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Forskningsrådet
støtter etablering av
et sveisenettverk

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

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

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

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

3

NSSW sømløse rørtråder gir
dokumentert best kvalitet og
sveiseøkonomi
NST er eksklusiv leverandør av NSSW (Nippon
Steel & Sumikin Welding) sømløse rørtråder
produsert med ICF-prosess.

www.nst.no

denne kompetansen for å bidra til et resultat som
tilfredsstiller dagens høye krav.
NST har Nord-Europas største lager med sveisemateriell i Drammen, samt lager i UK, Polen, Dubai
og Singapore. Kontakt oss for en fagprat om
sveising, økonomi og leveringstider.

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.

Bilde: Philly Shipyard, Shan Cerrone

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

NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd

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

Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Flux

Lite etterarbeid på ferdig sveis
A

B

C

D

E

F

G

H

NSSW-ICF produksjonsprosess:
A. Strip emne

E. Tråden trekkes

B. Valsing til U-form

F. Gløding og dehydrogenering

C. Flux fylles i jevn mengde

G. Kobberbelegging

D. Sømsveising

H. Trekking og spoling

Alle våre rørtråder leveres med 3.1 sertifikater med kjemiske og mekaniske verdier.

Erling Storvik Design 2017

Se video av NSSWs ICF
produksjonsprosess
http://nst.no/produktvideoer

Norge Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / Avd. 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

Leder

Er faren over?
Gjennom de siste årene har overskriftene vært preget av permitteringer, nedbemanninger og konkurser i industrien i Norge. Til tider
har man kunne høre et underliggende budskap om en utrydningstruet bransje. Så snudde alt like plutselig som nedturen kom, så hva
skjer nå?

Adm.dir. i Maskingrossistenes forening,
Tone Merethe Lindberg Grøstad
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I tillegg til en børskurs som beveger seg som hjerterytmen fra en intervalltrening, preges nyhetsbildet nå av kontraktstildelinger i milliardklassen –
og pressemeldingene om dette kommer oftere. Først hos de største, men
etter hvert fordeles oppdrag til de mellomstore og til slutt drypper det på
de minste. Industrihjulene er begynt å snurre igjen, og industriarbeideren
er tilbake på verkstedgulvet. Men er alt tilbake til «business as usual», vil
vi på nytt se en gullalder og er det tiden for å senke skuldrene?
Min klare anbefaling er at alle bedrifter, små som store, må fortsette den
omstillingen og den digitaliseringen som er startet. Vi må hver dag fortsette å ha fokus på hvordan vi kan bli bedre. Selv om det er mange nye anbud og kontrakter både i fastlandsindustrien og offshore, så blir den globale konkurransen stadig sterkere. På overflaten er Norge et høykostland,
og det begrunnes med lønnsnivået, men vi er også et høykompetanseland
med verdens beste fagarbeidere. Vi har økonomiske muskler til å gjøre
grep for automatisering og digitalisering som gir oss kvantesprang på konkurransekraft. La oss aldri glemme det og la oss aldri snakke ned vår egen
industri!
Jeg tror også at vi kommer til å møte ressursutfordringer igjen – mangel
på fagarbeidere etter hvert som både den eldre garden legger ned verktøyene og oppdragene øker i de neste to - tre årene. Ungdom som skal
velge yrkesretning nå, må motiveres og gis trygghet for at industrien kommer til å trenge hender og hoder i mange tiår fremover. Vi vet at oppgavene kommer til å endres, vi vet at kompetansebehovet vil endres, vi vet at
industriarbeideren som alle andre yrkesgrupper må belage seg på livslang
læring, men vi vet også at det kommer til å være høykompetente norske
hoder og hender i verkstedbyggene. Så la oss sende dette signalet ut til
fremtidens industriarbeider.
På SMART industri har vi fokus på maskiner, verktøy, utstyr og tjenester som bidrar til konkurransekraft. Vi har også fokus på de mange ulike
mulighetene innenfor kompetanseløp og livslang læring. SMART industri
knytter sammen produkteiere, produsenter og leverandører av det utstyret,
de tjenestene og den kompetansen som skal til for å videreføre verdens
beste industri – i Norge. Bli med på det neste industrieventyret og møt oss
på Norges Varemesse 17. – 19. april!
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Forskningsrådet
støtter etablering av et
sveisenettverk
AV ODD M. AKSELSEN, SINTEF INDUSTRI

