulike produkter.
Sveising i vakuum har selvsagt sin begrensning i første rekke rent dimensjonsmessig, og det er her det mest
nærliggende alternativ, lasersveising,
fortsettelse side 13
har sin styrke.

IFEs avdeling EBMW – Elektronstrålesveising (EBW) og mekanisk verksted har på grunn av økt oppdragsmengde kjøpt en brukt
EB-maskin som de har bygget opp og installert.

SVEISEAKTUELT 03-2014 I www.sveis.no
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Green

Process

Food

Offshore

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

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

Stor effekttetthet
Dype sveiser med bredde/dybde-forhold på 1/50 kan sveises med elektronstråle. Slike sveiser fremkommer
ved at strålen fordamper metallet i
sentrum av smeltebadet. Damptrykket
presser den flytende fase til side.
Elektronstrålen passerer relativt uhindret gjennom metalldampfasen og når
ned til bunnen i badet og fortsetter
inntrengningen.
En 75 kW, 150 kV maskin ved The
welding Institute har sveiset 200 mm
stål og 300 mm aluminium-legering

med en sveisehastighet på henholdsvis 110 og 150 mm/min.
Tykt til tynt
Den konsentrerte strålen tillater å
sveise tykt til tynt. Dette anvendes
ved sveising av membraner, folier,
belger m.m. som er en utbredt anvendelse av elektronstrålesveising. På
IFE er membraner på 0,007 mm tykkelse sveiset til 1 mm rør for fremstilling av trykkmålere til medisinsk
bruk.

Lav varmetilførsel og små sveiste
formasjoner
Den store effekttetthet gir totalt sett
meget lav varmetilførsel sammenlignet med konvensjonelle metoder.
Dette gir små sveisedeformasjoner og
muliggjør sveising av ferdig maskinerte deler, eller gir meget liten ettermaskinering.
Stor sveiseavstand
Strålen kan fokuseres i hele sveisekammerets høyde slik at man f.eks.
kan ha en sveiseavstand (kanon til arbeidsstykket) på om lag 1 meter. Dette
muliggjør å kunne sveise i trange
spalter og på vanskelig tilgjengelige
steder.
Multisveis
En spesiell interessant egenskap ved
elektronstrålen er at det spiller liten
rolle om den sveiser et tykt materiale
eller flere tynne med totalt samme
tykkelse og med en avstand mellom
lagene. Den øverste sveisen blir utført
med stort effektoverskudd, og den
fortettelse neste side

Kabelsko i nikkel/kobber.

K
Karakteristiske
arakteristiske egenskaper!
egenskaper!
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Avdelingsleder Kristin Wickstrøm og sveisekoordinator Jan-Arne Johansen har tatt plass for å gi et inntrykk av formatet på den
nye store elektronstrålesveise-maskinen hos IFE på Kjeller.

nederste med normal effekt. For
mange materialer har dette liten betydning. Metoden tillater å sveise på
«ikke synlige steder».

opp mot 50 mm/sek. I det første tilfellet regner man med å få en utgassing
av smeltebadet, i det andre undertrykkes gassutviklingen.

Stor sveisehastighet
Elektronstrålesveising må for øvrig
tilpasses det materialet som skal sveises. For bløtt stål benyttes normalt relativt beskjedne hastigheter, om lag 10
mm/sek. Aluminium, titan, rustfritt
stål sveises gjerne med hastigheter

Sveiser vanskelige
metallkombinasjoner
En betingelse for å sveise to metaller
er at begge foreligger i smeltet tilstand
samtidig, noe som kan være vanskelig
å oppnå ved tradisjonelle sveisemetoder hvis smeltepunkt og varmeledningsevne er svært forskjellig. Ved
elektronstrålesveising er dette ikke
noe problem. Metallene smelter såfremt de treffes av strålen. Et annet
krav er at metallene lar seg forbinde
med en sveis av ønskede mekaniske
og metallurgiske egenskaper.
Står man overfor et dårlig sveisbart
metallpar er det vanlig teknikk å legge
en folie av et tredje metall i fugen for
metallurgisk kontroll av sveisen. En
annen mulighet kan være å bruke et
overgangmateriale, som har god sveisbarhet til begge grunnmaterialene.

Fra sveiseprosessen – elektronstråle
som treffer et materiale.
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Stor fleksibilitet
Samme maskin kan med kun forandring av et potensiometer (innstilling
av elektronstrømmen) sveise f.eks.
0,05 mm og 50 mm rustfritt stål.

EB-sveist varmeveksler som består av
660 stk Ø 6 rør i AISI 316.

Metallurgiske aspekter ved
elektronstrålesveising
Generelt gir de karakteristiske egenskapene som effekttetthet, lav varmetilførsel og rene sveisebetingelser som
karakteriserer metoden, gode sveiseforbindelser med totalt sett lave spenninger, liten kornvekst og liten varmepåvirket sone. De samme egenskapene representerer dog ofte et problem i form av innestengt gass, sprø
sveisesone i herdbare materialer (meget høy temperatur og rask avkjøling)
eller for at lettfordampelige legeringselementer fjernes fra sveisesonen.
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 03-2013

!Smeltesone ved

Smeltesone ved!
konvensjonell sveising!

"elektronstrålesveising

"

"!

EB-sveisen blir ”renere” enn konvensjonell TIG-sveis fordi prosessen skjer i vakuum.
(Strek illustrasjonen som viser: Smeltesone ved elektronstrålesveising kontra smeltesone ved konvensjonell sveising.

Sveisefeil
Elektronstrålesveising gir store muligheter for å produsere kvalitetssveiser.
Som ved andre sveisemetoder kan dog
ulike sveisefeil oppstå. Problemet er
ofte av en litt annen karakter enn ved
konvensjonelle metoder og kan ofte
reduseres eller elimineres ved hjelp av
riktig valgte sveiseparametre. Dessuten er rengjøring en meget viktig operasjon før elektronstrålesveising.
Porøsitet og sprut skyldes enten gassutvikling i smeltebadet pga kjemiske
reaksjoner, frigjøring av innestengte
gasslommer eller som ofte er tilfelle,
et resultat av dårlig rengjøring. Vasking, børsting eller beising er vanligvis nødvendig.

dette kan ha sin årsak i tre ulike forhold:
- Stor fugeåpning
- Skjevtstilt stråle/arbeidstykkelse
- Avbøyning av strålen pga magnetisme i arbeidsstykket eller sveisefikstur.
Det er ofte nødvendig å avmagnetisere fikstur og arbeidsstykket før sveising.

Sprekkdannelse
Ulike sprekktyper kan også oppstå
ved elektronstrålesveising. Den smale
sveisesonen er imidlertid gunstig i så
måte. Sprekkene er oftest materialbestemt og ikke en følge av den spesielle
sveisemetoden.
Hydrogensprekker i stål forekommer
ikke ved elektronstrålesveising.
Strålen kan bomme på sveisefugen,

Anvendelsesområder
Nedenfor er det gitt en oversikt hentet
fra det svenske Institut for Verkstadteknisk Forskning.
• Atomenergiindustrien (brenselsstaver, reaktive og tungtsmeltelige metaller, stor renhet, høye krav)
• Turbinkonstruksjoner
(varmebestandige stål og metaller, forenklet
konstruksjon)

Sveisbarhet
Elektronstrålesveising var opprinnelig
anvendt ved sveising av reaktive og
tungtsmeltelige metaller.
Nå kan man si at alle metaller som
kan sveises med andre metoder, pluss
noen til, også kan sveises med elektronstråle.

Tekniske spesifikasjoner for våre maskiner:
Fabrikant
Hawker Siddeley
Dynamics

Kammerstørrelse m
1x1x1

Effekt Arbeidsstykke
kW
vekt max kg
6
500

Hawker Siddeley
1,7 x 1,4 x 3,4
Dynamics
Hamilton Standard
1x1x1

25

2000

6

500

Hawker Siddeley
Dynamics

15

5000

4,3 x 2,3 x 2,3
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Kommentarer
Forlengelsesrør:
dia 600 mm
lengde ca 4 m

• Flyindustrien (forbindelse mellom
tykke og tynne elementer, sveising
på vanskelig tilgjengelige steder,
turbiner m.m.)
• Maskinindustrien (forenkling av
konstruksjoner og løsning av fremstillingsproblemer)
• Elektronikkindustrien (mikrosveising)
• Verkstedkonstruksjoner (ulike metallkombinasjoner)
• Reparasjonsarbeider (liten varmetilførsel, dype sveiser)
I tillegg til denne listen fremheves
spesielt sveising av sensorer for ulike
måleinstrumenter, spesielt trykk- og
temperaturmålere, ved fremstilling av
bildeler.

