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Norsk Sveiseteknikk (NST)

Tilpasningsdyktig i et
utfordrende sveisemarked?
Da SveiseAktuelt hadde en prat med Dag Drolsum som er administrativ direktør i NST fikk vi et godt bilde av
hvordan en av de aller største aktørene i det norske sveisemarkedet jobber, og hvordan de tilpasser seg og ser
på fremtiden som leverandør til norsk og utenlandsk industri.
Som den største aktøren og tilbyderen
av sveise-tilsett i Norge har også NST
merket at oppdragene til verftsindustrien falt dramatisk som en følge av at
oljeprisen falt fra over 120 USD/fat
sommeren 2014, til under 50 USD/fat
et år senere.
Dette har ført til kanselleringer og utsettelser av nybygg. Ordrebøker som
var velfylte for et år siden er for
mange langt mer slunkne nå. Dette
har igjen ført til oppsigelser og mye
negativitet også i sveisebransjen.
Mange satte sin lit til Johan Sverdrup
og hvilke oppdrag som ville tilfalle
norsk leveradørindustri. Nå som mye
av bygge- tildelingene er foretatt, er
det godt å se at mesteparten av prosjektene er satt til norske offshoreverft.
Både de norske verftene og leverandørindustrien har gått igjennom tildels
smertefulle og nødvendige tilpasninger. Dette for å møte krav som
oppdragsgiverne har innenfor kvalitet,
effektivitet og økonomiske besparelser. Til tross for en periode med at
flere mørke skyer la seg over sveise-

Dag Drolsum.
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markedet, har norske tilbydere maktet
å foreta grep og tilpasninger som har
ført til at det igjen ser lysere ut, i
hvertfall i 2-3 år fremover.
Midt oppe i dette sto også NST, men
selskapet så mange av faresignalene
tidlig nok til å foreta helt nødvendige
tilpasninger. Smertefulle tilpasninger,
fordi det aldri er oppløftende å måtte
tilpasse seg et marked som går inn i
resesjon. For en aktør på størrelse
med NST finnes det da ikke alt for
mange løsninger. Om man ikke kan
påvirke markedet, er man tvunget til å
tilpasse seg det og den fremtid som
markedet vil tilby. Noe NST har lagt
merke til etter 25 år i markedet (19912016), er at endringene skjer stadig
hyppigere og ofte oppleves kraftigere.
Det kreves derfor stor endrings-, omstillings- og tilpasningsevne og vilje.
Dette er noe NST har lagt stor vekt på
når de bygger opp sin selskapsstruktur
og organisasjon.
Motto: «Markedet i går er ikke som i
dag, og blir ikke slik i morgen», er
noe NST har tatt inn over seg og forsøker å etterleve når nye mål og planer settes. For å greie å leve opp til
dette er det viktig at alle ledd i NST
sin virksomhet viser stor grad av fleksibilitet og tilpasningsevne. I en verden og et marked som hele tiden er i
forandring kan det derfor være utfordrende å ta de riktige beslutningene
tidlig nok.
Som sagt tidligere, NST besluttet tidlig å foreta krevende tiltak gjennom
permitteringer og oppsigelser. I en
slik situasjon valgte også noen ansatte
å se seg om etter ny jobb. Selskapets
ansatte har vist stor vilje og ønske om
å tilpasse seg nye og til dels krevende
oppgaver. Alle har vist moderasjon og
vilje til å bidra til å sikre fremtidige

Rune Pedersen.

arbeidsplasser. Noe som igjen har ført
til at alle permitteringer i NST nå er
opphevet. Motivasjonen til å lykkes
og troen på det som blir gjort, har vært
viktige faktorer for å komme igjennom denne perioden.
Nå er nye prosjekter i havn, og man
ser forholdvis lyst på utsiktene for
2016 og 2017. Dette har også medført
at NST har ansatt ny produktsjef for
Inox, Rune Pedersen. Rune har lang
fartstid i sveisemarkedet og er nok
best kjent gjennom sine 27 år i ESAB
i Norge. Nå sist kommer Rune fra stillingen som daglig leder i Advantec
Machining Technology AS. Han er
IWE, og vil også bistå øvrig NST personell på diverse prosjekter til Johan
Sverdrup både i Norge og i Polen.
Rune Pederesen vil tilføre NST mye
sveiseteknisk kompetanse som helt
sikkert også vil komme våre kunder til
gode.
NST har hele tiden hatt sterkt fokus på
å ha den beste kompetansen som er
tilgjengelig i markedet. Dette for å gi
fortsettelse side 7
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en ekstra dimensjon til sine kunder utover det å tilby de beste produktene
som finnes på markedet. For å sikre
levering av produkter med høy kvalitet, har NST gjennom mange år drevet en selektiv utvelgelse og kvalitetssikring av sine leverandører. Sammen
med produsentene har de utviklet produkter som er tilpasset de kunder NST
samarbeider med og deler sine erfaringer med. Denne koordineringen, og
delingen av erfaring, har ført til at
NST sin produktrange er tilnærmet
skreddersydd de tekniske krav som
kreves i markedet. Den teknologien
som benyttes, for å produsere selskapets sømløse sveisetråder, er helt unik.
Dette sikrer jevn og god kvalitet over
tid. Noe som helt klart gir ro og trygghet for brukerne av NST sine sømløse
rørtråder.
Gjennom 25 år i markedet har NST
også opparbeidet seg god erfaring
innenfor logistikk og leveringssikkerhet. Denne erfaringen har ført til at
NST har sett behov for å ha produkter
tilgjengelig så nært det operative markedet som mulig. Derfor har NST
valgt å bygge opp et stort og bredt lager for å møte sine kunders forventning til rask, sikker og effektiv levering. Hovedlageret ligger Drammen,
men selskapet har også lager i UK,
Polen, Dubai, Singapore, Philladelphia og Nova Scotia/Canada. Alle
produkter leveres med godkjente sertifikater som enkelt kan hentes ut gratis på NST sin hjemmeside,
www.nst.no.
Som tittelen til artikkelen innleder ser
NST muligheter i et marked som for
mange synes krevende. For å gripe
mulighetene kreves det at man er i
stand til å ta riktige og raske beslutninger. Foreta endringer som gir
umiddelbare resultater, som igjen sikrer langsiktig og god utvikling. NST
ser lys i tunnelen og det er ikke frontlyset på toget, men sol og klarvær etter en noe broket og tilskyet periode i
markedet det jobbes i. Når det er sagt
ser NST også på tiden etter Johan
Sverdrup med noe større spenning.
«Vi får sette vår lit til at vi sammen
med myndigheter, utbyggere og leverandører makter å løse de langsiktige
utfordringene. Fordi verftsnæringen
og tilstøtende næringer er, og blir, viktig for norske arbeidsplasser også i
fremtiden», sier Dag Drolsum i Norsk
■
Sveiseteknikk AS.
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Kuka i samarbeid med
Welmax
Welmax AS er nå System Partner med Kuka Nordic, og dermed vokser robotforetaket på det viktige markedet for sveiseutstyr.
– For oss betyr det at vi kan skape
nye banebrytende helintegrerte robotiserte sveiseløsninger, sier Jørgen Tandberg, Robotics Sales Engineer i Welmax AS.
Som System Partner kommer Welmax til å føre et tett samarbeid med
Kuka og dra nytte av foretakets
omfattende kompetanse innen robotikk i prosjektene sine. Det betyr
at kundene til Welmax får tilgang
til de robotene som er aller best egnet til automatiserte sveiseløsninger.
– Det kreves roboter av høy kvalitet, ettersom sveiseprosessene
våre er opptil ti ganger mer effektive enn andre tilsvarende løsninger, og også fordi vi alltid tilbyr
sveisestasjoner som er skreddersydd til kundens produkt- og produksjonsbehov, sier Jørgen Tandberg.
Fremtidig samarbeid
Han håper at samarbeidet mellom
de to selskapene skal bli langvarig
og fruktbart for begge parter.
– Vi har som mål å bli en av de
største leverandørene innen robotiserte sveiseløsninger, sier han.
Selskapets omfattende erfaring og
ledende utvikling av roboter var
nøkkelfaktorer for samarbeidsavtalen.
– Vi valgte å bli System Partner
fordi vi trenger en solid og innovativ partner innen robotområdet som
kan hjelpe oss med å levere våre
skreddersydde
sveiseløsninger.
Kuka har gått langt for å hjelpe oss
med å gjennomføre planene våre,
sier Jørgen Tandberg.
Stolt over avtale
Welmax er store innen sveising, og
samarbeidet kommer til å øke tilstedeværelse og virksomhetsaktivitet på dette markedet.

Frode Grimsbø var meget fornøyd
etter at samarbeidet mellom de to
selskapene ble en realitet.

– Vi er svært glade og stolte over å
ha skrevet avtale med en så kompetent og profesjonell leverandør av
ulike sveise- og skjæreprosesser.
Med våre samlede produkter og erfaringer kommer vi til å levere
smarte kvalitetsløsninger til industrien, sier Frode Grimsbø, salgsansvarlig for Kuka Nordic i Norge.
Fakta om Welmax AS
• En av Norges største leverandører av mekanisert sveiseutstyr til
produksjonsanlegg.
• I sterk internasjonal vekst innen
hovedområdene olje og gass,
offshore, verftindustri, energi,
prosessindustri, kraftproduksjon
og pipelines.
• Spesialister på presis og effektiv
automatisering med banebrytende sveisemetoder.
• Skreddersyr løsninger til kundenes produkter og produksjonsbehov.
• Startet opp i 1998 av Jørn Tand■
berg.
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Kveldsseminar i regi av NSF avd. Øst
Den største lokalavdelingen i NSF, avdeling Øst arrangerte kveldsseminar i slutten av oktober med fokus på standardene
NS-EN ISO 9606-1, NS-EN ISO 15614 og Norsok M-601.