BIA-programmet (BIA=brukerstyrt
innovasjonsarena) i Forskningsrådet
støtter etablering av et sveisenettverk.
Dette vil bestå av bedrifter som har
sveiseproduksjon som viktig område.
Deltagere er opplistet i faktaboksen.
SINTEF er vertskap for nettverket.
Det er ønskelig at enda flere bedrifter
deltar. Norsk Sveiseteknisk Forbund
vil være en viktig medspiller i nettverket. I tillegg er Christian Thams ressurs viktig medspiller for å ha med
sveisepersonell på flere nivå.
Målsetting og målgruppe
Kontinuerlig videreutvikling av kompetanse og produksjonsteknologi blir
stadig viktigere for å være konkurransedyktig i fremtidige krevende markeder. For å gjøre dette lettere for norske
sveise- og produksjonsbedrifter planlegges etableres det et nettverk for å:
• Definere og gjennomføre nye
forskningsprosjekter
• Utarbeide faktagrunnlag for å
dentifisere utfordringer og forbedringspotensial
• Sørge for kompetanseoverføring
mellom ulike bransjer
• Etablere et møtested for bedrifter
Målgruppen er bedrifter hvor en betydelig andel av produksjonen utgjøres
av sveising av metaller. Disse er stort
sett små og mellomstore bedrifter som
har begrensede ressurser til å utføre
FoU-arbeid selv. Etter en periode med
fokus på produksjon i lavkostland er
det nå et strategisk mål å produsere i
Norge. Nettverket er ment for små og
mellomstore bedrifter som produserer
komponenter i metall, og har som ambisjon å medvirke til å:
6

• øke andelen av forskningsbasert
innovasjon i deltagerbedriftene,
• heve ambisjons- og kompetansenivå i deltagerbedriftenes egen
virksomhet, og
• høyne kvaliteten i nasjonale FoUmiljøer som benyttes til innovasjon
i næringslivet
Bakgrunn
Høyt kostnadsnivå og svak rekruttering har svekket norsk sveiseindustris
konkurranseevne. Dette ble forsterket
ved at kompetanse forsvant i takt med
utsetting av sveiseproduksjon til lavkostland. Samtidig har det skjedd en
forvitring av undervisningstilbudene
og FoU-aktiviteten nasjonalt. Dette illustreres ved at det som før var to heltids professorstillinger ved NTNU, nå
dekkes kun av en 1% professorstilling. Det er også et faktum at norsk
sveiseindustri ligger bak andre industriland når det gjelder å ta i bruk ny
teknologi, som eksempelvis lasersveising. Innen olje- og gass-sektoren har
norske verft de siste årene tapt
kontrakter til Sørøst-Asia. Innen
skipsbygging har man satt ut skrogproduksjon til underleverandører i
f.eks. Polen og Tyrkia. For underleverandører til bilindustrien utføres
sammenføyning i utlandet blant annet
på grunn av kompetanse og pris.
Industri 4.0 og digitalisering
Begrepet Industri 4.0 er lansert og representerer tett integrasjon av datateknikk, produksjonsteknologi og produktdesign, og kalles ofte "tingenes
internett" (Internet of Things – IoT).
Begrepet beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der
internett smelter sammen med pro-

