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Vi gjør det enkelt

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

www.weldit.no

Rosenberg WorleyParsons AS
Rosenberg, en bedrift med en imponerende historie. Bedriften ble etablert i 1896, og har produsert alt fra tankbåter til store offshore installasjoner.
Bedriften mottok i mai 2016 Sveiseprisen fra NSF Rogaland.
WorleyParsons
Rosenberg er nå en del av det Australske WorleyParsons konsernet som
etablert i mer enn 40 land med over
25000 ansatte.
Stor og fleksibel organisasjon
I Stavanger har Rosenberg 600 ansatte
fordelt på 230 operatører, 200 ingeniører og 170 i administrasjon og prosjektledelse. Ved store/flere prosjekter
er det ofte behov for større kapasitet
som f.eks. våren 2014 hvor de var
over 2000 personer engasjert i flere
store modifikasjonsprosjekter.
Erfaren Ingeniør avdeling
Rosenberg har en Engineering avdeling med bred erfaring som kan levere
ingeniørtjenester til alle relevante disipliner innen store fabrikasjonsprosjekter og komplette EPCI leveranser.
Ingeniør organisasjonen har erfaring
fra alle faser inkludert støtte til offshore operasjoner.

Leverer alt fra små fabrikasjonsprosjekter til store komplekse
total prosjekter (EPCI)
Rosenberg har mange baller i lufta
samtidig og har en lang referanseliste
på leverte prosjekter, bare innen subsea segmentet har bedriften levert
over 40 prosjekter i løpet av de siste
10 årene. Rosenberg har hatt et lang-
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Sveiseprisen for året 2015 ble delt ut til Rosenber WorleyParsons.
Fra venstre: Leder av NSF avd Rogaland Berge Edland, styremdelm NSF Rogaland
Inge Andre Omundsen og Johar Mæhle fra Rosenberg.

siktig forhold til ConocoPhillips
gjennom de siste 10 årene, hvor det er
utført flere modifikasjonskontrakter i
tillegg til rene fabrikasjons kontrakter.
Til nå i 2016 er følgende
prosjekter levert;
ConocoPhillips, Ekofisk Capacity
Project, dette er et prosjekt som har
inkludert alle faser (EPCI) fra studie
til design, innkjøp og gjennomføring
av fabrikasjon og installasjon offshore, prosjektet sluttføres denne høsten.
Siden januar 2016 er det fabrikkert 26
``anode bank`` strukturer (1100t stål)

for ConocoPhillips som ble levert til
ferien nå i år.
Subsea 7 og Winthershall, Maria Prosjektet fase 1 som består av Fabrikasjon av PLR's og PLET's strukturer
inklusiv avanserte rørsystemer i høylegerte materialer.
Ocean Installer, Gina Krogh prosjektet hvor det er levert flere subsea
strukturer og rørspooler.
Utover ovennevnte er det levert flere
mindre fabrikasjonsoppdrag for ulike
kunder.
Pågående prosjekter;
Statoil, Gina Krogh PLEM struktur
(100t) starter opp høsten dette året,
denne skal leveres første kvartal 2017.
Technip France, Martin Linge. Hookup and commissioning er nå i planleggingsfasen og starter offshore sommeren 2017.
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HMS pris og lavt sykefravær
Bedriften har stor fokus på helse miljø
og sikkerhet, noe som bl.a. ga dem
HMS prisen fra ConocoPhillips for
året 2015. Bedriften jobber veldig aktivt for å få ned sykefraværet. I 2002
hadde de et sykefravær på 11 %, noe
som er reduserte til under 4 % akkumulert våren 2016.

Kontrakter vunnet siste måneder;
Statoil, Johan Sverdrup broer og flammebommer, her skal det bygges 3
store broer og 2 flammebommer inklusiv utrustning og overflatebehandling, leveransen er totalt på 6000t,
oppstart fabrikasjon blir i slutten av
inneværende år. Alt skal fabrikkeres
og leveres fra Rosenberg og vil selvsagt gi et meget stort volum av sveiseaktivitet, både innen struktur og avansert rørsveising. Dette er den største
fabrikasjonsjobben som er tildelt Rosenberg på mange år og vil gi sysselsetting langt inn i 2019. Kontrakten er
et bevis på at godt systematisk arbeid
over flere år sammen med fornuftige
investeringer gir gode produktivitets
forbedringer, noe som nå resulterer i
bedre konkurranseevne i et tøft internasjonalt marked.
Subsea 7 og Winthershall, Maria Prosjektet fase 2 som består av Fabrikasjon av PLEM`er PLR's og PLET's
strukturer og 11 subsea spooler, denne
starter tidlig denne høsten og produktene skal leveres gjennom første
halvår 2017.
Det er inngått rammeavtale med Wintershall for fremtidig modifikasjonsarbeid.
Rosenberg er også tildelt en del mindre fabrikasjonsjobber siste tiden som
gir god belastning andre halvår 2016.
Lærlinger;
Det som også er veldig gledelig med
nye tildelinger er at Rosenberg nå er
posisjon til å ta inn 20 nye lærlinger,
det betyr at bedriften i løpet av september har 30 lærlinger under god
faglig opplæring.

Johar Mæhle Vice President
Construction;
Johar er utdannet IWE og er ansvarlig
for all produksjon med tilhørende avdelinger. Avdelingen Sveiseteknisk &
Kvalitetskontroll består av en gruppe
på rundt 20 høyt kvalifiserte medarbeidere som er godt rustet for dagens
krav til gjennomføring av kompliserte
prosjekter, avdelingen ledes av Arve
Hovland. Alle dagens sveiseingeniører ved bedriften har fagbrev som
sveisere i bunn av sin videre utdannelse, noe som bedriften ser som
svært fordelaktig. Det er en høy bevissthet til kvalitet ved utførelse av
sveisearbeid, noe som den ekstremt
gode feilstatistikken er et bevis på.
Utover dette har også bedriften en lojal og høyt kompetent produksjonsledelse og operatørstyrke med mange
års erfaring.
Fasiliteter;
Fasiliteter tilpasset en moderne
leverandør, Rosenberg disponerer
250.000 m2 arealer på verftet. Den største verkstedhallen er på 12.000 m2, utover dette har bedriften moderne
verkstedlokaler for rørfabrikasjon,
overflatebehandling og lagerfasiliteter
samt gode sammenstillingsfasiliteter
utendørs med tilhørende store kraner
og kaier for utlasting.
Bedriften flyttet også inn i nye kontorlokaler våren 2012. Det er også gode
fasiliteter for å losjerer innleid arbeidskraft gjennom 175 rom med tilhørende bespisning, i tillegg er bedrif■
ten ISPS sertifisert.

! FAKTA
Bedriften har målsetning om å utføre sitt arbeid uten hendelser eller skader på
personell, utstyr eller miljø. Bedriften er sertifisert i h.h.t. NS-EN ISO
9001:2000/NS-EN 3834-2/ISO 14001 og PED Modul H.
Lang erfaring innen offshore/onshore aktivitet innen sveiseteknologi, NDT og
dimensjonskontroll.
Eget treningssenter for sveisere, plate- og industrirørleggere.
Sveiseprosedyrer er kvalifisert i samsvar med Norsok M-601/M101, NS EN
15614 og PED i tillegg til DNV for subsea strukturer og rørledninger.
NDT og produksjonsprosedyrer er utviklet i samsvar med krav fra Statens
Strålevern, ISO, Norsok, DNV og PED.
Alt dette skulle vel være mer enn nok for å være kvalifisert til å motta Sveiseprisen fra NSF Rogaland. Prisen ble tildelt Rosenberg ved Johar Mæhle og sveiseingeniør Constantinos Tesfay den 25. mai av NSF Rogaland sin leder Berge
Edland på et NSF medlemsmøte som var lagt til Rosenberg.
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Ny mann til
EIVA-SAFEX
Johnny Vikanes (41) er ansatt i
EIVA-SAFEX og tiltrer stillingen
som Key Account Manager for
store kunder og produktsjef
sveisetilsett, 03.10.2016.
Johnny kommer fra ESAB Norge
hvor han de siste årene hatt
ansvaret for flere store kunder i
Sør-Norge. Han er utdannet
sveiser, er IWS og sveiseinspektør og flere år på Aker Stord som
opplæringsinstruktør. Johnny
jobbet i KEMPPI og TOOLS WEST
fra 2007 til overgangen til ESAB
i 2012.

Stor kontrakt til
Aker Solutions
Selskapet er tildelt EPCICkontrakt for tilknytning av Utgard-feltet til Sleipner-området
til en verdi på rundt 500 mllioner kroner. Arbeidet omfatter
tjenester relatert til plattformmodifikasjoner på Sleipner,
opplyser selskapet i en pressemelding.
Arbeidet på kontrakten har startet og vil ferdigstilles i fjerde
kvartal 2019.
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ESAB lanserer
Rebel
ESAB introduserer Rebel EMP 215ic, en multiprosessmaskin med nettspenning på 230V/1fas. Rebel EMP 215ic er en CC/CV. Maskinen
byr på proff bueytelse, posisjonsfleksibilitet,
et banebrytende operatørgrensesnitt og lav
vekt – enkel å bære med seg.

