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Foretrukket sortiment

høylegerte
tilsettmaterialer

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

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

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

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

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

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

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

Metoder
MIG
TIG
Rørtråd
UP / Strip
Elektroder

•
•
•
•
•
•

Legeringer
309L / MoL
316L
Duplex 22 Cr
Superduplex 25 Cr
6Mo / 625
Lean Duplex 22Cr
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Forsiden:
Denne sveiste ekvipasjen, en
1930 talls Mercedes-racer med
fører, traff Dag Syvertsen på
årets Technoclassica-utstillng.
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Connect and go.
Med ALTOP er du klar på et øyeblikk
Air Liquides Altop™-flaske
er alltid klar til bruk. Kun
slangetilkobling før du kan
komme i gang med jobben.
Ingen ventetid.
Altop™ har integrert og beskyttet reduksjonsventil som
er utstyrt med on/off-arm, innholdsmåler og håndtak. Meget
enkelt og meget funksjonelt.
Air Liquide legger nemlig stor
vekt på å gjøre din hverdag
lettere og sikrere. Derfor lytter
vi til dine behov slik at vi også
i fremtiden kan utvikle de
produkter som du har bruk for.
Les mer om Air Liquide på
www.airliquide.no

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

På besøk hos TEMA Norge AS
På en regnfylt høstdag i oktober besøkte SveiseAktuelt sveiseutstyrsleverandøren TEMA Norge AS. Selskapet
som ble etablert i 1999 holder til i egne lokaler like ved Stavanger lufthavn Sola.
Sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og
NS-EN ISO 14001
Det er TEMA Norge AS sin daglige
leder Lars Erik Dyrnes som tar i mot
SveiseAktuelt. Han gir oss først en
informativ presentasjon som innbefatter selskapets historikk, utvikling og
produktområder. Selskapets styringssystemer er sertifisert iht NS-EN ISO
9001 (system for kvalitetsstyring) og
NS-EN ISO 14001 (miljøstyringssystemer). Etter presentasjon får vi en
omvising i selskapets lokaler. Her ser
vi blant annet på forskjellig utstyr som
klargjøres for levering til kunder.
Tre Tema selskaper i samme
bygning
Det er tre selskaper som har tilhørighet i disse lokalene. Det er TEMA
Norge Eiendom AS som eier bygget,
TEMA Norge AS og søsterselskapet
TEMA Norge Import AS.
TEMA Norge Import AS driver med
import av blant annet wolframelektroder, kjeramisk backing, brennerutstyr
og sveiseduker. Selskapets kunder er i
hovedsak forhandlere som videreselger produktene til sluttbruker og
enkelte store direktekunder. Selskapets daglige leder er Tor Inge Tjensvoll.
TEMA Norge AS er etablert med
butikk og lager på Sola og i
Kristiansand. De driver lokalt salg av
blant annet Kemppi sveisemaskiner
og Elga tilsettsmaterialer i distriktet
Vest Agder og i Rogaland sør for
Boknafjorden. Lokalt i Rogaland er
TEMA Norge AS også industrigassforhandler for Air Liquide. TEMA
Norge AS driver også eget serviceverksted som i tillegg til reparasjon og
periodisk vedlikehold utfører kalibrering av strømkilder. Rutinene for service og kalibrering er dokumentert og
inngår i bedriftens NS-EN ISO 9001/
14001 sertifisering.
På nasjonalt plan representerer Tema
SVEISEAKTUELT 04-2013 I www.sveis.no

Norge AS Polysoude, Plymovent og
Tecna.
Samarbeidet med Polysoude startet i
2006 og da på lokalt plan i Rogaland.
I 2009 ble det inngått en ny avtale
med Polysoude hvor TEMA Norge
AS tok ansvaret for nasjonalt salg og
service. Polysoude designer og produserer spesialtilpassede mekaniserte
sveiseløsninger men også ”standard”
orbitalutstyr. Siden 2009 har TEMA
Norge AS levert flere anlegg rundt om

i Norge. De har også levert Polysoude
orbitalsveiseutstyr til norske bedrifter
som er lokalisert utenfor Norges grenser. Disse leveransene har blitt gjort til
Reinertsen AS i Murmansk men også
til Norske selskaper i Chile.
For å lykkes i dette markedet har vi
satset mye på egen kompetanseutvikling innenfor området forteller Lars
Erik Dyrnes. Vi er jevnlig på opplæring og møter hos Polysoude i Nantes.
fortettelse side 25
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Et spennende
kompetansemiljø
Aker Solutions er en ledende leverandør av produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt.
Selskapets kompetanse og teknologi strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet, og gjennom et oljefelts levetid. Nye teknologiske løsninger, økte krav til effektivitet og kvalitet byr på spennende utfordringer for
de mange sveiseingeniørene i selskapet. Vi tok en prat med to av dem for å høre litt mer om deres hverdag.

Kristian Jørgensen og Finn Rune
Olsen jobber med sveiseteknologi
innenfor forretningsområdet vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner
(MMO), ett av Aker Solutions åtte
forretningsområder. Finn Rune er
sveiseteknisk fagansvarlig for modifikasjons- og vedlikeholdsprosjekter og
jobber ved Aker Solutions i Stavanger. Kristian Jørgensen jobber ved
selskapets verft i Egersund, hvor han
er leder for sveiseteknisk avdeling.
Forretningsområdet MMO og tilhørende prosjekter er sveiseteknisk kvalitetssikret og sertifisert iht. NS-EN
ISO 3834-2, både for fabrikasjon in-

stallasjon, modifikasjon og vedlikeholdsarbeid.
«Alle prosjekter vi jobber på har en
ansvarlig sveisekoordinator/sveiseingeniør som innehar relevant kompetanse iht. NS-EN ISO 14731. Aker
Solutions forretningsområde for vedlikehold, modifikasjon og operasjoner har i dag 14 sveiseingeniører som
er ansvarlig for sveisekoordinering i
prosjektene. Hovedoppgavene for en
sveiseingeniør hos oss er å bidra til at
sveisearbeid blir planlagt, gjennomført og dokumentert på en fabrikasjonsvennlig og optimal måte, som
samtidig tilfredstiller, myndigheKristian Jørgensen jobber ved Aker Solutions
verft i Egersund.

tenes, kundenes og våre egne interne
retningslinjer og kvalitetsikringskrav
sier Olsen» Han har 30 års erfaring
fra prosjekter knyttet til fabrikasjon
og installasjon av offshore relaterte
plattformer og landbaserte prosessanlegg.

Sveisearbeid i offshoremiljø krever omfattende planlegging og nøyaktig gjennomføring.
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Varierte arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene til en sveiseingeniør innenfor MMO forretningsområdet er mangfoldige og knyttet til de
fleste fasene i en prosjektgjennomføring.
«Vi bidrar med råd og veiledning
allerede fra tilbudsfasen, hvor vi bidrar til å estimere en realistisk fabrikasjonskostand. Vi er også involvert i
designfasen, hvor mye av grunnlaget
for fabrikasjonsdelen av prosjektgjennomføringen legges. I denne fasen kommer vi med råd om blant annet materialvalg, designklasser, sveis/
fugetype, geometri, sveisemetodikk/
utstyr, samt konstruksjonsdetaljer
som må tilpasses de forutsetningene
www.sveis.no I SVEISEAKTUELT 04-2013

verftet i Egersund, eller andre valgte
fabrikasjonslokasjoner har. Sveiseingeniørene som jobber hos oss har
solid teoretisk utdannelse, som i kombinasjon med fabrikasjonskompetanse gjør at de kan se hvilke konsekvenser designvalg kan få for fabrikasjon, noe en designer alene ikke vil
kunne se, forklarer Jørgensen.
Når grunnsteinene er lagt er ISO
3834-2 den røde tråden i sveiseingeniørens hverdag, som spenner fra rutineoppfølging av egen fabrikasjon til
oppfølging av underleveranser internasjonalt. Som for de fleste andre
fagdisipliner er forarbeidet til sveiseingeniøren viktig, og avgjørende
hvor mye korrigeringer som må gjøres underveis.
Spennende arbeidsplass
I følge Jørgensen og Olsen er det
sveisetekniske miljøet i Aker Solutions stadig på jakt etter nye medarbeidere.- Vi trenger dyktige og motiverte
medarbeidere som kan ta på seg krevende og selvstendige arbeidsoppgaver. Her står utfordringene og mulighetene i kø, noe som gir personlige og
karrieremessige muligheter for de
som vil og kan, sier Jørgensen.
Jørgensen mener han jobber i en
spennende bransje, og trekker frem
flere ting som årsak til at han trives så
godt i Aker Solutions. Det at vi har

Finn Rune Olsen.
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Sveiseingeniører fra Aker Solutions på kurs for å forberede seg for krevende sveisetekniske
oppgaver offshore.