duksjon og produkter. Dette betyr at
maskiner ikke lenger bare prosesserer
produktet, men at produktet selv kommuniserer med maskinene for å gi
dem instrukser. Fremtidens fabrikker
eller produksjonslokaler vil være så
fleksible at hvert enkelt produkt kan
skreddersys etter kundenes behov,
uten at det koster mer enn storskala
produksjon. Mens maskinene produserer, sender de ut data om slike ting
som status, ytelse og regelmessighet i
produksjonsprosessen. For å få dette
til å fungere bra må deltagerne i verdikjeden organiseres mye mer enn før i
nettverk. Serviceenheter må kommunisere med utviklere og produksjonsavdelinger, overvåkingspersonal med
kundeserviceteamet etc. IT-baserte og
andre tjenester før og etter produksjonen vil ikke kunne skilles fra selve
produksjonen. For norske produksjonsbedrifter vil dette åpne nye muligheter hvor industriell produksjon
kan hentes tilbake fra lavkostland til

Sveisenettverk – deltagere:
• Kværner
• Vitec
• Brunvoll
• Skala Fabrikk
• Fronius
• Sælen
• Welmax
• Tronrud Engineering
• Chr Thams ressurs
• SINTEF Raufoss Manufacturing
• SINTEF Industri
Støttes av BIA-programmet i
Forskningsrådet (BIA)
Start: Høsten 2017
Varighet: 3 år
Kontakt:
Odd.M.Akselsen@sintef.no
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Norge. Viktig blir det også med digitalt velutdannede arbeidere og nettverk av vitenskap og næringslivet som
stadig videreutvikler produksjonsteknikker. Norge vil også tjene på at forretningsprosesser blir raskere, mer effektive og mindre ressurskrevende.
Nye produksjonsformer (Productionon-Demand) gir muligheter for nisjebedrifter til å etablere seg i markeder
for små serieproduksjoner.
En digitalisering av sveisebransjen
kan ha fordeler som omfatter: (i)
sanntids kommunikasjon med robot
der sveisebanen avleses med hensyn
til toleranseavvik i front av lysbuen,
og med automatiske justeringer av
sveiseparametere mens sveisingen pågår, og (ii) undersøkelser av størknet
sveis med hensyn til sprekker og sveisefeil i rotstreng. Dette, som gjerne
kalles intelligent sveising, kan gi betydelige økonomiske besparelser sammenlignet med dagens praksis hvor
sveisene inspiseres etter full oppfylling av fuger, og hvor påvisning av
sveisefeil kan gi betydelige reparasjonskostnader. I tillegg kan man utvikle databaser som flytter bibliotek
fra permer gjemt i arkivskap til PC'er,
nettbrett og smarttelefoner som kan
hentes frem ved behov for de som må
tilgang til slike data (sveiseprosedyrer, testresultater, kravspek, prediktive
modeller, m.m.).
Norge har foreløpig ikke en nasjonal
strategi eller en helhetlig koordinering. Det er store utfordringer knyttet
til Industri 4.0, som datasikkerhet,
personvern og behov for samarbeid og
standardisering på tvers av industrier
og land. Den vil ha ringvirkninger for
arbeidslivet og hverdagen som vi ikke
helt kan overse ennå.
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Å drive et kontinuerlig forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor sveiseteknologi, automatisering og materialteknologi vil styrke produksjonsbedriftenes framtidsmuligheter i et stadig
mer krevende marked, enten dette er
bilindustri, skipsbygging, olje og gasssektoren eller andre bransjer. Deltagerbedriftene knyttes sammen i et
nettverk som lettere også kan utvikle
samarbeid og felles forskningsprosjekter.
Kostnadsfokus og robotisering
Enkel masseproduksjon basert på priskonkurranse er ikke lenger vanlig i
norsk industri. I stedet er det spesielle
forhold som gjør at bedrifter lykkes
med produksjon i Norge. Et eksempel
på dette er norsk produksjon innen
maritim sektor og innen offshore og
subsea, som er kapitalintensiv, spesialisert, og omfatter kundetilpassede
produkter i små volum. Innen andre
industrisegmenter som møbelindustrien kan det være produktinnovasjon
og design som gjør at bedriften lykkes, med andre segmenter som produksjon av flydeler og forsvarsprodukter gjerne er basert på spesialisert
teknologisk kompetanse. Felles for
disse industrisegmentene er at produksjonsteknologien må tilpasses og
spesialiseres for å sikre effektiv og
lønnsom produksjon. Dette krever investeringer i avanserte produksjonslinjer hvor kommersielt tilgjengelig
teknologi må videreutvikles eller tilpasses. I dag kan dette innebære for
stor risiko for beslutningstaker siden
den nødvendige teknologien er delvis
ukjent.
Sveising er en av de viktigste anvendelsene av industriroboter i dag, og le-