ESAB RebelTM EMP 215ic har nyskapende teknologi, som sMIG-kontroller (”smart MIG”), multiprosess-bueytelse som kan måle
seg med industrielle invertere og LCD/TFT-skjerm med avansert teknologi.

En unik sMIG-funksjon (”smart
MIG”) gjør at brukere kan sette i gang
med MIG-sveising – med en ekstremt
stabil bue – ved ganske enkelt å stille
inn metalltykkelse og tråddiameter. I
motsetning til konkurrerende apparater er det ikke nødvendig å oppgi informasjon om dekkgassblanding.
Unik kontroll
Rebel byr på en industrikvalitetsbue
for bruk med MIG, gassløs rørtråd,
Lift TIG og elektrodesveising, inkludert en meget god ytelse med krevende E6010-elektroder. ESAB oppfordrer faktisk brukere til å sammenligne med andre produkter i tilsvarende bruksforhold, og er sikre på at
Rebel vil gi en bedre sveiseopplevelse
for brukere på alle nivåer.
Rebel har to bruksmoduser, Basic og
Advanced, noe som gjør sveisingen
enkel for begynnere, eller lar de mer
erfarne fininnstille parameterne. Operatørene regulerer Rebel med en unik
kontroll som kombinerer tradisjonelle
justeringer av sveiseparameter med
funksjonalitet som i en smarttelefon.
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Faktisk brukes en 4,3-tommers berøringsskjerm i farger, med samme
LCD-teknologi med tynnfilm-transistorer (TFT), som man finner i smarttelefoner. Ingen annen sveisemaskin
kombinerer enkelhet, ytelse og kontroll på dette nivået.
På Rebel kan man bruke trådspoler på
100 og 200 mm, og tråder med en diameter på 0,6 til 1,0 mm. Rebel bruker
primærspenning på 230V/1-fas. Vekten er 18 kilo, og målene er 584 x 229
x 406 mm. Den har veltebur med fem
håndtak og unibody-konstruksjon som
integrerer front, bakside og toppaneler
både for å øke holdbarheten, og for å
gi bedre beskyttelse av de innvendige
komponentene.
Klare til MIG- og TIG-sveising
Når den er tilkoblet primærspenning
på 230V, leverer apparatet MIG-effekt
på 20 til 220 ampere, elektrode på 30
til 180 ampere og TIG på 5 til 240 ampere. Bruksområdene omfatter bilreparasjoner og utbedringer, vedlikehold og reparasjoner, mekanikkbedrifter, lett konstruksjon, gårder, jordbruk,

opplæringsfasiliteter og tynnplatesvei sing.
Rebel leveres klare til MIG- og TIGsveising. ESAB inkluderer en MXL
200 MIG-brenner av profesjonell
standard, elektrodeholder og returkabelsett (3 meter) og en 4,5 meters
gasslange med hurtigkobling. Det leveres også med en trådspole på
200mm med Aristorod 12.50 0,8 mm,
kontaktrør og matehjul for tråder
mellom 0,6 og 1,0 mm.
– Rebel EMP 215ic er markedets mest
unike sveisemaskin til all slags sveising, hvor som helst. Brukere må oppleve maskinen for å forstå hvor god
den er, sier Martin Freibergs, Product
Business Manager – Arc Equipment,
ESAB Europe. ‒ Rebel kan tilby enestående bueytelse for alle typer prosesser, fordi vi har forbedret kontrollalgoritmene fra våre industrisystemer
som Warrior og Aristo. Vi har også
innhentet kommentarer fra sveisere
ute i industrien og brukt denne kunnskapen til å utvikle Rebel, legger han
til.
Les mer om Rebel på www.esab.no ■
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2016

Vard sikret milliardkontrakt
Intensjonsavtalen Norges største
verftsgruppe Vard, inngikk med franske Ponant i mars, om bygging av fire
små luksuriøse cruiseskip, er nå blitt
kontrakt. Skrogene skal bygges ved
Vard Tulcea i Romania men utstyres
og ferdigstilles på veftet Vard Søviknes på Sunnmøre. De fire skipene betyr arbeid for nærmere 4 milliarder
kroner.
Etter planene skal det første skipet leveres fra verftet sommeren 2018. De
neste leveres fortløpende frem til
sommeren 2019. Skipene skal være
131 meterlange, 18 meter brede og ha
92 lugarer med plass til 180 passasjerer. Bruttotonnasjen er oppgitt til
rundt 10.000 tonn.
Ponant er et lite cruiserederi og eies
av den franske Pinault-familiens holdingselskap Artemis som fra før har
en flåte på fem mindre cruiseskip. Rederiet tilbyr reiser til eksotiske strøk,
blant annet ekspedisjonscruise til polare strøk, og er det eneste cruiserederiet som seiler under fransk flagg.
Fem verft
Vard har fem verft i Norge, og med
ordren fra Ponant er aktiviteten på
Søviknes sikret de nærmeste årene.
Søviknes er godt kjent for sin høye
kvalitet og fleksibilitet som kreves for
å betjene de mest utfordrene og kre■
vende rederier i verden.

Vards verft i Søviknes på Sunnmøre hvor cruiseskipene skal ferdigstilles.

Slik ser cruiseskipene ut som Vard bygger for franske Ponant.
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Bjørnar Værnes på IIW
konferansen i Melbourne
Lang reise til IIW konferansen i år
Den internasjonale konferansen i regi
av IIW fant i år sted i Melbourne,
Australia. Jeg deltok på konferansen
som representant fra NSF med bakgrunn i vervet som «Chairman of Governing Board» i Norge. For meg falt
det naturlig å melde meg på de emnene som omhandlet IIW’s utdanningsopplegg. I Norge har NSF godkjenninger for å gjennomføre IW,
IWS, IWT, IWE og IWI-P–utdanningene. Disse er for mange godt kjent,
men det viser seg at IIW har tilbud om
så mye mer.
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Jeg merket meg at medlemsland fra
hele verden stiller opp på konferansen. Valgmulighetene er mange både
når det gjelder mulige komiteer å
stille opp i og sveisfaglige emner som
blir gjennomgått.
Hvorfor er det viktig å delta på
IIW konferansen
Man kan stille seg spørsmålet om hva
som er hensikten med å delta og være
aktiv i IIW for oss som bor i et lite
land langt mot nord. Slik jeg ser det
har verden kommet nærmere også oss,
og både norske firma og folk er av-

hengig av å være konkurransedyktig
globalt. Dette gjør at vi må henge med
og tilpasse oss den vide verden. IIW
er etter min mening en sentral og viktig aktør som jobber med utvikling av
sveisefaget og med å sørge for at både
utdanningene og kompetansen i faget
spres til hele verden.
Sveisefaget har blitt fag med høyt
kvalifiserte folk
Vår olje- og gassnæring har bidratt til
at sveisefaget har blitt et stort fag med
høyt kvalifiserte folk i Norge. Det
norske sveisefolket har fått tilegne seg
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svært høy kompetanse gjennom oljeog gassaktiviteten. Dette gjør at vi kan
bidra med mye hvis vi vil. Her mener
jeg vi har et uforløst potensial!
Også andre viktige bransjer
Vi har siden den første oljen ble påvist
på Ekofiskfeltet i 1969 hatt fokus på
offshore i så stor grad at vi til dels har
glemt andre områder som også krever
en sikker og ikke minst effektiv sveising. Da Byggevareforordningen kom
med kravet om CE-merking 1. juli
2014 for lastebærende stålkonstruksjoner, oppdaget bransjen at den
hadde stor mangel på sveisekoordinatorer. Gjennom min nære kontakt med
store deler av byggebransjen de siste 5
årene, i tilknytning til utdanning av
sveisekoordinatorer, har jeg opplevd
en til dels skremmende lav kunnskap
om kvalitetssikring av sveiseprosessen med tanke på de krav som gjelder.
Det skyldes ikke enkeltpersoner, men
at bransjen har sluppet for billig unna.

3D printet detalj i stål.

De med sveisekompetanse har stort
sett rettet seg mot offshore. Ikke
mange med IWE, IWT og IWS har
fått arbeide i, eller har hatt ønske om å
arbeide i, den landbaserte stålbransjen. Jeg vi påstå at vi i Norge har
glemt å ha to tanker i hodet samtidig.
Vi har nesten rettet all vår oppmerksomhet mot sveising i olje- og gassbransjen!
Vi har konkurrenter fra
hele verden
Også en tredje tanke burde vises
større oppmerksomhet, nemlig at vi er
en del av den store verden og at vi har
konkurrenter fra hele verden. Her
kommer IIW inn som en mulighet til å
bli oppdatert på det som rører seg i
sveiseverdenen og ikke minst skaffe
seg globale relasjoner og faglige
sterke nettverk. Gjennom IIW-konferansen kan man også møte fagpersoner på helt andre arenaer enn de rent
profesjonelle i jobbsammenheng.
Sverige stiller sterkt på IIW
konferansen
Sverige stilte med 21 deltagere på
konferansen i Melbourne, et antall jeg
finner imponerende. Deltagerne var
representanter fra bedrifter, studieinstitusjoner og det svenske sveiseforbundet. Kanskje har vi noe å lære av
den sterke svenske innsatsen på dette
området. Med tanke på hva de får til
uten «oljepenger blir i hvert fall jeg
imponert.