Styret i avdeling øst hadde satt sammen et fyldig og interessant program.
Siden vi var hos Praxair var det helt
naturlig at de også fikk anledning til å
presentere litt av sine produkter. Vidar
Olsen fortalte engasjert om MIGMA
Gasskonsept. For de som måtte være
interessert i opplysninger om Migma
eller andre produkter fra Praxair kan
de kontakte Vidar Olsen.
Hovedtaler for kvelden var Knut Rød
fra Teknologisk Institutt som tok for
seg oppdatering av sertifiseringskriterier for sveisere og maskin stillere
NS-EN ISO 9606-1 og NS ISO
14732, og endringer som kommer for
godkjenningskriterier for sveiseprosedyrer NS-EN ISO 15614 og Norsok
M-601.
Temaene på seminaret var store og
viktige. Det vil ikke være mulig å
gjengi presentasjonene i sin helhet her
i Sveiseaktuelt. De som ønsker ytterligere informasjon om de nevnte tema
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Vidar Olsen fra Praxair presenterer produkter,

kan kontakte NSF som vil være behjelpelig med å svare på spørsmål, eller formidle kontakt med kompetanse
personer inne de respektive tema.
Deltagerne på seminaret var for det
meste industrifolk fra det aktuelle om-

rådet. De fikk en kveld med mye viktig informasjon som kommer til nytte
i deres daglige arbeid ute i sveiseindustrien.
Et tilsvarende kveldsseminar planleg■
ges også gjennomført i Oslo.
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Kontrakt for det andre
Johan Sverdrup-understellet

ill. Statoil

Kværner signerte nylig den endelige kontrakten for levering av stålunderstellet til boreplattformen
på Johan Sverdrup-feltet. Dette er nummer 45 i en serie av stålunderstell fra Kværner i løpet av de
siste 45 årene.
Den 26. juni 2014 inngikk Kværner en rammeavtale for levering av jacket stålunderstell til fremtidige Statoil-prosjekter, samtidig som det ble signert intensjonsavtaler for
stålunderstellene til stigerørsplattformen og til boreplattformen til Johan Sverdrup.
– Kværner er kjent i bransjen for alltid å levere krevende
prosjekter til avtalt tid og kvalitet. Med de to kontraktene
på leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup i ordreboka har Kværner Verdal et solid og forutsigbart fundament som basis for kontinuerlig forbedring og langsiktig
planlegging rundt videre utvikling av Kværner i Verdal,
sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.
Den nye kontrakten styrker Kværners stilling som ledende
i markedet for store stålunderstell til Nordsjø-regionen.
Understellet til boreplattformen skal etter planen leveres
våren 2018. Ingeniørarbeidet har allerede startet ved
SVEISEAKTUELT 04-2015  www.sveis.no

Kværners kontorer i Oslo. Kværner Verdal er kontraktspart, og prosjektledelsen vil være lokalisert ved selskapets spesialiserte anlegg for bygging av stålunderstell i
Verdal i Midt-Norge hvor fabrikasjonen vil foregå. Prefabrikasjon starter sommeren 2016, og sammenstilling vil
finne sted fra våren 2017.
Ved toppbemanning vil om lag 250 Kværner-ansatte arbeide med understellet til boreplattformen. Sammen
med leveransen av understellet til stigerørsplattformen
vil rundt 500 Kværner-ansatte jobbe mens disse to oppdragene er på det mest hektiske. I tillegg forventes det at
de to leveransene som ringvirkning vil skape arbeid for
ytterligere 1 500 personer hos Kværners underleverandører og hos regionens tjenesteytere i privat og offentlig
sektor.
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Sveiseeksperten inviterte
til offshore-seminar hos
Aibel i Haugesund
En rekke personer fra offshoreindustrien i Haugesund og omegn deltok på seminaret. De fleste deltagerne
hadde sveiseteknisk bakgrunn som f.eks IWE. Sveiseeksperten som er Lincoln Electric representant i Norge
hadde hentet inn produkteksperter fra flere land i Europa. Presentasjonene ble derfor gjennomført på engelsk.
I den første presentasjonen fra Harm
Melker hos Lincoln fikk vi høre at
Lincoln Electric er representert i hele
verden. Selskapet ble etablert i USA
allerede i 1895, og de er største aktør
på det amerikanske markedet. De har
45 fabrikker i 20 land. Lincoln Electric driver kun med sveising og skjæring. De involverer seg ikke i andre
produktgrupper.
I produktporteføljen finner kundene
tilsett for alle materialtyper, og i Europa har de produksjonsanlegg i en
rekke land.
Alle produktgrupper innen maskiner
og tilsett ble presentert for en interessert forsamling av høyt kvalifiserte
fagfolk.
Det ble vist eksempler på en lang
rekke prosjekter hvor Lincoln Electric
har vært leverandør av ulike produkter.

Eivind Weim fra Aibel, Stig Magne Tveito og Frode Bunes fra Kværner Stord koser
seg med god mat i lunsjpausen.

Det var et faglig meget bra seminar
med dyktige foredragsholdere fra Lin-

coln, Metrode og Pema. Følgende
interessante presentasjoner ble holdt:
• Improving weld metal properties in
using (unbalanced) AC submerged
arc welding process, Welding high
yield strength steel
• Production automation/mechanization in offshore fabrication
• Mechanized flux cored stainless
pipe welding
• Experiences with welding (super-)
duplex stainless steel.
Nærmere info kan eventuelt innhentes
fra Sveiseeksperten v/ Eivind Fjelde,
Morten Gran og NSF.

Morten Gran fra Sveiseeksperten, Thomas Liabø fra Aibel og Finn Rune Olsen fra
Aker Solutions MMO.

SVEISEAKTUELT 04-2015  www.sveis.no

Sveiseaktuelt snakket med flere av
deltagerne som ga uttrykk for at dette
var en veldig bra anledning til å oppdatere seg på hva som tilbys av produkter og ekspertise fra Sveiseeksper■
ten og deres leverandører.
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OMEGA³ YARD 300

Brukervennlig digitalt kontrollpanel

Bærbar MIG/MAG og MMA
inverter med ekstrem ytelse

Enkel oppdatering av software
via SD-kort

OMEGA³ YARD 300
DESIGNET FOR BRUK I RØFT MILJØ
Omega Yard 300 passer perfekt til bruk på skipsverft, verksteder og byggeplasser. Den er
FGUKIPGVHQTMKNQUURQNGTPQGUQOIKTIQFGXGMVQIƃGMUKDKNKVGVUHQTFGNGTFGVVGMQODKPGTGU
med meget høy intermittens og robust design.
Omega Yard 300 er designet for kontinuerlig drift ved høye strømstyrker, noe som gjør
den til et ideelt valg for sveising av massivtråd, rørtråd og Innershieldtråd opp til 1,2mm.
Som følge av den høye intermittensen, oppstår det ikke spenningstap under sveising, eller
ved bruk av lange sveisepistoler, eller elektrodekabler.
Omega Yard 300 er testet under tøffe forhold i ekstreme omgivelser, og har vist seg å
være svært motstandsdyktig mot støt, støv og fukt.

migatronic.com

TESS distribuerer Fronius
TESS as har inngått avtale med Fronius Norge AS om å ta rollen som landsomfattende distributør av Fronius
sveisemaskiner i Norge. Fronius har oppnådd høy status som en kvalitetsleverandør, og har i løpet av de senere
årene etablert seg som en av de ledende sveisenavn i det norske proffmarkedet.
Fronius er en stor østerrisk familieeid
teknologibedrift - med 3385 ansatte,
og tradisjoner tilbake til 1945. Gjennom 70 år har bedriften utviklet og
produsert sveiseutstyr i sine egne produksjonsanlegg i hjemlandet. Fronius
Norge AS i Øvre Eiker ble etablert
som datterselskap i 1992. Omsetningen endte i 2014 på 32,5 MNOK.
Landsdekkende tilstedeværelse
– Fronius vokser i Norge. Vi ønsker
oss en god samarbeidspartner som gir
oss adgang til å være landsdekkende
forhandler. Samarbeidet med Fronius
vil bli både riktig og viktig for oss,
fordi vi er en stor aktør på det profesjonelle sveisemarkedet, sier Sourcing
Director Tor Inge Brunæs i TESS as.
TESS har i flere år vært en av landets
største leverandører av sveiseutstyr,
med landsdekkende tilstedeværelse
gjennom 115 egne servicesentre.
Avtalen med Fronius innebærer at importøren beholder direktekunder og
noen av de eksisterende forhandlerne.
Fronius fortsetter sitt arbeid i markedet med egen salgsorganisasjon. TESS
får status som hoveddistributør for
Fronius sveisemaskiner, uten geografiske begrensninger. Dette er i tråd
med et ønske fra TESS om å føre et
respektert kvalitetsmerke som vil
være representert i alle servicesentre.

F.v.: Adm. direktør Andreas Kaiser i Fronius Norge og Sourcing Director Tor Inge
Brunæs i TESS håper på gode resultater av den nylig inngåtte alliansen.