verandørene har utviklet et bredt
spekter av kommersielt tilgjengelige
systemer for programmering, kalibrering og utførelse av sveising. Det er
også høy kompetanse blant systembyggere på implementering av robotsveising i industriell produksjon. For
mange bedrifter er det nå mulig å ta i
bruk etablert teknologi for robotsveising. Det er også mange eksempler på
spesielle produksjonslinjer hvor standardløsninger for robotsveising ikke
er tilstrekkelig, og hvor innovative
produksjonssystemer er nødvendig. I
denne sammenheng er det interessant
å få til en god arbeidsfordeling mellom produksjonsbedrifter, leverandører, systembyggere og forskningsmil■
jøer.

Frist for
annonser og
stoff til
SveiseAktuelt
nr. 2-2018 er
7. mai
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www.ITWwelding.com

SMART Sveis
konferansen 2018

Årets viktigste NSF konferanse arrangeres på
Norges Varemesse, Lillestrøm i tiden 18.-19. april

Konferanse med fokus på viktige løsninger for fremtiden
Norsk Sveiseteknisk Forbund står som arrangør av SMART Sveis konferansen. Dette er en konferanse som setter fokus
på viktige teknologiske løsninger for fremtiden. Her kan nevnes digitalisering, automatisering, robotisering og additiv
tilvirkning.
Ekspertise fra mange fagmiljøer
Det har lykkes arrangøren å samle ekspertise fra mange ulike utdannings- , forsknings- og fagmiljøer samt fra viktige
leverandører av aktuelt utstyr.
Vi nevner f.eks. NTNU, SINTEF, STATOIL, Innovasjon Norge, IFE, PPM AS, MGF og en rekke gass og utstyrsleverandører. Til
sammen 16 ulike foredrag fordelt over 2 dager, 18. og 19. april.
Konferanse og messe samtidig
SMART Sveis konferansen arrangeres parallelt med SMART Industri som er et helt nytt messekonsept i regi av Maskingrossistenes Forening.
Konferansen og messen gjennomføres på Norges Varemesse på Lillestrøm. Konferansesal og messehall ligger kun få
meter unna hverandre. Konferansen er lagt opp med gode lunsjpauser begge dager slik at deltagerne har rikelig anledning til å kombinere konferansedeltagelse og messebesøk. Konferansearrangøren har derfor bestemt seg for ikke å
legge lunsj inn i konferanseprisen. Dette for at deltagerne skal stå fritt til å benytte pausen til messebesøk og velge den
lunsjformen som passer best for den enkelte. Her er det rikelig med valgmuligheter alt fra pølsebod til restaurant.
Arena for nettverksbygging
Som arrangør ser NSF at det er viktig at man i tillegg til selve konferansen organiserer arrangementet slik at det også
blir en arena for å knytte nye kontakter. Det er derfor lagt opp til at alle deltagerne har anledning til å velge og delta på
Meet & Eat – hvor man kan styrke eller skape nye relasjoner mens man inntar et bedre måltid. Vi starter med aperitiff
og går inn til en spennende mingle-middag med variert mat, underholdning og muligheten til å møte bransjen på en
litt annen måte. Meet & Eat arrangeres i samarbeid med MGF og deltakeravgiften dekker aperitiff, mat og drikke til
maten.
Meet & Eat arrangeres etter første konferansedag onsdag 18. april kl. 18.30
Kommer du ?
NSF ser frem til å møte så mange som mulig på denne viktige konferansen som altså har fokus på fremtidige løsninger.
Vi har valgt å sette deltageravgiften på et svært rimelig nivå slik at flest mulig vil prioritere denne konferansen.
Deltageravgiften på konferansen er kr 3.900,- + mva. Prisen for Meet& eat er kr 990,- + mva
Program
Se side 34 i dette bladet eller gå inn på www.sveis.no
Påmelding
Gå inn på www.sveis.no
Frist for påmelding er satt til fredag 6. april

SMART Industri messen arrangeres på Norges Varemesse,
Lillestrøm i tiden 17. – 19. april
2018.