Utsikt fra spaserturen fra hotellet til
konferansen.
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Arena for å knytte nye
kontakter
De landene jeg oppfattet var mest aktive på selve stormøtene på årets konferanse, var deltagere fra Sør-Afrika,

3D printet detalj i 316L

Australia og Russland. For øvrig var
også representanter fra noen asiatiske
land relativt sentrale der. Lunsj og bespisning foregikk ofte stående, noe
som legger til rette for vrimling i hallene. Det var tydelig at mange kjente
hverandre fra tidligere, og praten fløt i
stor grad lett på tvers av landegrenser
og verdensdeler.
Selv fikk jeg også knyttet kontakter,
flest med deltakere fra de nordiske
landene. Noen internasjonale kontakter knyttet jeg også, hvor det særlig er
en deltager fra Sveits som jeg vil
prøve å knytte nærmere kontakt med.
Mulighetene for å bli kjent med den
internasjonale sveiseverden er altså
stor.
Stor gruppe med yngre
deltagere
Gjennomsnittsalderen på denne internasjonale konferansen var etter mitt
skjønn høy. Men jeg la også merke til
at det var en relativt stor gruppe med
unge deltagere. Mange land stilte med
studenter og yngre personer. Det mener jeg er fornuftig med tanke på
fremtiden - og kanskje noe vi burde
latt oss inspirere av også i Norge. ■
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Minneord
Jan Otto Jensen
Tidligere salgssjef i ESAB, Jan
Otto Jensen døde 9. juli, 70 år
gammel.
Han var født i Drammen hvor han
vokste opp og han var en trofast
ESAB-mann til han ble pensjonert
30. juni 2011. 40 års ansettelse
med stadig voksende arbeidsoppgaver sier vel mer enn ord kan uttrykke.
I 1971 da Jan ble ansatt ved vårt
avdelingskontor i Drammen som
lagermann og sjåfør, var sveisebransjen, med datidens industristruktur, ganske annerledes enn i
dag.
Det var avdelingssjef Erik Winness og undertegnede som ansatte
ham og grunnen til at valget falt på
han var at han, i tillegg til at han
gjorde et meget godt inntrykk ved
intervjuet, også hadde god sveiseerfaring fra tidligere jobber.
Lite ante vel vi da hvilket potensiale som lå i ham.
Han viste raskt at han kunne brukes til langt mer avanserte oppgaver enn lager- og transportarbeid
og etter relativt kort tid avanserte
han til sveiseinstruktør.
I den tittelen, som var vanlig i

Frist for
annonser og
stoff til
SveiseAktuelt
nr. 4-2016 er
10. november
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bransjen, lå det også et ansvar for
salg og Jan viste tidlig gode evner
som «kremmer». Evner han fortsatte å utvikle så lenge han var i arbeid.
Etter hvert som bransjen endret seg
var han en av dem som så at det
ville bli mer og mer nødvendig å
satse på de nye kjedene som blant
annet TESS og TOOLS i tillegg til
mindre lokale forhandlere. Det resulterte at han tidlig på nittitallet
ble salgssjef for hele ESABs forhandlernett.
Hans medfødte nysgjerrighet gjorde at han hele tiden så etter nye
måter å videreutvikle, forenkle og
utnytte nye metoder som blant annet Internett for å kunne legge ordres elektronisk. Dette utviklet han
i samarbeid med AGA, Nederman
og Atlas Copco.
I en kort periode var han også leder
for ESAB i Norge.
Etter at han gikk av med pensjon
og virkelig kunne begynne å nyte
pensjonisttilværelsen på hytta sammen med sin kjære Reidun og barn
og barnebarn ble han rammet
av den forferdelige sykdommen
Parkinson’s Desease, men selv

med en sånn diagnose var han til
det siste opptatt av hva ESAB
kunne og burde gjøre for å øke sine
markedsandeler.
Jan var til det siste en sann ESABitt og våre tanker går til hans
kjære Reidun og barn og barnebarn
som han var så glad i og stolt av.
På vegne av tidligere
kollegaer i ESAB
Øystein Tomter

Produksjonsstyring
KS-system
HMS-system
WPQR bank
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NSSW sømløse rørtråder gir
dokumentert best kvalitet og
sveiseøkonomi

www.nst.no

NST er eksklusiv leverandør av NSSW (Nippon Steel &
Sumikin Welding) sømløse rørtråder – den eneste tråden
på markedet produsert med ICF-prosess.

med sveisefaglig bakgrunn leverer denne kompetansen
for å bidra til et resultat som tilfredsstiller dagens høye
krav.

Mange års erfaring med forskjellige produksjonsmetoder
har vist at NSSWs ICF-prosess (In-line Continuous Filling)
er den sikreste og mest effektive produksjonsmetoden
for å oppnå jevn kvalitet på store volum. Dette er dokumentert gjennom 25 år med leveranser til en rekke svært
krevende prosjekter.

NST har Nord-Europas største lager med sveisemateriell
i Drammen, samt lager i UK, Polen, Dubai og Singapore.
Kontakt oss for en fagprat om sveising, økonomi og
leveringstider.
NST er en stor hovedleverandør av rørtråd til Johan
Sverdrup-prosjektet.

Kompetanse må også følge med leveranser av sveisetilsett. Vår stab av sveiseingeniører og medarbeidere

Bilde: Statoil ASA

NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd

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

Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Flux

Lite etterarbeid på ferdig sveis
A

B

C

D

E

F

G

H

NSSW-ICF produksjonsprosess:
A. Strip emne

E. Tråden trekkes

B. Valsing til U-form

F. Gløding og dehydrogenering

C. Flux fylles i jevn mengde

G. Kobberbelegging

D. Sømsveising

H. Trekking og spoling

Alle våre rørtråder leveres med 3.1 sertifikater med kjemiske og mekaniske verdier.
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Se video av NSSWs ICF produksjonsprosess
http://nst.no/produktvideoer

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

Har stålet hjerne og følelsesliv?
Hvordan bruker vi sveisestandarder?
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runde tall kunne vært tilstrekkelig.
Dette er svært kostnadsdrivende, og
skyldes trolig mangel på kompetanse
eller praktisk erfaring. Standard
Norge har nå gått ut og lagt omtalte
parentes død inntil neste revisjon. Bedriftene jubler. Det rare er at bedriftene har slitt med denne parentesen i 5
år før Standard Norge fikk tilbakemelding. Men denne saken viser tilbakemelding nytter, så dette kan alle parter
lære av. Standard Norge kan forbedre
sitt system for tilbakemeldinger som
kommer utenom revisjoner, og vi som
bruker standardene kan bli flinkere til
å melde fra når vi møter uforståelige
eller unødvendig kostnadsdrivende
krav.
Men sånn rent logisk, etter tolkningen
av nevnte parentes, skulle en tro at
noen tenker at stålet må ha hjerne. Jeg
tror ikke at ei stålplate vet om den står
eller ligger når den blir sveist. Jeg
kunne strekke meg til å tenke at stålplata hadde et følelsesliv, fordi den reagerer på sveisevarmen som kommer
snikende. Nær lysbuen vil stålet
smelte, og lenger utover fra sveisefuga stiger temperaturen, for deretter å
synke igjen. Stålets respons på dette
kan bety endring av mekaniske egenskaper. Det er dette siste vi er ute etter
å sjekke når vi sveiser opp en WPQR.
En buttsveis skal kanskje bære hele
lasten, og det må derfor dokumenteres

AV TOR MARLOW BARKA,
SIV.ING. METALLURGI/IWE

at egenskapene etter sveising er tilfredsstillende.
For å slippe kostnadene med å dokumentere egenskaper i alle mulige sveisestillinger, har ISO valgt å teste varmepåvirkningens yttergrenser, og
godkjenne «heat input» som ligger
imellom. Sveisestillinger er mer enn
stålets reaksjon på heat input/varmetilførsel og etterfølgende avkjøling.
Sveiserens ferdigheter (som for øvrig
er testet ved godkjenningsprøving og
sveisesertifikat) og ulik innbrenning
varmetilførsel på hver side av sveisen,
som ved sveising i PC stilling, er også
faktorer. Men hvis en tenker at sveiseren må ta hånd om det sveisetekniske,
så kan WPQR ta hånd om dokumentasjonen ved testing av stålets sveisbarhet. Erfaringen viser at slagseigheten
er lavest ved høyeste heat input (PF),
og hardheten er høyest ved lavest heat
input (PC). ISO 15614-1 har lagt dette
til prinsippet til grunn. Tilsvarende for
rørsveising i PF eller H-L045 er heholdsvis kl. 3 og kl.6. Godkjenningsområdet for heat input har vært diskutert i forhold til sveisestillinger, og jeg
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Spørsmålet dukket opp nå sist i forbindelse med tolkning av en parentes i
Norsok M-101. En uheldig formulering da standarden ble revidert for 5 år
siden, gjorde at parentesen av mange
ble tolket slik at WPQR testet i henhold til ISO 15614-1, ikke var gyldig
lenger. Bedriftene ble sittende igjen
med en mengde WPQR som ikke
lenger var verd noe. Mange har i løpet
av de 5 årene som er gått, måttet
sveise opp helt nye prosedyrer eller
utført tilleggstesting. Et enormt sløseri, når hver WPQR kan ha en totalkostnad på ca. kr. 100.000. Tolkningen
av parentesen gikk kort sagt ut på at
WPQR sveising i alle stillinger ikke
lenger kunne godkjennes i henhold til
ISO 15614-1 ved slagprøvetesting av
plate sveist i PF (den varmeste) stilling, og resten av testene tatt ut av ei
plate i PC (den kaldeste) stilling. Parentesen i M-101 ble tolket dit hen at
det skulle gjøres full testing i både PC
og i PF stillinger. Dermed hadde bedriftene ingen fullstendige WPQR testinger som kunne brukes i noen enkeltstillinger heller. Det ulogiske oppi
dette, er at dette bare ville gjelde plater og ikke rør sveist i H-L045. Og her
ligger nok også en del av sakens
kjerne, at når paragrafene tas fram,
legges både fornuften og kunnskapen
til side. Sveiseingeniøren sliter ofte
med personell hos mottaker som regner med desimaler bak komma der