viktige bidrag i de fleste faser av en
prosjektgjennomføring gjør arbeidsoppgavene varierte og spennende. I
Aker Solutions utvikler vi også verdensledende teknologi og vi har svært
krevende prosjekter. Kundene vet hva
de vil ha, og utfordrer oss til å levere
vårt beste. Vi er en del av et stort
kompetansemiljø, og utvikler oss ved
å lære av hverandre. Faget vi holder
på med er også anerkjent og viktig for
Aker Solutions. Det gjør oss stolte å
vite at det vi driver med betyr mye for
vellykkede prosjektleveranser, forklarer Jørgensen,
Også Olsen trives svært godt i jobben
sin. «Sveiseprosessen er en meget
sentral del i Aker Solutions prosjekter, hvor motiverende og utviklende
sveisetekniske arbeidsoppgaver gir
innsikt og kompetanse i både teoretiske og praktiske relasjoner. De
fleste av Aker Solutions prosjekter
foregår i norsk offshore sektor, ett av
verdens største investeringsområder
innen offshore nybygg, og vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid. I prosjektene utvikles og oppleves et sterkt
eierskap til prosessene, med involvering og interessante arbeidsoppgaver i
en helhetlig sammenheng fra tidlig
studiefase av prosjekter til kontrakts-

inngåelse, design/ engineering, fabrikasjon, installasjon og sluttdokumentasjon. Denne omfattende integreringen av sveisetekniske oppgaver gir
engasjement i spennende flerfaglige
og utfordrende miljø. Samtidig får
man godt overblikk og stor kontaktflate i organisasjonen, med videre
forutsetninger og muligheter for å bidra og påvirke produktets verdiskapning, utvikling, økonomi, kvalitet
■
osv.

쐽쐽 FAKTA
• Aker Solutions tilbyr oljeindustrien ingeniørtjenester og teknologi for boring, feltutbygginger
og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 28 000 ansatte i
mer enn 30 land. Selskapet bruker sin kunnskap og erfaring til å
utvikle teknologi og løsninger
som skaper verdier for sine
kunder.
• Selskapet består av åtte forretningsområder: Engineering, Drilling Technologies, Subsea, Umbilicals, Prosess systems, Maintenance, modifications and operations, Oilfield services and Marine operations and well Intervention
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Böhler Welding Group er nå
voestalpine Böhler Welding
Welding know-how joins steel

Metallurgisk ekspertise for optimale sveiseresultater.
leveran
av
voestalpine Böhler Welding,
Welding, verdensledende leverandør
tilsettsmaterialer for sveising, er nå intrigert i stålkonsernet voestalpine.
Innen de tre spesialiserte varemerkene finnes det et stort sortiment av
niske support for
tilsettsmaterialer og markedets mest kompetente teknisk
sammenføyning, reparasjon og vedlikehold samt lodding.
Böhler Welding
Welding

UTP Maintenance

Ta del av sveiseprestasjonens høyeste nivå
www.voestalpine.com/welding

Fontargen Brazing

Evakueringsmaske kan redde liv
Hurtig røykutvikling i forbindelse med brann kan utgjøre en fare enten du er på
byggeplassen, i lastebilen eller i hjemmet. Nå lanseres en personlig hettemaske
som hjelper deg å evakuere trygt.

Giftig røyk utgjør som regel den
største faren for personer som utsettes for brann, og ikke sjelden er det
svært vanskelig å ta seg ut av bygninger eller tunneler dersom omgivelsene er fylt med helseskadelig
røyk. Wee Trading lanserer nå en
CE-godkjent evakueringsmaske som
trekkes over hodet og som inneholder et pustefilter med varighet på 40
eller 60 minutter. Med masken kan
du ta deg ut av en farlig situasjon
uten å risikere å miste bevisstheten
eller få permanente skader på lungene.
Rask tilgang
Evakueringsmaskene veier under en
kilo og kan oppbevares på arbeidsplassen, ved førerposisjon i vogntog,
på hotellet eller andre brannutsatte

steder. Forpakningen gjør at den
også enkelt kan bringes med i feriebagasjen, og dermed er du alltid sikret dersom en brann eller en situasjon med skadelig luft skulle oppstå.
– Brann tar livet av alt for mange
mennesker, og spesielt siste tids hendelser med bilbrann i norske tunneler har skapt uro blant mange. Dersom vår evakueringsmaske kan
skape trygghet og redde mennesker
ut av farlige situasjoner, har vi oppnådd vår intensjon, sier leverandør
og daglig leder i Wee Trading, Rune
Wee.
Maskene leveres i to modeller: Den
minste masken er godkjent for 40
minutters evakuering og koster kr.
350 + mva, mens den største er godkjent for 60 minutter og koster kr.
500 + mva.

Wee Trading lanserer nå en CE-godkjent evakueringsmaske som trekkes over hodet og som
inneholder et pustefilter med varighet på 40
eller 60 minutter. Masken kan også enkelt
bringes med i feriebagasjen.

For mer informasjon,
se www.wee.no

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

ABIMIG® A T 355 LW

BE O

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

1,5 kg

2,15 kg

1,8 kg

1
0
Weight advantage compared to competitors

Binze
Tlf.: 0
Mail:
WWW
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Foto: Stian Elton
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Beregning av
ferrittnummer
Beregning av ferrittnummer i rustfrie sveiser
kan ofte være en utfordring. WRC 1992 diagrammet er til god hjelp, men har sine begrensinger.
Noen firma har laget små regneprogram som
hjelper. Nå har det kommet et enkelt regneark
som også kan hjelpe. Regnearket er laget av
Damian Kotecki som er velkjent blant de som
arbeider mye med rustfrie stål. En fordel med
dette regnearket er at det tar høyde for forandringer i grensen mellom austenitt og martensitt ved høyere manganinnhold.
Det opprinnelige WRC 1992 diagrammet var utviklet med maksimum 2 % mangan slik som
vanlig i de fleste austenittiske stålene.
Etter avtale med Kotecki er en kopi av regnearket lagt inn på vår hjemmeside www.sveis.no
eller ved å kontakte Kotecki på e-postadresse
damian@damiankotecki.com

Vi har gassene
- du har valget!
Yara Praxair har størst utvalg av beskyttelsesgasser for sveising. Våre beskyttelsesgasser
dekker alle sveiseoppgaver.
Hver enkelt beskyttelsesgass er utviklet for
å møte spesifikke kundekrav.

Hva skjer...
3.
17.
11.
13.

DESEMBER
DESEMBER
MARS 2014
MAI 2014

MØTE I GOVERNING BOARD
MØTE I K 67
NSF HOVEDSTYREMØTE
NSF GENERALFORSAMLING

KURSKALENDER:
Teknologisk Institutt Stavanger:
NS 477/IWS
Uke 49

Yara Praxair har et eget kompetansessenter
med fagekspertise innenfor sveising.

Orme Ressurs og Fagskole, Orkanger
6. januar 2014: Oppstart kurs nasjonal
sveisekoordinator 1090

Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv vår
gassvelger for riktig valg av gass.

Høgskolen Stord/Haugesund
IWE kurs pågår fra juni 2013. (Dette er en kort
oversikt over en del av de kurs som kjøres.
Listen kompletteres og utvides i neste utgave).
5. - 7. november 2014 Nordic Welding Expo 2014 og
International Nordic Welding Conferance
i Tampere, Finland.

www.yarapraxair.no
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FOR FLERE DETALJER OM ARRANGEMENTENE,
SE WWW.SVEIS.NO
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Kemppi lanserer en multifunksjons sveiseløsning for
rørsveising
Kemppi's nye FastMig X 450 system for rørsveising kombinerer den nyeste sveiseteknologien med software
løsninger, noe som gjør sveisingen raskere og mer produktiv.
FastMig X 450 strømkilde og MXP
37 Pipe mateverk er en komplett løsning for sveising av rør- applikajoner
innen olje- og gassindustrien, både
offshore og landbasert, i prefabrikasjons verksteder eller på installasjonsarbeider i felt. Systemet kombinerer
to kraftfulle banebrytende sveiseoppfinnelser for å sikre en unik sveiseløsning for rør og plate applikasjonerWiseRoot+ og WiseFusion.
WiseRoot+ er en overlegen løsning
for rotstreng- sveising på rør og plater,
som gir opp til 5 ganger høyere sveisehastighet i forhold til konvensjonelle prosesser som benyttes for rotstrengsveising og samtidig gir bedre
sveisekvalitet. WiseFusion regulerer
og opprettholder en optimal og stabil
lysbuelengde ved manuelle og mekaniserte sveiseoppgaver, noe som sikrer sveisekvaliteten i alle stillinger.
Begge disse nye prosess- innovasjonene, er forhåndsprogrammert i
FastMig 450 systemet når det utstyres
med FastMig MXP 37 trådmater.
FastMig X 450 er en CC/CV multiprosess strømkilde for effektiv rotstreng- , oppfylling- og finalesveising.
Om nødvendig kan det tilkobles to
trådmatere, noe som gir raskt bytte
mellom sveiseprosess, trådtype og
dimensjon.
I tillegg til MIG/MAG og 1-MIG
sveising, er pulsert MIG/MAG sveising også mulig med mateverk med
tilpasset programpakke, kunden har
valget.
FastMig X 450 systemet kan også
benyttes sammen med et rikt utvalg av
enheter og tilleggsutstyr, som f. eks.
ArcFeed, et mateverk med spenningføler som ikke trenger noen kontrollSVEISEAKTUELT 04-2013 I www.sveis.no