De viktigste sveise- og gassleverandørene i Norge er
representert med egen
stand på messen.
I denne utgaven av SveiseAktuelt kan du lese mer om
alle utstillerne av sveise- og
gassprodukter.
Du finner omtale av selskaper
og produkter som er relevante
for alle personer og bedrifter
som jobber innen sveising. Vi
håper du vil finne mange
spennende artikler i denne
utgaven av SveiseAktuelt og
ser frem til å møte deg på
SMART Industri messen og på
SMART Sveis konferansen.
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Endelig Green Origin!
Klimasmart gass i Norden
Air Liquide tar miljøutfordringer på alvor.
Med Green Origin kan du som kunde bidra
til å redusere utslipp av CO2, og dermed
være mer miljøbevisst.

Vi tilbyr alltid:
• Høy kvalitet
• Enkle gassvalg
• Høy leveringssikkerhet

• Digitale kundeløsninger
• Tilgang til bransje-ekspertise
• Service — når og hvor det behøves

Green o

NO_00720_201801_MP

in
rig
Air Liquide Norway AS
www.mygas.no • www.airliquide.no
Kundeservice Tlf: 32 27 41 40

SVEISEEKSPERTEN

Sveiseseeksperten AS introduserer
EWM AG til det Norske sveisemarkedet.
EWM AG den største tyske produsenten av teknologi til lysbuesveising og
en av de ledende tilbyderne på verdensbasis. EWM sitt mål er være først
og best på teknologi, kvalitet og kundefordeler.
Som innovatør har EWM drevet teknologien fremover innenfor bransjen i
løpet av de siste 60 årene, og utvikler
fremtidens sveiseteknologi sammen
med partnere og kunder. Slik blir sveiseprosessene stadig mer økonomiske,
sikrere og ressursvennlige.
EWM AG sin suksess bæres frem av
mennesker som er forbundet av en lidenskap og samholdsfølelse.
EWM AG er et internasjonalt familieselskap med hovedkontor i Mündersbach i Tyskland.
Som kunde kan du stole på vårt ord –
og på sveisesømmene som skapes
med vår teknologi.
Sveiseeksperten AS og EWM AG har
samme visjon:
Vi elsker sveising Vi lever for
sveising Vi er sveising
Titan XQ
Welding 4.0 – sveisingens fremtid
Vis WPS og sveisedata på mobilenhet – ett blikk gir oversikt
Enkle parameterkontroller rett på sveiserens arbeidsplass, fordi alle aktuelle
sveisedata kan kalles frem
Welding 4.0-sveisestyringssystem
ewm Xnet. Alle innovative sveiseprosesser og retningslinjer er inkludert i sveiseapparatets innkjøpspris.
Sveis alltid kvalitets- og effektivitetsoptimert, da samtlige nyskapende
sveiseprosesser fra EWM er tilgjengelige.
Erobre den nye dimensjonen
– velkommen til
Welding 4.0-verdenen fra EWM.
Fremtiden for profesjonell sveising er i
nettverk, digital og papirløs. Dette er utfordringene fra <Industri
4.0>, som alle selskaSVEISEAKTUELT 01-2018  www.sveis.no

per før eller siden vil måtte ta stilling
til. Med det nye MIG/MAG-multiprosessveiseapparatet Titan XQ og
Welding 4.0-sveisestyringssystemet
ewm Xnet leverer EWM den ideelle
løsningen for sveisefirma – fremtidsrettet av ypperste kvalitet, for enda
mer lønnsom, kvalitativ sertifiserbar
sveising.
Opprett papirløs WPS – tilordne
WPS til komponenter og sveisere.