har inntrykk av at vi vil lande på at det
som generell regel skal enten godkjennes +/-25% av gjennomsnittlig
heat input, eller bruke yttergrensene
for «heat input» fra WPQR for å få
godkjent alle mellomliggende «heat
input» ved oppsett av WPS.
Metallurgisk sett, vil stillingene PC og
PF være av interesse for størrelsen på
heat input og avkjølingshastighet,
mens andre visstnok ser stillingene
som selve poenget. Kanskje noe å
tenke over?
Tidligere nevnte godkjenningsgrenser
der noen bruker desimaler på en utrolig uklok måte, vil jeg også utdype litt.
Vi har opplevd at en WPQR sveist på
10 mm plate, og dermed (i henhold til
ISO 15614-1) godkjent for å sveise
tykkelser fra 3 til 20 mm, nektes anvendt på 20,2 mm, fordi den i henhold
til standarden ikke dekker tykkelsen.
Dette stemmer jo selvsagt i henhold
til standarden, så ny WPQR til kr
100.000 må sveises opp og testes. Bedriftene ser galskapen i dette, men ser
ut til å ha gitt opp kampen mot «overmakten» og tar kostnaden. Det er i
ISO 15614-1 og Norsok M-101 ingen
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«bruksanvisning» for en WPQR standard. ASME IX har en formulering
som også er kommet med i den siste
revisjonen av Norsok M-601, kap.
4.5:
“4.5 Tolerances and significant digits
This standard does not fully address
tolerances. When dimensions, sizes,
or other parameters relevant to weld
procedure qualifications are not specified with tolerances, the values of
these parameters are considered nominal, and allowable tolerances or local
variances may be considered acceptable when based on engineering judgement and standard practices as determined by the designer.”
Denne sier at anvendelsen av f.eks.
nevnte WPQR med godkjenningsområde for tykkelse 3-20mm vil etter
vurdering av ingeniør eller konstruktør kunne anvendes utover angitt godkjenningsområde dersom det ikke er
oppgitt toleranser.
Jeg håper denne formuleringen vil
komme med ikke bare i nye Norsok
standard revisjoner, men også i ISO
standarder. Denne setningen vil kunne

benyttes av bedrifter som føler seg
overkjørt av ufaglig personell, og vil
kanskje bli starten på et oppgjør med
en meningsløs og håpløs kamp bedriftene ofte kjemper mot dem som leser
standarder uten tilstrekkelig kunnskap, og kanskje har andre motiver
enn de rent faglige når de underkjenner en WPQR.
Når en komite av fagfolk utarbeider
en standard, må en nødvendigvis for å
få generelle regler, dele opp i godkjenningsområder. Dette gjelder f.eks.
tykkelsesområder for WPQR. Det er
en praktisk ting, men det har sannsynligvis aldri vært tanken at det skulle
være absolutte størrelser. Om du sveiser ei plate på 20 eller 21mm, vil det
ha svært liten sveisemetallurgisk betydning.
Standarder lages i det godes tjeneste,
for å lette godkjenningsarbeidet ved
produksjon av konstruksjoner og utstyr. Sveisestandarder hjelper oss å
kvalifisere bedrifter, prosesser og materialer for formålet. Min erfaring, og
tilbakemeldinger jeg har fått fra andre
fortsettelse side 25
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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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Terje Hagesæther fikk
reisestipendiet for å delta
på IIW konferansen

SveiseAktuelt har intervjuet Terje etter at han kom hjem fra Melbourne.
Hvorfor er det viktig for oss i NSF å
være tilstede på IIW konferansen ?
Terje mener det er viktig å knytte kontakter i tilsvarende organisasjoner
som NSF.
Diskutere enderinger og nye standere
som kommer. Drive nettverksbygging
og kunnskapsutveksling med representantene fra organisasjonen globalt,
men kanskje spesielt de nordiske landene.
Utveksle ideer, muligheter og metoder
å drive foreningen på.
Oppdatere seg selv og utveksle ideer
om implementering av standarder.
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Hvilket utbytte hadde du av å
delta på konferansen ?
Det viktigste for meg var vel å knyttet
nye kontakter.
Samtidig som jeg har fått bedre forståelse av hvordan IIW organisasjonen
generelt fungerer og arbeider.
Fikk også litt innblikk i hvordan CXIV (Education and training) komiteen arbeider.
Jeg har sett på nye programvarer og
utstyr i forbindelse med sveis og
dokumentasjon, og deltatt på veldig
interessante bedriftsbesøk der jeg fikk
anledning til å se metoder som jeg
kan bruke videre. 3D printing i stål en

meget spennende. Fikk med meg
mange interessante og lærerike foredrag.
Etablerte du noen nye kontakter
med representanter fra andre
land, og i tilfelle fra hvilke land ?
Ja, jeg fikk god kontakt med folk fra
Australia, Sverige, Danmark, USA,
Romania og Bosnia.
Konferanseuken inneholder mange
store og små møter som generalforsamling, møter i en rekke kommisjoner samt bedriftsbesøk. Hva deltok du
på, og hvilke utbytte hadde du av det ?
Jeg var med må møtene i komiteen
for Education and training C-XIV.
Fikk innblikk i hvordan komitéen arwww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2016

Bjørnar Værnes og Dag Syvertsen på IIW konferansen i
Melbourne.

Yarra River renner gjennom Melbourne.

beider, og fikk møte andre komitemedlemmer.
I komite møte var det en rekke foredrag om opplæring og sertifiseringsorgan.
Det er interessant å få innputt og se
hvordan andre land organiserer dette,
og hvordan forskjellige bedrifter implementere standarder.
Jeg mener jeg har hatt utbytte av
dette, men er samtidig litt usikker på
hvordan dette blir videre.
Skal jeg fortsette og delta på
komite møtene i C-XIV?
(Red.anmerkn.: Dette er et spørsmål
om økonomi. Er det mulig å hente inn
bidrag fra industrien ?)
SVEISEAKTUELT 03-2016  www.sveis.no

Melbourne, en storby med 4,4 mill innbyggere. Eureka Tower i
bakgrunnen er byens høyeste med 300 meter og 90 etasjer.

Burde det være flere personer /
bedrifter som deltar på konferansen, og i tilfelle hvorfor ?
Veldig interessante bedrifts besøk.
Jeg besøkte :
BROKFIELD MULTIPLEX Architectural Physics group der det var en
veldig interessant gjennomgang av
beregning og utforming av struktur og
konstruksjoner.
RMIT UNIVERSETY som underviser i avansert produksjonsteknologi
der blant annet mange 3D printere for
stål.
Gode relevante foredrag. Forlenge levetid på sveiste komponenter, reparasjon av carbonstål rør, implementering av standarder, utvikling av NDT

metoder (UT). Det er jo interessante
foredrag så det er jo alltid noe nytt å få
med seg.
Om en ikke skal delta i noen komite
møter, står vel ikke den lange reisen
og kostnaden helt i forhold konferansen.
Terje avslutter med å si at dersom han
var ansvarlig for å sende personell på
kurs ville han nok prioritert noe litt
nærmere. (Norge/Europa). Men det
var selvfølgelig litt spesielt i år i og
med at konferansen var i Australia. I
2015 var den i Helsinki. IIW konferansen arrangeres som regel i juli
mnd. hvert år av en av medlemslandene i organisasjonen. I 2017 er det
Sjanghai, og i 2018 er det i Istanbul. ■
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Subsea transport av
hydrogen – en mulighet
med dagens materialer?
STIG GRABERG, MORTEN HVAL, ANTHONIUS J. PAAUW, FRODE RONESS OG
TORKILD REINERTSEN, REINERTSEN AS.