kabel, og kan sveise både selvbeskyttende og gassbeskyttede rørtråder, eller Kemppi MasterTig LT
250, en allsidig DC TIG enhet for
høykvalitets TIG sveising som ikke
trenger styrestrøm, men som drives
av strømkildens tomgangspenning.
Trådmater med et grep som
ikke glipper
FastMig MXP 37 Pipe mateverk er utstyrt med den forsterkede GT04 matemekanismen
og det siste innen spenningsfølerteknologien, som sammen
gir ekstrem nøyaktighet i trådmatingen, som igjen forenkler
sveising av rotstrenger og gir et
resultat av høy kvalitet.
GT04 mate- mekanismen har to
separate motorer som driver
matehjulene. Alle forbruksdeler er fargekodet så det stemmer med tilsvarende slitedeler på sveisepistolen,
enkelt og raskt å vedlikeholde og enkelt og
raskt å bytte slitedeler.
LED belysning i mateverket, gjør det enkelt
bytte trådspole og mate
inn ny tråd, når det er dårlig
belysning.
Multi-Neck, nyutviklet
rotstrengs- sveisepistoler
For å optimalisere bruk av FastMig X
450 systemet , tilbyr Kemppi PMT
luftkjølte multi-neck pistoler, som er
designet spesielt for sveising av rotstrenger på rør og plater.
PMT MN pistolen er designet med
tanke på raskt og effektivt bytte av

pistolhals, så man enkelt kan velge
den beste vinkel, lengde og gasshylse
for sveiseoppgaven. God balanse og
lav vekt gir best mulig tilkomst, styring og kontroll.
PMT MN pistoler, finnes i 3.5m og
5m lengder. De kan også utstyres med
RMT 10 fjernregulering, for justering
av ampere og spenning, eller lagrede
■
kanaler.
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IGC®
Intelligent Gas Control

IAC™

EFFEKTIVITET
BETALER SEG

Intelligent Arc Control

MJC™
Migatronic Job Control

PowerArc™

TIG-A-Tack™

SVEIS BEDRE, HUR
HURTIGERE
TIGERE OG MER EFFEKTIVT
Migatronic har etter mer en 40 år i fremste rekke i sveisebransjen meget
god erfaring og viten om sveising, noe som gir deg bedre resultater på
bunnlinjen. Vår
Våre sveisemaskiner og tilbehørsartikler er designet for å gi
deg en konkurransemessig fordel ved hver eneste sveiseoppgave.
Hvis du gjerne vil sveise bedre, hurtigere og mer effektivt, scan koden
eller gå inn på migatronic.no. Migatronics sveiseeksperter står alltid klar
med sveiseteknisk rådgiving og support.
Migatronic Norge AS
Industriveien 1,
N-3300 Hokksund, Norge
Tlf: (+47) 32 25 69 00
Telefax: (+47) 32 25 69 01
Homepage: www.migatronic.no

Spektakulær
yrkesarena i Oslo

Kuben yrkesarena inneholder Kuben videregående skole, Fagskolen i Oslo og lærlingesenter for byggfag.
Beliggende midt i det gamle Alcatel industriområdet langs Østre Aker vei i Oslo er den et spektakulært syn.
Adkomstveien til fremtidens yrkesarena går parallelt mellom gamle og
nye industribygg i dette flotte området i utkanten av Oslo. Skolen er på
hele 42.000 m2, har 200 lærere, ogtar
imot cirka 1.300 elever, men er dimensjonert for opptil 2.000. Remi
Pettersen, Kubens nytilsatte direktør,
forteller SveiseAktuelt om undervisningstid fordelt fra morgen til kveld,
og dermed spredt tilsig av studenter
og elever.
Stor bredde
Skolen vil undervise i bygg- og anleggsteknikk, teknikk- og industriell
produksjon, elektrofag, design og
håndverk, helse- og sosialfag og stu-

diespesialisering. I tillegg vil Kuben
yrkesarena inneholde Fagskolen som
i dag er på Sofienberg, og Lærlingesenteret som er på Stovner.
– Målet for etableringen av Kuben yrkesarena er å oppnå en økning i antall
elever som fullfører og består opplæringen på yrkesrettet videregående
skole, forteller prosjektleder Roar
Grøtting.
Samarbeid med bedrifter
– Opplæringen på Kuben skal også
organiseres i nært samarbeid med bedrifter, som alle kan se det kryr av i
nærområdet. Hovedstrategien er å
inngå samarbeidsavtaler med innovative bedrifter og trekke næringslivet

inn i de yrkesrettede utdanningsprogrammene. Dette vil gi en utdannelse
som yrkeslivet etterspør, legger Grøt■
ting til.

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

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

www.teijo.no
!
Nyhet

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

Avsugsbord for slipeog sveisearbeider.

Stort
leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!
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NSSW seamless flux cored wires
Oppnå bedre sveiseøkonomi og kvalitet med
sømløs rørtråd fra NSSW (Nittetsu)

 Enklere lagring og håndteringsrutiner
 Intet fuktopptak – mindre risk for hydrogensprekker
 Meget gode mateegenskaper pga. eksakt rundhet
 God strømovergang og stabil lysbue
 God finish og lite etterarbeid på ferdig sveis
 Bedre innbrenning i grunnmaterialet
 Mindre driftstopp for bytte av slitedeler
 Meget jevn og stabil kvalitet

Pulver

Kopperbelegg

www.erlingsdesign.no

Stål

Mer info på www.nst.no
Norway Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, Phone: + 47 99 27 80 00, E-mail: nst@nst.no  Avdeling Sørlandet, Kristiansand, Phone + 47 38 01 11 30  Avdeling Møre og Romsdal, Tresfjord,
Phone + 47 71 18 44 00 UK NST Welding UK Ltd, Glasgow, Phone: +44 141 433 9350, E-mail: NSTWELDING@aol.com Poland NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia, Phone: +48 586 690 553,
E-mail: jacek@nst.no Singapore NST Welding Asia Pte Ltd, Phone: +65 96 65 20 26, E-mail: ben.tan@nst.no

AGA bringer gassflasker inn i
den digitale tidsalderen
med nye GENIE®!
For første gang finnes det nå på markedet en 300 bars gassflaske med innebygd digitalt display, tilhørende
regulatorer og tilbehør som øker funksjonaliteten og brukeropplevelsen.
Ny innovativ design, med fokus på
helse og sikkerhet
GENIE® gassflaske er utviklet av
AGA for å kunne tilby kundene en
mer fleksibel og funksjonell løsning
med tanke på bruk av gassflasker og
bedre sikkerhet. Flasken er nyskapende og ergonomisk konstruert for å
øke mobiliteten og redusere den
fysiske belastningen på brukeren.
GENIE® har en innvendig stålbeholder omspunnet av karbonfiber, som er
omsluttet av en robust, lett og resirkulerbar kappe i høytrykkspolyetylen
(HDPE) og har en betydelig lavere
vekt enn tradisjonelle gassflasker, noe
som gjør den lett å bære og håndtere.
Med et robust understell med hjul og
teleskophåndtak, som enkelt kan
monteres av og på, er flasken også
enklere å flytte rundt og transportere
over lengre avstander. En bredere diameter sammenlignet med tradisjonelle
gassflasker gjør GENIE® stødig. Det
digitale displayet formidler praktisk
og nyttig informasjon som gir brukeren bedre oversikt over forbruk og
gjenstående mengde gass i hver enkelt
flaske. For eksempel viser displayet
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mengde gass til rådighet på flasken til
enhver tid og dermed sveisetid.
Håndtakenes utforming på flasken
beskytter regulatoren mot støt og dette
øker sikkerheten. GENIE® gassflaske
leveres i 10 og 20 liters flasker, foreløpig med MISON® Ar, MISON® 18,
argon og nitrogen, alt med 300 bar.
Sortimentet vil bli utvidet etter hvert.
Flaskene er merket med ICC®
(Induvidual Cylinder Control), som
gir optimal kontroll og sporbarhet på
flaskene.
Kundene godt fornøyd
VARD Group, et globalt konsern
innen design og bygging av offshoreog spesialfartøyer innenfor bl.a.
design, elektro, innredning og rørinstallasjon, og Viknaslipen AS, et
skipsverft i Rørvik i Nord-Trøndelag
spesialisert på bygging av aluminiumbåter, er to kunder som nylig har konvertert til GENIE®. VARD Group har
ti ulike verft fordelt på Norge, Brasil,
Romania og Vietnam, og her bruker
man GENIE® på verftet i Søviknes.
Både VARD group og Viknaslipen
opplever at GENIE® har forbedret

arbeidsmiljøet ved deres arbeidsplasser.
”Vi har brukt GENIE® i omtrent et
halvt år nå, og fått veldig positive
tilbakemeldinger fra våre ansatte.
Tidligere brukte vi gassflasker i mindre størrelse fra en annen leverandør
for å få ned vekten, men de flaskene
måtte vi bytte mye oftere.GENIE®
derimot er som en stor flaske i liten
design, siden 300 bar gjør at den har
en mer innhold av gass og dermed
varer lenger. Samtidig er den lett å
løfte, og de monterbare hjulene gjør
den enklere å transportere flasken
rundt enn tidligere flasker vi har
brukt. Det digitale måleutstyret på
hver flaske er også veldig greit, for
det gjør at vi alltid vet akkurat hvor
mye gass som er igjen i hver flaske.
Vi har absolutt planer om å fortsette
med GENIE®”, sier Kristian Myskja,
avdelingsleder for industrirør på
VARD Groups verft i Søviknes.
Også Mikal Nordheim, nestleder på
Viknaslipen er godt fornøyd med
GENIE®. ”Vi vurderte egentlig aldri
noen andre alternativer, siden ingen
andre flasker på markedet har de samme egenskapene. Vi valgte å prøve
GENIE® først og fremst på grunn av
flaskens størrelse og lavere vekt, hvilket gjør den lettere for våre ansatte å
løfte av og på og flytte rundt ombord i
de skipene vi bygger. At det er mer
innhold av gass i GENIE® sammenlignet med tradisjonelle gassflasker
gjorde den til det naturlige valget for
oss”, forklarer han. ”Det digitale
målerutstyret integrert i hver flaske
gjør det lettere for oss å holde øye
med vårt forbruk og lager av gass”,
■
avslutter Mikal Nordheim.
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Lincoln Electric`s ambassadør i Norge