Samarbeidet med Fronius vil ikke endre på det øvrige produktsortimentet i
TESS. Andre leverandøravtaler er
ikke berørt i anledning av Fronius-avtalen.
– Det har alltid vært viktig for oss å gi
kundene våre best mulig oppfølging
og støtte. TESS er en teknisk orientert
og kundefokusert organisasjon, med
fremragende kompetanse og ferdigheter på markedet for sveiseutstyr. Derfor ser vi på TESS som den perfekte
samarbeidspartner, ikke minst fordi
TESS har kontakt med alle segmenter

! FAKTA
Fronius:
Fronius International Gmbh er et østerriksk selskap med hovedsete i Pettenbach, og
med øvrige anlegg i Wels, Thalheim, Steinhaus og Sattledt. Selskapet har 3385 ansatte på verdensbasis og arbeider innenfor områdene sveiseteknikk, solcelleteknologi og batteriladeteknikk. Fronius har 21 internasjonale selskaper og representanter
i over 60 land. Dette gir en eksportandel på ca. 92 %. Innovative produkter og tjenester samt 928 aktive patenter gjør Fronius til teknologileder på verdensmarkedet.
TESS
TESS er et helnorsk handels- og tjenesteselskap. Selskapet ble etablert i 1968 og har
hovedsete i Lier. TESS er landets største leverandør av slanger med tilhørende produkter og tjenester. I tillegg er selskapet blant de ledende aktører innen forsyninger
av drift- og vedlikeholdsprodukter for proffmarkedet. Sveis er et satsningsområde.
TESS er landsdekkende og har egne servicesentre på 115 adresser. I tillegg kommer
sju servicesentre fordelt på fem land utenfor Norge. TESS omsatte i 2014 for 2,8
mrd. kroner og har 1000 ansatte.
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i proffmarkedet, sier adm. direktør
Andreas Kaiser i Fronius Norge.
TESS har etablert lager
Fronius skal være en del av et grunnsortiment i TESS. Fronius vil derfor
bli lokalt tilgjengelig på en helt annen
måte enn tidligere. TESS as lagerfører
Fronius-maskiner for levering til servicesentre over hele landet. Det vil bidra ytterligere til god tilgjengelighet i
markedet. Fronius Norge har allerede
arrangert kurs for fagdedikert salgspersonell i TESS, og TESS satser videre på å heve kompetansen ytterligere.
– Vi vet at Fronius arbeider med innovasjon og produktutvikling på et
nivå som ligger i verdensklasse, sier
Tor Inge Brunæs, som legger til at
budskapet om den solide og selvstendige østerriske bedriften faller i god
jord blant norske fagfolk.
Fronius utvikler og produserer alle
produkter i sine egne fabrikker i Østerrike. Forleden mottok TESS i Bergen en ordre på ti store Fronius-maskiner fra en verftskunde, noe som
symbolsk nok ble oppfattet som en
pangstart på det nye samarbeidet
mellom TESS og Fronius Norge. ■
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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.
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.
Kompetanse må også følge med leveranser av sveisetilsett.
Vår stab av sveiseingeniører og medarbeidere med sveisefaglig
bakgrunn leverer denne kompetansen for å bidra til et resultat
som tilfredsstiller dagens høye krav.
NST har Nord-Europas største lager med sveisemateriell lokalisert
i Drammen, samt lager i UK, Polen, Dubai og Singapore.
Kontakt oss for en fagprat om sveising, økonomi og leveringstider.

NST er hovedleverandør av rørtråd til Edvard Grieg-prosjektet.
Bilde: Lundin Norway

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 2015

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

International Institute of Welding, eller IIW som ofte benyttes som betegnelse på denne organisasjonen, er en
stor internasjonal organisasjon med mer enn 60 medlemsland rundt om i hele verden.
Organisasjonen arrangerer hvert år i juli mnd en stor internasjonal konferanse samt generalforsamling. Dette
er et arrangement med over 800 deltagere fra hele verden. I 2015 ble konferansen arrangert i Helsinki. I 2016
holdes den i Melbourne, Australia.
Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF)
representerer Norge i IIW. NSF er representert med delegater på IIW konferansen og generalforsamlingen.
Daglig leder og leder av Governing
Board representerer Norge i generalforsamlingen og hovedkonferansen.
I tillegg finnes det 16 tekniske kommisjoner med til sammen 53 underkomiteer. I disse ulike komiteene finner
vi også en del norske deltagere.
Nedenfor finner du en oversikt over
de ulike tekniske kommisjonene og
navn på de norske deltagerne. Her er
det muligheter for flere norske deltagere.
Dersom det er noen personer eller bedrifter som kunne tenke seg å bidra i
noen av komiteene oppfordres dere til
å kontakte NSF for mer informasjon.
Reisestipend
IIW konferansen er et viktig møtepunkt for bransjefolk fra hele verden.

En utmerket arena for å tilegne seg ny
kunnskap og bygge internasjonale
nettverk.
Norsk Sveiseteknisk forbund er opp-

tatt av fremtidig deltagelse og representasjon i denne konferansen, og utlyser herved et reisestipend for en
fortsettelse side 17

Technical Commission
C-II
Additive Manufactoring, Surfacing and Thermal Cutting
C-II
Arc welding and Filler Metals
C-III
resistance welding, solid state welding and allied joining
processes
C-IV
Power Beam Processes
C-IX
Behaviour of metals subjected to welding
C-V
Non-destructive Testing and Quality Assurance og
Welded Products
C-VI
Terminology
C-VIII Health, safety and environment
C-X
Structural performances of welded joints - Fracture avoidance
C-XI
Pressure vessels, boilers and pipelines
C-XII
Arc welding processes and production systems
C-XIII Fatigue of Welded components and Structures
C-XIV Education and training
C-XV
Design, Analysis and fabrication of welded structures
C-XVI Polymer joining and adhesive technology
C-XVII Brazing, soldering, and diffusion bonding
IAB
IAB-A, IAB-B
Delegater:
C-II:
Kåre Johansson
C-XIII: Kenneth A. MacDonald
C-XIV: Sverre Eriksen
C-XV: Per Jahn Haagensen, Marc Lefrance
IAB-A: Dag Syvertsen, Leif Nordal, Kathrine Molvik
IAB-B: Dag Syvertsen, Leif Nordal, Kathrine Molvik
Eksperter:
C-V:
Eddie Flatås, Olav Førli, Thomas Olsen Vestveit
C-XIII: Per Jahn Haagensen, Thomas Johansen, Steinar Kristoffersen,
Inge Lotsberg
C-XIV: Terje Håkon Hageseter
C-XV: Thomas Johansen, Inge Lotsberg, Kenneth A.MacDonald

Einar Halmøy
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Invertec 170 TPX
DC-for ulegert, lavlegert og
rustfrie materialer.

Varenr
K12055-1

Beskrivelse
Invertec 170 TPX

Aspect 300
For alle sveisbare materialer.
En industriell AC/DC TIG sveisemaskin med
det siste innen digital inverterteknologi.
Maskinen kan enkelt bygges om til vannkjølt
ved å montere en vannkjøler slik at det kan
sveises tøffere.
Justerbar for perfekt sveising av aluminium.
TIG DC - TIG AC - TIG Lift - TIG HF - TIG Puls
Varenr
K12058-1

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksperten.no

Beskrivelse
Aspect 300

Mail: post@sxp.no

Tlf: 22 08 00 92

«yngre» person som kunne tenke seg
å å bli en av Norges representanter i
fremtiden.
For å komme i posisjon for vurdering
til dette reisestipendiet må du sende
oss en søknad så snart som mulig, og
senest innen fredag 8. januar 2016.
Søknaden sendes på e-post til:
post@sveis.no.
Søknaden må inneholde informasjon
om din tilknytning til sveisebransjen,
dine ambisjoner for fremtiden, og
interesse for arbeid i NSF og IIW.
Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å kontakte NSF.
Beslutning om hvilke person som tildeles reisestipendiet vil bli tatt i NSF
hovedstyremøte 14. januar 2016.
Reisestipendiet dekker kostnadene for
en person til reise, opphold og deltakeravgift på selve konferansen.
Konferansen arrangeres i 2016 i tiden
10.-15. juli i Melbourne, Australia.
Mer info om IIW og konferansen finnes på www.iiwelding.org
IIW awards:
I løpet av IIW konferansen deles det
hvert år ut en rekke hederspriser til
mennesker som på en eller flere måter
har utmerket seg innenfor vårt fagområde.
Det bør nevnes at det er lang mellom
hver gang en nordmann tildeles slik
hedersbevisning på IIW konferansen.
Det var derfor meget hyggelig da det
skulle deles ut hedersprisen Yoshiaki
Arata Award, og navnet Einar Halmøy
ble lest opp.
Professor Einar Halmøy har i en årrekke vært tilknyttet NTNU i Trondheim og har gjennom sitt virke lagt
ned mye tid og energi på sveiseteknologi.
Professor Halmøy er tidligere presentert som profil i SveiseAktuelt. I den-

Norsk Sveiseteknisk Forbund
utlyser reisestipend
For en person til INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDINGs
store konferanse og Generalforsamling for 2016 i
Melbourne, Australia i tiden 10.-15. juli.
Se mer om søknadskriteriene i vedstående artikkel om IIW.
Søknad på e-post til: post@sveis.no innen 8. januar 2016.

ne utgaven av SveiseAktuelt oppfrisker vi litt av hans virke for eventuelle
nye lesere.
Han har i en årrekke sammen med
kolleger ved NTNU og SINTEF løst
konkrete og praktiske problemer for
industrien. Men den grunnleggende
forskningen hans er mest kjent utenfor
landets grenser. Betydning har han
også hatt for forbedring av sveisestrømkilder og utstyr. Einar Halmøy
fullførte sin siv.ing. utdanning på
NTNU i 1965. Senere fulgte doktorgrad om plasmafysikk og funksjonsforskning ved Columbia University.
Senere kom han i kontakt med folk

som jobbet med sveiselysbuer ved
Kungliga Tekniska Høgskolan i
Stockholm. Etter to – tre år forflyttet
han seg til SINTEF i Trondheim.
Halmøy jobbet også en periode på
seks år ved Statoils forskningssenter
før han ble utnevnt til professor i materialer og bearbeiding ved NTNU.
Einar Halmøy har også vært aktiv
innen NSF som forbundets hovedstyreleder i en 2 års periode frem til
1994.
Norsk Sveiseteknisk Forbund gratulerer professor Einar Halmøy med tilde■
ling av Yoshiaki Arata Award.