Hydrogen vil i økende grad kunne
være en viktig energibærer og i et
fremtidig hydrogensamfunn vil det
være behov for storskala produksjon
av hydrogen. Gjennom et prosjekt
støttet av Climit-programmet er det i
samarbeid med SINTEF utviklet teknologi for å separere hydrogen fra reformert naturgass ved bruk av selektive Pd/Ag membraner. Et anlegg for
separasjon av hydrogen kan tenkes installert offshore eller i kystnære strøk
på land slik at gassen effektivt kan
distribueres til markedet via rørledninger eller skip.
Norge har i dag et godt utbygd nettverk av rørledninger for transport av
gass fra offshore installasjoner til land

og for videre eksport til det europeiske kontinentet og Storbritannia.
Dette er rørledninger bygd for transport av naturgass og som man for
fremtiden kan vurdere å gjenbruke til
transport av hydrogengass eller
hydrogen-anriket naturgass som for
eksempel hytan (inntil 15% H2)
For design av rørledningssystemer til
havs er risiko for hydrogensprøhet av
materialer en godt kjent problemstilling, enten det skyldes hydrogenutvikling under katodisk beskyttelse på utsiden av røret, eller som følge av elektrokjemiske reaksjoner på innsiden,
som for eksempel ved H2S-korrosjon
(sur service). Man har løst disse problemene ved å utvikle god kjennskap

Pilotanlegg for separasjon av hydrogen fra reformert naturgass.
Foto: REINERTSEN AS.

20

til hvordan hydrogen kan påvirke
sprøhet i materialer og etablert standarder som ivaretar preventive tiltak.
Spørsmålet nå er om det er mulig å
transportere hydrogen i de samme rørene?
Atomært hydrogen
Det korte svaret er antakelig ja.
Hydrogen i molekylær form (H2) er
for stort til å trenge inn og diffundere i
metalliske materialer og det er først
når det spaltes til hydrogen-atomer på
overflaten at det kan utgjøre noen
fare. Mengden hydrogen som kan
spaltes i overflaten ved eksponering
mot tørr H2-gass under normale betingelser er relativt liten og forutsatt
god kontroll på belastningsbildet utgjør dette normalt ingen fare for materialene. Det produseres eksempelvis
langt større mengder atomært hydrogen ved H2S-korrosjon som derfor utgjør en større trussel der hvor det er
aktuelt.
At materialenes følsomhet for hydrogensprøhet øker med økende fasthet
på materialet er vel kjent. Materialer
benyttet i offshore rørledninger i
norsk sektor er gjerne av relativt høyfaste materialer, typisk DNV 415
(X60) eller DNV 450 (X65), dette er
moderne mikrolegerte stål (termomekanisk valset) som er kjent for å være
mer robust i forhold til hydrogensprøhet. Selv om man kan anta at eksponering mot hydrogengass ikke medfører
forsprøing av materialer er det derimot mye som tyder på at hydrogen
kan påvirke sprekkveksthastigheter og
dermed utmattingsegenskaper, med
påfølgende redusert levetid hvis det er
utmattingsbelastet.
Design-standarder
ASME publiserte i 2009 en designkode for rørledninger og rørsystemer
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2016

REINERTSEN hovedkontor i Trondheim. Foto: REINERTSEN AS.

for hydrogenservice; ASME B31.12,
som er basert på mer kjente designkoder som B31.3 for rørsystemer og
B31.8 for gass transport, samt retningslinjer blant annet fra European
Gas Industrial Gas Association
(EIGA). Selv om det i teorien skal
kunne være ganske problemfritt å eksponere materialer mot tørr hydrogengass har ASME tatt konservative
forholdsregler, da det gjenstår mye
forskning innen dette temaet. Et sitat
fra ASME B31.12 appendix A taler
for seg selv; "With the emergence of
the new hydrogen economy and infrastructure, it is believed that piping
and pipeline systems will need to be
operated at pressures with possible
cyclic pressure loading in excess of
our current operating regimes. It is
expected that hydrogen piping systems will have to be operated up to
100 MPa (15 000 psig), transport pipelines will operate up to 20 MPa (3
000 psig), and both piping and pipeline systems will be operating at or
below 150°C (300°F). In doing so,
metallic pipe materials could be placed in an operating environment for
which we currently have little or no
data on their mechanical properties
and behaviour in a dry hydrogen environment"
Med bakgrunn i en slik tilnærming er
SVEISEAKTUELT 03-2016  www.sveis.no

det gitt at en design i henhold til
ASME B31.12 kan fremstå som konservativt sammenlignet med design av
eksisterende nettverk for naturgass,
hvor rørledninger for det meste følger
DNV-OS-F101.
Hydrogen-faktoren
ASME B31.12 definerer maksimal
tillatt operasjonstrykk (P) for et rør
ut fra følgende sammenheng;
P =2StDFETHf
hvor kjente størrelser som for eksempel tillatt spenning, temperatur og tykkelse inngår, men hvor faktoren Hf er
en tilleggs-parameter som er spesifikk
for hydrogen-service. Her kan man
benytte to ulike fremgangsmåter for å
bestemme Hf, enten (1) ved hjelp av
tabell-verdier i ASME B31.12 eller
(2) ved å kvalifisere eksperimentelt
for aktuelle betingelser.
Der hvor man med metode (1) vil
kunne ende opp med svært lav utnyttelse av materialenes egenskaper, vil
man med metode (2) kunne få bedre
utnyttelse av materialets egenskaper
avhengig av designbetingelser. Destruktiv prøving i et definert miljø benyttes for å bestemme kritisk spenningsintensitetsfaktor for hydrogenservice (KIH). KIH bestemmes da ved
hjelp av standard bruddmekaniske
testmetoder og skal være større en an-

vendt spenningsintensitetsfaktor (KIA)
for design.
Behov for kunnskap
Det foreligger lite publiserte data på
effekt av hydrogen på utmatting av
høyfaste mikrolegerte stål for rørledningsformål, og andelen er enda mindre for sveiste forbindelser. Dette betyr at kartlegging av utmattingsegenskaper er påkrevd for aktuelle rørstålkvaliteter. En slik type karakterisering vil gi viktig informasjon for å
vurdere muligheter for grad av utnyttelse av ulike materialer. Dette gjelder
spesielt dersom man ønsker å gjenbruke eksisterende rørledninger til
transport av hydrogen eller hydrogenrike gasser som hytan. Siden partialtrykk av hydrogen ansees å være en
viktig faktor kan det antas at hytan,
med langt lavere partialtrykk enn ren
hydrogengass, vil gi bedre forhold
med tanke på hydrogenpåvirket utmatting.
Med tanke på fremtidens anvendelse
av hydrogen så vil nærmere bestemmelse av riktige materialdata for både
grunnmaterialet og sveiste forbindelser være en forutsetning, og en utfordring, for å optimalisere anvendelse både av eksisterende og nye rør■
ledninger for transport.
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FORFATTER: ANTTI KAHRI, SVEISEINGENIØR HOS KEMPPI OY

Kemppi lanserer
en ny, allsidig
løsning for
robotsveising
Robotsveising er på rask fremmarsj i
sveisebransjen. Dette stiller økende
krav til sveiseutstyr, særlig når det
gjelder brukervennlighet, men også
til sveisekvalitet og produktivitet.
Kemppi svarer på denne utfordringen
ved å introdusere A7 MIG Welderløsningen, som er spesialkonstruert
for robotsveising. Løsningen kombinerer spesialkonstruert MIG/MAGsveiseutstyr, brukerprogramvare og
sveiseprogrammer i et system som er
kompatibelt med alle sveiseroboter,
og som er raskt og enkelt å implementere. Sveiseprogrammene er blitt optimalisert for automatisert sveising, og
Wise-brukerprogrammet maksimerer
produktivitet ved å gjøre flere sveiseoppgaver tilgjengelig for automasjon.
Systemet leveres med Touch Sense
Ignition-funksjonen, som løfter funksjonene tilknyttet lysbuetenning opp
til et helt nytt nivå. I tillegg gjør det
nye nettbaserte grensesnittet at sveiseadministrasjonen blir mye enklere.
Enhetsbeskrivelse
A7 MIG Welder-serien består av følgende produkter:
• A7 MIG Strømkilde 450 (450 A,
350 A 100 % ED)
• A7 MIG Strømkilde 350 (350 A,
300 A 100 % ED)
• A7 MIG Trådmater 25
• A7 MIG Trådmater 25R
• Cool X-kjøleenhet (inkluderer en
strømningssensor)
• A7 MIG Sveisepistol 500-g (gasskjølt)
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• A7 MIG Sveisepistol 500-w (vannkjølt)
• Braketter for roboten, trådledere og
annet tilbehør
Sveiseprogrammer optimalisert
for automasjon
Sammenlignet med manuell sveising,
er sveisehastigheten generelt høyere
ved automatisert sveising. Høy sveisehastighet gjør det vanskeligere å fokusere lysbuen og øker risikoen for
kantsår. Dette er grunnen til at man
oppnår det beste resultatet ved å bruke
en kortere lysbue enn ved manuell
sveising. I sveiseprogrammene laget
for A7 MIG Welder, er for eksempel
parametrene som påvirker lysbuelengde, optimalisert for en framdriftshastighet på minst 500 mm/min.
A7 MIG Welder-sveiseprogrammene
dekker alle de vanligste kombinasjonene av tilsatsmateriale og dekkgass
som brukes ved sveising av stål, rustfritt stål og aluminium, og det blir sta-