Mail: post@sxp.no

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksperten.no

Tlf: 22 08 00 92

Startskudd for den
intelligente revolusjonen
innen sveiseteknikk
Den nye MIG/MAG-sveiseapparatplattformen
sørger for kvantesprang
Med den helt nykonstruerte modulære MIG/MAG-sveiseapparatplattform TPS/i leder Fronius sveisebransjen over i en ny tidsalder: Brukeren
drar fordel av apparater som kan tilpasses individuelt og utvides etter
hvert, og som utmerker seg gjennom høy intelligens og omfattende
kommunikasjonsfunksjoner. Heretter kan sveisejobbene dermed utføres enda enklere og raskere og med enda bedre resultater. Videre danner
plattformen grunnlag for adskillige innovative videreutviklinger og
garanterer dermed en høy investeringssikkerhet i det lange løp.
Dette kvantespranget innen sveiseteknikk har blitt oppnådd i forbindelse
med det hittil største innovasjonsprosjektet i Fronius' historie. De ansvarlige hos denne ledende teknologiaktøren satte seg intet mindre mål enn å
frembringe en lysbue som er så perfekt som den kan bli. Derfor ble de
ansatte oppfordret til å gå bort fra
gamle tankemønstre og hente frem det
beste fra selskapets omfattende erfaringer med fordelaktige løsninger for
brukerne, samt kombinere dette med
fremtidsrettede teknikker. Resultatet
er den gjennomgående modulære
MIG/MAG-sveiseapparatplattformen
TPS/i, som allerede på nåværende
tidspunkt møter kravene fra Industri
4.0 - en fremtidsstrategi lagt av den
tyske regjeringen - og løfter sveiseteknikken opp på et helt nytt ytelsesnivå.
Allerede på plattformens første utviklingstrinn drar brukeren nytte av tallrike tekniske forbedringer og nye funksjoner. De løser velkjente problemer
og gjør det mulig å sveise med betydelig mindre sprut, mer stabil lysbue
og innsmelting samt økt effektivitet. I
tillegg blir apparatene merkbart lettere
å håndtere, noe som gjør livet enklere
for sveiserne.
SVEISEAKTUELT 04-2013 I www.sveis.no

Her spiller den integrerte intelligensen til TPS/i en sentral rolle.
Denne prosesskontrollen, som er
ca. 2000 ganger raskere enn forgjengergenerasjonen, gjør det mulig å registrere betydelig mer informasjon om lysbuen og regulere den
betraktelig mer nøyaktig enn tidligere. En raskere high-speed-buss
("SpeedNet"), som forbinder komponenter som f.eks. sveisepistolen
og trådmateren med strømkilden, garanterer kort reaksjonstid og den høyeste
reguleringsytelse med en
overføringsrate som er
mange ganger høyere enn
hos forgjengergenerasjonen.
Med dette som utgangspunkt
har Fronius-ingeniørene ytterligere
optimalisert de enkelte fasene i sveiseprosessen og sørget for at de flettes
enda tettere sammen. TSP/i er det første systemet som finner den gjeldende
temperaturen i enden av trådelektroden, beregner den nødvendige (senkede) tenningsenergien ut fra dette og
styrer
strømkilden
tilsvarende.
Dermed stabiliseres lysbuen raskere.
Under den egentlige sveiseprosessen

Fremtiden begynner nå: Den innovative
MIG/MAG-sveiseapparatplattformen TPS/i fra
Fronius hjelper firmaer med å sikre produktiviteten på permanent basis.

tilpasses trådhastigheten nå enda raskere og nøyaktigere etter den gjelfortsettelse side 22
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Brenner du for sveise- og rørteknologi
– og har en lærer eller forsker i deg?

I over 10 år har Høgskolen
Høgs
Stord/Haugesund (HSH) gitt et kurstilbud som dekker kravene til IWE-diplom:
International Welding Engineer. Behovet for ingeniører med IWE-diplom øker. I dag kreves at bedrifter som leverer
rør- og stålkonstruksjoner til norsk kontinentalsokkel må ha ingeniører med IWE-diplom (NORSOK).
For tiden gjennomfører vi et pilotprosjekt med en ny kursmodell innenfor IWE. Dette tilbys som et 30 studiepoengs
kurs innen etter- og videreutdanning.

Nå skal vi styrke laget med flere fagfolk– er du den vi leiter etter?
Arbeids- og ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Lønnsvilkår

Arbeidet omfatter undervisning innen
noen av områdene:
• Sveiseprosesser og utstyr
• Materialers sveiseegenskaper
• Konstruksjon og utforming
• Fabrikasjon og prosedyrer
• Styrkeberegning og stressanalyser
av rørsystemer
• Kranberegninger

Søkere må ha teknologisk utdanning (for eksempel
Dr.ing., Siv.ing.) med gode kunnskaper innen fagfeltet
sveise- og rørteknologi.
• Gode samarbeidsevner
• Fleksibel holdning
• Selvstendig, ryddig og systematisk arbeidsform

Stillingen lønnes i samsvar med Statens
lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011
førsteamanuensis, kode 1198 førstelektor
eller kode 1008 høgskolelektor. Stillingene gir
medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode
pensjonsvilkår og gunstige låneordninger.

Gode, dokumenterte pedagogiske evner vil bli vektlagt.
I vurderingen av aktuelle kandidater inngår intervju og
prøveforelesning. Det forutsettes at søkere innen tre
år etter tilsetting kan dokumentere norskkunnskaper
tilsvarende Test of Norwegian advanced level
(“Bergenstesten”).

Kontaktpersoner

www.hsh.no
Tlf. 53 49 13 00 - e-post: postmottak@hsh.no

Dekan Monika Metallinou Log, tlf. 52 70 26 49,
mobil 988 25 104, e-post mm@hsh.no
Studieleder Brit Julbø, tlf. 52 70 26 72,
mobil 452 67 599, e-post brit.julbo@hsh.no

Kvinneandelen øker på
IWE studiet
Høgskolen Stor Haugesund gjennomfører nå et nytt IWE kurs. Denne gangen etter en ny rute, "distance learning route". SveiseAktuelt var på besøk på en av samlingene på Stord.

Nettbasert studie
De store forskjellene på dette opplegget i forhold til tidligere gjennomførte
kurs er at denne gangen gjennomføres
langt mer av studie på en nettbasert
løsning ved at man som en forsøksordning følger «distance learning route». Kravet til praksis for å bli godkjent for opptak er ikke tilstede på
denne ruten. Opptakskravet er at man
har en ingeniørgrad i relevant fagkrets. Det skulle vise seg at det var
svært stor interesse for denne varianten av IWE kurs. Noe som vises ved
at man har 33 studenter med i denne
omgang.
Antall kvinnelige IWE’er øker
med over 70 %
En annen ting som er bemerkelsesverdig er at av disse 33 studentene er hele
10 av dem kvinner. Som tidligere
omtalt i SveiseAktuelt er det kun 14
kvinnelige IWE'ere i Norge. Dersom
alle disse 10 kvinnene som nå deltar
på IWE kurs i regi av HSH består alle
eksamener og diplomprosjektet ved
påsketider i 2014, øker antalle kvinnelige IWE’er i Norge med over 70 %.

10 IWE kvinner.

Disse kvinnene utmerker seg positivt i
undervisningssituasjonen ved å være
svært aktive. Dette ifølge de erfarne
og rutinerte kunnskapsformidlerne
Audun Tveit og Birger Sørenes som
har deltatt i undervisningen i en årrekke.