IFE avdeling EBMWs største
kunder
Aker
MPM
Roxar/ Emerson
Octio
Oceaneering rotator
Siemens Kongsberg og Bergen
HTS
PTC
IFE- Halden
Materialteknologi:
- Materialer – vurdering og valg
- Materialundersøkelse
- Materialtesting
Elektronstrålesveising:

-

Reaktorkjerneinstrumenter
Nukleært brensel
Sensorer – subsea og topside
Ventiler og hydrauliske koplinger
Innkapslinger av elektronikk
Komponenter til fly- og romfart
Rakettkomponenter
Bestrålingsrigger

Verkstedarbeid:
Forlengelsesrør:
dia 300 mm
lengde etter ønske

-

Brenselselement
Reaktorkomponenter
Forskningsutstyr
Prosessutstyr
fortettelse side 23
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www.nst.no

NSSW sømløse rørtråder

Oppnå bedre sveiseøkonomi og kvalitet
med sømløs rørtråd fra NSSW:

u
Flux

K
b r l g
Kobberbelegg
S
Stål

 Lavt hydrogeninnhold (typisk 1-3ml /
100 gram sveisemetall)
 Intet fuktopptak – mindre risiko for hydrogensprekker
 Meget gode mateegenskaper pga. eksakt rundhet
 God strømovergang og stabil lysbue
 God finish og lite etterarbeid på ferdig sveis
 Bedre innbrenning i grunnmaterialet
 Mindre driftsstopp for bytte av slitedeler
 Meget jevn og stabil kvalitet

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

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

IA-generalen i Østfold
Per Ivar Clementsen har ukuelig tro på et inkluderende arbeidsliv
Etter mer enn 13 år med inkluderende arbeidsliv (IA) nøler fortsatt ikke Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør
ved NAVs arbeidslivssenter i Østfold, en tomme når vi spør om det har vært verdt innsatsen og ressursbruken.
– Ja, absolutt! Jeg skal ikke påstå at
IA-arbeid er den eneste farbare vei for
å øke jobbnærværet ved bedriftene,
men det er i hvert fall den beste, sier
han bestemt.
Nå innrømmer Clementsen i samme
åndedrag at det har vært mye prøving
og feiling under marsjen. At langt fra
alt har fungert etter intensjonene.
– Men partene har i felleskap evaluert
og justert kursen, og den nye avtalen
som nå er trådt i kraft er blitt svært
godt mottatt. Den har bidratt til mindre byråkrati. I tillegg er sanksjonsmulighetene overfor leger og arbeidsgiver som ikke har fulgt retningslinjene tatt bort. Det handler nå om mer
dialog og færre pålegg, forteller han.
Mange står fortsatt utenfor
Det rekrutteres jevnlig nye bedrifter
som undertegner en IA-avtale. Men
fortsatt står mange utenfor, spesielt
små og mellomstore bedrifter. Clementsen har forhåpninger om at den
nye avtaleteksten skal føre til at enda
flere bedrifter velger å bli IA-med-

Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør ved NAVs arbeidslivssenter i Østfold, er like
entusiastisk etter å ha jobbet 13 år med inkluderende arbeidsliv. Motivet er fra den
årlige HMS-konferansen som samler nær 1000 mennesker. Her er det nettopp IA
som står på agendaen.

lemmer og på den måten øke innsatsen for å redusere fraværet.
På spørsmål om hvorfor man bør bli
en del av IA-familien, svarer han slik:

– Den overbyggende motivasjonen
hos tillitsvalgte, bedriftslederne og
–eierne må være et ønske om å skape
høy trivsel på arbeidsplassen og ha
flest mulig i jobb. Det er svært kostbart å ha ansatte sykmeldte, minner
han om.
– Bedriften får tilgang til all den kompetanse og erfaring vi har opparbeidet
gjennom alle disse årene. Det er
mange fellestrekk for hvordan man
skaper et velfungerende og inkluderende arbeidsmiljø, både fysisk og
psykososialt, og med det holde sykefraværet på et minimum.
Egen IA-rådgiver
Som IA-bedrift får virksomheten en
egen kontaktperson fra NAV Arbeidslivssenter. Kontaktpersonen kan
hjelpe i gang med det systematiske
IA-arbeidet, bistå i vanskelige enkeltsaker og bidra til å utløse økonomiske
virkemidler. Virksomheten får også
tilgang på en rekke gratis kurs fra arbeidslivssenteret.

Per Ivar Clementsen har klokkertro på at det lønner seg å være en IA-bedrift, både
når det gjelder arbeidsmiljø, sykefravær og omdømme.
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NY
SPEEEDTE
DTTEEC 4405/505S/
05/505S/
S//S-PULS
Puls MIG/MAG gir sveis
uten etterarbeide
Lav varmetilførsel
Sveiser med utmerket
resultat i alle stillinger
SPEEDTEC 405/505S/S-PULS
Den nye Speedtec 405/505S/SP-serien
for alle sveiseapplikasjoner og
de tøffeste forhold.
Moderne design kombinert med
fleksibilitet til fire forskjellige trådmatere
gjør at utstyret dekker de fleste behov.
Multiprosess muligheter med gode egenskaper MIG, MMA og Lift TIG.
Velg mellom forskjellige trådmatere med TFT-skjerm. Doble prosedyrer
osedyrerr,, programmer
med låsing og USB tilkobling. Fjernkontroll på pistolen gir full kontroll av lysbuen.

www.sveiseeksperten.no
www
w.sveiseeksperten.no
.s

Mail: post@sxp.no

Tlf: 22 08 00 92

ESABs ICE-prosess vinner
prestisjefylt innovasjonspris på
Industrie Paris 2014
Industrie Paris er en ledende industrimesse i Frankrike som samler 1200
utstillere fra 9 ulike bransjer og 30 000 besøkende.

AGA med kvalitetsregulator AGA Pro
200/300
Den nye flaskeregulatoren AGA
Pro 200/300 er produsert i Norge
og har høy stabilitet, stor kapasitet
og lang levetid. En unik konstruksjon gjør at regulatoren holder et
meget konstant reguleringstrykk.
AGA Pro 200/300 for sveising,
skjæring, varming og lodding egner seg til høyt arbeidstrykk i
både industri og offshore.
– AGA har nå tatt AGA Pro 200/
300 inn i et ellers rikholdig sortiment for sveise- og skjæreutstyr.
AGA Pro 200/300 er en videreutvikling og forbedring av tidligere
regulatorer, sier Øivind Gulbrandsen, produktsjef i AGA. Regulatoren er produsert for et stort antall industrigasser og forskjellige
trykkområder, og gir ekstra høy
kapasitet og effektivitet.
– AGA Pro 200/300 gjør sveiseprosessen både tryggere og enda
mer effektiv, sier Øivind Gulbrandsen. AGA Pro 200/300 tilhører AGAs premiumprodukter
og er produsert i henhold til EN
2503.
AGA Pro 200/300 kan kjøpes hos
AGAs industriforhandlere.
For ytterligere informasjon,
kontakt:
Øivind Gulbrandsen,
Produktsjef AGA AS
Mobil: +47 911 42 286
oivind.gulbrandsen@no.aga.com

SVEISEAKTUELT 03-2014 I www.sveis.no

Prisen Trophées de l’Innovation 2014
tildeles ESABs ICE-prosess som den
mest fremstående løsningen med best
resultat av alle maskiner, produkter og
servicetilbud som ble presentert på
messen.106 bedrifter deltok i konkurransen av den prestisjefylte prisen, og
ESAB var en av fire nominerte til produktivitetskategorien. Et panel bestående av tekniske eksperter, blant annet fra produksjonsindustrien, institusjonsledere og journalister valgte
vinneren fra hver kategori. Prisene ble
delt ut av representanter fra regionen
og de bransjer som var representert på
messen.
ESABs unike ICE-prosess for pulverbuesveising kan øke produsentens
produktivitet vesentlig, samtidig som
man oppfyller kravene til de mest krevende applikasjonene. ICE er en genial enkel teknologi, i stedet for å tilsette energi så bruker ICE overskuddsvarmen fra Twin-prosessens
varmetråder for å smelte ytterligere en
kaldtråd. Dette i kombinasjon med en
meget stabil sveiseprosess kan doble

