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

Miller Markedsføres av
ITW Welding Products

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

Erling Storvik Design 2017

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

Han er eldst i et tvillingpar. Født et par timer før broren, i Verdal hvor han er oppvokst, og med noen unntak har
bodd hele livet. Foreldrene flyttet fra bygda Osen på Fosenhalvøya til Verdal i 1970. Faren jobbet som arbeidsleder fra etableringen av Aker Verdal på 70-tallet frem til pensjon i 2007, og vår sveiseprofil antyder at det kanskje var grunnen til hans yrkesvalg. Arve Sørgjerd, sveiseteknisk ansvarlig Kværner Structural Solution, M.Sc.
IWE er vår Sveiseprofil.

”Vi blir alle imponert
og stolte over slike sluttprodukter”
– Etter ungdomsskolen gikk jeg GK
plate og sveis og et grunnkurs i mekaniske fag. I løpet av det siste året på
mekaniske fag søkte jeg og fikk tilbud
om å begynne som stillasbygger på
daværende Aker Verdal. Mener å
huske at jeg var en av de første som
begynte som stillaslærling i hele landet 4. september 1989, og tok fagbrev
som stillasbygger i 1993. I en periode
med lite stillasbygging på Verdal sertifiserte jeg meg sveisesertifikat og
jobbet som sveiser på blant annet
Njords understell.

tet i Nord-Trøndelag (tidligere kalt
Hint). Jeg gikk også fjerde året for å
begynne på master på elektronikk ved
NTNU, men fant ut etter det fjerde
året at det ikke var riktig linje for meg.
Vi satt å designet elektronikk på
mikrobrikker. Jeg var vant til store
stålkonstruksjoner og ikke små detaljer hvor vi snakket om nanostørrelser.
Mekaniseringsutstyr som
hovedoppgave
– Som hovedoppgave på ingeniørhøyskolen designet og bygde en skolekamerat og jeg et mekaniseringsutstyr
for mekanisert sveising for Aker Verdal som var i bruk i mange år. Utstyret
finns enda og kan brukes i egnede situasjoner.

Forkurs for ingeniører
– Så fulgte noen år som stillasbygger
og arbeidsleder stillas på Aker Verdal.
I 1998-99 jobbet jeg i en rotasjon offshore hvor jeg hadde mye fri. Jeg kom
over en annonse for en høyskole med
forkurs til ingeniør. Jeg kom inn på
kurset og deltok der på heltid i friperioden fra Nordsjøen. Dette var veldig
hektisk da resten av klassen gikk på
heltid, mens jeg var borte i 14 dager
og hjemme i 4 uker.

Tilbake til Aker Verdal
– Etter denne skolegangen bar det tilbake til Aker Verdal, til engineeringsavdelingen hvor jeg jobbet med sveis
og metodearbeid under Erik Stiklestad. Jeg jobbet med dette frem til
2005.

Dette ble vel i tøffets laget?
– Ja jeg lå konstant etter, og fant ut at
skulle jeg gå skole videre måtte jeg ta
permisjon fra jobben og fokusere på
skole på heltid. I perioden 1999-2002
fullførte jeg utdannelsen som høyskoleingeniør elektronikk ved universite-

Tilbake til skolebenken?
– Ja, jeg fikk lyst og at bedriften
hadde behov for flere med en mastergrad/Sivil Ingeniør material ved
NTNU. På grunn av at jeg skulle
skifte linje (fra elektronikk til material) begynte jeg etter jul 2005 med
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De fleste av våre oppgaver blir utført i
Verdal, men noe blir subkontraktet
rundt om i verden, forteller Arve
Sørgjerd som her er i Dubai.

påbygningsfag på material og gikk
rett inn i fjerde året etter sommeren.
2007 fikk jeg diplomen fra NTNU
som Master of Sciens/Sivil Ingeniør
Material. 2008-2009 tok jeg IWE kurset på Høyskolen på Haugesund/
Stord.
I 2010 fikk du mer ansvar?
Siden 2010 har jeg ansvaret som material lead og fagansvarlig på sveiseteknisk ved Kværner Verdal etter
hvert bare fagansvarlig sveiseteknisk
fortsettelse neste side
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Bildet viser hele anlegget til Kværner Verdal. Foto: Kværner©

VIL DU BLI
SVEISEINGENIØR?
INTERNASJONALT SVEISEINGENIØRDIPLOM (IWE)

VARIGHET:
1 ÅR

STUDIEPOENG
30

START
VÅREN 2018

STUDIESTED:
NETTSTUDIE/GRIMSTAD

KURSPRIS
90.000

I tillegg kommer semesteravgift for to semestre på NOK 1500,og gebyrer til NSF på NOK 7.000,- (pr. september 2017).

Universitet i Agder – UiA starter opp nytt kurs for sveiseingeniører i
januar 2018. Kurset følger et normert opplegg fra det internasjonale
sveiseinstituttet - IIW og leder frem til diplom som International
Welding Engineer – IWE. Kurset avsluttes i desember 2018 og gir 30
studiepoeng. Kurset og Universitetet i Agder som utdanningsbedrift
er allerede godkjent av Norsk Sveisteknisk Forbund - NSF på vegne
av IIW. Alle kandidater skal godkjennes av NSF, og opptakskravet er
en relevant BSc.

eksamen etter hver modul. Til hver modul hører et sett med øvinger
som må sendes inn for godkjenning. I tillegg er det et prosjektarbeid
og en muntlig eksamen til slutt. Kandidaten må derfor påregne å
være fem helger i Grimstad, og må dessuten benytte én arbeidsuke på
samme sted ifm med praktisk sveiseopplæring.
Flere standarder krever at sveisekoordinator skal ha kompetanse som
IWE, blant annet NORSOK M101 og M601 samt NS-EN 1090-2. Diplomet
er etterspurt i industrien.

Kurset baserer seg på fjernundervisning kombinert med samlinger
i helger. Kurset består av fire teorimoduler med en 2-timers skriftlig

Kurset undervises på engelsk og alt læremateriall er på engelsk.
Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

uia.no/iwe

SØKNADSFRIST: 4. DESEMBER

Du kan også sende en epost til iwe@uia.no eller kontakte kursansvarlig Tor John Rødsås ved UiA på telefon 3723 3266.
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ved Kværner Verdal. Her er et utdrag
av prosjektene hvor jeg har hatt ansvarlige posisjoner i:
Responsible Welding Coordinator
Johan Sverdrup Riser, Drilling and
Process Jackets
Responsible Welding Coordinator
Nyhamna modules Verdal
Material Lead Edvard Grieg jacket
(Lundin).
Material lead Clair jacket (BP).
Material lead Gudrun jacket (Statoil).
Material lead Ekofisk 2/4L
(ConocoPhillips).
Material lead Offshore Wind farm
Nordsee Ost jackets (RWE).
Johan Sverdrup prosjektet er stort
og omfattende for dere?
– I juni 2015 fikk vi en rammeavtale
med Statoil på Jacket stålunderstell og
et LOI (Letter Of Intent) på Riser Jacket til Johan Sverdup.
Så store at de ikke er løftbare
- Etter den tid så har Kværner fått
kontrakt for bygging av Riser, Drilling og Process jacketene for Johan
Sverdrup feltet. Dette er 3 stk launchet Jacketer dvs de er så store at de
ikke er løftbare og må launches av
lekteren. Den første jacketen (Riser)
ble levert fra Kværner denne sommeren og er pælet fast i havbunnen på
Sverdrup-feltet. Det meste av jobbene
har blitt utført på Verdal, men noe har
blitt subkontraktet rundt om i verden.
De dominerer på sammenstillingsområdet
– Det å bygge 3 store jacketer samtidig er stort og gjør oss stolte for oss
som liker å bygge store stålkonstruksjoner. Å jobbe med en slik jacket
som Riser Jacketen for Johan Sverdrup er etter min mening det beste

Sydenturer til varmere strøk står høyt i kurs. Her fra årets tur der vi var på Kreta i en
uke.

prosjektet som jeg har deltatt på. Vi
blir alle imponert og stolt når vi ser et
slikt sluttprodukt som er designet og
bygd for en levetid på minimum 50 år.
Per i dag (20 september) begynner DP
og P1 jacketene og dominere på sammenstillingsområdet vårt.

Hvordan ser du rent faglig på
fremtiden?
– På det faglige sveisetekniske har vi
fått til store endringer de siste årene
og jeg tror at vi vil se store endringen
med store muligheter i årene som

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

fortsettelse side 35

Stort leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!

• Salg
• Support
• Serviceavdeling
• Delelager

Punktavsug

Sveisemaske med friskluft
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Filter – støv/oljetåke

Avsugsbord

www.teijo.no
firmapost@teijo.no
Tlf. 32 22 65 65
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SveiseAktuelt på
Schweissen & Schneiden 2017
SveiseAktuelt besøkte siste uka i
september den store sveisemessen
Schweissen & Schneiden som arrangeres hvert fjerde år vanligvis i Essen
i Tyskland. 2017 utgaven av messen
som var den 19. i rekken var flyttet til
Düsseldorf da anlegget i Essen for
tiden er under ombygging. Det deltok
i år 1000 utstillere fra 40 land.
SveiseAktuelt hadde som mål å treffe
så mange som mulig av leverandørene
som er aktive på det norske markedet
for å se og høre litt om hvilke nyheter
de presenterte for besøkende på messen.
Vi møtte også noen norske kunder
som fortalte oss litt om hva de så etter
på messen, og hvordan de opplevde

denne gigantmessen som dekker et
areale på over 100.000 m2.
Arrangøren forventer et besøkstall på
55.000 personer fra 130 land.
NSF er også medarrangør på SMART
Industri 2018 som vil være en ny fagmesse som arrangeres på Lillestrøm i
april 2018. Her er det godt håp om å
de viktigste sveiseleverandørene vil
vise frem sine nyheter for et norsk publikum.
SveiseAktuelt vil informere mer om
denne messen i de kommende utgavene av bladet, men allerede i denne
utgaven finnes omtale av messen.
NSF vil også invitere til en 2 dagers
konferanse under messen i april der
hovedtema vil være digitalisering,

Dag Syvertsen fra NSF i samtale med
Italo Fernandes fra EWF sekretariatet i
Portugal.

automatisering, robotisering og aditive manufacturing.