To IWE’er i familien Leivestad
Blant de 10 kvinnene kjenner vi igjen
ett navn, Ingunn Leivestad. Dette fordi hennes ektemann Olav var en av
kandidatene som fullførte kurset som
ble avsluttet høsten 2012. De ble begge omtalt i en artikkel i SveiseAktuelt
om IWE utdanning på Stord.
Familien Leivestad er nok en av de
helt få familier som kan henge opp 2
IWE diplomer på stueveggen. Ingunn
er ikke helt der enda, men det kommer
nok når kurset avsluttes ved påsketider 2014.
Ingunn opplever at arbeidsmengden er
stor, men overkommelig. Kombinasjonen med jobb og familie er krevende. Kurset svarer så absolutt til
hennes forventninger. Hun hadde jo
en del kunnskaper og forventninger til
kurset i og med at hennes mann har
gjennomført utdanningen.
Ingunn mener at kursmateriellet er

Ingunn Leivestad.
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Vladislav Korostel.

fortsettelse side 21
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Kvinneandelen øker på IWE...
fortsettelse fra side 19

meget bra. Det samme med de erfarne
foreleserne. Hun fremhever den praktiske delen som veldig viktig. I og
med at dette kurset kjøres etter "distance learning route" så kommer altså
kandidatene inn uten krav til praksis.
Kandidatene på dette kurset var veldig
positive til den praktiske delen, og de
kunne godt tenke seg at denne delen
hadde vært større.
Det at det er veldig mange damer som
deltar er veldig godt. Jentene er aktive
i diskusjoner og flinke til å stille
spørsmål. Dette bidrar til et veldig bra
miljø. Aldri før har det deltatt så stor
andel av kvinner på IWE kurs.
To IWE’er i familien Korostel
For likestillingens skyld sørger vi
selvfølgelig for å intervjue en av de
mannlige kandidatene også, Vladislav
Korostel. Som navnet røper er Vladislav opprinnelig fra Russland, men
har etablert seg i Norge og lært seg det
norske språk. Vladislav har utdanning
fra en russisk sveiseskole, og ønsket
seg også utdanning fra det europeiske
vestlige skolesystemet. Derfor deltar
han på IWE kurs ved HSH.
Vladislav har erfart at sveiseteknologien har utviklet seg mye på 20 år.
Han ønsket derfor en oppfriskning av
sine kunnskaper og fant at IWE var et
godt opplegg. Vladislav arbeider på
Eibel i Haugesund. Noe han har gjort
fra sommeren 2012. Han startet sin
norske karriere som formann/arbeids-
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Audun Tveit underviser.

leder på Bergen Group da han kom til
Norge i 2007.
Det å være en del av en gruppe på 33
kandidater er bra også for å bygge et
nettverk. Det å ha personlige kontakter fra forskjellige nisjer i bransjen er
viktig. Vladislav er veldig opptatt av å
sørge for å holde seg oppdatert på det
faglige. Kombinasjonen nettbasert
undervisning og noen samlinger er en
god løsning i og med at man slipper å
reise så mye. En trenger ikke være
borte så mye fra jobb og familie.
Nettdiskusjonene med alle studiekamerater har også vært en fin ting.
Vladislav forsøker i størst mulig grad
og følge undervisningen på norsk som
et ledd i å perfeksjonere seg i det norske språket.
Han har en tvillingbror Nikolay som
bor og jobber i Kirkenes. Også Niko-

lay er IWE, men han har tatt kurset i
Russland.
IWE utdanningen viktig
Ledelsen ved HSH understreker ovenfor SveiseAktuelt at IWE kursene er
en viktig del av deres virksomhet,
som de ønsker at skal fortsette. Men
skolen står nå ovenfor en utfordring i
og med at fagpersonene som står bak
undervisningen begge blir pensjonister etter dette kurset. Skolen arbeider
aktivt med å finne en erstatter som
kan gå inn å ta ansvaret for den videre
driften av IWE kursene. Kanskje noe
å tenke på for alle dere IWE'ere der
ute. Her er en fin anledning for å
videreformidle kunnskaper om emnet
videre til nye sveiseingeniører som
industrien har stort behov for nå og i
■
fremtiden.
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Startskuddet for den...
fortsettelse fra side 17

dende avstanden mellom sveisepistol
og arbeidsemne (CTWD). Det positive resultatet for sveiseren er at lysbuelengden etterreguleres på kortere tid,
og det blir færre uregelmessigheter i
forbindelse med innsmeltingen. Også
når sveisingen avsluttes, bidrar den
regulerbare trådmatingen til ytterligere forbedrede sveiseresultater: Ved
at trådelektroden trekkes tilbake i forbindelse med en begrensning i sveisestrømmen, forhindres på effektivt vis
den ellers uunngåelige dråpedannelsen og dermed også sprut samt
burnback.
Disse optimaliseringene av sveisefasene utgjør ikke bare en fordel for
standardprosessen, men også for to
nye sveiseprosesser som har blitt
mulige først nå takket være den integrerte intelligensen og raske reguleringssløyfen til TPS/i. Kort-lysbueprosessen LSC (Low Spatter Control)
utmerker seg med en lav spruttendens
som ikke har vært mulig å oppnå hittil, samt en prosess-stabilitet i toppsjiktet. Den andre nye prosessen som
Fronius nå tilbyr, er PMC (Pulse
Multi Control), som muliggjør en
betydelig høyere sveisehastighet med
optimal dråpeløsning. Med PMC-prosessen blir det dessuten tydelig mindre merker i forbindelse med innsmeltingen.
Noe som er spesielt verdt å fremheve,
er at de som bruker TPS/i-plattformen, kan sette opp maskinvaren og
programvaren etter egne individuelle
behov samt modifisere og utvide dem
også i etterkant. Dermed kan de nyte
godt av en høy grad av investeringssikkerhet. Den konsekvente modulariseringen gjør det for eksempel mulig
for brukerne å gå til innkjøp av kun ett
apparat for kortlysbuesveising til å
begynne med. Senere kan dette apparatet utvides til pulssveising gjennom
en oppgradering. Ettersom systemet
kan brukes til flere prosesser, er det
kun nødvendig å endre de prosessrelevante systemkomponentene ved prosessbytte - strømkilde, trådmater og
slangetilkoblingspakke er identiske
for alle prosesser.
Etter modifisering av systemet er det
enkelt å tilpasse programvaren, akkurat som en programvareoppdatering:
SVEISEAKTUELT 04-2013 I www.sveis.no

Alle apparater i TPS/i-familien har fra fabrikken fått påmontert et Ethernet-grensesnitt som kan
brukes til å sammenkoble apparatene i TPS/i-familien i nett. Dermed har sveiseteknikken tatt et
stort skritt i retning av Industri 4.0.

Det er tilstrekkelig å installere programvaren sentralt for at alle komponentene skal få den nødvendig programvaren og være oppdatert etter
nyeste versjon. Nye kurver kan legges
til uten at systemprogramvaren trenger å endres.
Det er ikke bare selve sveiseprosessen
som når et helt nytt nivå med TPS/i,
interaksjonsmulighetene får også en
ny dimensjon. Et berøringssensitivt
og robust 7 tommers display gir brukeren informasjon på hans eget språk
om systemets gjeldende tilstand ved
hjelp av grafikk og tekst. Med det
intuitive og grafiske grensesnittet som
kan tilpasses etter individuelle behov,
har sveiseren hele tiden kontroll over
systemet og unngår betjeningsfeil.
Interaksjonen mellom sveisesystemet
og en robot har blitt videreutviklet i
betydelig grad: Datautvekslingen med

robotstyringen går merkbart raskere
slik at man kan få en enda bedre forbindelse til sveisesystemet, og i tillegg
kan den tilpasses etter forholdene på
stedet og visualiseres på displayet
uten ekspertstøtte ved hjelp av et brukervennlig programmeringsverktøy.
For brukerne åpner den nye sveiseplattformen TPS/i en verden av individualitet, interaksjonsmuligheter og
tydelige forbedringer i en utstrekning
som hittil har savnet sidestykke.
Dermed kan firmaene også utføre
komplekse sveiseoppgaver som stadig
er i endring, på en rask og effektiv
måte uten at det går utover kvaliteten.
Den integrerte intelligensen og den
gjennomgående modulariteten danner
et bærekraftig fundament for fremtidige innovasjoner og garanterer en høy
investeringssikkerhet i flere år frem■
over.
Det store, berøringssensitive 7 tommers grafikkdisplayet utgjør grunnlaget for det intuitive og
oversiktlige grensesnittet mellom menneske og
maskin ved bruk av TPS/i-plattformen og gir
sveiseren oversikt under arbeidet ved hjelp av
illustrerende grafikk og tekst.
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The Specialists in welding integration