Den prisbelønte ESAB ICE-prosessen
øker produksjonen markant uten en stor
investering i nye sveisesystemer, ekstra
kapasitet eller ytterligere kvalifisert
arbeidskraft.

produktiviteten i de fleste pulverbueapplikasjoner. De som bruker ICEprosessen i sin produksjon opplever
en ekstrem produktivitetsøkning.
Se også www.esab.no

Ny mann hos Tema Norge
TEMA Norge AS har ansatt Mardon
Borgemyr som avdelingsleder ved sin
avdeling i Kristiansand. Mardon kommer til TEMA Norge AS fra stilling som
salgsingeniør i Saint Gobain. Han har
lang og allsidig erfaring med salg av
tekniske produkter i Agderfylkene og
Rogaland. Hans brede kontaktnett og
serviceinnstilling vil være en ressurs for
TEMA Norge AS og deres kunder.
Mardon treffes på
telefon 902 84 485 eller
e-mail: mardon.borgemyr@
tema-norge.no
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Et norsk krafttak innen
robotisert sveisning
Av professor Olav Egeland, Institutt for produksjon og teknologi ved NTNU
NTNU og SINTEF tar nå et initiativ
innen forskning og utvikling på
sveiseteknologi hvor eksperter
innen materialteknologi og robotteknikk går sammen.
Sentrale tema er effektiv programmering av robotsveising og bruk av
nye sveisemetoder basert på laserteknologi. En ny robotcelle med 4 roboter og omfattende sensorteknologi er
allerede installert, og det er store planer for utvidelser i et nasjonalt initiativ på produksjonstekniske laboratorier. Dette skal føre til at norsk forskning innen sveiseteknologi kommer
på et nivå som svarer til den store betydningen dette har for industrien.
Dette vil være et viktig bidrag til å
opprettholde og videreutvikle produksjon i Norge, siden sveising en sentral
prosess i mange norske bedrifter. På
grunn av vårt kostnadsnivå er roboter
viktig i sveising for å sikre lønnsomhet.
Etter en periode med fokus på produksjon i lavkostland er det nå et strategisk mål å produsere i Norge. Dette

Ny robotlab ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU. Robotlaben
består av to KUKA KR120 R2500 QUANTEC roboter (øverst), samt en KUKA KR16
robot (nederst til høyre) og en KUKA KR5 ARC sveiserobot (nederst til venstre).

gjelder for eksempel Kleven verft som
har tatt i bruk robotisert sveising i sin
produksjonslinje for spesialskip og
dermed blir i stand til å bygge viktige
deler av skroget i Norge. Motivasjo-

Fra en arbeidsworkshop hos GKN Kongsberg. Fra venstre: Lars Tingelstad, NTNU,
sveiseingeniør Jan Thorberg, GKN Norge og Alvaro Capellan, NTNU
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nen for å ha produksjon i Norge er at
dette er avgjørende for å opprettholde
kompetansen innen design og utvikling, og at det har stor betydning for
kvalitetssikring i produksjon og gjennomføring av prosjekter. En tilsvarende trend sees også i andre europeiske land og i utlysninger innen EUprogrammet Horizon 2020, hvor
videreutvikling av produksjonsteknologi er viktig som en muliggjørende
teknologi for den videre industriutvikling i Europa. Tyskland utmerker seg
med sin strategi Industrie 4.0 hvor tett
integrasjon av datateknikk, produksjonsteknologi og produktdesign er et
sentralt element, og hvor det er fokus
på Internet of things.
Enkel masseproduksjon basert på
priskonkurranse er ikke lenger vanlig
i norsk industri. I stedet er det spesielle forhold som gjør at bedrifter
lykkes med produksjon i Norge. Et
eksempel på dette er norsk produksjon
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 03-2014

 KUKA KR5 roboten er påmontert sveiseutstyr fra Fronius (Transteel 5000
Robotics). KUKA KR16 roboten er
påmontert et 3D-kamera for scanning
av sveisefugen, samt korrigering av
sveisebanen i sanntid.

 KUKA KR5 ARC og KUKA KR16 robotene er satt opp for sveising. De fire
robotene er montert slik at de deler
arbeidsområde, dette muliggjør en
rekke applikasjoner, blant annet robotisert fiksturering.

innen maritim sektor og innen offshore og subsea, som er kapitalintensiv, spesialisert, og omfatter kundetilpassede produkter i små volum. Innen
andre industrisegmenter som møbelindustrien kan det være produktinnovasjon og design som gjør at bedriften
lykkes, med andre segmenter som
produksjon av flydeler og forsvarsprodukter gjerne er basert på spesialisert teknologisk kompetanse. Felles
for disse industrisegmentene er at produksjonsteknologien må tilpasses og
spesialiseres for å sikre effektiv og
lønnsom produksjon. Dette krever investeringer i avanserte produksjonslinjer hvor kommersielt tilgjengelig
teknologi må videreutvikles eller tilpasses. I dag kan dette innebære for
stor risiko for beslutningstaker siden
den nødvendige teknologien er delvis
ukjent.
Det er derfor et mål for NTNU og
SINTEF å etablere laboratorier med
sveiseteknologi i kombinasjon med
avanserte robotsystemer hvor ny og
spesialisert produksjonsteknologi kan
utvikles og valideres. Dette vil redusere risiko ved nye investeringer, og
bidra til at bedrifter kan sikre lønnsom
produksjon ved å oppgradere sine produksjonslinjer med nye robotiserte
sveiseoperasjoner.
Det er en betydelig bildelproduksjon
på Raufoss, hvor de robotiserte produksjonslinjene er av samme type
som i bilindustrien. Det er interessant
å se at norske bedrifter kan lykkes i
SVEISEAKTUELT 03-2014 I www.sveis.no

denne industrien, som har et voldsomt
kostnadsfokus, ved å ha spesialkompetanse på produksjon av aluminiumsdeler. Utenlandsk bilindustri utvikler stadig ny teknologi i tett samarbeid med forskningsmiljøer i sine
land, og det er viktig at vi har tilsvarende støtte til norsk bildelproduksjon
ved i Norge.
Sveising er en av de viktigste anvendelsene av industriroboter i dag, og
leverandørene har utviklet et bredt
spekter av kommersielt tilgjengelige
systemer for programmering, kalibrering og utførelse av sveising. Det er
også høy kompetanse blant systembyggere på implementering av robotsveising i industriell produksjon. For
mange bedrifter er det nå mulig å ta i
bruk etablert teknologi for robotsveising. Det er også mange eksempler på
spesielle produksjonslinjer hvor standardløsninger for robotsveising ikke
er tilstrekkelig, og hvor innovative
produksjonssystemer er nødvendig. I
denne sammenheng er det interessant
å få til en god arbeidsfordeling mellom produksjonsbedrifter, leverandører, systembyggere og forskningsmiljøer.
Sentrale forskningstema innen
robotisert sveising er:
Effektiv programmering: Offline
programmering av robotsveising kan
gjøres med 3D-grafikk. Et robotprogram må vanligvis kalibreres mot den
virkelige robotcellen, som kan ha geo-

metriske avvik fra 3D-modellen. I
små-serieproduksjon med kompliserte
geometrier kan dette ta mye tid, og
offline programmering og kalibrering
kan bli en flaskehals i produksjonen.
Geometriske avvik kan justeres inn
ved bruk av sensorer for fugefølging,
men også dette har sine begrensninger. I dette prosjektet vil nye metoder for programmering bli brukt
hvor 3D-modeller oppdateres fra robotsyn og andre sensorer, slik at programmerte baser kan kalibreres inn
automatisk på 3D-systemer.
Roboter som erstatter fiksturer: Ved
små seriestørrelser vil kostnader til
fiksturer bli høye. En interessant løsning som utvikles ut er å bruke roboter i stedet for fiksturer for til å sette
sammen og rette inn deler slik at de
kan heftsveises før endelig sveising.
Dette gjøres med robotsyn, lasersensorer og kraftstyring, hvor robotens
kontaktkrefter styres ved tilbakekobling fra kraftsensorer i roboten håndledd.
Sensorbasert korreksjon av sveisebaner: Kommersielle system følger
sveisefuger med pendling, robotsyn,
lasersensorer og prober. Dette videreutvikles med robotsyn og spesialiserte
løsninger for robotfuger.
Hybrid lasersveising: Det er stor
interesse i industrien for hybrid lasersveising, som gir større sveisehastigfortsettelse side 38
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•
•

• Også TIG og Lasersveising
Elektroverksted og Elektronikklab.