Besøk hos utstillere som er representert i Norge:
Norsk Sveiseteknikk - NST
NST, et heleid norsk selskap
NST som er en av de ledende leverandører av sveisetilsett til det norske
markedet, og som er et heleid norsk
selskap hadde tatt turen til messen
som dette året arrangeres i Düsseldorf

fordi anlegget i Essen er under ombygging. De var der for å vise internasjonale kunder at de har produkter av
svært høy kvalitet.

og er i tillegg i ferd med å etablere seg
i USA hvor de har fått en stor kontrakt
med Aker-eide Philly Shipyard i Philadelphia.

Representert med avdelinger i
8 land. USA blir den neste.
Selskapet har egne avdelinger i 8 land,

Flytter til nye lokaler
NST har frem til idag vært lokalisert
med ledelse og administrasjon i Vikersund, varelager, salg og markedsføring i Drammen. Selskapet samler i
disse dager hele virksomheten i tidsmessige og moderniserte lokaler i Industriveien på Loesmoen i Hokksund.
Ved å samle hele virksomheten under
ett tak vil de optimalisere driften på en
langt bedre måte enn slik de er organisert idag.
SveiseAktuelt lover å komme tilbake
med en presentasjon av det nye anlegget i en senere utgave av bladet.

Fra venstre Bjørn Skjølberg, Eyvind Røed, Thomas Motzfeldt
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Nye produkter
På messen i Düsseldorf møtte vi Bjørn
Skjølberg som er selskapets styreleder.
Bjørn viste oss viktige nyheter som
f.eks. en rørtråd for ekstra høyfast stål,
NSSW SF-80A og to nye metallpulverfylte tråder, NSSW SM-47A og
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2017

NSSW SM 80A. 47A er spesielt egnet for lavtemperatur sveising av rør
og stålapplikasjoner ned til - 60 grader, mens 80A er velegnet for sveising
av ekstra høyfaste stål. Trådene er
spesielt egnet for robotisert sveising.
Større satsning mot det internasjonale markedet
Forventningene til messen er at de ønsker å vise hva NST står for og gjøre
navnet enda mere kjent i det internasjonale markedet. NST har felles
stand sammen med deres hovedleverandør av rørtrådprogrammet som er
japanske NSSW, Nippon Steel & Sumikin Welding Co.Ltd.
NST har totalt 26 ansatte, og omsatte i 2016 for 141 mill NOK. Prognosen for 2017 viser en vekst. Mer enn
halvparten av omsetningen er idag
til kunder utenfor Norge.

Binzel - et tysk konsern

Binzel er et tysk konsern som med
sine 1600 ansatte er representert med
egne datterselskaper i en rekke land
rundt i hele verden. Familien Binzel
etablerte virksomheten i 1945. I

Her ser vi det nye laserbaserte fugefølgersystemet koblet sammen med den
nye pistolen W 500.

Plasmautstyr fra Thermacut.
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botmarkedet i Norge, og
han ser frem til å ta imot
kunder fra store kjente
norske bedrifter som har
varslet sitt besøk i løpet av messeuken
som varer fra mandag 25. september
til fredag 29. september.

Geir Ruud hos Binzel ved en av de
mange roboter som var utstilt på deres
stand.

Norge ligger hovedkontoret i Hokksund, mens konsernledelse og hovedfabrikk er lokalisert i Giessen Tyskland. De har også en stor fabrikk i
Dresden.
De startet med sveisepistoler i 1960,
og hovedproduktet er fortsatt sveisepistoler. Selskapet har idag ca 100
ulike varianter sveisepistoler for manuell og robotisert/mekanisert sveising.
Robotmarkedet viktig vekstmarked i fremtiden.
På Binzel sin stand på tilsammen 900
m2 fordelt på 2 etasjer møter vi nordmannen Geir Ruud. Geir er salgssjef
for Binzel i Norge.
Geir viser stolt rundt på en flott stand
med enorme mengder med ulike sveisepistoler. Men det som er mest iøynefallende er Binzel sin satsning på
robotmarkedet. Vi kunne telle ikke
mindre enn 8 ulike roboter fra 8 forskjellige leverandører.
Vi spør Geir Ruud om hva som er det
mest aktuelle og den største nyheten
som er interessant for det norske markedet. Geir mener at det helt klart er
produkter for robotisering og mekanisering, hvor han spesielt fremhever
det laserbaserte fugefølgersystemet.
Det bør nevnes at Binzel også lanserer
en ny type slangepakke på messen,
W 500 for robot.
Venter besøk fra store norske
bedrifter
Hvilke forventninger har Binzel til
denne messesatsningen?
Ruud har et klart mål om vekst i ro-

Produktutvikling
Ruud nevner spesielt at Binzel investerer store deler av sitt økonomiske
overskudd i produktutvikling. I utviklingsavdelingen jobber det til daglig
50 høyt utdannede ingeniører.
Når vi besøker Binzel sin stand på
Schweissen & Schneiden forstår vi
raskt at messen er en viktig markedsplass for selskapet. Dette tydeliggjøres gjennom stor satsning med stor
stand, og de har bemannet standen
med salgsfolk fra alle selskapets datterselskaper. Totalt mer enn 50 personer.
Thermacut
Til slutt nevner Geir Ruud at Binzel
har et datterselskap Thermacut som
utvikler og produserer plasmaskjæremaskiner.
Selskapet er lokalisert i Tsjekkia, og
produserer maskiner i ulike kapasiteter fra 30 til 125 Amp. Thermacut
produserer også slangepakker til ulike
andre maskiner. Med andre ord, på
samme måte som Binzel produserer
slangepakker.

Fronius med mange
nyheter
Ikke vanskelig å finne Fronius
Det var ikke vanskelig å finne Fronius
sin stand. En av de aller største på
hele messen, med 1000 m2 og 130
personer som standbetjening.
Vi ble møtt av ansvarlig leder i Norge
Mathew Taplin.
Mange nye produkter
Her kunne vi se alt fra laserhybrid, ny
Transsteel 2200, Magicwave, Transtig
osv....
Det ville føre for langt å beskrive alle
nyheter i detalj, men det vi kan slå fast
er at her finnes en lang rekke nyheter
som norske kunder kan få mer opplysninger om via de norske selgerne og
forhandlerne.
I tillegg til sveisemaskiner og roboter
fortsettelse side 11
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Her kommer
originalen

Originalen siden 1968
Du finner våre rørtråder hos kompetente forhandlere av sveiseprodukter i Norge. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. Våre
markedsledende rørtråder har vært representert i det europeiske
markedet i mange år. Hvis du ikke kjenner igjen logoen vår, er det
sannsynlig at våre produkter har blitt solgt av andre kjente aktører i
bransjen. Etter mange suksessrike år sammen med utvalgte partnere
skal nå produktene markedsføres under vårt eget varemerke, og vi er

stolte over å kunne markedsføre, Kobelco – ORIGINALEN siden 1968.
En ny æra for Kobelco små endringer for deg som kunde, faktisk bare
kartongen, så se etter vår nye kartong med Kobelco logo. Ellers er alt
akkurat som før, rørtråder med høy kvalitet, tilpasset krevende kunder
og segmenter.
Vær velkommen til å kontakte oss hos Kobelco - ORIGINALEN siden 1968.

Kobelco Welding of Europe, Telefon +47 3299 3033, www.kobelcowelding.nl
Du finner våre rørtråder hos kompetente forhandlere av sveiseprodukter i Norge. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.

KOBELCO is established as the corporate mark of Kobe Steel, Ltd. The Kobe Steel Group is engaged in a wide range of fields with its major businesses concentrated on materials and machinery.
We supply original, high value-added products, technologies and services. Both in Japan and overseas, the Kobe Steel Group is more than ever expanding its business activities.
KOBELCO is a corporate group that you can trust. We’re working to let more and more people around the world know that.

er viktig for dem å holde
seg oppdatert på produktnyheter som kan gi dem
en enda mer effektiv produksjon. De nevner spesielt at de er
godt fornøyd med Fronius produkter
og deres oppfølging av Rainpower
som kunde.
SveiseAktuelt vil i en senere utgave
presentere robotprosjektet til Rainpower.

WELMAX

Fra venstre ser vi Mathew Taplin som er ansvarlig for den norske delen av Fronius.
De tre besøkende er Hans Arne Mariåsen, Arild Hartmann og Fredrik Sagen fra
Rainpower på Sørumsand.

ArcTig.

kunne vi se den nye Flextrack 45 Pro
som er en skinnegående sveisetraktor.
Fronius på SMART Industri 2018
Fronius ønsker også alle norske
kunder velkommen til SMART Industri 2018 som er en helt ny messe som
arrangeres på Lillestrøm i april 2018.
Her vil Fronius presentere de viktigste
produktnyhetene for norske sveisebedrifter.

Selskapet har sin hovedbase i Norge
plassert i Hokksund der de etablerte
seg i 1994. Konsernledelse og hovedfabrikk ligger i Wels Østerrike, og har
mer enn 3900 ansatte.
Forsknings og utviklingsavdelingen
består av 500 personer. Fronius har
28 datterselskaper og representanter 60 land. Konsern omsetning i
2016 var 538 mill Euro. Fronius startet
i 1949 av Gunter Fronius. Fronius er
fortsatt et familieeid selskap.