! The Yoshiaki Arata Award
The YOSHIAKI ARATA Award devoted himself for many
years to the development of ultra-high energy density
heat sources and their applications to welding, cutting
and other thermal materials processing. He also played
an important role in the establishment of modern Welding
Engineering, Plasma Engineering and High Temperature
Technology based on basic physics and materials sciences. For many years, Prof. Dr. Yoshiaki Arata was extremly committed to IIW activities. He was a prominent
member and made remarkable contributions to Commission IV since its establishment. He also initiated a new
IIW Working Unit for Welding Research Strategy in order to promote international collaboration and interaction, serving as its first Chairman from 1981-1986.

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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The Specialists in welding integration

No Need for Retightening:

Kan bidra til millionbesparelser på norsk sokkel
Norsk-svensk industrisamarbeid lanserer innovativ løsning som vil bidra
til sikrere industriarbeidsplasser og besparelser i millionklassen for oljeog energibransjen.
No Need for Retightening (NNFR) er
resultatet av et samarbeid mellom
Nord-Lock International og Dokka
Fasteners AS. NNFR er en banebrytende boltsikringsløsning som vil påvirke sikkerhet og gi store kostnadsbesparelser for mange næringer i
årene som kommer. Løsningen ble
også nominert til ONS Nomination
Award i 2014.
Roper etter innovative
løsninger
Med dagens fallende oljepriser ropes
det høyt fra olje- og gassbransjen om
innovative løsninger som kan bidra til
kostnadseffektivitet og smartere måter
å jobbe på.
– No Need for Retightening (NNFR)
innehar egenskaper som kan bidra til
millionbesparelser på norsk sokkel,
og ikke minst vil løsningen bidra til
sikrere arbeidsplasser og redusere
uønskede hendelser, forteller Petter

Viken, Business Developer Oil&Gas i
Nord-Lock AS. NNFR marginaliserer
behovet for å etterstramme bolter på
oljerigger, noe riggeiere er pålagt å
gjøre. Beregninger viser at løsningen
kan gi en levetidsbesparelse for rigger
på inntil 150 millioner kroner grunnet
redusert behov for etterstramming.
Fallende gjenstander på olje- og gassinstallasjoner er også et kjent problem
i bransjen og kan føre til fatale konsekvenser. På grunn av vibrasjoner og
dynamiske belastninger på installasjonene, løsner bolter og gjenstander faller ned. Ifølge bransjens egen statistikk vist på www.oljefakta.no, skjer
slike hendelser i snitt hver tredje uke
på norsk sokkel.
Lanseres først i Norge
Nord-Lock International er et svensk
selskap med virksomhet i flere land
og har i over 30 år utviklet låseskiver
med unike egenskaper som benyttes i

store industriapplikasjoner som blant
annet oljerigger, vindmøller, jernbane
og bruer.
Dokka Fasteners AS på Dokka, har i
over 100 år utviklet og produsert bolter og skruer. Samarbeidet mellom de
to selskapene har nå resultert i sikkerhetskonseptet No Need for Retightening som nå lanseres i Norge. Konseptet vil suksessivt bli lansert i øvrige europeiske land.
For mer informasjon:
Nord-Lock AS, v/ Petter Viken,
984 51 922,
e-post: petter.viken@nord-lock.com,
www.nnfr.no,
www.nord-lock.com,
■
www.dokkafasteners.com

Kemppi med oppdatering i produksjonen
Nylig ble produksjonen av sveisepistolfamilien MMT/PMT 42W midlertidig stanset for å revidere det mekaniske designet, samt å bedre
isolasjonsevne og kjøleeffekt.
Ingeniørarbeidet er fullført og vellykkede tester viser forbedringer på
de nevnte områdene. – Vi beklager
at dette har medført forsinkelser i levering av disse pistolene, sier
Kemppi i en pressemelding.
Det er totalt gjennomført seks separate designendringer i oppgraderingen, inkludert en revisjon av isolasjonsmateriale som brukes. Desig-
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nendringene gjør montering enklere,
de sikrer nøyaktighet og løser eventuelle variasjoner i kjøleeffekt.
– Resultatene er gode. Pistolene er
mer effektive, og vi tror kundetilfredsheten vil høynes gjennom mer
pålitelig ytelse. Dette er gode argumenter for å øke salget av MMT/
PMT 42W pistolene.
Se også www.kemppi.no

Alle MMT/ PMT 42 modeller som er
oppgradert er merket med et lite spor
ved bunnen av halsringen.
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Outotec hever
sveising til nye
høyder med
Kemppi ARC
System 3
Turula-verkstedet bruker modulene i Kemppi ARC System 3 til å forbedre kvalitet og produktivitet gjennom
hele sveisekjeden.
På Outotecs Turula-verksted i Outokumpu i Finland har
de rundt 70 MIG/MAG-enheter, og 60 heltidssveisere
lager maskineri og utstyr i verdensklassen for krevende
kunder som driver med utvinning, prosessering og bearbeiding av metaller. De leverer alt fra kompaktorer og
omformere til syretanker og flotasjonsceller. For å sikre
kvalitet og produktivitet i produksjonen, deriblant
evnen til å generere tilhørende dokumentasjon automatisk, har bedriften god nytte av Kemppi ARC System
3-modulene, som dekker alle sider av verkstedets sveisevirksomhet.
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Outotec
Det er 200 ansatte ved Outotecs
Turula-verksted, og i alt har Outotec 4500 ansatte. Outotec arbeider i 25 land og driver forretning i
mer enn 80.
Outotec leverer ledende teknologiske metoder og tjenester for
bærekraftig bruk av Jordens naturressurser. I kraft av å være en
global leder i teknologi for behandling av mineraler og metaller, har vi i løpet av flere tiår utviklet mange banebrytende metoder
for kundene våre i metall- og
bergverksbransjen. Vi leverer også
innovative løsninger for industriell vannbehandling, utnyttelse av
alternative energikilder og kjemisk industri. Outotec-aksjene er
notert på NASDAQ OMX Helsingfors.

Alle sider av sveisevirksomheten
dekkes
Med de modulære verktøyene har Turula-verkstedet fått omfattende systemer for prosjektplanlegging, -styring
og -oppfølging på plass. Sveisprosjektene blir i sin helhet administrert på en
systematisk måte, og dokumentasjonen settes automatisk sammen mens
prosjektet pågår. For eksempel er tiden det tar å generere prosjektdokumentasjon, inkludert NDT-inspeksjoner og oversikt over sveisere og deres
kvalifikasjoner, blitt redusert fra timer
til bare noen få minutter.

’’

Vi pleide å bruke minst to
timer på å skaffe sveiseinformasjon fra ERP-systemet, skrive
ut og skanne kvalifikasjoner, og
samle all WPS-informasjonen
manuelt. Nå kan jeg, ved hjelp
av modulen for produksjonsbehandling, ArcPM (Production
Management), generere en
PDF på bare fem minutter,”
sier Antti Nykänen, teamleder
for sveising (IWE, VT2) i
Outotec.

Det er lett å generere nye sveiserkvalifikasjoner og -sertifikater i modulen
for personalkvalitet, ArcPQ (Personnel Quality), og kvalifikasjonsoppdateringer og utløpsdatoer er under full
kontroll. Dette er svært nyttig, gitt at
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en sveiser kan ha fire forskjellige kvalifikasjoner som må oppdateres med
jevne mellomrom. Like lett er det å
holde rede på og oppdatere alle relevante data om gasser, tilsatsmateriale
og hovedmaterialer.
Alle spesifikasjoner for sveiseprosedyre lagres i skyen, og nye dokumenter kan produseres i en fart. For eksempel kan du, ved å opprette en preliminær sveisespesifikasjon (pWPS),
enkelt lage et kvalifikasjonsdokument
for sveiseprosedyre (WPQR) og en
spesifikasjon for sveiseprosedyre
(WPS). Disse klargjøres for hvert
sveiseprosjekt og lagres sammen med
alle sveiser, tegninger og testplaner i
modulen for konstruksjon ArcE
(Engineering). Prosjektfremgangen
overvåkes via ArcPM-modulen.
Garantert kvalitet
Nøkkelelementet i dette modulære
systemet er kvalitetsmodulen, ArcQ
(Quality). I tillegg til å gi en kvalitetsgaranti ved bruk av krevende materialer som duplex-stål, bidrar denne modulen også til å unngå hendelige feil.
Så snart en sveis er ferdig, angir sveiseren «Sveis fullført» i systemet.
Sveiseledelsen kan gjennomgå den
daglige fremgangen på en enkel måte
via Internett, og sveisere har oversikt
via en skjerm plassert i pauserommet.
Det lages en testplan før hvert prosjekt, og alle sveisene og deres tilhørende tegninger lagres i ArcE-modufortettelse side 22
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Markus Mutanen, anleggsleder, Outotec.

len. Mens et prosjekt er underveis, overvåkes fremgangen via ArcPM-modulen. Dette inkluderer inspeksjonsdokumenter og registrering av alle tenkelige oppdateringer i prosjektet. For hver eneste sveis er det en
ramme hvor det kan avkrysses enten for OK eller reparer.
«Kvaliteten er avgjørende for kundene våre, ikke minst
fordi produktene våre ofte utplasseres i svært ugjestmilde miljøer hvor en defekt kan ha dyrebare konsekvenser. Dermed er vår evne til å bevise kvalitet i henhold til EN ISO 3834 en opplagt konkurransefordel,»
sier anleggsleder Markus Mutanen i Outotec.
Outotecs Turula-verksted tok i bruk Kemppi ARC System 3 i 2014. Det foreligger planer om å utvide systemet
til andre verksteder, og i tillegg vurderes det utvidelse til
■
viktige underleverandører.
Automatisert dokumentasjon reduserer leveringstiden med måneder
Dokumentasjon
Kemppi
løsning