På besøk hos TEMA Norge AS
fortsettelse fra side 5

Når det gjelder spesialdesignede maskiner er vi involvert allerede på
designnivå. På enkelte maskiner som
er levert i Norge har TEMA Norge AS
sine innspill ført til helt nye løsninger/
design for Polysoude. Disse løsningene har igjen blitt integrert i Polysoude maskiner og levert til kunder
worldwide. For oss er vår egen totalkompetanse det viktigste fortrinnet i
salg og utvikling av mekanisert sveising. Det at vi har ett miljø med sveiseteknisk kompetanse (IWE), elektroingeniør, elektrikere og sertifiserte
sveisere i bedriften er vårt viktigste
konkurransefortrinn. En velfungerende logistikkfunksjon er også meget
viktig i denne sammenheng. For oss
er det faktum at vi gjør flere leveranser til samme kunder over lengre tidsperiode en bekreftelse på at vi leverer
ett produkt med riktig kvalitet og oppfølging.
Når TEMA Norge AS selger en ny
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type maskin blir selskapets teknikere
kurset av Polysoude spesielt på
maskintypen. Er det et spesialdesignet
mekanisert sveiseanlegg er teknikere
fra TEMA Norge AS med på fabrikken under sammenstilling av maskinen og senere på montering hos kunden i Norge.
Når SveiseAktuelt besøkte TEMA
Norge AS var det stor aktivitet relatert
til Polysoude nyheten TIGer som ble
vist første gang på sveisemessen i
Essen. TIGer er en høyproduktiv løsning for cladding (påleggssveising).
Metoden kan gi avsettytelser som er
opptil 3 ganger høyere enn tradisjonell TIG hotwire løsninger med samme lave oppblanding av grunnmateriale i sveisemetallet.
Lars Erik Dyrnes forteller at slik det
ser ut nå regner TEMA Norge AS med
at de første komplette systemer med
TIGer vil bli installert hos norske
kunder i starten av 2014. Vi jobber
konkret med flere norske bedrifter
som er svært interessert i denne løsningen sier han.
SveiseAktuelt fikk også kikket på en

spesiell ventilasjonsløsning fra Plymovent som skal monteres i sveiseverkstedet til en lokal bedrift. Løsningen skal være en generell ventilasjonsløsning i dette verkstedet og
kombineres med punktavsug på faste
arbeidsplasser. Denne ”diluter løsningen” sirkulerer og filtrerer luften i
lokalet.
SveiseAktuelt takker TEMA Norge
AS for muligheten til å besøke bedrif■
ten.

쐽쐽 FAKTA
Etablert i 1999
12 ansatte
Forhandler: Kemppi, Elga,
Air Liquide, Hyperterm og
voestalpine Bøhler Welding
Nasjonale agenturer: Polysoude,
Plymovent, TECNA, Trafimet,
ITW orbital cutting & welding
Eget serviceverksted som utfører
reparasjon, periodisk vedlikehold
og kalibrering
Styringssystemer: Sertifisert iht
NS-EN ISO 9001/14001
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Vurderer du videreutdanning?
Vi er godkjent opplæringsinstans innen
Sveiseinspektør iht. NS 477/Internasjonal sveiseinspektør (IWI-S)
og Sveisekoordinator iht. NS-EN ISO 14731 (IWS).
Du får dokumentert din kompetanse innen fagområdene,
og kan kombinere tre utdannelser i ett.

Vi har kursoppstart allerede i uke 3 2014.
Velkommen på kurs til oss!
For mer informasjon eller påmelding: kurs@ti.no | +47 982 90 229
eller besøk oss på vår nettside: www.teknologisk.no/NS477

Karriere innen NDT?
NDT-kompetanse er sterkt etterspurt både i olje- og gassindustrien
og innen mekanisk industri (produksjon av blant annet skip og biler).
Vår utdanning gir deg svært gode muligheter for en spennende karriere.
Vi tilbyr kurs og sertifisering iht. følgende NDT-metoder:
s Magnetpulverinspeksjon (MT)
s Penetrantprøving (PT)
s Visuell inspeksjon (VT)
s Røntgen (RT)
s Ultralyd (UT)
s Strålevern (forkurs til RT)

I 2014
UT VIDER
VI VÅRT
KURSTILBUD

Vi starter opp med VT-kurs allerede
i uke 2, RT i uke 3 og PT i uke 6 2014.
Velkommen skal du være!
For mer informasjon eller påmelding: kurs@ti.no | +47 982 90 229
eller besøk oss på vår nettside: www.teknologisk.no

Din kursleverandør innen sveiseteknologi

Ny Ekofisk-plattform i
produksjon
Starten på nye 40 år er et faktum

Ekofisk-senteret med den nye Ekofisk 2/4 Z framme til høyre. Nytt feltsenter og boligplattform, Ekofisk 2/4 L som er under ferdigstilling, til venstre.
Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

ConocoPhillips startet produksjonen
fra Ekofisk 2/4 Z-plattformen.
Dette er omtrent to måneder tidligere
enn tidfestet i planen for utvikling og
drift (PUD) som ble godkjent i
Stortinget 9. juni 2011.
- Etter 42 års produksjon fra Ekofiskfeltet forbereder vi nå Ekofisk og
Eldfisk for 40 nye år. Vi følger de
tidsplaner og budsjetter som lå til
grunn for eierne og norske myndigheters godkjenning av prosjektene. Jeg
er stolt over det arbeidet som er lagt
ned både i eget selskap og hos leverandører og kontraktører som bidrar.
Jeg er overbevist om at det gjenstående arbeidet blir utført like sikkert og
med like høy kvalitet, sier ConocoPhillips regiondirektør for Europa
Steinar Våge.
Ekofisk sør er et av flere store prosjekter som forbereder Ekofisk-området for 40 nye år.
Det består av en brønnhodeplattform,
Ekofisk 2/4 Z, med 35 produksjonsSVEISEAKTUELT 04-2013 I www.sveis.no

brønner og en sjøbunnsinstallasjon for
åtte vanninnsprøytingsbrønner. Plattformen er bygget ved Aker Solutions i
Egersund. Vanninnsprøytingen kom i
gang i mai 2013 og styres fra et driftssenter ved ConocoPhillips i Tananger.
I høst ble også det store Ekofisk I
sluttdisponeringsprosjektet med fjerning av ni plattformer, avsluttet offshore. I alt er 120.000 tonn brakt til
land for disponering med en resirkuleringsgrad på 97 prosent. Dermed er
tidsplanen også for dette prosjektet
nådd i henhold til Stortingets godkjenning i 2001.
Den nye hotellplattformen og feltsenteret for Ekofisk ble løftet på plass i
august.
Nå pågår ferdiggjøringen av plattformen med 552 enmannslugarer, kontorer og rekreasjonsområder, sykelugarer, helikopterdekk og to helikopterhangarer blant mye annet. Plattformen er bygget ved SMOE-veftet i
Singapore med store delleveranser fra
norske og europeiske selskaper.
Stålunderstellet og brostøtten er byg-

get ved Kværner Verdal. Plattformen
vil erstatte to eksisterende hotellplattformer og en innleid boligrigg, og er
bygget for levetiden til Ekofisk-feltet.
Eldfisk-feltet blir også forberedt for
40 nye år.
Tidlig i sommer ble stålunderstell,
brostøtte med flammebom og gangbroer installert i følge godkjent PUD
fra 9. juni 2011. Hos Kværner Stord
blir nå overbygningen til Eldfisk 2/7
S-plattformen ferdiggjort. Plattformen
er en integrert brønnhode-, prosessog boligplattform, og skal løftes på
plass på Eldfisk i første halvår 2014.
På de eksisterende Eldfisk-plattformene pågår nå et større modifikasjonsarbeid som skal gjøre at disse
plattformene også forberedes på forlenget levetid sammen med den nye
plattformen.
Eldfisk 2/7 S vil romme 40 nye brønner for produksjon og vanninnsprøyting, og produksjonsstart er planlagt
til tidlig i 2015. Forboring av brønner
■
er allerede startet.
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Sveiseopplæring /
sertifisering
• Alle våre kurs er individuelt tilpasset
• Vi har kontinuerlig inntak
• Sertifiseringsprøver gjennomføres kontinuerlig. Teknologisk Institutt utsteder akkrediterte
sertifikater
• Kurs for utførelse av varme arbeider
• Opplæring/sertifisering kan utføres i din
bedrift
• OPUS Drammen har kvalifiserte lærere (EWIS
og EWIT) med lang erfaring
• Vi har eget røntgenutstyr

OPUS Drammen
Postboks 3540, 3007 DRAMMEN
Tlf. 32 24 62 68 / 916 48 216
e-post: opus.drammen@bfk.no
www.opus-drammen.no
Besøksadresse:
Betzy Kjelsbergsvei 280, 3028 Drammen

• Hotellavtale ved overnatting

Be om tilbud








 



 

















 






 



















  

 































 

 



 




 









 















 
 
 



 

















 
 























 








 


 




 


 



Trollstigplatået
vinner av Norsk Stålkonstruksjonspris 2013
Foto: Diephotodesigner

Juryen har kåret Trollstigplatået til vinner av Norsk Stålkonstruksjonspris 2013. Trollstigplatået i Rauma kommune i Møre og Romsdal gikk dermed til topps i konkurranse med de to andre finalistene, DNB-huset
Vestbygget i Bjørvika og Statoils nye regionkontor på Fornebu.
Norsk Stålforbund og Norsk Forening
for Stålkonstruksjoner deler hvert
annet år ut Norsk Stålkonstruksjonspris. Prisen er ment å oppmuntre til
anvendelse av stål og gi opphav til
nye idéer og inspirerende løsninger.
På bakgrunn av 9 innkomne forslag
nominerte juryen tre kandidater til
finalen i årets priskonkurranse. De
nominerte er vurdert ut fra kvaliteter,
både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi. De tre finalistene er
alle flotte kandidater til Stålkonstruksjonsprisen med utmerkede kvaliteter for anvendelse av stål i de
bærende konstruksjoner.
Finalistene var:
• DNB-huset Vestbygget i Bjørvika,
Oslo
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• Statoils nye regionskontor på
Fornebu
• Trollstigplatået i Møre og Romsdal

Kristoffer Apeland AS
• Stålentreprenør: Christie &
Opsahl AS

Juryen har bestemt at Norsk Stålkonstruksjonspris 2013 tildeles Trollstigplatået. Prisen består av et diplom
som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør.
Presentasjon av vinnerprosjektet og
prisutdeling skjedde under Norsk
Ståldag den 7. november 2013 på
Grand Hotell i Oslo.