IFE har fått langt bedre...
fortsettelse fra side 15

Vi kan sveise:
C-stål, Rustfrie stål,
Ni-legeringer,
Aluminiumlegeringer,
Titanlegeringer m.fl.
Stort antall WPQR/WPS
Ulike metallkombinasjoner
Tynt mot tykt
(membraner mot tykt gods)
Metalltykkelse i området 0,05-60 mm
Komponenter med vekt opp til
5000 kg
Lange komponenter.
Forlengelseskammer i ulike lengder
finnes
Infrastruktur og intern service
• Elektronstrålesveising,
Mek. Verksted og Konstruksjon
under samme ledelse
• Metallografilaboratorium
• Mikroskopi, LOM, SEM, EDXA
• Helium lekkasjetesting
• Trykktesting
• Mekanisk testlab.
• Kjemisk analyse
• Korrosjons- og strømningslab.

Tekniske spesifikasjoner EB4
(Den nye store maskinen):
• Effekt – 15 kW
• Last – 5000 kg
• Kammerstørrelse - 4,3x2,3x2,3 m –
Volum – 23 m3
• Oppsett for alle aksielle og radielle
sveisestillinger
• Programmerbart x-y bord og
rotasjonsjigger for alle stillinger

Smelteprosessen
a Elektronstrålen starter å smelte metallet i inntrengingspunktet.
b Metallet fordamper i senter.
c Strålen penetrerer dypere inn i arbeidsstykket gjennom den nøkkelhullformete dampkanalen som dannes.
d Når arbeidsstykket beveges frem-

Typer sveis
Type sveis vil være avhengig av fasongen på komponenten som skal
sveises. Sveisen kan lages kontinuerlig, diskontinuerlig eller som en spot
sveis:
• Radiell sveis
• Aksiell sveis
• Sveisesøm på plane arbeidsstykker
• Kurve/fri fasong

over, flyter smeltet metall fra forkant til bakkant og størkner rundt
dampkanalen.
Den høye energitettheten gjør at alle
metaller kan sveises, også metaller
med høy smeltetemperatur, i tillegg til
at det er mulig å sveise ulike metaller
til hverandre. For eksempel kobber og
■
nikkel.

EUROJOIN 9
Bergen 20. – 22. mai 2015
The European Federation for Welding, Joining and Cutting ( EWF ) har tildelt
Norsk Sveiseteknisk Forbund EUROJOIN 9. Arrangementet går av stabelen
i Bergen 20.–22. mai 2015.
EUROJOIN 9 er en europeisk konferanse som samler hele sveisefamilien til
et stort fagseminar med eksperter innenfor områdene sveising, sammenføyning
og kontroll. I tillegg til selve konferansen vil det bli et antall sideseminarer og
utstilling med leverandører til vår bransje.
Hovedtemaene for konferansen er:
OIL AND GAS/SUBSEA
OFFSHORE/RIGG AND PIPLINES
Det nye Scandic Ørnen Hotel i Bergen er vertskap og det ventes 200-300 deltakere til Bergen disse dagene.
Sett av 20.–22. mai 2015 og du er velkommen til EUROJOIN 9
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IA-generalen i Østfold...
fortsettelse fra side 17

– Det å arbeide systematisk med IA
innebærer tett samarbeid og god dialog med de tillitsvalgte, stor vekt på
forebygging og god oppfølging av de

som blir sykemeldte. Det er et faktum
at jo lenger en arbeidstaker er borte
fra arbeidsstedet, desto høyere blir terskelen for å komme tilbake. Det er
også et ubestridt faktum at de aller
fleste av oss ønsker å ha en jobb å gå
til og kunne være sammen med arbeidskolleger.

– Ta kontakt!
– Ønsker du mer informasjon om IA,
er det bare å ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter i ditt fylke, oppfordrer
■
Clementsen avslutningsvis.

Fakta Inkluderende Arbeidsliv (IA)
• Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider
regjeringen og partene i arbeidslivet til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.
• Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet, hindre frafall og
øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne, og å forlenge yrkesaktiviteten til personer over 50 år.
• Samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv har fungert gjennom tre påfølgende avtaler i perioden 2001-2013.
• Dagens avtale er inngått for perioden fram til 31. desember 2018. Hovedtrekkene videreføres i den nye IA-avtalen. De tre delmålene beholdes. Systemet for
oppfølging av sykefravær forenkles og forebygging skal være en større del av
det praktiske IA-arbeidet. Den nye IA-avtalen forsterker innsatsen for personer
med nedsatt funksjonsevne med prioritet på unge.
• Det settes i gang forsøk med forenklet og avgrenset ordning a la aktiv sykmelding, «sykmeldt i jobb», som er avgrenset til 14 dager. Videre skal det avsettes
seks millioner kroner årlig til å drive kunnskapsutvikling og forsøk.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

/ AccuPocket 150/400 – nettuavhengig elektrode-hånd-sveising
/ Siden 1950 har vi utviklet innovative totalsystemer for lysbuesveising og motstandspunktsveising. Som f.eks. verdens første bærbare elektrodesveiseapparat
AccuPocket, som bruker litium-ion-batterier. Forbindelsen mellom sveise- og batteriteknologi gjør det mulig for brukeren å sveise mobilt og uavhengig av
strømnettet, helt fri for strømledninger. Hver dag legger vi all energi i visjonen vår: å kartlegge "lysbuens DNA". Ikke rart at vi er verdensledende innen
sveiseteknologi og markedsledende i Europa. www.fronius.no
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ESABs sveisemaske WARRIOR™ TECH
– nå med friskluft
WARRIOR™ Tech friskluftmaske er
designet med tanke på brukerens
sikkerhet.
Friskluftmasken, i kombinasjon med
Eco Air eller Aristo® Air, gir brukeren et komplett friskluftsystem.
WARRIOR™ Tech gir høyt sikkerhetsnivå, i.h.t EN12941, uten at det
går på bekostning av brukerkomfort.
WARRIOR™ Tech sveisemaske er
designet for å møte behovene til de
fleste sveisere og gir dem et lettvektskall som beskytter mot varmestråling, sprut og gnister. Autokassetten med det seneste innen ADF teknologi
- gir meget god kontroll og fantastisk
optisk kvalitet.
WARRIOR™ Tech sveisemaske gir
utmerket funksjonalitet og komfort til
alle sveisere, fra den som sveiser litt
av og til, til profesjonelle vedlikeholds- og konstruksjonsveisere.
Aristo® Air friskluftenhet leveres
komplett og klar til bruk. Inneholder
friskluftenhet med luftslange og

slangetrekk, Lithium Ion batteri, Intelligent universal lader og komfort
belte, samt TH3P filter og forfilter.
Eco Air friskluftenhet leveres komplett og klar til bruk. Inneholder:

friskluftenhet med luftslange og
slangetrekk, NiMh batteri, Intelligent
universal lader og komfortbelte, samt
TH3P filter og forfilter

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 4-2014 er
10. november

Ta kontakt i dag for pristilbud.
Tlf: 55 15 40 00
Fax: 55 15 40 10
bentsen@tbentsen.no
Sjekk www.tbentsen.no for info
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Sartore SRL med egen agent i Norge:

Helproff på
sveiseposisjonering

Sartore SRL produserer og
leverer blant annet ruller
for sveisedeler og sveisebord, i alle størrelser.