SVEISEAKTUELT 03-2017  www.sveis.no

Norske kunder på besøk
Da SveiseAktuelt besøkte Fronius på
Schweissen & Schneiden møtte vi
også 3 representanter fra en norsk
kunde, Rainpower på Sørumsand,
som er en stor Froniusbruker. De tre
herrene Hans Arne Mariåsen, Fredrik
Sagen og Arild Hartmann var i første
rekke ute etter å se Fronius sine produktnyheter. De er midt oppe i en
oppstartsprosess med en ny sveiserobot.
Hos Fronius fikk de presentert alle
produktnyhetene og de var godt fornøyd med det de fikk se. Representantene for Rainpower understreker at det

Ny strategi
Welmax endret for 3–4 år siden strategi og begynte å fokusere på robotprodukter.
De ville ta frem enkle løsninger som
er enkle å programmere.
De har i løpet av de siste årene øket
bemanningen med 50 %. Noe som viser satsning i et litt vanskelig marked
med nedgang i offshoreindustrien.
Selskapet solgte i 2016 en robot og
hittil i 2017 er det solgt ti roboter, hovedsakelig KUKA.
Welmax, et familieselskap
Welmax er et familieselskap, og vi
møtte ikke mindre enn 3 Tandberg på
stand, Jørn, Jørgen og Martin.
På messen i Düsseldorf viste de roboter med svært enkle programmeringsmuligheter.
Selskapet har selv utviklet eget styringssystem for robot, kalt ProControl. Dette gjør at kunden i utgangspunktet ikke trenger spesielle kunnfortsettelse side 13

Ole Ståle Sandnes fra Midsund Bruk (til venstre) som har utviklet denne robotløsningen sammen med Welmax her representert med Markus Elias Grønberg.
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Gassleverandøren for
alle dine behov
Ny logo – men samme fine tilbud på
gass, tjenester og utstyr

Vi tilbyr alltid:

Våre beskyttelsesgasser

•
•
•
•
•
•

ARCALTM Prime

ARCALTM Chrome

• Høy kvalitet
• Perfekt ytelse
• Høy fleksibilitet

• Ren sveis
• Kostnadseffektiv
• Lav oksidering

ARCALTM Speed

ARCALTM Force

•
•
•
•

• Bra inntrengning
• Bra sveiseøkonomi
• Mindre forarbeid

Høy kvalitet
Enkle gassvalg
Høy leveringssikkerhet
Digitale kundeløsninger
Tilgang til bransje-ekspertise
Service – når og hvor det behøves

Air Liquide Norway AS
www
.mygas.airliquide.no • www
.airliquide.no
www.mygas.airliquide.no
www.airliquide.no
Kundeser
vice tlf: 32 27 41 40
Kundeservice

Høy sveisehastighet
Rent sluttresultat
Mindre etterarbeid
Høy automatisering

NO_00563_201709_EP

Air Liquide fornyer seg og bytter til en ny visuell
identitet med ny logotype. Vi fortsetter å levere
gass av høyeste kvalitet.

Ole Ståle Sandnes på Midsund Bruk.
en svært engasjert Sandnes var også
tilstede på messen for å vise produktet
i drift.
Et annet produkt vi fant på deres stand
var Laser guider robotisering tank
welder. Dette produktet er spesielt
konstruert for produksjon av vindmøller.

Jørgen Tandberg foran maskinen som er
spesielt utviklet for vindmølleproduksjon.

Ute etter internasjonale kunder og
agenter
Welmax har valgt å delta på messen
for å skaffe internasjonale kunder og
agenter, og de er svært fornøyd med
responsen. Dette er den beste messen
de har deltatt på.

skaper om programmering av roboter.
Systemet er såpass enkelt at man kan
gå direkte inn og programmere roboten og starte sveisingen etter kort tid.

Welmax på Smart Industri
Welmax ser frem til å vise en del av
sine viktigste produkter på SMART
Industri i april 2018.

Samarbeid med Midsund Bruk
En av produktene som ble vist var
Portable on pipe nozzel welder (se
bilde).
Maskinen er utviklet i samarbeid med

Migatronic med kunden i sentrum
Migatronic er inne i en rivende utvik-

ling med sine nye maskiner. I Norge har de hatt en
stor vekst gjennom bærbar mig-maskin på 300
Amp, Omega Yard. De har solgt
denne maskinen i store antall. Maskinen er utviklet i samarbeid med industrien for å sikre at den møter kundens
behov. Brukere av denne nye maskinen melder om betydelig produktivitetsøkning, og den har vært døråpner
for Migatronic på flere av de største
offshoreverkstedene i Norge.
Nye maskiner
På messen møtte vi Livar Skjørestad
og Kjell Karlsen fra Migatronic Norge
og Peter Nystrøm som er salgssjef for
Norge, Sverige og Finland. De viser
frem den siste maskinen i utviklingsprogrammet som er Sigma Select. En
inverterbasert mig/mag maskin. En
maskin som kan tilpasses mange ulike
materialtyper.
De nye maskinene er med på drive
salget av andre Migatronic produkter,
og de etablerer stadig nye forhandlere
på det norske markedet. Migatronic
har idag et forhandlernett som dekker
hele landet.
fortsettelse neste side

Livar Skjørestad med Sigma Select 400.

Migatronic har samarbeid med Asgeir Borgemoen og Garasjen.
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Salgssjef Peter Nystrøm viser frem den
nye Omega 300 Yard.
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Stor interesse
De opplever stor interesse for de nye
produktene på messen, og de vurderer
deltagelse på SMART Industri 2018
på Lillestrøm for at enda flere norske
bedrifter skal få anledning til å bli presentert for de nye produktene.

Voestalpine
Mer enn 2000 besøkende hver dag
Det er tydelig at det er mange som satser friskt på denne messen. Når vi ankommer Voestalpine sin stand ved åp-

ning på morgenen møter vi en hær av
Voestalpine folk, 200 pers på 1400
m2. Blant disse fant vi Dan Roger Oshaug som er Norgesjef og hans nærmeste overordnede Rene Elfering. De
hevder å ha den tstørste stand på
messa, og de har mer enn 2000 besøkende hver dag.

På vår rundtur på messen møtte vi Peder Edholm som representerer IGM
Nordic AB.

Tekniske konferanser
I løpet av messeuken arrangerer de en
lang rekke tekniske konferanser. Et
tilbud til kundene som er blitt veldig
godt mottatt. Noe som deltagerantallet
bekrefter. De har tilsammen 1100 deltagere inne i løpet av uka.
Fra tilsettleverandør til fullverdig
partner
Selskapet viser at de utvikler seg fra å
være en tilsettleverandør til å bli en
fullverdig partner for kundene. Dette
vises tydelig på deres stand med
mange nye produkter som f.eks. optiske sveisemasker, og automasjonsutstyr.
Hovedproduktene deres er Fontargen
brazing, UTP og Bøhler.

Dan Roger Oshaug, Siegfried Pfleger og
Rene Elfering.

IGM, en robotleverandør som
er spesialisert for
sveiseindustrien

Nye produkter
En lang rekke nyheter lanseres på
messen. Av disse ønsker de spesielt å
fremheve nyheter som produktlinjen
DiamondSpark, Bøhler HL51 L-MC
og Bøhler X 70 L-MC for 690 materiale.

Eier og daglig leder av IGM Nordic AB,
Peder Edholm.

Selskapet har jobbet med IGM roboter
på det nordiske markedet siden tidlig
på 80 tallet. I alle disse årene har de
fokusert på kunder som sveiser større
konstruksjoner. Typisk eksempel er
noder for oljeplattformer. IGM leverer
roboter kun til sveiseindustrien, noe
som har gitt dem høy kompetanse og
lang erfaring med krevende sveiseoppgaver.
I den senere tid har de hatt stor suksess med et laserkamera for fugefølging.
IGM, et Østerriksk selskap
IGM er et Østerisk firma med tilsammen 700 ansatte fordelt på ca 20 land,
og de har stor fokus på utvikling av
innovative roboter kun for sveiseindustrien.

Sveising med DiamondSpark i en robotselle.
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Stort prosjekt i Norge
Av større prosjekter i Norge nevner
Peder Edholm spesielt en leveranse til
Kværner Verdal. Her har de levert utstyr for sveising av noder til oljeplattformer. En leveranse som føyer seg
inn i rekken av leveranser til kunder
med krevende produksjon med store
krav til kvalitet og dokumentasjon.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2017

Sveiseeksperten
Importør og distributør
for Lincoln og Pema
Sveiseeksperten er importør og distributør av Lincoln og Pema i Norge.
På messen i Düsseldorf møtte vi Per
Kristian Gabler, Morten Gran og Jan
Erik Johansen. De var på messen for å
følge med på utviklingen av sveiseprodukter for å sikre seg at de presenterer det beste for norske kunder.
Sveiseeksperten er en fullsortimentsleverandør på sveiseutstyr og forbruksmateriell til det norske markedet.
Viktige produktnyheter
Hos Lincoln og Pema ser vi at robotbaserte prosesser er under full utvikling og på vei inn i markedet.
Stig Roaas og Lasse Øverbø fra Praxair Norge.

fortsettelse neste side

Praxair
Praxair som er en av de store gassleverandørene globalt, og som er godt
forankret i det norske markedet var
også å finne på Schweissen & Schneiden.
Når SveiseAktuelt var på besøk møtte
vi Lasse Øverbø og Stig Roaas som
hadde tatt turen til Düsseldorf for å
treffe norske og utenlandske kunder.
Migma 300 bar 33 liter
Av produkter som ble vist på messen
nevner de spesielt Migma som er et
nytt produkt som kan leveres til de
mest brukte gasser til sveising. Denne
nye emballasjen er lettere, lavere og
sikrere. Noe som gjør flasken langt
mer brukervennlig. Med 300 bar trykk
inneholder flasken like mye gass som
en tradisjonell 50 liter med 200 bar.
Det arbeides også med enda flere produkter i Migma serien som lanseres
innen kort tid til Norske kunder.
Laserteknologi
Praxair jobber også innenfor laserteknologi, og innen dette feltet skjer det
svært mye for tiden. De norske representantene "lekket" litt om at her er
det ting på gang som er verdt for norske kunder å følge med på i fremtiden.
Øverbø og Roaas ser frem til å møte
norske kunder på SMART Industri
messen i 2018 for å vise mer om sine
produktnyheter.
SVEISEAKTUELT 03-2017  www.sveis.no

Lincoln Electric mekanisering - robotisering

Fra venstre Per Kristian Gabler, Morten Gran og Jan Erik Johansen foran Lincoln
Special Alloys.
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Kobelco Welding
of Europe

VRTEX 360 - score board.