A7 MIG Weldersveisesystem

dig flere alternativer. I tillegg kan du
bestille tilpassede sveiseprogrammer
for dine spesifikke bruksområder.
Stabilitet og høy hastighet med
Wise-programvare
Maksimal produktivitet er som regel
det viktigste argumentet for robotsveising, og Kemppi leverer spesielle
Wise-prosesser og -funksjoner for å
oppfylle dette behovet. Takket være
A7 MIG Welder-løsningen, er alle
de kjente Wise-applikasjonene fra
Kemppis manuelle FastMig-sveiseapparater nå også tilgjengelig for robotsveising. WiseFusion holder lysbuen
optimalt smal og kort kontinuerlig
under spraybue- og pulssveising, noe
som gir dyp innbrenning. Dessuten
sørger den stabile lysbuen som oppnås
med WiseFusion-funksjonalitet, for
svært høy framdriftshastighet, opptil
2000 mm/min. WisePenetration holder sveisestrømmen stabil uansett utstikklengde. Innbrenningen forblir

Sveisestart med Touch Sense Ignition til venstre og tradisjonell start til høyre.
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uendret selv om utstikklengden økes.
Denne funksjonen kan utnyttes for robotsveising når for eksempel utstikklengden må økes for å håndtere vanskelig tilgjengelige fuger og ved sveising i trange rom.
WiseRoot+-sveiseprosessen åpner for
å introdusere en rekke spesielle applikasjoner i robot-MIG/MAG-sveising.
Et eksempel på dette er at WiseRoot+
gjør det mulig å bruke robotMIG/MAG-sveising i mange situasjoner som normalt krever en TIG-prosess, deriblant arbeid med krevende
rotstrenger. Takket være denne prosessen, kan disse nå sveises fra én side
uten backing. Sammenlignet med
TIG-sveising mangedobles produktiviteten. Et annet eksempel er at WiseRoot+ gjør det mulig å sveise uten fugevinkel med en enkel streng uten
backing på opptil 4 mm tykke plater
og rør. Varmeoverføringen til smeltebadet holder seg lav, slik at prosessen
kan brukes for sveising i alle stillinger. Når tradisjonell MIG/MAGsveising brukes til vertikale skjøter, er
retning ofte vertikal-opp for å redusere risikoen for defekter. WiseRoot+
åpner for å sveise vertikalt fallende
uten fare for slike defekter: lysbuen
holdes hele tiden øverst i et kontrollert
smeltebad. Med denne teknologien
kan man spare mye tid.
WiseThin+-sveiseprosessen gjør at
tynnplater kan sveises med høyere
kvalitet og større produktivitet. Denne
prosessen tilfører mindre varme enn
tradisjonell MIG/MAG-sveising i
kortbueområdet. Dette gir betydelig
færre deformasjoner. Dessuten blir det
mye mindre sprut, og det som er igjen
av sprut hefter ikke så godt til arbeidsstykket som følge av lavere varmetilførsel.
I mange robotløsninger for industriell
platesveising er det overhodet ikke tillatt med sveisesprut. Et eksempel er
katalysatorproduksjon, hvor sprut
automatisk leder til at produktet avvises. I tillegg krever høy sveisehastighet at lysbuen stabiliseres raskt etter
det innledende trinnet.
Sveiseprosesser og funksjoner som
kontrollerer sprut, har allerede vært på
markedet i mange år, men selv om det
ikke dannes sprut under produksjonssveisingen, forekommer det fortsatt i
startøyeblikket. Med lanseringen av
A7 MIG Welder-løsningen presenterer Kemppi den nye Touch Sense IgSVEISEAKTUELT 03-2016  www.sveis.no

Behandle minnekanaler via nettbrukergrensesnittet.

nition, som myker opp starten og reduserer mengden av sprut som dannes
i denne fasen (se figuren). Dette reduserer behovet for etterarbeid og gir
mindre svinn. Av øvrige fordeler kan
vi nevne færre trådmatingsfeil og
mindre avbrudd i arbeidet, siden det
hefter mindre sprut til kontaktrøret.
Resultatet av at Touch Sense Ignitionfunksjonen gir en jevnere startfase og
sørger dermed for en rask stabilisering
av lysbuen, er en sveis av høy kvalitet
helt fra starten. Funksjonen kan aktiveres og deaktiveres med alle sveiseprogrammer.
Sentralisert kontroll av systemet
via nettbrukergrensesnittet
Effektiv robotsveising som gir et resultat med høy kvalitet, forutsetter at
innstillingene for sveising og utstyr
kan overvåkes og kontrolleres på en
enkel måte. For å tilfredsstille dette
behovet har Kemppi designet et nytt
nettlesergrensesnitt for A7 MIG Welder-løsningen, som kan brukes med
alle vanlige nettlesere. De viktigste
sveiseparametrene, som strømstyrke,
spenning, sveiseeffekt, gassflow, trådmatehastighet og systemstatus, kan
overvåkes i sanntid via grensesnittet.
Det gjør det mulig å oppdage problemer, for eksempel bruk av feil sveiseparametre, systemfeil eller problemer
med tilførsel av dekkgass, fra dataskjermen, og løse dem uten avbrudd i
sveisingen. Gasstest, trykkluftstest og

trådfremmating kan også utføres via
nettbrukergrensesnittet. Det er enkelt
å behandle minnekanaler eller sveiseprogrammer, inkludert tilhørende innstillinger, og det tar nesten ingen tid.
Dessuten har nettbrukergrensesnittet
en loggbokvisning hvor du kan se
sveiseinformasjon, feil og endringer i
systeminnstillinger.
Alle de 199 minnekanalene og sveiseprogrammene og innstillingene som
er lagret i dem kan behandles via det
samme fjernkontrollpunktet (se figuren). Dette sparer betydelig tid og gjør
det enkelt å skaffe seg oversikt fra
flere enheter under ett enn det oppgaver fra individuelle strømkilder eller
robotkontrollsystemer tillater. Personen som overvåker sveisearbeidet,
kan kontrollere komplette sveiseprosjekter fra én datamaskin.
Sammendrag
Kemppis A7 MIG Welder er en allsidig løsning for robot-MIG/MAGsveising. Da enhetene ble utformet,
ble det gitt spesiell oppmerksomhet til
anvendelighet og funksjoner som
bedrer kvalitet og sveiseproduktivitet.
Sveiseprogrammer optimalisert for
automasjon, Wise-brukerprogramvaren og den overlegne nytteverdien
med nettbrukergrensesnittet til A7
MIG Welder løfter robotsveising til et
helt nytt nivå og gjør fremtidens funk■
sjoner tilgjengelig i dag.
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Har stålet hjerne og følelsesliv?...
fortsettelse fra side 17

sveiseingeniører i de senere år, har synliggjort et slags
«misbruk» av standarder. For i stedet for å være et hjelpemiddel, er standardene brukt som «våpen». Hvorfor? Jeg
tror manglende kompetanse er i alle fall en av årsakene.
Men det kan sikkert finnes andre mer uedle motiver, som
å helgardere seg for sikkerhets skyld, økonomiske årsaker,
eller rett og slett fordi en vet at neste mann som skal kontrollere mitt arbeid, vil gå til verks med lys og lykte for å
finne feil i henhold til «boka».

Migma® 300 bar
Like
mye
flaske
Lik
em
ye gass i mindre flask
e

Jeg vil oppfordre alle sveiseingeniører å påvirke til at nye
standarder og revisjoner på høring, får et kapittel som vi
har gjort i Norsok M-601 kap. 4.5, der størrelser uten toleranser blir omtalt som diskutable for fagpersonell som ingeniører og konstruktører. Jeg vil til slutt gjenta oppfordringen til alle sveiseingeniører om å melde fra til Standard Norge om uforståelige og unødvendige krav eller
tolkninger som ikke hever sveisens kvalitet, men kun vir■
ker kostnadsdrivende.

bar!

Foto: Tore/Tastatore

300

Ny selger hos Fronius
Fronius Norge har gleden av å introdusere en ny
salgsrepresentant med ansvar for region Hordaland
og Sogn og Fjordane. Per Øyvind Gangaas flyttet fra
Sør-Trøndelag til Stord i 1990. Her startet han sin læretid som sveiser, i 1993 ble han flyttet over til NDT
avdelingen, og i 1998 ble han ansvarlig for koordineringen av sveiseinspeksjoner i pre-fabrikasjon.
Med hans alder på 45 år og tidligere jobberfaring
som sveiseinspektør både on- og offshore, hadde han
anledning til å bygge opp et rikholdig nettverk i det
norske olje- og gassmarkedet. Etter 26 års erfaring
innen sveiseindustrien har Per Øyvind et godt fundament og en velutviklet kunnskapsbase for å støtte og
supportere Fronius kunder på en effektiv måte med
stor lidenskap. Han startet i jobben den 1. august
2016.
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Praxair gjø
gjør m
med konseptet Migma
hverdagen enklere
enkle
for de som bruker
sveisegass i arbeidet. Med de nye
gassflaskene med 300 bar tr ykk får du
like mye innhold i en 33 liters flaske
som i en standard 50 liters flaske.

s/DYHUHs/HWWHUHs6LNUHUH
Les mer på www.praxair.no
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KUNNSKAP
LØFTER
SOM
DEG
Velg mellom flere utdanningsløp iht.
nasjonale og internasjonale standarder.