Da den italienske utstyrsprodusenten for sveiseposisjonering Sartore SRL jaktet på en norsk agent, var Oeen
Engineering AS raskt på banen. − Det er ikke hver dag en får et slikt tilbud. Sartore SRL er også i god vekst. Slettes ikke alle i italiensk industri kan skilte med det, sier daglig leder Kjell Øen.
Sartore SRL startet produksjonen av
utstyr til sveiseposisjonering tidlig på
90-tallet. Siden har bedriften utviklet
seg i rekordfart, med stadig nye og
mer avanserte modeller.
Selskapet produserer og leverer blant
annet rulle bukker for sveiseposisjonering av rør og store sylindriske deler, men også roterende montering og
sveisebord. I dag kreves det mer enn
en rulle. Utstyret må ha muligheter
for tilting, hev/senk og rotering av delene som sveises, er etter hvert blitt et
krav, forklarer Øen.
− SRL leverer selvsagt alt dette, legger han til.

Skadefrie montører

I følge produsenten er bevegelighet en
miljøfordel når man skal reparere og
montere maskindeler.
− I tillegg er det et HMS-aspekt her.
Bevegeligheten øker også sikkerheten
for skadefrie montører, påpeker Øen,
og utdyper: − I stedet for å henge delen i en kran, spennes maskindelene
som skal sveises eller repareres opp
på bordet som kan roteres til ønsket
posisjon.
I sine nye og moderne produksjonslokaler i den italienske byen Cittadella i
nærheten av Padova produserer Sartore SRL sine gode tekniske løsninger.
Her ligger også hovedkontoret.

Daglig leder Kjell Øen i Oeen Engineering AS har fått det norske agenturet for den
italienske utstyrsprodusenten for sveiseposisjonering, Sartore SRL.
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− Selskapets dyktige ingeniører og
prosjektledere løser oftest oppgaven i
nært samarbeid med kunden, forteller
Øen.
− Investeringer i moderne maskiner
og datautstyr har gitt dem viktige konkurransefortrinn. Nemlig kort leveringstid, høy kvalitet − og ikke minst,
kunder som er tilfreds!
Vindmøller i vinden

Sartore SRL hatt en meget positiv
økonomisk utvikling de siste fem
årene.
− Det må vi ta som en bekreftelse på
at de leverer god kvalitet til riktig pris,
mener Øen.
Selskapet utvikler for tiden rullebukker med hydraulisk bevegelse, som
dermed gjør det lett å tilpasse delene
som skal sveises sammen i riktig posisjon.
− Dette kommer ekstra godt med når
en skal sveise sammen deler til fundament for vindmøller. Selskapet har
vært involvert i dette arbeidet de siste
10 årene, og utviklet utstyr for vindmøller både på land og til havs. Dette
er jo et stort og populært produkt både
i Norge og i resten av Europa, sier
Øen.
− Rullebukkene leveres i størrelsene
fra 1 til 100 tonn, fra liten diameter og
opp til 6500 mm, avslutter Øen i Oeen
Engineering AS.
For mer informasjon:
Oeen Engineering AS,
v/ Kjell Øen, mob: 905 37 172,
e-post: kj-oeen@online.no

■
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TRENGER DU
KUNNSKAPEN
– HAR VI KURSENE
Vi mener at etterutdanning er vesentlig for å opprettholde konkurransekraft.
Dokumenterbar kompetanse sikrer deg, din bedrift og dine kunder
høy kvalitet og trygghet.
Våre utdanningsløp fører frem til sertifisering
iht. nasjonale eller internasjonale standarder:

NDT-OPERATØR

SVEISEINSPEKTØR

DRIFTSINSPEKTØR

iht. NS-EN ISO 9712/
Nordtest

iht. NS 477

iht. NS 415

INTERNASJONAL
SVEISEINSPEKTØR
(IWI)

SVEISEKOORDINATOR
(IWS)

Riktig kompetanse for å møte fremtiden

Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no I tlf.: 982 90 229

Fronius utvider sin MIG/MAG-sveiseapparatplattform TPS/i

Nye lysbueprosesser for mer
effektiv sveising
Med fire nye lysbuevarianter til MIG/
MAG-sveiseapparatplattformen TPS/i
utvider Fronius de banebrytende tekniske mulighetene til sin nyeste produktserie: Karakteristikkene LSC
Root og LSC Universal bygger på en
ny algoritme og utmerker seg med økt
lysbuestabilitet og redusert sprut. Nye
sveiseparametere utgjør basisen for
funksjoner som ikke tidligere har vært
tilgjengelige i bransjen, f.eks. innsmeltingsstabilisatoren. I tillegg har
Fronius ytterligere forbedret de velprøvde funksjonene for lengdekorrigering av lysbuen og dynamikkorrigering. Advanced-versjonene av LSC
Root og LSC Universal tillater - takket være spesiell maskinvare - bruk av
lengre slangepakker ved samme høye
sveisekvalitet. Alle disse nyhetene
forenkler håndteringen av sveisestrømkilden betydelig og garanterer
dermed optimale resultater ved sveising og lodding, selv for mindre erfarne sveisere.
Fronius har utviklet en fullstendig ny
algoritme for LSC (Low Spatter Control), som effektivt utnytter den høye
maskinkapasiteten, det store minnet,
den ekstremt raske systembussen og
den høydynamiske trådmatingen i de

nyeste MIG/MAG-sveiseapparatplattformene til selskapet, noe som sørger
for en ytterst stabil og sprutfattig lysbue.
Fronius' fremskritt blir spesielt tydelige innen rotlagssveising, som er utviklet for LSC Root. LSC Root garanterer en utmerket rotdannelse og høy
avsmeltingseffekt ved redusert strekningsenergi. I motsetning til vanlig
MAG-sveising er det dermed for første gang mulig å sveise også i fallende
posisjon, uten at det oppstår bindefeil.
Dette gjør rotlagssveisingen betydelig
enklere for brukeren. I tillegg er beskyttelsesgasstapet redusert med inntil
tre prosent, takket være den nye pistolgenerasjonen.
Lysbuekarakteristikken LSC Universal er spesielt egnet til sveising av kilesveis, hjørnesveis, overlappende
søm, fyll- og dekklag samt lodding.
Brukere av LSC-lysbuer nyter godt av
den nye innsmeltingsstabilisatoren.
Ved aktivering holdes innsmeltingen
konstant ved hjelp av hastighetsreguleringen på trådmateren selv ved stickout-svingninger. Reguleringen kan
stilles inn som brukeren ønsker. Den
positive effekten blir spesielt synlig
ved kilesveis, som i stigende posisjon

Tverrsnitt av rotsøm som er sveiset med LSC Root ved deaktivert innsmeltingsstabilisator. Tråddiameter: 1,2 mm; tilsatstråd:G3Si1; trådhastighet: 3,6 m/min.
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må sveises med en pendlende bevegelse. Her sikrer stabilisatoren en jevn
og dyp innsmeltning også ved større
forstyrrende innvirkninger. Det fører
til svært gode resultater selv med billigere massiv tråd.
Ut over dette har Fronius også videreutviklet lengdekorrigering av lysbue
og dynamikkorrigering, to funksjoner
som sveiserne har satt pris på ved forgjengerapparatene. Dermed kan nå
f.eks. også lysbuetrykket stilles inn
ved hjelp av dynamikkorrigeren på
LSC Root.
Utvidede funksjoner som sikrer en
høy sømkvalitet også ved sveisestart
og sveiseslutt, gjør LSC-pakken komplett.
For at også lengre slangepakker, som
er vanlige innen f.eks. rørlednings -og
beholderbygging samt ved robotstøttet sveising, skal kunne brukes uten at
det går på bekostning av kvaliteten,
har Fronius utviklet en tilleggsmaskinvare som reduserer den negative
innvirkningen fra økt induktivitet i
sveisestrømkretsen. Sveisestrømkilder som er utstyrt med denne, kan
også bruke Advanced-versjonene av
lysbuekarakteristikkene LSC Root og
■
LSC Universal.