Juryen har bestått av:
Grete Kvinnesland, Bymiljø- og utbygging, Stavanger kommune, representant for Norske Arkitekters Landsforbund
Stig Møllersen, Multiconsult AS,
representant for Norsk Forening for
Stålkonstruksjoner
Kåre Solberg, Høyer Finseth AS (nå
ansatt i Contiga AS), representant for
Rådgivende Ingeniørers Forening
Tonje Bay, Contiga AS, representant
for Den norske Stålgruppen

Følgende fikk diplom:
• Byggherre: Statens vegvesen,
Turistvegseksjonen
Arkitekt: Reiulf Ramstad
Arkitekter AS
• Rådgivende ingeniør: Dr. Techn

Juryens uttalelse:
- Trollstigplatået iscenesetter og fremwww.sveis.no I SVEISEAKTUELT 04-2013

hever det dramatiske fjellandskapet
ved Trollstigen. Gjennom en følsomhet til stedet, imponerende ingeniørkunst kombinert med kunstnerisk nerve i utforming og materialbruk, er dette et blitt et unikt anlegg som på en
elegant måte formidler overgangen
mellom arkitektur og natur.
– Trollstigplatået er et omfattende
arkitekturprosjekt både i program,
kompleksitet og skala. Anlegget har
inntil 750.000 besøkende i løpet av en
sommer og dekker et område på
600.000 kvm. Alle elementer: Flomvern, restaurant, broer, stier, utsiktsplattformer og møblering, fremstår
som en helhet og integrert i landskapet. Byggverket skal ha lang levetid,
minst mulig vedlikehold og kunne tåle
store påkjenninger med inntil 7 meter
snø, noe som stiller høye krav til
materialene.
– Styrken og slankheten i stålet sammen med betongens massivitet skaper
spennende kontraster og knytter bygg
til sted. Her er en unik variasjon og
kreativitet i bruken av stål, særlig cortenstål. Fra de store konstruksjonene i
brospenn og utkragede utsiktspunkt
som skal tåle ekstreme påkjenninger,
til kledning, kanting, rekkverksstolper
og – spiler, møblering og dørvridere.
Alle elementene har en imponerende
kvalitet i detaljer og håndverksmessige utførelse."
Tidligere vinnere kan sees her:
www.stalforbund.com/Stalpris/
stalpris.htm

■

”ECCS European Steel Design
Awards 2013” til Trollstigplatået
Den europeiske prisen ”ECCS European Steel Design Awards 2013” går til
Reiulf Ramstad Arkitekter AS for Trollstigplatået i Rauma kommune i
Møre og Romsdal
Tildelingen skjedde under en høytidelig prisseremoni i Milano 3. oktober
på ECCS Steel Construction Day
2013. Til sammen 13 flotte prosjekter
fra hele Europa ble hedret med hver
sin stålpris.
– Selv om vi etter hvert har mottatt
flere priser for Trollstigplatået, er jeg
spesielt glad for at vi nå har blitt tildelt en internasjonal pris for bruken
av stål i prosjektet. Stål som konstruksjonsmateriale er meget sentralt og
framtredende og går som en rød tråd
gjennom hele anlegget, sier Reiulf
Ramstad.
– En velfundamentert bruk av materialer og kunnskapen om deres egenskaper er en viktig del av arkitekturens kjerne. Materialkunnskap og
detaljutforming er sentralt for å finne
bærekraftige løsninger og prosjektere
bygninger på en kvalitativ måte, uttaler arkitekten Reiulf Ramstad
For arbeidet med Trollstigplatået ble
det også delt ut pris til byggherre
Statens vegvesen, Turistvegseksjonen, rådgivende ingeniør Dr. Techn
Kristoffer Apeland AS og stålentreprenør Christie & Opsahl AS.

Det var Norsk Stålforbund som nominerte vinneren av Norsk Stålkonstruksjonspris 2013 til den europeiske prisen som utgis annen hvert år av
European Convention for Constructional Steelwork (ECCS). Prisen
består av et diplom og en forgylt bolt
som tildeles byggherre, arkitekt, stålkonstruktør og stålentreprenør.
Prisen er ment å oppmuntre til kreativ
anvendelse av stål i design og konstruksjon. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både
hva angår estetikk, teknikk, miljø og
økonomi. Konstruksjonen skal være
ferdigstilt i løpet av de siste tre år.
Tidligere vinnere har holdt en meget
høy standard, og prisen har derfor fått
den nødvendige prestisje som er viktig for prisen og for stålmiljøet.
– Anlegget består av mange elementer, flomvoll, kafe, gangbro, gangveier og utsiktsplattformer, der bruken av
naturstål glir godt inn i naturen. Vi har
lagt mye arbeid og pasjon i dette
anlegget. Derfor er det meget hyggelig og inspirerende med så stor internasjonal oppmerksomhet, avslutter
■
Reiulf Ramstad.

NSF har laget film
NSF har fått laget en film om det å være sveiseingeniør IWE.
Filmen viser hvordan arbeidsoppgavene til en sveiseingeniør kan arte seg. Den viser
både bredden og dybden i arbeidet.
Hensikten med denne filmen er å informere om hvilke muligheter en har som sveiseingeniør. Filmen er tenkt brukt i alle sammenhenger der folk møtes som kan tenkes
å utdanne seg innen sveisefaget.
Den kan benyttes fritt av alle interesserte i industrien, i skoleverket, blant yngre
mennesker som skal velge en retning for sin utdanning eller til mer voksne
mennesker som kanskje vurderer å videreutdanne eller omskolere seg til sveiseingeniør. I filmen ser vi en ung kvinnelig sveiseingeniør som forteller om
hvordan hennes arbeidssituasjon arter seg og hvilken vei hun gikk frem til
IWE diplomet.

Filmen finner du på www.sveis.no

SVEISEAKTUELT 04-2013 I www.sveis.no

31

FLYTTEMELDING
Sveiseeksperten flytter til nye lokaler
gjeldende f.o.m 9. desember 2013.
Ny besøksadresse/kontor:
SVEISEEKSPERTEN AS
Karihaugveien 102, 1086 Oslo
Tlf. 22 08 00 92 • Fax. 22 08 00 85
Leveringsadresse: (uendret)
Knud Brynsvei 5, 0581 Oslo
Fakturaadresse: (uendret)
SVEISEEKSPERTEN AS
c/o Fakturamottak
P.boks 5010, Vika, 8608 MO I RANA

Går så det gnistrer
For tredje måned på rad øker aktiviteten i norsk industri, viser innkjøpsindeksen PMI. – Industriaktiviteten vi så i tredje kvartal ser ut til å forsette
med uforminsket kraft inn i fjerde kvartal, sier sjeføkonom Frank Jullum i
Danske Bank.

PMI er et tidlig varsel om utviklingen i norsk industri. I oktober
steg indeksen til 53,6 fra 52,4 i september, og dette er høyeste siden
mars i fjor. Indekstall over 50 betyr
vekst, under 50 betyr avtagende aktivitet.
– Vi vet at det er litt lavere fart i en
del oljerelaterte næringer i Norge,
men samtidig er utsiktene for eksportnæringene bedre på grunn av

Materialtesting
• Strekkprøving
• Skårslag
• Metallografi
• Hardhetsmåling

Da kjærlighet var det og sette grenser,
og omsorg var bedre enn en merkegenser.
Hvor ”Pampers” bleier var fremmedord,
og huden var robust og ingen fikk fluor.

• Utmatting
• CTOD
• Maskineringsverksted

Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer
i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.
I tillegg utfører vi andre tester, hovedsaklig på
metalliske materialer. Med fokus på kvalitet i alle ledd,
rask responstid og kostnadseffektivitet, betjener vi
hver dag bedrifter fra hele Norge.
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DET Er jO LITT
rArT…
Det er jo litt rart at vi lever,
vi som vokst opp den gangen,
i en annen tid. Hvor alt var
enkelt og gleden var stor, og far
faktisk var gift med mor.

• Bøyeprøving

(

høyere vekst i global økonomi og
lavere kronekurs, sier Jullum.
– Oppsvinget i eksportnæringene er
sterkere enn avmatningen i oljerelaterte næringer, påpeker han.
– Det er veldig gledelig og veldig
sunt, fordi den ubalansen og de
gnisningene du kunne sett mellom
ulike næringer i Norge er i ferd med
å bli litt mindre. Vi får flere bein å
stå på, sier Jullum blant annet.