SVEISEINSPEKTØR

FROSIO-INSPEKTØR

iht. NS 477

iht. NS 476
Maling og belegg

INTERNASJONAL
SVEISEINSPEKTØR
(IWI)

SVEISEKOORDINATOR
(IWS)

NDT-OPERATØR

FROSIO-INSPEKTØR

iht. NS-EN ISO 9712/
Nordtest

iht. gjeldende krav
Isolasjon

DRIFTSINSPEKTØR
iht. NS 415

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

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

TRØNDSK SVEISEDAG
TORSDAG 26. Oktober
Clarion Hotell & Congress Brattøra
TID: 09.00 – 16.00

Norsk Sveiseteknisk Forbund
Avdeling Trøndelag
NSF avd. Trøndelag ble startet våren 1957. NSF avd. Trøndelag har i dag ca 100
medlemmer som representerer følgende virksomheter:
• Offshore og onshore
• Forskning- og utdanning
• Informasjon og markedsføring av sveiseartikler
• Generell verkstedindustri
• Skipsbyggeri
• Offshore vindkraft
• Forsvaret
• Næringsmiddelindustrien
• Standarder, spesifikasjoner og lovverk for ovenstående fag
NSF skal formidle og spre sveiseteknologisk fagkunnskap til norsk industri og
arbeide for medlemmenes behov for utvikling av fag- og arbeidsmiljø.
NSF avd. Trøndelag arrangerer derfor årlig ”Trøndsk Sveisedag” og håper
gjennom dette seminaret å bidra aktivt til foreningens formålsparagraf.
Velkommen til en sosial og fagmessig givende sveisedag og kveld sammen med
likesinnede fra sveisemiljøet i Trøndelag og landet forøvrig.
For mer info, se www.sveis.no.

Et sveiseteknisk seminar arrangert av
Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF)
Avdeling Trøndelag.

Dagens hovedtema
1. ENDRINGER NS-EN ISO 17660-1
2. SVEISETEKNISK UTDANNING
3. SVEISEGASSER OG TILBEHØR
4. PRESENTASJON AV NORSK SVEISETEKNISK FORBUND
5. SITUASJON FOR VIDEREGÅENDE SKOLER
6. NORSOK M-601
7. AUDIT AV UNDERENTEREPENØRER

PROGRAM

PÅMELDING

09:00 Registrering og kaffe.

Frist innen 12.10.2016

09:20 Velkommen og introduksjon.

NSF avd. Trøndelag

09:30 Endringer i NS-EN ISO 17660-1

Telefon nr.:
e-post:

10:10 Sveiseteknisk utdanning
10:50 Sveisegasser og tilbehør
11:30 Lunsj / kaffe «Mingling»

TID:
STED:
Deltakeravgift:

12:30 Presentasjon av NSF sentralt
13:10 Situasjon for videregående skoler.

T

Att: Morten Haagenstad

406 406 52
Morten_Haagenstad@Praxair.com

Onsdag 26. Oktober 2016 kl 09:00 – 16:00
Clarion Hotell & Congress Brattøra
kr 2000,- Inklusive middag.
kr 1000,- Dag uten middag.
(begge priser inkluderer lunsj)

Flott premie trekkes etter dagseminaret.

13:50 Kaffepause

FØLGENDE MELDES PÅ:

14:30 NORSOK M-601

Firma:

Telefon:

15:10 Audit av underleverandører

Postboks:

Telefaks:

15:50 Avslutning og trekning av dagpremie

Postnummer :

18:00 Middag

Deltager 1 :

Sted :

Deltager 2 :
Deltager 3 :

Hotellovernatting ved Clarion Hotell & Congress kan bestilles direkte på telefon
73 92 55 00 med ref: Trøndersk sveisedag.
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SVEISETEKNISKE STANDARDER og IIW retningslinjer.
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Alle IIW-dokumenter er retningslinjer for utdanning. Alle NS-, NS-EN- og NS-EN ISO-standarder er standarder for godkjenning av
personell og gitt kompetanse nivå (koordinatorer)

GASSLEVERANDØREN FOR ALLE DINE BEHOV
BEHOV.
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• Høy kkvalitet
tere gassvalg
• Lettere
ansesikkerhet
• Høy leveransesikkerhet
undeløs
• Digitale kundeløsninger
ilgang til bransjeekspertise
sjeeksp
• Tilgang
• Service—når og hvor det er behov

Air Liquide Norway AS
www
.mygas.airliquide.no • www
.airliquide.no
www.mygas.airliquide.no
www.airliquide.no
Kundeser
vice tfn: + 47 32 27 41 40
Kundeservice
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Videreutvikling gir
levedyktige bedrifter
Ved å investere i sine ansatte og implementere gode rutiner, øker mange av våre kunder sin konkurranseevne i
nedgangstider.
Teknologisk Institutt (TI) har vært en
sentral leverandør av opplæringstjenester, testing, inspeksjon og sertifisering i nærmere 100 år. Kongstanken er
å levere effektive og lønnsomme løsninger til både offentlig og privat sektor, og selskapets styrke ligger i
mange og sterke fagmiljøer. I dag er
TI en av landets ledende leverandører
av kurs og opplæring innen materialog sveiseteknologi.
Kortreiste tjenester
TI er tilstede i de største byene i landet. Dette gir regionale bedrifter god
mulighet til å tilegne seg kortreist
kompetanse og bistand.
– Vi ønsker å følge industrien og har
egne kompetansesentre som er relevante for de ulike regionene, sier avdelingsleder i Stavanger, Svein G.
Hanøy. Vårt kurssenter og opplæringsverksted på Forus er en populær
møteplass for de som ønsker utdanning og etterutdanning innen sveiseteknologi og inspeksjon (NDT), fortsetter Hanøy engasjert.
Vi har en egen sveiseskole, som er beregnet på nybegynnere i sveisefaget,
eller deg som søker en helt ny karriere. Vi utdanner også sveiseinspektører, sveisekoordinatorer, driftsinspektører og NDT-operatører. Og, vi
er veldig stolte av å kunne si at våre
kursdeltakere gir oss veldig gode
tilbakemeldinger, forteller Hanøy.
Sveiseproblematikk medfører årlig
store økonomiske tap, i tillegg kommer skader på mennesker og materiell
som er indirekte følger. Vi utfører
også tredjepartsbevitnelse, kvalifisering av sveiseprosedyrer og testing av
sveis i eget verksted eller ute hos kunden. Dette gir lokale bedrifter tilgang
til kostnadseffektive, kompetansehevende tiltak uten å måtte reise ut av
byen, sier Hanøy.

SVEISEAKTUELT 03-2016  www.sveis.no

Sikker og god opplæring er nøkkelen
til kvalitet
Anne Linn H. Undheim har jobbet som sveiser i 17 år. I dag er hun en av Teknologisk
Institutt sine dyktige sveiseinstruktører som du møter på kurs og i sveiseverkstedet
på Forus. Vi tror på praktisk trening som en viktig ingrediens i læringsprosessen.
Gjennom mange års erfaring vet vi at våre pedagogiske metoder gir gode resultater
og skaper engasjement og involvering, både på kurset og når du er tilbake i jobbhverdagen, sier Anne Linn.

Økt verdi og sikkerhet
Flere og flere bransjer er pålagt å implementere bedre systemer for helse,
miljø, sikkerhet og forbedrede rutiner
knyttet til sine produkter og tjenester.
Investering i menneskelig kapital er
kanskje den viktigste delen av å sikre

!

kontinuitet og vekst i et selskap. Fortsatt utdanning av personell er nøkkelen til stabil drift og konkurranseevne.
Årsaken til dette er enkel: Bedriften er
i stand til å møte økte krav fra både
kunder og bransjen, og ikke minst i
■
anbudsrunder, avslutter Hanøy.