Sveiseproduksjon

Tradisjonell
løsning

Sveiseproduksjon

€
Dokumentasjon

€
Tid

Leveringspunkt
(Kemppi løsning)

Levringspunkt
(Tradisjonell løsning)

Gjennomsiktigheten og sporingsmulighetene
reduserer reparasjoner med 50%
Traditional
Solution

50 %
Kemppi
Solution
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Aluminiumssveisetråd
som reduserer trådspon
og gir mer kostnadseffektiv sveising

Bort med sponproblemet
Trådprosessen NT bruker patentsøkt produksjonsteknologi for å eliminere mikropulver og slipevirkningen fra overflater som oppstår under strekking av
tråden. Denne teknologien minimerer eller eliminerer
sponproblemet, og gir dermed mye bedre mateegenskaper og buestabilitet.
Trådteknologien NT produserer en ren aluminiumstråd av høy kvalitet som ikke vil blokkere sveiseapparatets trådleder. Resultatet er mindre slitasje på
kontaktrør og trådledere, som dermed ikke må skiftes
ut så ofte eller på grunn av trådspon. I tillegg til reduserte kostnader ved utskifting av kontaktrør og trådleder, reduserer også OK Autrod aluminiumstråd
nedetid, og gir i det lange løp økt levetid for sveisepi■
stolen. For mer informasjon: www.esab.no
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 165 cm. hoy - 50 liter
6WDQGDUGÀDVNH

NT-teknologi produserer en ren aluminiumstråd av
høy kvalitet som ikke blokkerer sveiseapparatets
trådleder og gir bedre mateegenskaper og dermed
mer kostnadseffektiv sveising. ESABs OK Autrod
egner seg for all GMAW-bruk med 5xxx-legeringer
med diameter 1,2 mm og 1,6 mm.
Trådspon oppstår som resultat av utstyrets og trådenes egenskaper. Mikropartikler eller skall fester
seg til veggene i sveiseapparatets trådleder og har en
slipevirkning på tråden under produksjon, noe som
fører til trådspon. Slipevirkningen av berøring
mellom tråd og tråd under spoling gir avskalling
under sveising som også bidrar til trådspon. Spon
samles vanligvis opp inni trådlederen, men kan også
samle seg på matehjul og kontaktrør. Blokkerte trådledere fører til hyppigere utskifting av kontaktrør og
trådleder, nedetid og at arbeid må utføres på nytt.

ET!
NYH

Migma® flaske - 116 cm hoy - 33 liter

ESAB Welding & Cutting Products har utvidet
tilsatsmateriallinjen OK Autrod med aluminiumstråd for GMAW. OK Autrod aluminiumstråd bruker NT-teknologi, den nyeste innovasjonen i trådproduksjon, for å redusere eller eliminere trådspon.

Foto: Tore/Tastatore
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Global stålgigant valgte Lade metall
Lade Metall AS har nylig vunnet store leveranser av syrefast stål til den
globale stålgiganten Outokumpu. Det finske konsernet har levert stålkonstruksjoner til noen av verdens mest spektakulære byggverk.
Avtalen med Outukumpu er en solid
anerkjennelse av fagkunnskap og kompetanse opparbeidet gjennom mer enn
40 års virksomhet i Trondheim.
– Det er snakk om mye stål og vi forventer arbeid for mange år fremover.
Jeg ser store muligheter for Lade Metall. Vi har tatt inn ekstra folk og nå
jobber vi tre skift.
Selskapet som holder til på industriområdet Heimdalsmyra i Trondheim
leverer en rekke stålprodukter, som
megahold-anke til oppdrettsnæringen,
valsing av rør og konuser og knekking
av ulike spesialprofiler. Syrefaste
skipskott for kjemikalietankskip og
korrugerte vegger for offshoremoduler utgjør også en viktig del av produksjonen.
– Leveransene til Outokumpu er plater i syrefast stål til kjemikalietankskip, sier Håkon Pharo, skipsingeniør
og daglig leder av Lade Metall AS.
70 tonn i uka
Hver uke ruller det nå ut i snitt tre trai-

lere fra Lade Metall lastet opp med til
sammen ca. 70 tonn bearbeidet stål.
Outokumpu er et av at verdens ledende stålkonsern og leverer stål til
noen av verdens mest spektakulære
byggverk. På referanselista står blant
annet den 540 meter høye skyskraperen One World Trade Center i New
York og det gigantiske solcelleanlegget Crescent Dunes i Nevadaørkenen.
Outokumpo er også involvert i skipsindustrien, og valget falt på Lade Metall som underleverandør til konstruksjonen av flere kjemikalietankskip.
– Bygging av kjemikalietankskip stiller høye krav til kvalitet og presisjon i
alle arbeidsprosesser. Frakt av flytende kjemikalier skjer ikke uten risiko for mannskap og miljø. Skipene
har derfor kompliserte lastesystemer
og er konstruert i materialer spesielt
tilpasset lastene skipene skal frakte,
forteller Pharo.
Ifølge Pharo er leveransene til Outokumpu en optimal utnyttelse av spisskompetansen Lade Metall AS har på

Daglig leder Håkon Pharo (til venstre) er
glad for at bedriften har fått avtale om
leveranse til finske Outokumpu.

behandling og bearbeiding av syrefast
stål.
– Er det noe vi kan så er det å håndtere
syrefast stål, sier Pharo.
For mer informasjon:
Håkon Pharo, 926 06 256,
mail: hp@lademetall.no

■

Oljeleverandørene slår tilbake
AV: FINN LANGELAND, KOMMUNIKASJONSDIREKTØR, NORSK INDUSTRI

Utbyggingen av gigantfeltet Johan
Sverdrup har resultert i milliardkontrakter til norske oljeleverandører. Sist
ute var Kværner, som på forsommeren
fikk en kontrakt på å bygge en boligplattform til 6,7 milliarder. Flaggene
gikk selvsagt til topps på Stord. Også
Aker Solutions og Aibel har tidligere
vunnet store Sverdrup-kontrakter,
mens Apply Leirvik skal bygge boligmoduler til to millarder kroner.
Vi tror det blir mer Sverdrup-jubel for
norske leverandører i årene som kommer. Etter at en rekke store utbyggingsoppdrag forsvant til Korea i
2013, har norske leverandører jobbet
meget intenst med kostnadskutt og effektivisering. Slikt gir resultater. Selv
om Statoil insisterer på at selskapet
ikke driver med veldedighet, har kritikken etter Korea-kontraktene vært så
sterk, at dette bakteppet nok har vært
en del av helhetsbildet for selskapet.
To traktorer på Jæren

Da oljeeventyret startet i Norge, for
snart 50 år siden, bestod norsk leverandørindustri billedlig fortalt av to
traktorer på Jæren. I dag er norsk leverandørindustri absolutt verdensle-

dende; både konkurransedyktig og
delvis dominerende ikke bare i Nordsjøen, men også på oljefelt bokstavelig talt verden over. Historien om
norsk leverandørindustri er historien
om kreativitet, ingeniørkunst, viljestyrke og gjennomføringsevne. Hatten
av for de mange store og små selskapene i denne klyngen!
Så er det ting som har skjedd. F eks
byråkratiseringen av kontraktene. Det
er åpenbart noe strukturelt galt når
Ståle Kylllingstad, gründer og konsernsjef i IKM-gruppen, må levere
37 000 sider dokumentasjon for en ordre på noen få tusen kroner. Et annet
utviklingstrekk som vi kan se har funnet sted, er at norske leverandører kjøper seg kapasitet i utlandet, slik at
man kan slippe unna det tidvis tilnærmet uhåndterbare norske kostnadsnivået.
Flere bein å stå på
Men er internasjonaliseringen av
bransjen et onde? Ikke etter min mening. Jeg tror at det er en styrke for leverandørbedriftene å ha flere bein å
stå på. Jeg tror at vekst ute på sikt generer også vekst hjemme. Og hva

ingeniørkompetanse angår: Det er
svært mange flinke ingeniører i verden som ikke har norsk pass.
Plattformene på Johan Sverdrup har
en samlet verdi på 90 milliarder kroner. Boringen kommer til å koste
16–17 milliarder, mens det skal legges
rør for 9-10 milliarder. Det er svært
mange milliardkontrakter som ennå
ikke er tildelt. Jeg tror det blir mange
hyggelige kontraktstildelinger for norske leverandører også i årene som
kommer. Det er bra for bedriftene og
bra for Norge. For å si det på filmspråket:
The empire strikes back. Godt er det.