"#

Lykkelig forskånet fra psykologer,
og en passe avstand til skolens pedagoger.
Den gang barnehagen var nesten tom,
og søsken oppdrog den neste som kom.
Bad var særsyn og ute var doen,
og klærne vi hadde var arvet av noen.
Et fjærnsyn var aldri vår barnevakt,
fantasien var rik med sin skapertrang.
Vi jobber, kan til og med lese og skrive,
kun sju år på skolen holdt oss i live.
Det er jo litt rart i følge eksperter,
burde vi hatt store psykiske smerter.
Og hvorfor er ingen av eldre årgang
”værsting” og ”tagger” med narkotrang?
Vi ble ikke sivblad og bortskjemte pyser,
vi lærte oss ansvar, fikk avsky for ”klyser”.
Med stolthet jeg føler at vår generasjon
har livsverdi som tilleggspensjon.
Historiens gang blir nok helt ignorert,
i dag er jo alt så vannvittig komplisert.
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The Logic Evolution:

Kemppi tar med sveisingen
inn i den mobile alderen
For 30 år siden banet Kemppi vei for sveiseverden ved å innføre inverterteknologi i prosessene. For 20 år siden,
førte Kemppi industrien inn i den digitale tidsalder. Nå fører Kemppi an igjen: I Essen 2013 viste Kemppi hvordan sveiseutstyr kan konfigureres ved hjelp av mobile enheter.
På årets Essen-messe avduket
Kemppi et system som gjør det mulig
å sette opp sveisemaskiner fra en mobil enhet. Kemppi Mobile Control er
designet for en klar, visuell orientert
tilnærming og brukervennlighet. Mobile Control fungerer med mobilenheter som kjører Android, og andre mobile operativsystemer vil også bli
støttet ettersom utviklingen fortsetter.
Kemppi er den første til å gå inn i en
verden av mobilplattformer i stedet
for å konsentrere seg om sveiseapparater som kun viser parameter i et display, og selskapet ivrer etter tilbakemeldinger fra markedet.
Inn i denne mobile epoken, er det en
selvfølge for Kemppi å ta dette skrittet, siden det er smarttelefon eller
nettbrett i nesten alles lommer, for
ikke å nevne at det vises at sveiseapparater ofte er i ergonomisk lite optimale posisjoner. Nå kan et håndholdt
trådløst nettbrett eller en telefon gi
mye raskere og morsommere samkjøring.
Enkel og presis konfigurasjon
Kemppi UX-leder Jussi Kapanen forklarer: – Med det klare Mobile Control-grensesnittet kan alle sveiseinnstillinger gjøres enkelt, presist og
raskt. Brukeren kan se og kontrollere
alt fra grunnleggende sveiseinnstillinger (for eksempel trådmatehastighet eller finjustering av spenningen)
til de mest avanserte innstillinger.

Oppsettet kan kopieres enkelt fra en
sveisemaskin til en annen.
Brukervennlighet
Mikko Veikkolainen, Kemppis direktør for forskning, utvikling og innovasjon, rapporterer at selv uerfarne
sveisere har blitt positivt overrasket
over å se det nye Mobile Control-systemet. De kan raskt og enkelt kopiere
fabrikk-konfigurasjoner eller finjustere dem til å matche personlige behov.
Kemppi har utviklet Mobile Controlløsningen i tett samarbeid med den
virkelige verden som sveiseren møter.
En sveiser har kommentert dette utfallet: – Dette er så klart og raskt. Det
er utrolig at det mest avanserte systemet nå er det enkleste å bruke.
Sveiseingeniørene er også glade: de
kan forhånds-konfigurere innstillingene fra hvor som helst og senere
overføre dem til utstyret via en Bluetooth-tilkobling. Dessuten kan Mobile Control-applikasjonen enkelt
modifiseres senere, og den gir visuell
tilbakemelding som viser gjeldende
innstillinger tydelig.
En mer effektiv løsning
I gamle dager måtte hver del av utstyret konfigureres separat. Nå kan sveiseren velge et forhåndsdefinert sveiseparameter og bare kopiere den til
enhetene – i ubegrenset antall. Tidsbesparelser er bemerkelsesverdig, og

Kemppi Mobile Control er designet for en klar,
visuell orientert tilnærming og brukervennlighet, og fungerer med mobilenheter som kjører
Android.

jo større maskinpark, jo større besparelser.
I tillegg, vedlikehold og kontroll av
gjeldende parameterinnstillinger går
raskt og enkelt.
Ingen flere tapte innstillinger
Når sveiseparametre er endret eller er
på vedlikehold, kan hvert sveiseapparat og personlige innstillinger lagres i
mobilapplikasjonen. Senere kan de
lett gjenopprettes for det reparerte
For mer informasjon:
KEMPPI Norge AS,
tel: 33 34 60 00,
www.kemppi.no

■

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 1-2014 er 1. februar
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utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2014

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

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

22.000,-

omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

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

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

Utgivelsesdato er den dato bladet er klart for utsendelse.
Utsendelsen varierer fra 1 til 2 uker.
opplag pr. nr.: ca 2 300

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

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

A4 (210 mm x 297)
185 mm x 270 mm
185 mm x 132 mm
92 mm x 270 mm
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NSFs HOVEDSTYrE 2013/2014
Morten gran, styreleder
Sveiseeksperten AS
morten.gran@sveiseeksperten.no
Mobil: 90 91 51 02
erik v. Fusdahl, nestleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87
Pål sjølyst, medlem
Weltech AS
pal@weltech.no
Mobil: 93 40 40 72

Hans arne Mariåsen, medlem
rainpower Fabrication AS
hans.arne.mariasen@rainpower.no
Mobil: 90 97 24 07
kathrine Molvik, medlem
PSW Group AS
kamo@psw.no
Mobil: 92 60 32 89

eddie Flatås, 1. varamedlem
Kværner Stord AS
eddie.flatas@kvaerner.com
Mobil: 95 19 75 20
idar vartdal, 2. varamedlem
Norsk Sveiseteknikk AS
idar@nst.no
Mobil: 91 35 00 73

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

LEDErE AV NSFs LOKALAVDELINGEr
Avd 461 HeLgeLaNd &
saLteN
Morten rygh
Ingeniørgruppen AS
8602 Mo i rana
morten.rygh@monet.no
Mobil: 90 98 73 59
avd 463 rogaLaNd
berge edland
OneCo Contracting AS
4304 Sandnes
berge.edland@oneco.no
Mobil: 91 75 90 79
avd 464 suNNHordLaNd
eivind veim
Aibel AS
5504 Haugesund
eivind.veim@aibel.no
Mobil: 41 56 74 05
34

avd 465 sØrLaNdet
tore i. olsen
Kjelekontrollen AS
4666 Kristiansand
tore@qualitywelding.no
Mobil: 91 99 88 88

avd 468 HordaLaNd
Frode Johansson
Bergen Group SIjO
5225 Nesttun
frode.johansson@bergengroup.no
Mobil: 97 08 07 66

avd 466 Øst
Per Lorang Larsen
Binzel Norge AS
3300 Hokksund
per@binzel.no
Mobil: 91 13 83 09

avd 469 Nord-Norge
kenneth Leiknes
Mercur Solutions AS
9498 Harstad
kl@mercur-solutions.no
Mobil: 92 22 44 49

avd 467 trØNdeLag
Jan olav bolme
Statoil Technician Operation
Laboratory
rotvoll
jabol@statoil.com
Mobil: 47 87 54 21

avd 470 MØre og roMsdaL
Yendami Petit sjøvik
Nordvest Inspeksjon AS
6475 Midsund
yendami@nordvest.no
Mobil: 92 61 03 60
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FastMig X 450 – MXP 37 Pipe
Fra rotstreng til oppfylling med en maskin

Rask og effektiv multi-prosess løsning for sveising av rør og plater
Kombinasjonen FastMig X 450 strømkilde, MXP Pipe mateskap og en spesiallaget rotstrengspistol med
utskiftbar pistolhals gir en moderne rørsveisemaskin. Dette betyr flere fordeler: Optimal rotstreng ved
ensidig sveising, MIG,TIG og MMA sveiseprosesser. Mateenhet med to kraftige motorer som gir nøyaktig
kontroll av matehastigheten. Koble til to mateenheter, ett for rotstreng og ett for oppfylling.
Dersom du ønsker mer informasjon, kontakt din nærmeste KEMPPI forhandler.

www.kemppi.no

Sveising av
høyfast stål

Forbruket av høyfast stål øker hele tiden. Det gir muligheter for tynnere plater og
dermed lavere vekt på ferdig sveiset produkt, samt lavere produksjonskostnader.
ESAB har et bredt sortiment av tillsettmaterialer for sveising av høyfast stål med
en strekkgrense mellom 440 - 890 N/mm2.
MAG-sveising med solidtråd:
OK AristoRod™ 55, 69, 79 og 89
MAG-sveising med rørtråd:
DualShield 55/62, OK Tubrod 15.09, OK Tubrod 14.03 og Coreweld 89

AS ESAB / esab.no

firmapost@esab.no