FAKTA

•
•
•
•
•
•
•
•

Avdelingsleder i Stavanger: Svein G. Hanøy
Telefon: 48851371
Adresse: Forusparken 22, 4031 Stavanger
Nettadresse: www.teknologisk.no
Del av Kiwa-konsernet (Omsetning: 390 M€, årsverk: >4250, tilstede: 50 land)
Testing, inspeksjon, opplæring og sertifisering
Norges største miljø innen sveiseopplæring
Tredjepartstjenester (Sveiseprosedyrekvalifisering, testing av sveiseforbindelser, skadeanalyser og bevitnelse av oppsveising)
• ”Site-test” ute hos kunder/prosjekter
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New unified welding management software WeldEye
gives users unprecedented
savings and insight
The unified WeldEye software dramatically decreases the time spent on documentation and gives everyone
involved in welding processes unprecedented insight into the work being done. Gone are the days of manually
compiled documentation in binders or Excel sheets – with WeldEye, all the information you need is available at
the push of a button.
The new unified WeldEye software is
developed by Weldindustry and
Kemppi. This integration of two welding management softwares, Kemppi's Kemppi ARC System 3 (KAS3)
and Weldindustry's Weldeye, marks
the beginning of a new chapter in the
WeldEye story. It combines the international welding technology expertise
of Kemppi and the cutting-edge welding management IT solution of
Weldindustry under one software –
WeldEye.
The software has the widest coverage
of different welding-related processes
in the market and has proven its performance across industries, like shipbuilding, oil & gas, automotive, construction, and machine manufacturing. WeldEye is the premium choice

WeldEye benefits
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for digital welding management solutions, regardless of industry.
From months of documentation –
to minutes
“Several industries are now facing severe cost challenges and are looking
at how to simplify documentation.
WeldEye is built for this exact purpose – to help everyone in the welding
value chain document the work being
carried out and to simplify end project
documentation,” says Jarle Mortensen, Chief Operating Officer at Weldindustry.
WeldEye gives you real-time insight
into the performance of welders and
the progress of your projects, as well
as 100 percent traceable compliance
with welding procedures, regardless

of which welding equipment is being
used. This makes it easier to reduce
costs, improve performance and conduct quality controls. It manages welding procedures and test results as
well as cuts overhead costs due to less
manual work, giving 70 percent faster
documentation processes. At the end
of a project, the time spent on creating
documentation is cut by weeks or
months.
Improves quality
WeldEye is available as an online
cloud service, accessible from computers or smartphones without the need
for any software installation, making
it easy to enter information during the
execution of a project. For the first
time ever, the welding operator can
also get real and constant feedback
from his or her activities.
In addition to giving you full traceability, the software effectively works as
a quality controller and constantly keeps track of compliance with international welding standards. The added
transparency also means a defect is
possibly spotted earlier and can be fixed immediately. By using WeldEye,
end users have seen a 40-percent reduction in repair rates.
“If a batch of filler is faulty, WeldEye
knows exactly which welds are done
with that filler batch. At the end of the
day, this boosts your efficiency by reducing the need for repair work. More
information allows project managers
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to make quicker and better decisions
and simplifies the documentation process,” says Tuomas Kivisaari, Software Product Manager at Kemppi Oy.
Flexible solution
WeldEye solution is future-proof and
automatically updated with new standards, thereby ensuring that the work
is always compliant with current demands and standards, like EN ISO
3834, EN ISO 9606, ASME IX, AWS,
NORSOK, and others.
Being a universal solution, the software works with all welding equipment brands. WeldEye is available
globally, is location independent and
supports a multitude of different languages. WeldEye is easily integrated
into existing IT solutions, such as HR
and ERP systems.
More information about the WeldEye
software can be found on www.weldeye.com
WeldEye key features
• Supports welding procedure management: Includes pWPS, WPQR
and WPS templates

• Manages personnel and qualifications: Keeps track of all personnel
and welder qualification certificates
• Verifies and controls the use of the
WPS: Includes immediate feedback
functionality as well as WPS and
qualification compliance control
procedures
• Management, verification and inspection features:
o Includes handheld and easy interface for immediate feedback
o Includes inspection planning features
o Includes welding management features and document register

functionalities needed for welding
projects
o Includes personnel and qualification functionalities for inspectors.
More information:
Jarle Mortensen
Tuomas Kivisaari
Chief Operating Officer
Software Product Manager,
Weldindustry AS
Kemppi Oy
Tel. +47 930 16 508
Tel. +358 44 2899 608
jarle.mortsensen@weldindustry.com
■
tuomas.kivisaari@kemppi.com

Kemppi
Kemppi is the pioneering company within the welding industry. It is our role
to develop solutions that make you win business. Headquartered in Lahti,
Finland, Kemppi employs over 600 welding experts in 17 countries and has a
revenue of more than 110 MEUR. Our offering includes welding solutions intelligent equipment, welding management software and expert services for both demanding industrial applications and ready-to-weld needs. Local
expertise is available via our global partner network covering over 60 countries. www.kemppi.com

DARE
TEST UT OG FÅ GLEDEN AV Å OPPLEVE DENNE
UNIKE BÆRBARE MULTI- SVEISEMASKINEN.

ESAB.COM/REBEL
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På EuroBLECH-messen i Hannover
introduserer Fronius TPS/i CMT enda et
høydepunkt fra den nyeste generasjonen sveisesystemer. Fra 25. til 29. oktober kan profesjonelle og sveiseteknikkinteresserte la seg imponere av den
svært dynamiske sveiseprosessen med
den mest stabile lysbuen i verden ved
stand F174 i hall 13. I tillegg kan besøkende forvente å finne flere nyheter,
inkludert Virtual Welding TIG,
TransPocket 150/180, sveisepistolen
PullMig CMT TPS/i og LaserHybrid Twin.

Fronius på EuroBLECH 2016

TPS/i CMT - ”Kronen på
verket” innen sveising
Den markedsledende leverandøren av
sveiseteknologi vil for første gang
presentere sitt nyeste produkt til et
bredt publikum på EuroBLECH-messen: Den legendariske CMT-prosessen som oppgradering til TPS/i – for
manuell og robotstøttet sveising. Dermed byr Fronius på verdens mest stabile lysbue med minst sveisesprut –
som ikke "bare" er kald, men som
også gjør det mulig med trinnvis regulering av varmetilførsel fra kaldt til
varmt.
Ved messestanden vil de besøkende
32

også kunne se sveisepistolen PullMig,
som har blitt utviklet for TPS/i CMT.
Takket være en robust konstruksjon
og ergonomisk håndtering kan den
vise til svært høy dynamikk, og den
overbeviser dessuten med et utvendig
rør i rustfritt stål på pistolkroppen som
sørger for utmerket stabilitet. I tillegg
gjør en innovasjon innen sveisesimuleringsplattformen Virtual Welding
det nå enda enklere å lære TIG-sveiseprosessen.
Med strømkilden TransPocket 150/
180 gjøres det fremragende enda

bedre innen elektrodesveising. Her
brukes et digitalisert og intelligent resonanskonsept som gir en raskere regulering. Resultatet er forbedret tenning, mindre sveisesprut og en svært
stabil lysbue. Dette betyr full fres forover med den nye LaserHybrid Twin
– høyeffektssveiseprosessen er den
perfekte partneren for maksimale
sveisehastigheter ved opptil 4 mm
materialstyrke og maksimal fugefyl■
ling.
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Fronius Perfect Welding under ny ledelse
Endring i ledelsen i Fronius International GmbH: Harald Scherleitner
overtar nå ansvaret for avdelingen Perfect Welding etter Wolfgang Lattner, som etter 41 år går av med pensjon i 2017.
Med Scherleitner frontes avdelingen av et nytt, men kjent ansikt. 37åringen har jobbet i selskapet siden 1994 og har de siste åtte årene ledet
avdelingen Perfect Charging. Scherleitner startet karrieren som Area Sales Manager for Europa og Latin-Amerika. I denne rollen var han med
på å etablere Fronius' datterselskaper i Mexico og Brasil.
Det er altså en kjenner av bransjen og selskapet som skal stake ut den videre kursen. Og planen er klar: "Vår globale posisjon skal styrkes og utvides. Kunden og kundens bruk er i sentrum. Kostnadsbesparelser for
kunden skal være primært mål for all aktivitet og alle utviklingsfaser,"
sier Scherleitner.
Patrick Gojer overtar ledelsen av avdelingen Perfect Charging. Han har
frem til nå ledet Fronius i Storbritannia.

Harald Scherleitner

Kraftig oppgang i industriproduksjonen i
Norge
Industriproduksjonen har hentet
seg kraftig inn igjen, og økte
med 3,7 prosent i juli, viser sesongjusterte tall fra SSB, melder Dagens Næringsliv.
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Hva skjer i
2016
28. SEPT.

NSF LOKALAVDELINGSLEDERMØTE I
STAVANGER
NSF HOVEDSTYREMØTE I STAVANGER

18.- 20. OKT.

NM SVEIS I BERGEN

26. OKT.

TRØNSK SVEISEDAG

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

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

22.000,-

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

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

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

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

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

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

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

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

www.sveis.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercedes-Benz selger nå flest premiumbiler
Hvert år fra 2005 har BMW vært bestselgeren på markedet for premiumbiler. I år kan det hende at MercedesBenz overtar førsteplassen. Hittil i år, fra januar til og med juli, har Mercedes solgt 1,17 millioner biler som er
12 prosent flere enn i samme periode i fjor. Selv om BMW har økt sitt salg med 5,6 prosent ligger de etter årets
syv første måneder mer enn 30.000 biler bak Mercedes. Audi som har økt salget med 5,2 prosent til 1,1 millioner
biler, er nummer tre på salgsoversikten for premiummarkedet.
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MEKANISERT SVEISING

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

A5 MIG RAIL
SYSTEM 2500

A5 MIG ORBITAL
SYSTEM 1500

A5 TIG ORBITAL
SYSTEM 150

And you know.