MMA, GMA, GMA Puls, STT prosessen og FCAW for de fleste metaller
som benyttes i industrien idag. Sveiseren får mulighet til å teste seg selv
via egne bøye- og strekkprøver og
røntgen for sjekking av kantsår og
innbrenning.
VRTEX 360 kan leveres av Sveiseeksperten.
Per Kristian Gabler benytter anledningen til å utfordre alle norske bedrifter til å sende folk til fagmesser
generelt og til SMART Industri spesielt for å se produktnyheter fra alle
Sveiseekspertens leverandører.

Rørtråd i original forpakning
I 1995 etablerte Kobe Steel en ny fabrikk i Herleen Nederland for produksjon av rustfrie rørtråder. Dette var
starten på Kobelco sin etablering i Europa. I 2007 ble fabrikken utvidet til
også å produsere ulegerte og lavlegerte rørtråder.
I 2009 begynte Kobelco etableringen
av en salgsorganisasjon. Denne dekker idag hele Europa. Den europeiske
organisasjonen, som ledes av nordmannen, Jørn Ellingsen består av
salgs og markedsfolk, men selvfølgelig også lokale og internasjonale produkteksperter.
I Norge etablerte de seg i 2016 med
egen salgssjef Finn T. Stølevik og teknisk sjef Norman Oftedal. Den norske
organisasjonen er en integrert del av
den nordiske og europeiske organisasjonen. De har allerede et etablert forhandlernett i Norge.
Kjente produkter
Kobelco er gjennom 30 - 40 år kjent i
det norske markedet gjennom produkter som DW-A50, DW-A55L og alle
de rustfrie rørtrådene der DW-316LP
er en klassiker.
På messen i Düsseldorf ble nyheter
som DW-A58LSR lansert. Et produkt
for sveising av materialer med høyere
fasthet, for eksempel S500 og X65.
Tråden har 0,9% Ni og kan avspenningsglødes.

En av Sveiseekspertens viktige samarbeidspartnere Pema, viser welding automation.

Representanter fra Sveiseeksperten
understreker at dette er vesentlig for
norsk industri for å være konkurransedyktige i fremtiden.
Økte kommunikasjonshastigheter mellom robot og sveisemaskin oppnås via
Lincolns Arc Link. Dette resulterer i
økt produktivitet.
Virtuell sveiseopplæring
Hos Lincoln fikk vi presentert den aller senest utviklede sveisesimulator
VRTEX 360.
Nærmere virkelig sveising mener
Morten Gran at man ikke kan komme.
Sveisemetodene på simulatoren er
16

Fra venstre ser vi Finn T. Stølevik, Norman Oftedal, Minoru Otsu og Jørn Ellingsen.
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Patrik Falk og IWE Inger
Anne Overå. Sistnevnte
jobber med sveisetekniske spørsmål og prosedyrer. Elga er representert med mer
enn 40 forhandlere spredt rundt hele
landet. Dette har vært en viktig faktor
for Elga som har ført til at 2017 blir et
år med bra økning i omsetning på det
norske markedet.
Ny generasjon egenprodusert
rørtråd
Elga presenterer på messen et helt nytt
rørtrådprogram fra produsent i ITW
gruppen. Med dette kan Elga presentere sine egne rørtråder. Spesielt kan
nevnes Elgacore Megafil 713 R, som
er en heltrukken rørtråd for sveising
av skipskvalitetsstål.
Videre viser de den nye Elgacore
Edge som er en metallpulverfylt rørtråd med høyere produktivitet.
Elga ønsker alle norske kunder velkommen på besøk på SMART Industri 2018 der de vil vise alle sine produktnyheter.

Esab - Innovation
Esab profilerer seg med innovasjon på standen på Schweissen &
Schneiden
Her kunne man se en hel rekke med
Bjørn Terje Pettersen, Robert Hansen og Inger Anne Overå.

fortsettelse side 30

I tillegg lanseres en ny serie produkter
for Ni-baser med sterkt forbedrede
sveiseegenskaper i alle posisjoner.
Kobelco er en komplett global leverandør av rørtråder for alle segmenter.
Vi garanterer samme kvalitet uansett
hvor i verden produktene ønskes
kjøpt.

Elga - et selskap i ITW
gruppen
Elga er idag et selskap i ITW gruppen.
I samme gruppe finner vi sammen
med Elga bl.a. store kjente merkenavn
som Miller, Hobart og Stein. Med
dette så kan Elga sine representanter i
Norge tilby et komplett produktprogram for sveiseindustrien.
På messen i Düsseldorf møtte vi Norgesjef Bjørn Terje Pettersen, distriktsselger på Møre Robert Hansen, IWT
SVEISEAKTUELT 03-2017  www.sveis.no

Kjetil Hansen fikk besøk av Per Olav Helden og Kolbjørn Damås fra Vitec.
Som nr 2 fra høyre ser vi Neil Farrow som er global produktsjef for rørtråder i ESAB.
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IIW konferanse og
generalforsamling
Kristian og Alexandra, kjempefornøyde etter reisen til Shanghai.
I første utgaven av SveiseAktuelt 2017 utlyste NSF et reisestipend
til INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING’s store konferanse og
generalforsamling. Det var mange dyktige kandidater som søkte
dette året, som resulterte i at vi plukket ut to delegater.
Kristian Jørgensen (34) og Alexandra Wichstrøm (27) fikk gleden
av å representere Norge under den årlige konferansen og generalforsamlingen i Shanghai.
18

Hvorfor ønsket dere å søke dette
stipendet?
”Det var av mange grunner jeg søkte
til dette reisestipendet, sier Wichstrøm. På grunnlag av min genuine
interesse for bransjen min, ønsker jeg
å være en av de som er med på å utvikle. Jeg vil forbedre, effektivisere
og tilrettelegge for arbeiderne og bewww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2017

Business senteret av byen på en litt fuktig og disig dag. Verdens nest høyeste
bygning på 632 meter til høyre i bildet.

driftene. I mange bedrifter føler jeg at
sveisebransjen er tilsidesatt og underprioritert i henhold til alle krav og
kontroller på utført arbeid’’.
Jørgensen fortsetter, ”stipendet ville gi
meg mulighet for å få et bedre innblikk i den internasjonale delen av faget. Hvordan andre land jobber med å
utvikle de ulike delene av faget, samSVEISEAKTUELT 03-2017  www.sveis.no

tidig var det spennende å få lære mer
rundt den administrative delen av
IIW’’.
Hvilke forventninger hadde du til
IIW konferansen?
”Jeg ville ha en grunnleggende forståelse om hvordan systemet fungerte.
Forventningene til meg selv og IIW

var å innhente de nødvendige ’’verktøyene’’ for å jobbe videre med mine
kjernesaker. Jeg håpet på å møte personer med samme lidenskap som
meg. Eksperter og spesialister fra hele
verden. Møte dyktige fagfolk som jeg
kunne utveksle erfaringer og kunnskap med. Bygge et solid nettverk
fortsettelse neste side
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Alexandra Wichstrøm og Kristian Jørgensen foran informasjonstavlen med dagsprogrammene for hele IIW konferansen.