LSC Universal Advanced: Tråddiameter: 1,2 mm; tilleggstråd:
G3Si1; trådmating: 4 m/min.
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NSF på IIW konferanse i
Seoul – Sør Korea
International Institute of Welding er en organisasjon med medlemmer fra 56 land over hele verden. I tiden
13.-18. juli 2014 var 768 representanter fra medlemslandene samlet til den 67. generalforsamlingen.
Konferansen fant sted i Seoul i Sør Korea. NSF var representert med 2 personer, Leif Nordal og Dag Syvertsen.
Lang reise
For oss som reiste fra Norge ble det en
lang tur. Vi valgte å fly med Qatar
Airways, og fikk dermed en mellomlanding i Doha. Dette gjorde at vi fikk
2 flyturer på 6-7 timer hver. Etter vår
oppfatning mye bedre enn en lang tur
på 12-13 timer. Flyet var fint og servicen utmerket.
Seoul en stor by
Konferansen fant sted i området Walkerhill. Et område på en høyde litt i
utkanten av sentrum.
Her var det utsikt mot selve byen,
men da det lå et teppe av tåkedis eller
om det var forurensning vet vi ikke,
ble utsikten noe redusert. Seoul er en
riktig storby. Her bor det ca 3 ganger
så mange mennesker som i hele
Norge.
Selv med rundt 15 mill. mennesker i
byen var Seuol en velorganisert og
svært ryddig by. Trafikken gikk på
motorveier med 3-4 kjørebaner i hver
retning.
Konferansen
En IIW konferanse med 7-800 mennesker er et gigantisk arrangement
som Koreanerne organiserte aldeles
utmerket. Konferansen er organisert
slik at det er en hel rekke ulike grupper som diskuterer hver sine områder.
Vi som deltok fra Norge var tilstede
på selve generalforsamlingen der typiske generalforsamlings- saker som
regnskap og valg sto på agendaen.
Her velges styrerepresentanter til IIW.
Som ny president for IIW ble valgt
Gary B. MARQUIS fra Finland.
Videre deltar vi på møter der regler og
retningslinjer for utdanning blir diskutert og vedtatt.
IWE utdanningen
En viktig sak for Norge denne gangen
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var sveiseingeniør (IWE) utdanningen. Som de fleste vel er kjent med
har IWE utdanningen i Norge vært
gjennomført i regi av HSH på Stord.
Det finnes ulike veier frem til IWE diplom. I Norge har man helt frem til
2013 kjørt utdanningen etter alternativ
rute.
Siste kurset som ble avsluttet i april
2014 ble kjørt som en forsøksordning
etter «distance learning route». Den
største forskjellen er at denne ruten
tillater opptak av kandidater med relevant bachelor eller mastergrad uten
praksis. I dette opplegget kjøres det en
modul 0 som inneholder gjennomgang av sveisemetodene. Modul 0
gjennomføres før kandidatene starter
på selve kurset som består av 4 moduler.
NSF fikk altså godkjenning for å kjøre
ett kurs som en forsøksordning. Dette
kurset ble alså avsluttet i april 2014.
Endelig godkjenning på IIW
konferansen i Seoul
Etter at forsøkskurset ble avsluttet i
april 2014 har NSF avgitt en meget
fyldig rapport til IIW som detaljert
beskriver hvordan HSH på veiene av
NSF har gjennomført dette kurset.
Rapporten ble oversendt til IIW for
gjennomgang.

Rapporten blir nøye vurdert av en IIW
revisor. Den videre saksgangen for
dette er at resultatet av revisorens arbeid blir lagt frem for IAB møtet som
er et av møtene på IIW konferansen.
Her er alle landene representert og har
anledning til å stille spørsmål til revisoren.
I vårt tilfelle var rapporten slik at revisoren uten tvil anbefalte forsamlingen
å stemme for at Norge ble permanent
godkjent til å kjøre IWE undervisning
etter distance learning route.
IWE utdanning i Norge
NSF er dermed formelt godkjent for at
vi i Norge kan utdanne internasjonale
sveiseingeniører –IWE etter distance
learning route.
Det betyr at utdanning av sveiseingeniører i fremtiden vil bli gjennomført
slik det siste kurset på Stord ble kjørt.
IIW konferanser i fremtiden
Det er viktig at NSF er representert på
IIW konferansene. Her diskuteres og
bestemmes retningslinjer for f.eks.
IWE utdanning som nevnt ovenfor.
Den store IIW konferansen arrangeres
normalt i juli mnd. hvert år. Konferansen arrangeres av et av medlemslandene. I 2015 arrangeres konferansen i
■
Helsinki og i 2016 i Melbourne.
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AGA – ideas become solutions.
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AGA lanserer verdens første hybridregulator for økt sikkerhet og ytelse
SMOOTHFLO®, er verdens mest avanserte regulator. Den nye ett-trinns regulatoren, gir samme trykkstabilitet som en to-trinns regulator. Det unike designet
gjør SMOOTHFLO® til den første av sitt slag blant industrigassregulatorer.
I motsetning til konvensjonelle industriregulatorer, vil SMOOTHFLO® levere stabilt trykk og gasstrøm med
minimale avvik over tid. Dette gir betydelige fordeler for gassbrukeren i
form av økt effektivitet og forbedret
gassøkonomi.
- AGA har alltid vært i førersetet

innen nyvinninger i vår bransje, og vi
fornyer oss hele tiden med sikte på å
gi våre kunder de tryggeste og mest
effektive løsningene for å møte sine
gasshåndteringsbehov, sier Øivind
Gulbrandsen, Produktsjef i AGA.
SMOOTHFLO® er en av de sikreste
regulatorene i sin klasse. Den integrerte rørbruddsventilen og den innkapslede regulatoren er utviklet for å
sikre gassbrukeren ved en eventuell
flaskevelt.
Den innebygde sikkerhetsventilen forbedrer sikkerheten ytterligere ettersom den er beskyttet og hindrer smuss
og fuktighet fra å komme inn i ventilen.
En annen unik funksjon med SMOOTHFLO® er manometrene som er
integrert i regulatoren og som forhin-

drer skade. Den ytre kapslingen på regulatoren er fremstilt av et robust,
støtbestandig og brannhemmende nylonbasert materiale, som beskytter regulatorhus og manometere.
SMOOTHFLO® regulatorer lanseres
i september, og blir levert for følgende
gasser: acetylen, ODOROX®/oksygen og MISON®/argon.
For mer informasjon, se AGAs web
på www.aga.no / YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=
pNWKA8juY-c, eller kontakt oss
direkte.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Øivind Gulbrandsen,
Produktsjef AGA AS
Mobil: +47 911 42 286
oivind.gulbrandsen@no.aga.com

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

Be om tilbud
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Kemppi utgir Kemppi ARC
System 3-løsningen og
annonserer oppkjøpet av
Weldindustry AS
Forvaltning av sveiseprosedyrer, utøverkvalifikasjoner og flåten med
sveiseutstyr fører til høy ytelse i sveiseproduksjonen, voksende driftsresultat, konkurransedyktighet på kostnader og kortere produksjonstid.
Kemppi ARC System 3 er en ny modulær programvareløsning for bedre
sveiseforvaltning. Den skreddersydde verktøykassen setter kundene i
stand til å velge moduler og utvikle en hvilken som helst del av produksjonsprosessen, f.eks. kvalitet, prosjektstyring eller produktivitet.
Kemppi ARC System 3 inngår i Kemppis nye løsningskonsept, TWXM.
Løsningen er nylig blitt fullført med WeldEye®, programvare for sveisekvalitet og dokumentasjon fra det norske firmaet Weldindustry AS, som
Kemppi kjøpte opp i desember 2013.
Oppkjøpet er et viktig trinn i Kemppis
strategi for fremtiden. Weldindustry er
en pioner i utvikling av programvare
for sveiseforvaltning, og firmaets
WeldEye®-løsning er et ledende varemerke i bransjen. Det norske markedet er kraftig fokusert på offshoreindustrien, som har vist seg å være en
utmerket plattform for utvikling av

høyteknologiske løsninger i forvaltning av sveisekvalitet.
«Det gleder oss å kunngjøre lanseringen av nye Kemppi ARC System 3
og oppkjøpet av Weldindustry AS.
Kemppi er imponert over innsatsen til
Weldindustry-teamet og selve WeldEye®-løsningen, som er den mest
avanserte i sitt slag. Kemppi ARC