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 1-2016 er 13. februar
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Kværner vinner sitt tredje
stålunderstell for Sverdrup
Kværner har signert kontrakten for levering av stålunderstellet til prosessplattformen på Johan Sverdrupfeltet. Med denne tildeling skal Kværner levere de tre største av de fire stålunderstellene til Johan Sverdrup, i
tillegg til et av plattformdekkene. Verdien på dagens kontrakt er om lag 1 milliard kroner.
Den nye leveransen vil inkludere
ingeniørtjenester, innkjøp og fabrikasjon. Ingeniørarbeidene vil bli utført
ved Kværners kontorer i Oslo og starter umiddelbart. Prosjektledelsen skal
være basert ved Kværners anlegg for
avanserte stålunderstell i Verdal. Her
vil også prefabrikasjon og sammenstilling starte fra sommeren 2016.
Understellet til prosessplattformen
skal leveres sommeren 2018. Aktiviteten vil være høyest sommeren 2017
når omtrent 180 ansatte kommer til å
jobbe på prosjektet.
– Kontrakten er vunnet i internasjonal
konkurranse, og bekrefter Kværners
posisjon som en av industriens ledende leverandører av stålunderstell.
De forbedringene vi har gjennomført
de siste årene gjør at vi kan tilby nye
stålunderstell til samme pris som for
15 år siden. Samtididig er vi bevisste
på at vi må holde fokus på sikker
gjennomføring, forutsigbar timeplan
og avtalt kvalitet. Resultatet av dette
er at vi har en sterk konkurransekraft
og samtidig fornuftige marginer. Jeg
er glad for at kundene våre bekrefter
at vi er en leverandør som tilbyr en at-

traktiv kombinasjon av teknologisk
ekspertise og kostnadseffektivitet, sier
Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.
Dagens tildeling sammen med de to
tidligere inngåtte kontraktene på leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup forsterker mulighetene for strategisk utvikling av ekspertisen ved anlegget i Verdal de kommende årene,
og gir en god aktivitet frem til sommeren 2018.
– Vi er veldig glad i dag! Med kontrakter på leveranse av de tre største
stålunderstellene til Johan Sverdrup i
ordreboka har Kværner et godt og forutsigbart fundament som basis for
kontinuerlig forbedring og langsiktig
planlegging rundt videre utvikling av
Kværner i Verdal. Basert på lang erfaring med og spesiell oppmerksomhet
på EPC prosjektgjennomføring tilbyr
vi sømløse integrerte løsninger for
våre kunder. Dette kombinert med
langsiktige relasjoner i leverandørmarkedet gjør oss i stand til å tilby
fleksibilitet for våre kunder, sier konserndirektør Sverre Myklebust.
Kværner har levert mange av verdens

Ingeniørarbeidene vil bli utført ved
Kværners kontorer i Oslo.

mest krevende offshore prosjekter inkludert majoriteten av Norges offshore olje- og gassplattformer. Det
nye stålunderstellet vil bli nummer 46
i en serie av stålunderstell fra Kværner i løpet av de siste 45 årene.
Kontraktspart er Kværners heleide
datterselskap, Kværner Verdal AS.
Fakta om stålunderstellet til
prosessplattformen:
Kontrakt:
EPC
Høyde:
141,5 meter
Load-out vekt:
17 700 tonn
Topp elevasjon:
28 m x 80 m
Bunn elevasjon:
60 m x 80 m
Peler:
20

■

Prosjektledelsen skal være basert ved Kværners anlegg for avanserte stålunderstell i Verdal. Her vil også prefabrikasjon og
sammenstilling starte fra sommeren 2016.
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HI messen i Herning
samlet 16.800 mennesker
på 3 dager i september
Etter tre hektiske dager med det ypperste innen for dansk industri, ble hi teknologi- og industrimessen 2015 avsluttet torsdag 24. september. Ikke mange norske var å se på messen, men noen leverandører og kunder hadde funnet veien til
Herning. Sveiseaktuelt møtte noen av dem.
HI-messen hadde en fremgang i besøket, og ble besøkt av mere enn 16.800
gjester, og det er vel 300 flere enn på
den siste hi-messen i 2013.
– Skal vi dømme etter det jeg hører fra
utstillerne, er overskriften voksende
optimisme, siger Georg Sørensen, administrerende direktør i MCH A/S,
som gleder seg over de positive meldingene.
– Vi kan også glede os over, at de besøkende roser kombinasjonen av utstilling og konferanser. Vi opplever
også at gjestene har vært meget forberedte og målrettede. Det er også med
stor tilfredshet, at kompetanseutveksling – også mellom utstillere – har resultert i konkrete løsninger. Kompetanseutveksling, når mennesker møtes, er nettopp en av messens styrker,
siger Georg Sørensen.
På Kemppi sin stand møtte vi
Erik Fusdahl
Hvorfor deltar dere på denne
messen?

Som en anerkjent og betydelig leverandør av kompetanse og kvalitet siden oppstarten av Kemppi Danmark
på 80 tallet har Kemppi alltid vært representert på HI messen. I motsetning
til den tidligere industrimessen ved
Norges Varemesse i Norge har HI
messen klart å opprettholde en sveiseprofil og antall besøkende har ikke utviklet seg negativt som i Norge. For
oss er det viktig å være representert og
utvide vårt kontaktnett både mot forhandlere og sluttkunder i Danmark. Vi
møter også enkelte kunder fra Norge
på denne messen.
Hvilke erfaringer har dere gjort så
langt på messen?
Jeg synes messen i år var en positiv
utvikling fra forrige messe. Kundene i
Danmark har blitt mer opptatt av
«Product Life Cycle Cost» og ser ikke
lenger på en investering i en sveiseløsning som en ren kostnad ved kjøp,
men vurderer Kemppi mot øvrige leverandører. Tradisjonelt har Kemppi
gjennom egen produksjon av kretskort

Erik Fusdahl med Kemppi sin nye hånholdtløsning for styring
og sveiseutrustningen, Arc Mobiule Control.
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og alle vitale komponenter i sveiseutrustningen bevist stabilitet, kvalitet
og lang levetid i tillegg til gode
lysbueegenskaper. Videre ser vi stor
interesse for Validering av sveiseutrustningen der vi har en allsidig og
effektiv løsning for alle fabrikater i
vår Arc Validator. Endelig traff vi
også en rekke kunder som ser konseptet med sveiseledelse og dokumentasjon som et konkurransefortrinn,
interessen for vårt Kemppi Arc System var meget bra.
Vi fikk også vist frem våre kompetente medarbeider i form av deltakelse
fra samtlige i Kemppi AS.
Vi traff også enkelte norske kunder,
noen nye og noen vel kjent. De var på
mesen for å få innspill på produkter,
løsninger, automasjon og sveiseledelse i tillegg til øvrige interessante
produktområder. I Norge gjennomføres det årlige sveisedager i regi av
NSF og bransjen treffes jevnlig her.
For noen er det nok ønskelig med et
forum som HI mellom Sweizen &

Kemppi sin nye Fastmig X løsning. Kemppi sin nye Arc
Validator.
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På bildet over til høyre ser vi Migatronics salgssjef DK/N Henrik Just Kristiansen og til høyre eksportsjef Claus Pagh fra Migatronic
Automation. De står ved et anlegg som viser 2 industriroboter som samarbeider om TIG og plasmasveising av rustfrie bagasjemerker. Den ene roboten håndterer emnene og den andre sveiser både med TIG og med plasma.

Schneiden i Essen for å oppdatere seg
og egen produksjon.
HI messen er en industrimesse som
kan sammenlignes med Teknisk messe
i Norge. På HI stiller sveisebransjen
sterkt, mens i Norge er den fravæ-

rende. Hvorfor er det etter din oppfatning slik?
Vi i Kemppi og bransjen generelt opplevde synkende antall deltakere på
Den Tekniske Messen. Deltakelsen
var relativt kostbar og alternativet var
å bruke disse midlene i direkte kunde-

Kim Robin Skårsmoen og Martin Tandberg fra Welmax var 2
nordmenn vi møtte på egen stand på HI messen.
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Hos Air Liquide fant vi ingen nordmenn, men en blid og hyggelig danske, Jes Munch som stolt viste frem Air Liquides nye
Exceltop som for første gang ble vist på det danske markedet.

arbeid. I Danmark er det vel også riktig å fremheve at reisetid og avstand
gjør det betydelig enklere å besøke
HI.
Erik Fusdahl avrunder med å si at
Kemppi nå også er representert i
industriklyngen Lindø Industripark

Hos AGA fant vi ingen norske representanter. Her var det
tydelig fokus på deres produkt Genie.
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Fv. Produktsjef Jan Heggum og Salgsdirektør Frode Hagen
viser fordelene med NSSW ICF prosess.

hvilket gir oss fornuftige muligheter
over hele Danmark. Våre softwareløsninger der man ved hjelp av mobiltelefon eller tablet kan betjene en sveisemaskin med all funksjonalitet slår
godt an. Arc Validator er en etterspurt
og god løsning for validering av sveiseutrustningen fra alle produsenter.
Kemppi ArcSystem for sveiseledelse
og dokumentasjon er et kommende
marked. Videre vil jeg fremheve at
Bladt Industries som en viktig aktør
etter et omfattende samarbeid med
kvalitet og effektivitet i fokus har investert i våre høyteknologiske løsninger.

ESAB hadde messens største og fineste bil på sin stand. Heller ikke på denne standen møtte vi noen fra Norge.