som jeg kan ta hjelp av i fremtidige
prosjekt’’, svarer Wichstrøm.
Hva var ditt program under
konferansen?
”Programmet mitt startet sammen
med reisefølge på åpningsseremoni. I
dagene som fulgte vekslet jeg litt
mellom ekspertgruppe møter og IAB
A/B møter. Temaene i disse møtene,
var alt fra sveising av S900 til innholdet på et ISO 3834-2 sertifikat, oppsummerer Jørgensen’’.
Alexandra Wichstrøm var den eneste
fra Norge som deltok på «Young Professionals Group». «Young Professionals» gir nykommere i bransjen en
mulighet til å nettverke med andre
yngre og nye i bransjen.
”Vi hadde flere treff og møter under
konferanseuken. Første dagen hadde
vi «icebreaking season» etter alle de
ordinære konferansene. Under minglingen ble jeg faktisk valgt ut av konferansieren til å si noen ord fremfor
alle. Det var ganske nervepirrende,
men alt gikk så fort. Jeg rakk heldigvis ikke å bli nervøs før jeg hadde gått
ned fra scenen igjen’’, ler Wichstrøm.
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Hun gjorde en kort presentasjon av
seg selv og NSF. Hun forklarte sitt
forhold til IIW og hva hun hadde av
forventninger til deres generalforsamling og konferanse. I tillegg til Young
Proffesionals Group så deltok Wichstrøm på «International Authorisation
Board» IAB-møter sammen med
Kristian Jørgensen og de andre to ordinære delegatene som møter for NSF.
Hvlike inntrykk sitter du igjen
med etter IAB (International
Authorisation Board) møtene?
”Det var mye mer politisk enn hva jeg
først hadde sett for meg. IAB møtene
var utrolig spennende, men jeg følte
det ble litt overveldende de første dagene. Etterhvert klarte jeg å få overblikk over deres roller og ansvar. IAB
gruppe «A» har som ansvar å utvikle
og følge opp utdanning, trening og
kvalifikasjonssystem. Dette er noe jeg
brenner veldig for, så det var derfor
svært spennende å observere disse
møtene. IAB gruppe «B» jobber med
gjennomføring, autorisering og sertifisering. Temaer som er svært nyttig å
ha en kunnskap om.”
”Dersom man skal få kontroll og

maks utbytte av disse konferansene
føler jeg at man må være med flere
ganger. Når det er sagt så møtte jeg
mange kunnskapsrike personer i viktige posisjoner. Jeg har fått en oversikt
over mange underorganisasjoner som
man kan ta hjelp av på ulike måter.
Det er enorme ressurser å hente innom
IIW’’, forklarer Wichstrøm.
Delegatene våre konkluderer i at vi
kan bli flinkere på å dra nytte fra IIW
systemet og deres underorganisasjoner. Wichstrøm legger til at hun ønsker mer innsikt i hvordan dette systemet fungerer og hvordan vi kan bli
enda bedre hjemme i Norge.
Hvilke inntrykk sitter dere igjen
med etter denne reisen?
”Det absolutt sterkeste inntrykket jeg
sitter igjen med er hvor viktig NSF er
for fag utdannelsen av Norske Ingeniører og Teknikere. Forbundet er i
dag den eneste Norske organisasjonen
som har godkjenning fra IIW til å
godkjenne
utdanningsinstitusjoner.
Jeg ser det som særdeles viktig at industrien støtter opp og sørger for at
NSF kan drives inn i fremtiden. Bygwww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2017

Konferansesenteret.

genæringen, Norsok, Norske og internasjonale oljeselskaper krever både
ISO 3834 og IIW-utdannede sveiseingeniører/teknikere. For at faget skal
kunne opprettholdes og utvikles videre, må vi ha en jevn strøm av ny utdannede IWI, IWS, IWT og IWE osv,
avslutter Jørgensen’’.

God erfaring for Jørgensen
For meg var denne reisen en god erfaring som kan benyttes i mitt daglige
arbeid, svarer Jørgensen. Det gir også
inspirasjon og kunnskap som kan benyttes i mitt verv i NSF lokalavdeling
Rogaland.

Utrolig kjekt å få denne muligheten,
samtidig håper jeg at NSF velger å
opprettholde denne stipendordningen
for medlemmer slik at andre også kan
få opplevelser, avslutter Jørgensen. ■

Hvordan vil dere oppsummere
reisen?
Først og fremst så må jeg få takke de
som valgte oss ut til å være med. Det
er utrolig hyggelig å få sjansen til å
oppleve dette. Både profesjonelt og
personlig. Jeg er meget fornøyd med
opplegget til NSF og IIW. Jeg sitter
igjen med masse inspirasjon og ny
kunnskap, og ikke minst mange nye
kontakter og gode venner, smiler en
glad Wichstrøm.
Wichstrøm ble IWT student
I etterkant av konferansen har Wichstrøm fått tilbud om å holde en presentasjon på det tekniske universitetet
i Dressen, Tyskland. Hun bestemte
seg også for å søke seg inn på fagskolen i Troms. Avd Harstad for å bli
internasjonal sveiseteknikker (IWT).
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Shanghai med sine 24 millioner innbyggere er en by med mye fint en kan se. Dette er
en rundkjøring like i nærheten av konferansesenteret.
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Kemppi er en pioner innen sve
konvensjonelle med et sveiseø
Verden endrer seg raskt, og digitalisering berører alle - bransjer og – i praksis ved nesten alle deler av livet. Selv
om teknologisk innovasjon spiller en
stor rolle innen utviklingen av sveising, er det ikke lenger nok å fokusere
på individuelle maskiner eller prosesser. Fremtidens sveising krever en holistisk tilnærming til hele sveiseøkosystemet, som består av – avanserte
maskiner, automatisering, applikasjonsprogramvare, administrasjonssystemer og menneskelige ferdigheter.
Det utnytter det fulle potensialet til
«internett-, for sveising» med skyaktiverte løsninger og -programvare.
Fremtig sveising inneholder en kombinasjonen av alle disse elementene,
og tilfører stor verdi for brukeren.
«Kemppi endrer sveisefaget fra «skittent, kjedelig og farlig til noe kult,
rent og smart». Vi tilfører fremtidens
sveising -en mangesidig helhet med avansert teknologi og målrettet kvalitetsstyring, prosesskunnskap og optimal brukervennlighet. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle tilbudet vårt
for å imøtekomme utviklingskravene i
bransjen, og gir konsekvent trygg
infrastruktur i verden, sier Frederic

Control Pad, hjernen i systemet, har
mange formål. Det er det mest avanserte, men likevel praktiske brukergrensesnitt for å stille inn og justere parametere, kontrollere sveisingen og se WPSdetaljer.
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Bytte av trådspolen er like enkelt som ABC, med X8 MIG Welders trådmater. Den
ergonomiske utformingen med topplasting gjør at man kan løfte opp trådspolen med
en enkelt bevegelse, uten å belaste sveiserens rygg. Enhetens struktur hindrer også
trådspolen fra å falle ut – dette gir sikker lasting.

Lanz, visepresident for salg i Europa
og Globale Prosjekter, Kemppi Oy.
«Ved å re-identifisere sveisere og forstå kundenes verdiøkende aktivitet
mot sluttkunder, bygger vi et sveiseøkosystem som kan levere løsninger
for alle sveisebehov.»
Velge riktig verktøy for oppgaven
Velg det riktige verktøyet for jobben –
dette prinsippet har ikke endret seg.
Behovet innen krevende industrisveising er ikke det samme som ved hurtige reparasjoner.
Kemppis økosystemtilnærming betyr
at det kan tilbys utstyr med høy kvalitet, for alle behov. Selskapets flaggskip, X8 MIG Welder, er symbolet på
fremtidens sveising. Løsningen er designet for å gi optimal brukeropplevelse – den menneskelige faktoren er
tross alt en integrert del av sveiseøkosystemet. Multi-prosessystemet kombinerer en fokusert og intens bue,
oppgraderbar strømkilde, banebrytende brukervennlighet og sømløs tilkobling med WeldEye-sveiseledelses-

systemtil et unikt og kraftig verktøy
for krevende industrisveising. X8 MIG
Welder kan brukes til MIG/MAGsveising,pinnesveising (MMA), MIGlodding, cladding og kraftig kullbuemeisling.
Revolusjonerende digitale WPS og en
trådløs Control Pad forbedrer løsningens brukervennlighet og gjør blant
annet utskrift av WPS-dokumenter
unødvendig. X8 MIG Welders sømløse tilkobling til WeldEye gjør det
mulig for sveisere å søke etter, vise og
aktivere WPS’er på Control Pad’en og
automatisk bruke de riktige parametrene under sveisingen.
Digital kommunikasjon er
nøkkelen
Integrasjon og digitalisering er essensielt i fremtidens sveising. Den universelle WeldEye-programvaren er
kompatibel med sveiseutstyr fra alle
merker. Som en skybasert tjeneste er
den alltid oppdatert i henhold til ISO-,
ASME- og AWS-standardene, tilgjengelig på alle datamaskiner eller
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2017

iseindustrien, og utfordrer det
kosystem for fremtiden
X8 MIG Welders
sømløse tilkobling
til WeldEye-programvaremodulen
Welding Procedure and Qualification Management gjør det
mulig med bruk
av digital WPS
(dWPS) og gjør
trykte WPS-dokumenter unødvendige.

håndholdte enheter, og globalt. For
sveiseproduksjon betyr dette mer fleksibilitet og økt prosessinnsikt, selv i
global skala.
I den digitale tidsalderen gir bruk av
programvare for sveisehåndtering en
stor mulighet for selskaper med sveiseoppgaver av alle størrelser og typer.
For eksempel sporer og dokumenterer
WeldEye prosesser og kvalitet, og leverer verdifull informasjon for å støtte
beslutningstakingen. I virkeligheten
har løsningen vist seg å effektivisere
dokumentasjonsprosessen og redusere
reparasjonsraten, noe som i siste instans reduserer overheadkostnadene.
Det er også et effektivt verktøy for
styring av sveiseprosedyrer, sertifikater og NDT-testresultater. Enten behovet er bare å måle og spore lysbuetid
på sveisestasjoner, eller håndtere et
utfordrende
sveiseprosjekt
med
strenge standardkrav fra start til slutt,
gir WeldEyes modulære struktur riktig løsning for alle slags formål.
En ny standard for robotsveising
Kemppis A7 MIG Welder er et eksempel på selskapets kompetanse
innen robotisert sveising. Kan integreres med hvilket som helst robotmerke.
Korrekt valgte, omfattende Wise-prosesspakker forbedrer sveiseproduktiviteten utover de vanlige MIG-prosessene. A7 MIG Welders unike web-baserte grensesnitt gjør at brukeren kan
SVEISEAKTUELT 03-2017  www.sveis.no

konfigurere og kontrollere strømkilden fra en vanlig PC eller et nettbrett.
Sveisekurver kan oppdateres senere
fra Kemppi DataStore, noe som gjør
systemet til et både fleksibelt, trygt og
fremtidssikkert valg.
Høyt beskyttelsesnivå for sveisere
Gamma GTH3-hjelmen fra Kemppi
representerer høykvalitets -personlige
verneutstyr. Hjelmen har nye ansiktsmaske og et friskluftssystem medstor
fleksibilitet og god synlighet over arbeidsområdet. Gamma-hjelmen har
det høyeste TH3-vernenivået, slik at
sveisere kan arbeide med full tillit til
utstyret og fokusere helt på sveiseopp■
gaven sin.