System 3 er, på sin side, den mest
avanserte løsningen for å kombinere
utstyrsteknologi og online-data i sveiseforvaltning. Med disse to enestående løsningene, kan vi forvente en
spennende felles fremtid til fordel for
kundene våre», sier Anssi Rantasalo,
administrerende direktør i Kemppi.
«Det er fantastisk at selskapet vårt har
funnet et nytt hjem hos en av verdens
ledende sammenslutninger i sveisebransjen. Kemppis ekspertise og
internasjonale nettverk gir Weldindustry en ny plattform for fremtidig vekst
og suksess», sier Tore Haukanes,
grunnleggeren av Weldindustry AS.
Kemppi er et sveiseteknologisk selskap på verdenstoppen som produserer lysbuesveiseutstyr og leverer løsninger for produktiv sveising. I løpet
av sine nesten 65 år i virksomhet, har
Kemppi introdusert mange innovasjoner på markedet og gått foran i utviklingen av sveiseteknologi og sveiseløsninger. I 2013 hadde selskapet en
global omsetning på 111 millioner
euro. Kemppis produksjonsanlegg ligger i Finland og India. Selskapet har
over 620 ansatte. Kemppi er verdens
første produsent av sveiseløsninger
som er sertifisert etter ISO 3834-2.
Nærmere informasjon på
www.kemppi.com.
Weldindustry AS er en ledende leverandør av programvare innen sveiseforvaltning med over 20 års sveisefaglig ekspertise. Weldindustry har etablert WeldEye®-løsningen som en
komplett programvareapplikasjon for
sveisedokumentasjon og kvalitetsstyring. Selskapet har kontorer i Stord og
Oslo. Weldindustry er medlem i
Kemppi-gruppen.
Nærmere informasjon fås ved
å kontakte:
Anssi Rantasalo, CEO, Kemppi Oy,
+358 44 2899 443
www.kemppi.com
■
www.weldindustry.com
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Øker verdien på hver
eneste sveis:
verdens første modulære verktøykasse for sveiseproduktivitet og kvalitetsstyring
Konkurransen blir hardere, kvalitetskravene strengere og leveringstiden kortere. Hvordan sikre de tre hjørnesteinene for sveisekvalitet: prosedyreforvaltning, utøverkvalifikasjoner og sveiseutstyr? Velger du Kemppis
komplette løsning for kvalitet og produktivitet, oppnår du ikke bare optimal ytelse i sveiseproduksjonen, men
også større driftsresultat, bedre kontroll med kostnadene og kortere produksjonstid.
Tekst: Sanna Tapiola | Bilder: Kemppi og Nitro
Sveising er en av verdens mest regulerte bransjer. Nå er det mulig – for
første gang i historien – å overvåke,
dokumentere og kontrollere alle nødvendige data for hele sveiseprosessen
ved hjelp av én komplett løsning.
Kemppi TWXM er et nytt løsningskonsept som sveisebransjen kan bruke
til å oppnå høyeste nivå av kontroll
med sveisekvalitet, sikkerhet og produktivitet. Det er nå mulig å forvalte
sveiseprosedyrer og sveiserkvalifikasjoner, samt automatisere sveisedokumentasjonen. Dette gjelder for alle
faser i sveisearbeidet, fra planlegging
til ikke-destruktiv testing. Kemppis
løsning har nylig blitt utvidet med nye
funksjoner ved oppkjøpet av det norske selskapet Weldindustry AS.
Kemppi er verdens første produsent
av sveiseløsninger som er sertifisert
etter ISO 3834-2 og setter dermed
standarden for hele sveisebransjen.
Hva er din X-faktor?
Sveiseteknologiselskapet Kemppi leverer en helhetlig løsning for styring
av kvalitet og produktivitet i sveising.
Total sveisekvalitetsstyring (TWQM™ = Total Welding Quality Management) betyr komplett gjennomtenkt
kvalitet gjennom hele sveiseprosessen. Kemppi har videreført kvalitetsbegrepet ved å lansere løsningskonseptet TWXM, som bygger på en ny
modulær verktøykasse – Kemppi
ARC System 3 – programvare med
verktøy for alt som har med sveising å
gjøre. Verktøykassen fullføres ved å
SVEISEAKTUELT 03-2014 I www.sveis.no

legge til pakker med standard spesifikasjon for sveiseprosedyre (WPS),
opplæring, tjenester i koordinering og
rådgivning og med utstyr og tilbehør.
Den er blitt utviklet i nært samarbeid
med kunder. Programvaren er i samsvar med standardene ISO, ASME,
AWS og NORSOK.
I det skreddersydde TWXM-løsningskonseptet kan X stå for en hvilken
som helst del av kundens produksjonsprosess som ønskes forbedret elTWXM
Kemppi ARC
System
3
Equipment
and
accessories

Training,
coordination,
consultancy

Universal
standard
WPS packages

ler utviklet, som f.eks. kvalitets- eller
prosjektforvaltning. Kunden kan velge en egnet kombinasjon i henhold til
spesifikke behov for sveiseforvaltning, og dermed oppnå en mer strømlinjeformet produksjonsprosess.
Kompletterer kundeopplevelsen
Når Kemppi ARC System 3 tas i bruk,
løftes ytelsen i sveiseproduksjonen til
et høyere nivå med tilføyelsen av ny
ekspertise i sveiseforvaltning for dokumentasjon og kvalitet. Som et til-

legg til egen innovasjon, har Kemppi
nylig kjøpt opp Weldindustry AS, et
norsk foregangsfirma i utvikling av
sveiseforvaltningsprogramvare.
Kemppis programvaremoduler er blitt
komplettert med WeldEye-programvaren for sveisekvalitet og dokumentasjon, og har dermed fått nye funksjoner i konstruksjon, produktledelse
og spesialtilpasning.
«Det norske markedet, med sitt sterke
fokus på offshoreindustrien, har vist
seg å være en utmerket plattform for
utvikling av høyteknologiske løsninger i forvaltning av sveisekvalitet»,
sier Anssi Rantasalo, Kemppis CEO.
WeldEye-programvaren er blitt utviklet for å behandle sveiseprosedyrer,
sveisekvalifikasjoner og hele sveiseprosjektet på en systematisk måte, slik
at dokumentasjonen kan hentes inn
mens sveiseprosjektet pågår. Denne
programvaren utfyller Kemppis tilbud, slik at vi kan levere en perfekt
løsning for total sveiseforvaltning.
Kvalitet og produktivitet hånd i hånd
Hvor mye vet vi egentlig om kvaliteten i sveiste gjenstander? De er i liten
grad utstyrt med kvalitetsbevis på at
det ble brukt godkjente parametre, tilsettmaterialer og kvalifisert personell
da sveisingen ble utført. En rekke
sveisemiljøer krever høy sikkerhet og
gir store utfordringer, som f.eks.
sportsarenaer med plass til tusenvis av
mennesker eller oljeplattformer som
må tåle storm.
Det er alltid mulig å kombinere kvafortettelse neste side
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Kemppi ARC System 3 i et
nøtteskall
• en komplett programvareapplikasjon for sveisedokumentasjon og
kvalitetsstyring, tilpasset sveiseprosedyrer, sveisesertifikater, ikkedestruktiv testing og kontroll over
produksjonsprosessen
• tilpasset organisasjoner uansett
størrelse eller type
• modulært system som befordrer
forvaltning av dokumentasjon og
prosjektrapportering, slik at optimal
kontroll med og bruk av ressurser
oppnås
• full sporbarhet av sveiseaktiviteter
før, under og etter sveisingen

litet, produktivitet og sikkerhet i godt
administrerte sveiseprosesser. Kunder
som anskaffer en skreddersydd kombinasjon av de nye programvaremodulene i Kemppi ARC System 3, oppnår merkbar forbedring i f.eks. sporbarhet. Den nye verktøykassen fylt
med fleksibel programvare, gjør det
mulig å håndtere ikke bare lysbuekvalitet og produktivitet, prosjektkonfigurasjoner og sveisedefinisjoner, men
også personellkvalifikasjon, produksjonsflyt samt rapportering og dokumentasjon på en profesjonell måte.
Total sveiseforvaltning fører til utmerket produksjon.
Velger du Kemppi, sveisebransjens
første selskap med en fungerende helhetsløsning, vil du være i stand til å
forvalte alle tilgjengelig sveisedata til
enhver tid. Det nye løsningskonseptet
gjør det mulig å identifisere flaskehalser i produksjonen og samle inn nyt-

tige data for fremtidig prosjekter.
Dette gjør det enklere å sammenligne
ytelsen mellom flere områder som
fremstiller forskjellige produkter eller
har forskjellige produksjonslinjer.
Hver eneste sveis kan spores
Kemppis teknologi gjør det mulig å
spore individuelle sveiser. Sporbarhet
er en vesentlig fordel, som ikke bare
gir betydelig innsparing i tid og
penger, men også bedre helse og sikkerhet.
«Hvis det for eksempel ved et uhell
ble brukt feil tilsettmaterialer ved
sveising av en gassrørledning, er det
mulig å spore nøyaktig hvor det ble
sveist med denne feilen. Reparasjons-

Moduloppbygget verktøykasse Kemppi
ARC System 3

ARC
PRODUCTIVITY

Modulene i Kemppi ARC System er programvare som
forbedrer styringen av sveiseprosessen betraktelig, og gir
den totale sveiseproduksjonen et løft. Alle modulene jobber
sømløst sammen. Bare velg de modulene dere trenger!