En annen nordmann vi møtte på
messen var Jan Heggum fra NST
Hva er årsaken til at NST deltar på
denne messen?
NST har mange kunder i Danmark og
ønsker å være tilstede og markedsføre
oss og også finne nye potensielle
kunder. Danmark er og har vært ett
viktig marked for oss i mange år.
Hvilke erfaringer gjorde dere
på messen?
Messe er messe og vanskelig å måle

effekten av vår tilstedeværelse der,
men vi hadde en del potensielle
kunder og hyggelig besøk innom og
arbeider nå videre med disse.
Treffer dere mange norske kunder?
Få norske kunder, men også noen
svenske som var innom og slo av en
hyggelig prat om sveis.
Vi tror de Norske kundene som var
der ville få nye ideer og impulser for å
effektivisere sin produksjon mot kom-

mende prosjekter. At det ikke var så
mange Norske skyldes kanskje den
nedturen som er i oljeindustrien for tiden.
Heggum understreker at Hi messen er
kanskje ikke godt nok kjent for industrien i Norge.
Til slutt benytter Jan Heggum muligheten til å nevne at NST har i år ny
versjon av en av de ledene «offshore
trådene NSSW SF-3AM» Denne har

/ Perfect Welding

DEN
DEN PERFEKTE
PERFEKTE
LYSBUEN
LYSBUEN E
ER
RM
MULIG.
ULIG.
FORDI
FORDI VI
VI H
HAR
AR U
UTVIKLET
T VIKLET ET
ET
INTELLIGENT
INTELLIGENT SVEISESYSTEM.
SVEISESYSTEM.
/ Med en helt nykonstruert
nykonstruert MIG/MA
MIG/MAG-sveiseapparatplattform
G-sveiseapparatplattform TPS/i leder Fronius
Fronius sv
sveisebransjen
eisebransjen over
over i en ny
ny tidsaltidsalGHU'HQRYHUYLQQHUHOOHUʊ\WWHUGHJMHOGHQGHJUHQVHQH%UXNHUHQSURʉWWHUHUS§DSSDUDWHUVRPNDQWLOSDVVHVLQGLYLGXG
HU'HQRYHUYLQQHUHOOHUʊ\WWHUGHJMHOGHQGHJUHQVHQH%UXNHUHQSURʉWWHUHUS§DSSDUDWHUVRPNDQWLOSDVVHVLQGLYLGXelt og utvides etter hvert,
hvert, og som utmerker
utmerker seg gjennom hø
høyy intelligens og omfattende k
kommunikasjonsfunksjoner.
ommunikasjonsfunksjoner.
'HHUHQNOHUH§EHWMHQHNDQEUXNHVXQLYHUVHOWRJKDUQHVWHQXEHJUHQVHW\WHOVHVHYQH
'
HHUHQNOHUH§EHWMHQHNDQEUXNHVXQLYHUVHOWRJKDUQHVWHQXEHJUHQVHW\WHOVHVHYQH

30

www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2015

Nordmannen Vidar Olsen i dyp konsentrasjon med innstilling
av regulator for gassforsyning til laser på Praxair sin grønne og
trivelige stand.

eksistert i mange mange år, men er nå
ytterligere spisset med hensyn til
sveisbarhet for å møte kundekrav.
Siden vi ikke fant noen nordmenn på
Migatronic sin stand ble vi mottatt av
salgsjefen for Norge, danske Henrik
Just Kristiansen og hans kollega Claus
Pagh fra Migatronic Automation, som
forklarer at utover Migatronic sveiseprosesser ville de også vise med
denne cellen at de er klare til å ta de-

Dansk Svejseteknisk Landsforening benyttet anledningen til å
profilere seg på messen. På bildet ser vi styremedlem Poul
Brown Petersen og sekretær Monica Wenøe.

res kunders utfordring opp når det
gjelder sveising og automasjon på
høyeste nivå. De opplever en stor
interesse fra skandinaviske kunder om
å trekke outsourcet produksjon hjem
igjen, men dette kan kun la seg gjøre
hvis man automatiserer så mye som
overhode mulig. Dette krever at man
behersker den ypperste sveisekompetense i kombinasjon med den mest
avanserte automasjonsteknologi. Her-

under, avansert sveisefugefølging, vision teknologi og roboter som samarbeider.
Alt i alt en interessant messe der arrangøren hadde sørget for at alle sveisefirmaene var samlet i en og samme
hall. En messe som er vel verdt et besøk. Litt kortere avstand fra Norge og
litt mindre forhold enn på Essen-messen.
■
Neste HI messe kommer i 2017.

VIL DU BLI SVEISEINGENIØR - IWE?
Universitet i Agder starter opp nytt kurs for sveiseingeniører i januar 2016. Kurset
følger et normert opplegg fra det internasjonale sveiseinstituttet – IIW og leder
frem til diplom som International Welding Engineer – IWE. Alle kandidater skal
godkjennes av Norsk Sveiseteknisk Forbund, og kravet for å få utstedt IWE-diplom
er en relevant BSc. Det er også mulig å følge kurset uten å løse ut IWE-diplom.
Kurset baserer seg på fjernundervisning kombinert med fem samlinger i helger.
I tillegg er det en prosjektoppgave og arbeidsuke med praktisk sveiseopplæring.
Kurset undervises på engelsk og alt læremateriall er på engelsk. Eksamen kan
besvares på norsk eller engelsk.
Kursprisen er NOK 80.000,- som inkluderer lunsj på samlingene.
For informasjon om gebyrer til NSF, se: www.sveis.no
Mer informasjon om kurset finnes på UiA sine nettsider – se www.uia.no.
Du kan også sende en epost til iwe@uia.no eller kontakte kursansvarlig
Tor John Rødsås ved UiA på telefon 37 23 32 66.
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LSI Welding med Drammens
eneste Compact Cladding Cell
LSI Welding AS er et mekanisk verksted på Holmen i Drammen. Da SveiseAktuelt besøkte bedriften nylig ble vi
tatt hyggelig i mot av adm. direktør Lars Krogsund og produksjons- og kvalitetssjef Dag Larsson.
Bedriften har 18 ansatte hvorav 5 i administrasjonen. Av de 13 i produksjonen har de fleste fagbrev som sveiser
og/eller platearbeider, og gyldige sertifikater på ulike sveisemetoder. Samtlige ansatte innehar nødvendig sikkerhets- og kompetanserettet opplæring.

Etablert i 1989
Virksomheten ble etablert i 1989
under navnet Berger Sveiseservice AS
på Berger. Etter et par mellomstasjoner er bedriften nå lokalisert på Holmen og betrakter sitt kjerneområde
som Vestfold, Buskerud og Oslo, men
påtar seg også reiseoppdrag i hele landet.
– I tillegg til våre faste kunder leier
Lsi welding ut folk til ulike prosjekter
og oppdrag. Våre ansatte har erfaring
med og er vant til å jobbe ute på prosjekter, forteller Lars Krogsund daglig
leder og partner i selskapet.
Rent og ryddig over alt
Produksjons- og kvalitetssjef Dag
Larsson tok oss med på en omvisning
i bedriften, og vi merket oss hvor rent
og ryddig det var over alt.
– Vi har regler, rutiner og systemer for
det meste her i huset, og det er nødvendig for å oppfylle kravene fra
kunder og myndigheter.

Adm. direktør Lars Krogsund til venstre, og produksjons- og kvalitets-sjef Dag
Larsson i det avgrensede området for bearbeiding av hvite materialer.

Dag Larsson ved ”sertifikat-veggen”. LSI Welding er sertifisert etter følgende standarder: NS EN ISO 9001, NS EN ISO 3834-2 og NS EN 1090-2 EXC 4.
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Bibliotek med sveiseprosedyrer
Larsson har hatt ansvaret for implementeringen av kvalitetssikrings-systemene. Til daglig steller han med all
teknisk dokumentasjon til kunder, og
sveiseledelse med utarbeidelse av
WPS til ulike sveiseoppdrag. Han er
også ansvarlig for bedriftens eget
bibliotek
med
sveiseprosedyrer
(WPQR) laget etter 15614-1 og
15614-7 (Cladding).
– Vi legger stadig nye WPQR avhengig av hva våre kunder trenger. Vi
bruker WELD EYE til å lage WPS'er
og gir full oversikt over personellsertifiseringen med signering hver 6 måned og fornyelser etter 3 år. WELD
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I den store, praktiske produksjonshallen
er det lyst og ryddig.

EYE brukes av de fleste i dag og de
samarbeider med f.eks Teknologisk
Institutt som legger alle personalsertifikatene direkte inn på WEB når de er
godkjent. Da kan vi skrive ut originale
sertifikater som kan videresendes
kunder, poengterer Dag Larsson.
Praktisk produksjonshall med
Drammens eneste Cladding Cell
I den 1200 kvm store produksjonshallen er det hele tre traverskraner med
ulike kapasiteter; på henholdsvis 10
tonn, 2x6,3 tonn og 2x5 tonn. I tillegg
til en moderne maskinpark har hallen
et eget avgrenset område for bearbeiding av hvite materialer.
I høst var også deres nyinvestering; en
Fronius Compact Cladding Cell på
plass. LSI har WPQR på grunnmateriale: F65 og S355. Begge er lagt med
Inconel 625 sveisetilsett.
– Produksjonshallen som har kjøreporter i hver ende for håndtering av
store kolli, ligger inntil Drammenselva med tilgang til dypvannskai for
kolli som skal transporteres med båt.
På samme område finnes også topp
moderne sandblåse-/malings-anlegg
som leverer etter Norsok-standard,
slutter sveiseansvarlig Dag Larsson.■
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LSI Weldings nyinvestering: En Fronius Compact Cladding Cell for TIG-Hotwire
Process.
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Kathrine Molvik vant Fredrikke Qvam-prisen!
Kathrine Molvik står bak sveise- og
materialteknologiselskapet FeC As,
som er etablert med kontor i gründerfellesskapet i ”Dampen” i Knarvik.
Som en av tre kvinnelige grûndere var
hun nominert til årets utdeling av
Fredrikke Kvam-prisen. Prisen skal
sette fokus på kvinner som står for nyskaping og innovasjon. Molvik gikk
til topps og mottok den gjeve prisen
under den årlige Damemiddagen i
Bergen nylig.
– Prisen gir ekstra motivasjon til å stå
på videre, og et løft nå som tidene er
noe dystre, sa Kathrine Molvik. Etter
at hun startet opp for rundt halvannet
år siden har markedet for denne typen
konsulenttjenster blitt tøffere. Mange
selskap innen oljenæringen har utsatt
vedlikehold og investeringer.
– Selv om det er tøffere tider, ser jeg
lyst på situasjonen. Pr i dag har jeg
kontrakter for ett år framover, forteller
Kathrine Molvik, som også er hovedstyremedlem i Norsk Sveiseteknisk
■
Forbund. (NSF)

NSF og SveiseAktuelt slutter seg til rekken av gratulanter og gleder seg med
Kathrine over Fredrikke Kvam-prisens heder og ære, og dessuten 30.000
kroner sponset av Innovasjon Norge.