X8 MIG Welders lysbueegenskaper ble
designet med presisjon, sveiseffektivitet og kvalitet i tankene.

A7 MIG Welder kan integreres
med hvilket som helst robotmerke, og forbedrer sveiseproduktiviteten utover de vanlige MIGprosessene med omfattende
Wise-prosesspakker.
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KUNNSKAP
SOM LØFTER 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

Kiwa Teknologisk Institutt

www.teknologisk.no

AGA leverte gassanlegget til gullsmedlinjen på Edvard Munch VGS

AGA går for gull
I et tidligere fyrrom i Oslo sentrum sitter fremtidens gullsmeder og lodder og hamrer for harde livet. Via et
nyinstallert gassanlegg, har hver elev sin egen arbeidsbenk med gass levert av AGA.
Edvard Munch VGS ble åpnet i ny rehabiliterte lokaler 17. august 2015.
Tidligere holdt Statens Håndverk- og
kunstindustriskole til i disse lokalene,
til de flyttet i 2010.
Også gullsmedverkstedet til Designog gullsmedhåndverkslinja er splitter
nytt. Et viktig verktøy for elevene er
loddeutstyret som de bruker til smykkene de lager. Til dette trengs gass:
Nærmere bestemt propan og oksygen.
– Det var viktig å få installert et godt

anlegg som elevene kan bruke. Det
har vi nå, forteller Marianne Reimers,
gullsmedmester, designer og lærer
ved Design og gullhåndsverkslinja.
– Anlegget ble nylig utvidet fra tidligere 16 gassuttak, til 28 i som ble ferdigstilt nylig, sier hun.
Anlegget ble oppført og installert av
AGA.
– Etter en lang prosess, er vi nå i gang
med å installere de resterende gassuttakene, forteller Thomas Grøstad i

AGA. Dette er et spennende oppdrag
for oss, og viser bredden av våre tjenester. Vi er glade for å hjelpe fremtidens gullsmeder og designere, sier
Grøstad.
– En av studentene, Tiril, forteller at
det var litt skummelt å bruke gassen
til å begynne med. – Men heldigvis er
det god opplæring her, så nå er vi alle
komfortable med bruken. Marianne
Reimers understreker at sikkerhet er
noe de tar på alvor.
– Vi har regelmessig sjekk av anlegget. Ved bytte av gassflasker sjekkes
alltid koblinger og slanger før bruk. I
tillegg sørger vi for at alle kjenner til
hvor stoppekranene til gassen er. Vi er
opptatt av at elevene behandler utstyret korrekt, avslutter hun.
For mer informasjon, vennligst
kontakt:
Thomas Grøstad, Customer
Engineering Services, AGA
Tlf: 94 53 16 81
Epost: thomas.grostad@no.aga.com
Marianne Christine Reimers,
gullsmedmester og lærer,
Edvard Munchs Videregående skole
Tlf: 906 14 700
Epost: marea030@osloskolen.no ■
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GENIE® ViPR
JDVVÁDVNHPHG
integrert regulator
NHUHIIHNWLYLWHWHQPHG
VW¡UUHVLNNHUKHWRJNRPIRUW
IRUGHJ

)UHPWLGHQVJDVVÁDVNH
Nå med integrert regulator.
GENIE® JDVVÁDVNHIRUHWEHGUHDUEHLGVPLOM¡
Nyhet: GENIE®9L35JDVVÁDVNHPHG0,621®.
GENIE®EDUJDVVÁDVNHHUHWUHYROXVMRQHUHQGHRJQ\VNDSHQGHSURGXNW0HGVLQODYHYHNWRJ
XQLNHGHVLJQRJLQWHOOLJHQWHLQQKROGVPnOHUYLO*(1,(®JDVVÁDVNHJLHQQ\KYHUGDJIRUJDVVEUXNHUH
9HQQOLJVWNRQWDNW7DJH7\VNHEHUJHWIRUPHULQIRUPDVMRQRP*(1,(®9L35JDVVÁDVNHPHGLQWHJUHUW
UHJXODWRUSnWHOHIRQ

Digitalt
/('GLVSOD\

www.aga.no/GENIE

Lav vekt
og ergonomisk

Lett å
IRUÁ\WWH

300 bar
gir +45 % mer gass

Stabil og
mulig å stable

® GENIE og MISON er registrerte varemerker i The Linde Group.
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Det første stålunderstellet
til Johan Sverdrup er levert
Det første stålunderstellet til Johan Sverdrup ble levert i juli og døpt «Ægir» i en seremoni på Kværners verft på
Verdal. Stålunderstellet til stigerørsplattformen er den første hovedstrukturen til Johan Sverdrup-prosjektet
som er ferdig. Det gigantiske stålunderstellet på 26 000 tonn ble ferdig i henhold til tidsplanen, og er det største stålunderstellet bygd i Europa for Nordsjøen.
Kværner er tildelt kontrakten for tre
stålunderstell, og dekket til Utstyrsog Boligplattformen (i samarbeid med
selskapet KBR) til utbyggingen av Johan Sverdrupfeltet, som er det største
norske industriprosjektet i vår tid. Ved
Kværners verft på Verdal fortsetter arbeidet som planlagt med de to neste
stålunderstellene, og ved verftet på
Stord er dekket til Utstyrs- og Boligplattformen i henhold til plan. Nå som
stålunderstellet til stigerørsplattformen er ferdig, forbereder verftet i Verdal seg på utlasting og utskipning senere i sommer.
Tradisjonen tro får stålunderstellet til
stigerørsplattformen på Johan Sverdrup et navn med historisk bakgrunn.
Ægir er, i følge nordisk mytologi, havets hersker.
– I god Verdals-ånd leverer vi igjen et
fantastisk produkt med riktig kvalitet
og til riktig tid! «Giganten» Ægir, som
er nummer 43 i rekken av jacketer levert fra verftet her på Verdal, skal
snart starte reisen ut til feltet, sa Sturla
Magnus, konserndirektør i Structural
Solutions, Kværner, under dåpssermonien i sommer.
Kværners omfattende virksomhet
innen olje og gassutbygginger inkluderer en ledende posisjon i markedet
for store stålunderstell til Nordsjø-regionen. Konsernet har levert 43 stålunderstell til offshore plattformer i
løpet av de siste 43 årene. Stigerørsplattformen til Johan Sverdrup vil bli
det hittil største og mest komplekse
stålunderstellet fra Kværner. De neste
stålunderstellene som ferdigstilles på
Verdal er til boreplattformen (DP) tidlig i 2018, etterfulgt av understellet til
Prosessplattformen (P1) som ferdig■
stilles sommeren 2018.
SVEISEAKTUELT 03-2017  www.sveis.no

Sturla Magnus (til venstre), konserndirektør i Structural Solutions, Kværner og
Gudfar til Ægir Kim Are Sellæg.
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NSF fortsetter suksessen med
Denne gangen i Bergen 22.–23
Seminaret tar også denne gangen utgangspunkt i følgende hovedtema.
Hva er avgjørende for at mange
kontrakter går utenlands? Kan sveisekvalitet og unødvendige kostnader
være et resultat av dårlige holdninger
eller dårlige prosedyrer?

• 6” SDSS spool:
• Secondary austenite
in root
• Testet at 35 °C
failed (pitting 15.3
g/m2

NSF ønsker å sette fokus på disse
tema gjennom å arrangere seminarene
rettet mot sveisekoordinatorer, sveisinspektører, arbeidsledere og andre
som er involvert i sveising av rør og
stålkonstruksjoner.
Seminaret arrangeres denne gangen i samarbeid med OneSubsea
Sandslikroken 140, Sandsli den 22.23. november 2017.
Sandslikroken ligger nær Flesland flyplass utenfor Bergen.
Sveisekvalitet er et produkt av tre
parametere
Holdninger, kunnskap og ferdigheter.
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Hvis en av disse parameterne svikter
produseres det dårlig kvalitet som kan
få store økonomiske konsekvenser.
Holdninger til bruk av prosedyrer og
retningslinjer mhp. sveising er kanskje de viktigeste parameterne som
det må fokuseres på. Hvis ledelse, for-

menn og sveisekoordinator har en
holdning om at prosedyrer og retningslinjer ikke er så nøye, kan man
også anta at sveiserens holdning til
dette ikke er den beste. Det er gang på
gang bevist at sveising utenom prosedyrer ikke gir ønsket resultat.
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Seminar 2017

det viktige fagseminaret.
. november

Kunnskap er fremtidens viktigeste
konkurransefortrinn og danner
grunnlaget for sveisekvalitet og
økononi.
Dagens sveisere har generelt gode ferdigheter, men hvis prosedyrer og retningslinjer ikke blir fulgt betyr ikke
ferdigheter noe for kvaliteten av det
sveiste produktet.
Ansvarlige for seminaret i samarbeid
med NSF er Audun Tveit som har utdannet over 250 sveiseingeniører i
Norge, Eddie Flatås som har 30 års erfaring som sveiseleder og sveiseingeniør innen offshoreindustrien gjennom sitt virke på Kværner Stord og
sist men ikke minst Lars Magne Haldorsen som er leder av avdelingen for
materialteknologi hos Statoil.
2 dagers seminar med egeninnsats
- Modellen tar utgangspunkt i de seSVEISEAKTUELT 03-2017  www.sveis.no

minaransvarliges egne erfarte cases,
der det ligger et stort potensiale for
kvalitetsforbedringer. Deltakerne må
bringe med sin egn PC. De får tildelt
programvare på en minnepinne.
Samtlige presentasjoner og caser
under seminaret og grunnleggende teori om materialteknologi og korrosjonsteknologi finnes på samme minnepinne. Det samme gjør alle kompendier og øvingsoppgaver samt 20
simuleringsprogram hvorav 10 blir
presentert på seminaret. Seminarlederne vil gjennom dette materialet på
en enkel måte lede deltagerne
gjennom analyserer frem til de viktigste resultatparametere.