ArcP

ARC INFO

ArcI

* PERSONNEL

* PRODUCTION

ARC
QUALITY

QUALIFICATION

ArcPQ

MANAGEMENT

ArcQ

* WELDING

ArcPM

* ENGINEERING

PROCEDURE

Arc E

ArcWP
TAILOR
FUNCTIONS

WELDING ARC
OPTIMISATION

Arc Match

ArcWise

ARC
VALIDATION

ArcV

WeldEye inside
Kemppi ARC System er gjort komplett med WeldEye,
Weld Eye programvaren er utviklet av Weldindustry, et
norsk selskap som ble en del av Kemppi group i 2014.
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arbeidet kan dermed utføres på det
riktige stedet istedenfor å løfte opp
hele røret », sier Dr. Petteri Jernström,
direktør for sveiseteknologi og tjenester hos Kemppi.
Når de nye programvaremodulene således samarbeider knirkefritt, har alle
som er involvert i sveiseprosessen,
oversikt over alle avgjørende detaljer.
Når det f.eks. gjelder forskrifter, prosedyrer eller inspeksjoner, kan hele
produksjonskjeden fra mottaker til
kontrollorgan oppfylle forventninger
til kvalitet, sikkerhet og leveranse. ■
Byggebransjen stoler på
Kemppi
Blant førende brukere av den siste
sveiseforvaltningsteknologien finner
vi det finske konstruksjonsverkstedet
Kavamet-Konepaja Oy er et eksempel på en kunde som har oppnådd
forbedringer i sin produksjonsprosess gjennom bruken av ARC system 3. Norske Halvorsen Group har
på sin side kommet langt i evaluering
og vurdering av systemet og går nå
inn i en testperiode i sitt produksjonsmiljø.
Kavamet leverer stålstrukturer og
konstruksjonsprodukter, som f.eks.
maskiner, utstyr og produksjonslinjer
tilpasset kunden.
Halvorsen Group har bl.a. spesialisert seg på trykk- og temperaturteknologi, gjenvinning av avfallsvarme,
distribusjonssystemer og gassturbiner.
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Kemppis kunder som bruker løsninger for
sveisebehandling, omfatter alt fra småbedrifter
til internasjonale grupper
Kavamet-Konepaja Oy, et finsk selskap som ble grunnlagt i 1984, lager
stålstrukturer og tekniske produkter.
Selskapet produserer maskiner og utstyr, og har komplette produksjonslinjer tilpasset kundenes behov. Kavamets stålstrukturer brukes i forretningsbygg og fabrikkanlegg samt industrielle arbeidsplattformer.
Kavamet har 50 ansatte med metallfaglig kompetanse. 45 prosent av selskapets omsetning skriver seg fra eksport, hovedsakelig fra markeder i
EU-land, Norge, Russland, SørAfrika, Saudi-Arabia og Kasakhstan.
Selskapet legger stor vekt på produktkvalitet. Kavamets sveisekvalitetsstyring er i samsvar med kravene i EN
ISO 3834-2-standarden. Selskapet er
sertifisert i henhold til EN 1090-2
(EXC1, EXC2 og EXC3).160
www.kavamet.fi/en/
Det norske selskapet Halvorsen
Group leverer kostnadseffektive produkter med smart teknologi til den
globale kraftindustrien. Løsningene
deres gir kundene betydelig forbedret
effektivitet når det gjelder arealutnyttelse, kostnader og miljøpåvirkning.
Selskapsgruppen har lyktes i å kombinere en 170 års tradisjon med moderne teknologi og banebrytende produkter. I dag satser de på følgende
produktområder:

• Systemer for produksjon og
gjenvinning av varme
• Behandlingssystemer
• Støtteutstyr til gassturbiner
• Systemer for elektrisk kraft
• Systemer for boring og rigging
En rekke av selskapene i gruppen er
teknologiske ledere på sine markeder,
hvor de har spesialekspertise og høy
faglig kompetanse. I de senere årene

har de fullført et stort antall prosjekter
på den svært krevende norske kontinentalsokkelen (NCS = Norwegian
Continental Shelf), i de barske farvannene i Nordsjøen, Mexicogolfen og
andre områder rundt omkring i verden.
De har moderne anlegg strategisk
lokalisert langs kysten av Norge, i
Ungarn og Houston i USA.
■
www.halvorsen.no

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

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

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

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

22.000,-

omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

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

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

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

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

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

A4 (210 mm x 297)
185 mm x 270 mm
185 mm x 132 mm
92 mm x 270 mm
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NSFs HOVEDSTYRE 2013/2014
Morten gran, styreleder
Sveiseeksperten AS
morten.gran@sveiseeksperten.no
Mobil: 90 91 51 02
erik v. Fusdahl, nestleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87
Hans arne Mariåsen, medlem
Rainpower Fabrication AS
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mobil: 90 97 24 07

Et norsk krafttak innen...
fortsettelse fra side 21

het, mindre varmeoverføring og smalere søm enn MIG sveising. Hybrid
lasersveising kan være en kombinasjon av MIG-sveising og lasersveising
hvor MIG-sveisen fyller fugen og lasersveisen gir dyp penetrering. Denne
type sveising utføres alltid med roboter, og krever høy nøyaktighet siden
lasersveisingen er autonom under
MIG-fugen. Installering av hybrid lasersveising innebærer relativt store investeringer, og siden teknologien fort38

kathrine Molvik, medlem
Mobil: 92 60 32 89
Jan erik Johansen, medlem
Teknologisk Institutt AS
jan.erik.johansen@teknologisk.no
Mobil: 46 98 43 23
aage Ødegaard, medlem
Agility Group AS
aod@agilitygroup.no
Mobil: 40 06 54 32

satt er lite kjent i Norge vil det være
gunstig å prøve den ut i forskningslaboratorier hvor ulike løsninger kan
valideres før det bringes ut i industrien.
Null-feil produksjon: I null-feil produksjon (zero-defect manufacturing)
introduseres ekstra sensorer i produksjonsprosessen for å detektere potensielle feil under produksjon slik at
produksjonsprosessen kan justeres inn
og feil elimineres. Sensor data brukes
til å justere prosessen ved tilbakekobling i sann tid, eller til å optimalisere
produksjonsparametere over en lengre
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idar vartdal, 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk AS
idar@nst.no
Mobil: 91 35 00 73

tid. Denne metoden har klare fordeler
til vanlig kvalitetskontroll hvor produkter først inspiseres for feil etter
produksjon. Institutt for produksjonsog kvalitetsteknikk er koordinator i
EU-prosjektet IFaCOM som utvikler
null-feil produksjon for flydelproduksjon og produksjon av verktøymaskiner. En sentral demonstrasjon i prosjektet er innretting av paneler for
heftsveising av flymotordeler for
GKN i Kongsberg. Resultatene fra
dette prosjektet vil bli videreutviklet
for robotisert sveising mot norsk in■
dustri.
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Universelle WPS-pakker for alle sveiseutstyrsmerker
Kemppis universelle WPS-pakker ffor
or
o verksteder og anleggsprosjekter byr på en
kostnadseff
ffektiv
ektiv og kvalifisert løsning når de nye standardene skal oppfylles, slik at du sparer
tid
d og penger på følgende
følgende måter:
t4UUUFSBMMFTWFJTFBQQBSBUFOFEVIBSBWBMMFNFSLFS
t*OUFUCFIPWGPSUJELSFWFOEFPHLPTUCBSLWBMJöLBTKPOTQSPTFEZSF
t,WBMJöTFSUFQBLLFSGPS.*(."(PH.." OÌPHTÌGPS.*(."(SSTWFJTJOH
t0QQGZMMFSLSBWFOFUJM&/&9$PH&9$

www.kemppi.com/wps
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