ESAB STYRKER
ORGANISASJONEN
I NORGE
Er du en IWE som liker å gjøre forretninger - da er vi på jakt etter deg!
Vi leter etter en Key Account-selger som ønsker å satse og utvikle
seg innen sveising. Du starter fra hjemmekontor i Norge.
Se www.esab.no (Om ESAB / Jobbmuligheter / Ledige stillinger) eller bruk QR-koden.
www.esab.no
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Ruukki sertifisert for installasjon
av stålrammer
Ruukki har mottatt to nye sertifikater i forbindelse med installasjon av
stålstrukturer. Arbeid med sertifiserte prosedyrer øker driftssikkerheten
og reduserer risikoene som er forbundet med installasjonen.
Bærende stålstrukturer – for eksempel
i bygninger og broer – som er produsert hos Ruukki vil alltid være CEmerket i samsvar med standarden EN
1090. Dette dekker også sveisearbeid
i samsvar med standarden EN ISO
3834. Den sertifiserte produksjonen
gjennomføres ved Ruukkis fabrikker
i Oborniki i Polen og Gargždai i Litauen, i tillegg til ved anleggene i
Peräseinäjoki og Ylivieska i Finland.
Ruukki har også mottatt frivillig sertifisering i samsvar med EN 1090 og
EN ISO 3834 for installasjon av stålstrukturer. Målet med denne sertifiseringen er å minimere risikoen forbundet med installasjonen og øke driftssikkerheten under installasjon hos

SVEISEAKTUELT 04-2015  www.sveis.no

kundene. De nye sertifiseringene dekker alt installasjonsarbeid i de nordiske landene.
Forberedende arbeid for sertifiseringene ble utført i nært samarbeid mellom avdelingene for installasjon, sveising, kvalitetsarbeid og prosjektstyring. Sertifiseringene for Ruukki Construction ble godkjent av den uavhengige parten Inspecta Sertifiointi
Oy.
For mer informasjon:
Juha Saarelainen, Quality
Systems Manager,
Ruukki Construction,
tlf. +358 50 314 3367,
juha.saarelainen@ruukki.com

■
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Mobile sveisestrømkilder for byggeplass og verksted

Kompakte sveiseapparater
for rask innsats
Fronius har utvidet sin velprøvde TPS/i-serie med sveisestrømkildene TPS 270i C PULSE og TPS 320i C PULSE,
som har integrert trådmater. De nye strømkildene, som er konstruert for sveisestrømmer inntil 270 A og 320 A,
forener de fremragende egenskapene til TPS/i-plattformen i et spesielt kompakt hus og egner seg dermed
både for MIG/MAG-, TIG-DC- og elektrodesveising. Strømkildene kan brukes universelt, og takket være sin
plassbesparende konstruksjon er de ideelle for mobil bruk i verksted og bedrift samt på byggeplassen.
Wels, 21.10.2015 - Til tross for sin
kompakte konstruksjon innfrir TPS
270i C PULSE og TPS 320i C PULSE alle løfter når det gjelder kapasitet
og fleksibilitet. I tillegg til pulssveisepakken som følger med, kan du som
ekstrautstyr også få standardsveisepakken fra Fronius, samt prosessene
LSC (Low Spatter Control) og PMC
(Pulse Multi Control) til TPS/i. Takket
være tallrike forhåndsinnstilte karakteristikker og nyttige funksjoner som
SynchroPuls for TIG-lignende sveisesøm med skjellet utseende, blir arbeidet lettere.
Arbeidet med sveiseapparatet lettes
ytterligere av gjennomtenkte detaljer

som materuller som er entydig fargekodet tilsvarende trådspolediameteren, et seglass for rask kontroll av resterende trådmengde og et enkelt og
forståelig brukergrensesnitt.
Tallrike utstyrsalternativer og et omfattende tilbehør, som gass- eller
vannkjøling, fjernbetjening eller en
hendig PullMig-sveisepistol, gjør det i
tillegg enkelt å tilpasse apparatet raskt
til den enkelte brukssituasjon og oppgave. Strømkildene er heldigitaliserte,
og programvaren kan dermed problemfritt utvides eller oppdateres der
du er.
De nye apparatene kan brukes med
alle vanlige nettspenninger eller nett-

frekvenser, og kan dermed anvendes
over hele verden.
Slik oppnår sveisere som bruker TPS
270i C PULSE og TPS 320i C PULSE, fremragende sveiseresultater med
høy reproduserbarhet og maksimal
produktivitet uansett hvor de befinner
■
seg og uansett forhold.

 De nye sveisestrømkildene i TPS/i-serien fra
Fronius er perfekt egnet til
mobil bruk i verksted og
bedrift takket være sin
kompakte konstruksjon.

 Sveisestrømkildene TPS
270i C PULSE og TPS 320i C
PULSE (på bilde TPS 320i C
PULSE) er konstruerte for
sveisestrømmer inntil 270 A
og 320 A og forener de
fremragende egenskapene
til TPS/i-plattformen i et
spesielt kompakt hus.

De nye sveisestrømkildene i TPS/i-serien fra
Fronius, som den vannkjølte TPS 270i C PULSE,
utmerker seg med en spesielt kompakt konstruksjon.
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Air Liquide lanserer ALbee Online

For mer informasjon, kontakt: Jan Ferdi Olsen, Air Liquide Norway AS
jan.olsen@airliquide.com eller se www.albee.no – www.vibeeclub.no

En av Norges største laboratoriebedrifter
Mo i Rana | Glomfjord | Oslo | Porsgrunn

Materialtesting
Molab gjør tester for kvalifisering av sveiseprosedyrer i henhold
til nasjonale og internasjonale standarder. Med fokus på kvalitet
og rask responstid utfører vi en rekke tester:
> Strekkprøving
> Bøyeprøving
> Skårslag
> Metallografi
> Feritt-telling

> Mikro-evaluering
> Hardhetsmåling
> Utmatting
> CTOD
> Maskinering

sjursendesign.no 2015

Air Liquide Norway AS har lansert en
egen nettbutikk for kjøpeflasker –
www.albee.no. Air Liquide tilbyr
sveise- og skjæregass, nitrogen til
trykktesting samt helium. – Behovet
for å gjøre produktene våre lett tilgjengelig er viktig. Det skal være lett
for kunden å få tak i gass, så dette er
et stort skritt inn i den digitale tidsalderen. ALbee er en kjøpeflaske med
integrert regulator, så for kunden er
det en engangskostnad. Ingen leie og
ingen ekstra regulator er nødvendig,
sier Jan Ferdi Olsen, Network Developer hos Air Liquide Norway AS.
I tillegg til nettbutikken har vi lansert
V.I.bee Club, et lojalitetsprogram og
et nettsamfunn for ALbee brukere.
Her kan man tjene poeng på sine fyllinger, rekruttere venner og få neste
fylling gratis.
Lanseringen av www.albee.no styrker
vi vår posisjon som leverandør av gasser mot private og mindre bedrifter
som alltid har et behov for gass, men
ikke ønsker å leie flasker. ALbee Online er lansert for Norge, Sverige,
Danmark og Finland. Utover året og
inn i neste år lanseres nettbutikken
også i andre europeiske land hvor Air
■
Liquide er representert.

> Varmebehandling
> Korrosjonstesting
> Gnisterodering

Hva skjer i
2016
14. JAN:

NSF HOVEDSTYREMØTE

15. JAN:

OPPSTART IWE KURS
HOS UNIVERSITETET
I AGDER,
GRIMSTAD

2.-4. FEB:

IIW WINTER
MEETING, PARIS

FOR FLERE DETALJER OM ARRANGEMENTENE, SE WWW.SVEIS.NO
<HTTP://WWW.SVEIS.NO>
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Frank Hulbekkmo 916 31 399 frank.hulbekkmo@molab.no
Robin Andersen 907 30 060 robin.andersen@molab.no

www.molab.no
(+ 47) 404 84 100
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2016

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

22.000,-

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

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

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

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

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

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

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

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

www.sveis.no

NSFs HOVEDSTYRE 2015/2016
Erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87

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

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

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

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

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

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

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

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

®

Beskytter både deg og sveisen!
Ved all dekkgassveising oppstår ozon (O3), som er en fargeløs og giftig
gass. Den forårsaker blant annet hodepine, hoste, tørre slimhinner
og pustebesvær.
For å beskytte sveiserens helse har AGA utviklet unike
MISON® beskyttelsesgasser.

® MISON er et registrert varemerke i The Linde Group.

Nitrogenmonoksidet i MISON® reagerer svært lett med
ozon og danner øyeblikkelig oksygen og nitrogendioksid.
Denne kjemiske reaksjonen gjør at ozonverdiene i
sveiserens pustesone reduseres til et minimum.
Dette igjen beskytter helsen, forbedrer motivasjonen
og reduserer sykefraværet.

AGA
GA
PREMIUM
PR
EMIUM

MISON POSSIBLE
Hjelp sveiseren i spillet MISON POSSIBLE eller svar på noen spørsmål.
Vi lodder ut 5 stk iPader og 15 stk POLAR LOOP treningsarmbånd.

www.aga.no/MISON_info

Kemppi ARC System 3
Stop guessing – Start knowing
Med Kemppi ARC System 3 er hver sveis sporbar. Sveiseren, hans kvalifikasjoner,
sveiseprosedyre, alle innstillinger og maskinen som er brukt. For første gang i historien
kan man få alle nødvendige data fra hele sveiseprosessen planlagt, overvåket,
dokumentert og kontrollert med en eneste totalløsning, all sveisedokumentasjon fult
søkbar og sporbar i et system.

E  CON

Oppdag Kemppi på sosiale medier:

www.kemppi.com
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