Påmelding
Arrangøren forventer stor interesse,
og oppfordrer derfor deg som er interessert om å melde deg på så snart som
mulig da det er begrenset antall plasser til disposisjon.

4 Hovedtema på seminaret:
- Sveiseøkonomi
- Sveiseparametre/seisens egenskaper
- Korrosjonsmekanisme/Rustfrie stål
- Sveising av duplex-stål

Seminarprogram
Detaljert seminarprogram med tider
og alle andre viktige opplysninger vil
bli sendt deltagerne i god tid før semi■
naret.

Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingskjemaet som ligger som vedlegg
til denne utgaven av Sveiseaktuelt, og
sende det pr e.post til: dag@sveis.no
snarest mulig, og senest innen
mandag 6. november 2017.
NSF vil fakturere deltageravgiften
umiddelbart etter påmelding er mottatt. Viktig at du skriver nøyaktig fakturaadresse på påmeldingskjemaet.
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tion. Etter dette har
mange av produktene fått
amerikanske navn, og har
blitt utviklet og forbedret
med innovasjon som mål.

fortsettelse fra side 17

Nye produkter
WeldCloud som ble vist er et nytt system for dokumentasjon og sporing.
Dette er et system som gir brukeren en
sporbarhetsløsning for sveiseparametre.
Rebel serien er en serie multiprosessmaskiner fra 215 til 320 Amp.
Det nye PEK styringssystem finnes på
samtlige UP maskiner. Gantrac 300 er
en ny portal som kan benyttes på ulike
applikasjoner.

Kjetil Hansen og Martin Freibergs viser frem noen av de nye maskinene.

nye og innovative produkter. Da SveiseAktuelt var på besøk var det tildels
vanskelig å komme frem til produk-

tene da det var stor interesse og svært
mye folk. ESAB konsernet er fra 2012
eid av amerikanske Colfax Corpora-

Besøk fra Vitec
Da vi var på besøk møtte vi Per Olav
Helden fra Vitec. Per Olav understreker at han alltid har hatt et godt forhold til ESAB. Første ESAB maskinen på Verdal kom 1974.
Allerede i 1976 startet de med Twinarc for sveising side inn på søyler for
H3 plattformer.
Vi forstår raskt at Per Olav har lang og
god erfaring med "gule" produkter.

Selskaper som er representert i Norge hvor SveiseAktuelt ikke lyktes med å komme i kontakt med nordmenn på stand.
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Kemppi med
seminar

Hos Kemppi ble SveiseAktuelt invitert på seminar. Et seminar der de presenterte viktige produktnyheter for norske
kunder. 25-30 mennesker hver time
fikk høre om nye viktige Kemppi produkter.
Arne Nilsen presenterte Kemppi X8
Mig Welder med alle sine muligheter
med ulike trådmatere, varmeelement i
matskapet, trådspole settes inn fra
toppen for å nevne noe. Hele systemet
kan styres fra en "Control Pad" der
brukeren kan kontrollere og justere
alle viktige parameter. Interesserte
kunder vil ved å kontakte Kemppi få
mer informasjon og mulighet til å
teste produktet.
Mekanisering og robotisering
Andre viktige produkter hos Kemppi
er A5 Mig orbital system 1500 for
mekanisering av Mig sveising. A7
Mig Welder 450 er et Mig-sveise system som er tilpasset robot.
Erik Fusdal med den nye Kemppi X8 Mig Welder.

fortsettelse neste side

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

CMT - COLD METAL TRANSFER
/ Nå som enkel oppgradering for TPS/i

TPS/i ER KONGEN AV SVEIS.
FORDI VI INTEGRERTE CMT.
Interessert?

TPS/i var den intelligente revolusjonen innen sveiseteknologi og har satt nye standarder når det gjelder forbedring,
individualitet og samspill. Ved å integrere vår legendariske Cold Metal Transfer sveiseprosess tar vi nå et stort sprang
fremover. TPS/i kombinert med CMT sveiseprosess er et svært fleksibelt sveisesystem. Det gjør det mulig å utføre flere
forskjellige produksjonsoppgaver med de beste sveiseprosessene for hver applikasjon.

www.tps-i.com

TPS/i med CMT sikrer ikke bare at bedriften din er utstyrt med dagens ledende teknologi, men også fremtidens.
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Nordmenn vi møtte på Schweissen & Schneiden: Finn Rune Olsen, Petter Lunde,
Åsmund Andersen og Kristian Jørgensen.

Stort fokus på WeldEye
WeldEye, den universelle
programvaren for sveisekoordinering, blir med introduksjonen av WeldEye for Welding
Production Analysis enda mer heldekkende. WeldEye for Welding Production Analysis lagrer og måler buetiden
på sveisestasjoner, som normaltider i
serieproduksjon. Modulen gir dessuten informasjon om tidsforbruket for
ikke-sveiseaktiviteter, inklusive årsakskoder.
Programvarens
datainhentningsverktøy viser informasjonen på brukervennlig måte, som f.eks. til
sammenligning mellom planlagt og
faktisk sveisetid pr. maskin, arbeidslag, arbeidsplasser og prosjekt. Det
hjelper produksjonssjefer til å identifisere forbedringsmuligheter i prosesser
og arbeidsmetoder som påvirker sveisingen.
Gjennom fortløpende produksjonsovervåkning kan buetiden økes med
opp til 40 prosent, hvilket i sin tur
minsker ledtidene i produksjonen. ■

MIGMA® 300 bar
Mer sveisegass på gassflasken
✓ Sikrere, lettere og lavere
✓ Tilpasset sveisemaskin
✓ Integrert ventil med hurtigkobling
✓ Høykvalitetsflaske med robust design
✓ Mindre svinn ved sveisestart

www.praxair.no
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Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksper
.sveiseeksperten.no
ten.no
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-

Mail: post@sxp.no

-

Tlf. 22080092
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Nye medlemmer i redaksjonsrådet
Norway i 2004 som produktansvarlig for spesialgasser og medisinske
gasser. Har siden den gang også
hatt rollen som Salgssjef Prosess
Gasser, Special Project Manager og
har nå rollen som Salgssjef og
Deputy Manager for Norge.

Ivar Ugland, Air Liquide er 48 år,
utdannet kjemiingeniør fra Ingeniørhøgskolen i Oslo, kommer fra
og er bosatt i Tønsberg med familie.
Begynte å jobbe for Air Liquide

Jan Sandvold er 46 år. Født og oppvåkst på Kapp, Østre Toten. Gift og
har tre barn fra 16 til 24 år.
Jobber som Teknisk Spesialist i
Weldonova. Weldonova er en kompetanseavdeling i AGA. Vi er fire stk
i Norge der to jobber mest med
kurs og sikkerhet og to med applikasjoner mot varming, sveising og
skjæring. Vi jobber sammen med

egne selgere eller direkte mot våre
kunder. Dette har jeg jobbet med
nå i fire år, og trives veldig godt.
Kommer fra Tess, der jeg var sveiseansvarlig på Tess Innlandet.

NDT- Sveiseteknologi
Vi tar på oss oppdrag i Østlandsområdet
x Sertifisering av sveisere (for KIWA TIS)
x NDT oppdrag: MT, PT, VT og PMI
x Sveisekoordinator (opp til EXC4)
Hamar.
WWW.thuneprodukter.no
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Tlf.: 918 28 956

Frist for
annonser og
stoff til
SveiseAktuelt
nr. 4-2017 er
10. november
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Vi blir alle imponert ...
fortsettelse fra side 7

kommer. Hos oss har vi investert i
sveising med robot som fungere veldig bra. Jeg er helt sikker på et dette
vil det bli mye mere av i årene som
kommer og at vi som jobber i industrien i Norge bør og må ta i bruk i
større grad. Personlig så mener jeg at
vi i Norge er godt rustet for å ta innover oss en slik teknologi, men vi må
være nysgjerrige og både pushe leverandører og utvikle løsninger som vi
kan bruke. Norge er et land med godt
utdannete folk og står derfor kanskje
bedre enn mange av lavkostlandene
som vi konkurrer mot. Her ligger det
mange muligheter.

Har også fått til en jakttur etter rype på fjellet i lag med min tvillingbror i høst, det
ble heldigvis en liten fangst også så vi er sikret et måltid for familien med rypemiddag.

Du har en hektisk og travel jobb
– hva med fritiden?
– Jeg er gift med Elin som kommer fra
Frosta som er en nabokommune av
Verdal. Vi møttes under studietiden og
giftet oss sommeren 2011. Sammen
har vi to barn, Hanna på 7 og et halvt
år og en Ulrik på 4 år. Dette gjør at vi
har en aktiv fritid hvor det skjer mye.
Har ingen fritidsproblemer da etter-

middagene går ut på aktiviteter med
våre barn eller trening. Vi trives også
godt på fjellturer fra hytta vår som ligger i Sul, en halvtimes kjøretur fra
Verdal.
– Har tidligere deltatt på trippelen på
Birkebeiner-rennet 5 ganger, men på
grunn av lite snø og utfordringer med
tid for trening etter at vi har fått barn,
har det blitt litt mindre trening. Men
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trives veldig godt med både sykling
(offroad), løping i terreng og skigåing
og har et håp om å kunne delta på trippelen igjen.
Hva er Birkebeiner-Trippelen?
– Den består av skirennet på 54 km, å
sykle 90 km og å løpe en halvmara■
ton, alt i løpet av et år.
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IWS-, IWT- og IWE- utdanning
samlet på Orkanger
Anerkjente undervisningsmetoder
Chr.Thams ressurs tilbyr nå IWS-,
IWT- og IWE-utdanningen, med oppstart samtidig på nyåret for alle 3 nivåene. Vi ønsker spesielt kontakt med
de som vil gjennomføre utdanningen
uten å reise på opptil flere samlinger.
Det er noen som ønsker sveisekoordinatorutdanning som synes det blir
vanskelig å reise bort fra jobben over
lengre perioder. Vi har blitt oppfordret
om å starte utdanninger på alle 3 nivå
med vår undervisningsmetode. Studiesentret.no har utført desentralisert
høyskoleutdanning sammen oss med
metoden siden starten på 2000-tallet
og Fagskolen inkl. IWT, benytter den
samme undervisningsmetoden. Det
viser at metoden er vel gjennomprøvd
og godkjent.
Gode relasjoner og nettverk
Vi har siden året 2008 utdannet sveisekoordinatorer med godkjenning fra
NSF. Den første utdanningen var
IWT-utdanning og deretter plusset vi
på med Nasjonal sveisekoordinator
1090 2/3, så IWS og nå IWE. Utdanningene har gjort oss godt kjent rundt
omkring i landet og vi har fått et stort
nettverk.
Landbaserte bransjer trenger også
kompetansen
Chr.Thams ressurs har arbeidet tett
med byggebransjene og vil fortsette
med det. Utdanningene, Nasjonal
sveisekoordinator 2/3, var utdanninger som var knyttet direkte til NS-EN
1090, tilførte stålbyggebransjen mye
sveiseteknisk kunnskap. Disse var
opprettet som en overgangsordning og
hjelp, men som nå er avsluttet. Vi ønsker spesielt at landbaserte bransjer
ser denne nye muligheten til å tilegne
seg sveisekompetanse. Det er verd å
merke seg at IWS-, IWT- og IWE- utdanningene gir kvalifikasjoner for alle
bransjer, både landbaserte og offshorebaserte bransjer. Utdanningene
er i tillegg internasjonale slik at det
36

Chr.Thams ressurs har lang erfaring med utdanning av sveisekoordinatorer og har
lenge vært en pådriver for å heve den sveisetekniske kompetansen for alle bransjer.

Håvard Sletvold fra Axess AS er stolt over å vise frem sitt historisk museum for eldre
NDT-instrumenter.
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blir enklere å få godkjenning fra internasjonale sertifiseringsorgan når verkstedet skal godkjennes for å kunne
CE-merke etter Byggevareforordningen.
Høy kompetanse
Foreleserne har alle en høy kompetanse i sveisefaget. De har lang erfaring fra offshore rettet virksomheter
som sveising på oljeplattformer samt
undersjøiske rørledninger, og sveising
på landbaserte stålkonstruksjoner og
armering. Foreleserne er bevist på behovet for kompetansen både offshore
og onshore. Utdanningen blir lagt opp
balansert og på riktig nivå. Dette vil
gjøre utdanningene attraktive for alle
bransjer.
Kvalitetssikring av utstyr og
kompetanse
Chr.Thams ressurs har innledet et tett
samarbeid med Axess AS, Orkanger,
som er en aktør som tilbyr kompetanse og tjenester både innen sveising
og NDT. De stiller med godt kvalifiserte forelesere, og vi får gjennomføre
sveise og NDT- øvinger ved deres laboratorium. Vår filosofi er at det aktive næringslivet er best i stand til å
demonstrere oppdatert kunnskap.

Axess kan forelese om og demonstrere avanserte analyseverktøy. Her er et analysesystem for ulegerte og lavlegerte karbonstål. Systemet baserer seg på OES-teknologien (Optical Emission Spectrometry). Dette er et meget avansert feltsystem for
bestemmelse av legerings-elementer i de tilfeller man ønsker å etablere en WPS mot
eksisterende stål og materialgruppe er ukjent.

På NDT-laboratoriet hos Axess har de en mengde kalibreringsblokker for bla. rørledninger i en rekke API 5L kvaliteter (X52-X60), 13 Cr og cladrør. Det finnes kalibrerings-blokker for testing av bremseklosser for togvogner og blokker med kjente hardhets-verdier for felthardhetsmåling. Hardhetsmåling er en metode som i en del tilfeller anvendes i samband med material-analyser.

NTNU i Trondheim er interessert
Flere av foreleserne er i tillegg også
engasjert med forelesninger om sveising og NDT ved NTNU i Trondheim.
Gjennom dette er vi i tett dialog med
NTNU om det er mulig med et formelt og tett samarbeid om å tilby
IWE-utdanningen til også deres stu■
denter.

Utdanningen har tilgang til en romslig
bunkers 15x5 meter for røntgentesting.
Bilde vises objekter ifm. etablering av
WPQR for lodding.
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Sett av datoene 17.–19. april
til SMART-industri 2018
SMART-industri er det største og
viktigste samlingspunktet for industri i Norge. Her finner du de
nyeste ideene, ny kunnskap og teknologi, et eldorado for deg som vil
se og oppleve det beste av hva industrien i Norge har å by på.
Du kan skape nye kontakter i
samme eller andre nærliggende
bransjer, som igjen kan føre til nye
og inntektsbringende samarbeidspartnere. Samtidig er dette et sted
hvor alle har den samme grunnleggende interessen for faget.
Det viktigste møtepunktet for hele
bransjen.
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Innovasjon og grønne tanker
• Innovation corner er et spennende sted hvor du kan oppleve
nyvinninger innen kunnskap og
teknologi. For deg som besøkende er vi helt sikker på at du vil
oppleve dette som et givende og
interessant sted.
• Green corner er et sted for utstillere som tenker grønt. Her vil det
være nye idéer og flere produkter som har satt miljø i fremste
rekke. Hvordan øke fortjenesten
samtidig som man tar vare på
kloden. Har du grønne tanker, vil
du finne likesinnede her.

Opplev viktige tanker og nyskapende produkter. Velkommen til alt
du ikke visste hadde skjedd på teknologifronten i Norge.
Få også med deg: messe - konferanser - foredrag - kurs etc etc etc

Vi holder deg oppdatert –
VIT HVA SOM SKJER
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Kværner tildelt demoleringskontrakt
Kværner er tildelt en kontrakt med A/S Norske Shell for fjerning og demolering av undervanns-testanlegget på Nyhamna.

Arbeidsomfanget består av fjerning
og demolering av ca. 2 200 tonn moduler. Modulene skal transporteres fra
Nyhamna til Kværners anlegg på
Stord for demontering og gjenvinning. Arbeidet starter umiddelbart, og
første del som består av fjerning av
moduler fra test-pit, skal ferdigstilles i
løpet av 2017. Resterende moduler vil
bli fjernet i løpet av 2018.
– Dette er en viktig kontrakt for
Kværners demoleringsenhet og vi viser igjen at vi er konkurransedyktige
innenfor dette markedet, sier Guro
Løken, SVP Decommissioning & Marine Operations i Kværner.
Kværner har vært hovedleverandør
for den utvidelsen av Nyhamna-anlegget som ferdigstilles nå i 2017. Kværner var også hovedleverandør da første del av anlegget ble bygget ut i
2007. Den nye kontrakten for fjerning
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og gjenvinning av systemer som ikke
lenger er i bruk viser at Kværner har
en konkurransedyktig ekspertise både
for landanleggsprosjekter og i demo-

leringsmarkedet. Konsernet ser muligheter for flere prosjekter innenfor
■
begge disse segmentene.
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2017

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.:
Utgiv.dato:
Annonse- og artikkelfrist:
1/17
1. mars
13. februar
2/17
1. juni
9. mai
3/17
6. oktober
8. september
4/17
1. desember
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
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NSFs HOVEDSTYRE 2017/2018
Erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87
Jan Erik Johansen, nestleder
Teknologisk Institutt AS
jan.erik.johansen@teknologisk.no
Mobil: 46 98 43 23
Frode Johansson, medlem
Bergen Group Services AS
frode.johansson@bergengroup.no
Mobil: 97 08 07 66
Helge Nesse, medlem
IKM
helge.nesse@ikm.no
Mobil: 91 61 91 71
Alexandra Wichstrøm, medlem
Slagen Rør og Sveiseservice
iweld_alexandra@outlook.com,
Mobil: 0046-727 131 897
Aage Ødegaard, medlem
Agility Group AS
aod@agilitygroup.no, Mobil: 40 06 54 32
Tone Hasle, medlem
DNVGL
tone.hasle@dnvgl.com, Mobil: 90 14 75 08
Robin Andersen
Frank Hulbekkmo

907 30 060
916 31 399

robin.andersen@sintefmolab.no
frank.hulbekkmo@sintefmolab.no

www.sintefmolab.no
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Knut Arne Hundal, 1. varamedlem
LSI Welding AS
knut.arne@lsiwelding.no
Mobil: 41 55 60 66
Magne Barka, 2. varamedlem
Aarbakke AS
magne.barka@aarbakke.no
Mobil: 90 64 09 94
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Omdefinerer sveising

MIG WELDER

www.kemppi.com

And you know.