Effektiv WPS-opprettelse og kvalitetssikrende tilordning rett fra kontoret.
Komponentforvaltning for effektiv
produksjon – trinn for trinn til perfeksjon
Minimering av sveisefeil, takket være
komfortabel og komponentbasert
tilordning av WPS for hver enkelt
streng/som PM-sveisepistol med
grafikkdisplay – informasjon rett
ved arbeidsstykket
Tidsbesparende avlesning av ampere
og volt samt bekreftelse av aktuell
sveiseoppgave i henhold til
sveiseplanen gjøres komfortabelt via
sveisepistolen rett ved arbeidsstykket.

transformasjon” blir slik en realitet,
uten mye styr.
Fordelene er åpenbare: En bedre
sammenkobling av produkt og menneske øker effektiviteten og kvaliteten, senker kostnadene og samtidig
ressursbruken. Smart overvåking og
transparente prosedyrer fra planlegging via produksjon til etterberegninger av sveisesømmen gjør at man
alltid holder oversikten. ewm Xnet leverer fordelene ved Industri 4.0 til
sveisefirma av alle størrelser og på
alle arbeidsområder. Hent fremtiden
inn i din bedrift allerede i dag – ta
kontakt med oss i Sveiseeksperten
AS.
Forbedret produktivitet, lavere
kostnader og sikret kvalitet – du
profiterer tre ganger
Med ewm Xnet øker du verdien på
hele verdiskapningsprosessen i ditt
sveisefirma. Det fremtidsrettede sveisestyringssystemet organiserer produksjon, planlegging, kvalitetsstyring,
sveisekontroll, samt
forvaltning og hjelper til med a forbedre lønnsomheten, kvaliteten og dokumentasjonen. ewm Xnet gjor metallarbeiderbedrifter klare for fremti■
den.

Intelligent og produktivitetsøkende
nettverk av mennesker og maskiner
for automatisk dataflyt i roduksjonskjeden:
Industri 4.0 etablerer seg også innen
sveiseproduksjon med det nye, innovative Welding 4.0-sveisestyringssystemet ewm Xnet. Fremtidskonsepter
som ”smartfabrikker” og ”digital13

BINZEL

Binzel Norge, et datterselskap av
Alexander Binzel GmbH
Alexander Binzel GmbH er grunnlagt
i 1946 og har sitt hovedsete i Giessen
Buseck i Tyskland. Selskapet er i dag
en del av IBG Group som er et internasjonalt selskap Worl Wide. Ibg
Group eier i dag selskaper som er familiære med utstyr som er relatert til
sveising. Binzel Norge AS er således
et datter selskap av Alexander Binzel
GmbH.
Binzel som merkenavn er etablert i
alle Europeiske land, samt USA og
det amerikanske kontinent. Selskapet
har pr dato produksjon i Kina, Asia og
USA. Det selskapet først og fremst er
kjent for er håndholdte sveisepistoler,
og i Norge markedsleder for dette produktet.
Binzel, en leverandør av utstyr for
avansert sveising
I dag fremstår Binzel som en leverandør med utstyr knyttet til avansert
sveising som laser, plasma, robotiserte applikasjoner og plasma skjæring. Som en følge av denne virksomheten har selskapet kjøpt seg kraftig
opp med heleide selskaper som Thermacut Weldstone GmbH og samarbeidspartnere på laser utstyr fra Scansonick GmbH.
Dette gjør selskapet til en total leve-

Geir Ruud Salgssjef hos Binzel Norge AS under Sveisemessen i Dusseldorf 2017.

randør av utstyr for avansert sveising.
Hovedsete til Binzel ligger i Giessen
Buseck hvor robotsenteret har et fullverdig laboratorie for fullskala testsveising.
Et besøk hos Binzel på SMART Industri vil gi deg nyttig informasjon
Binzel Norge AS deltar på Smart Industri på Lillestrøm i April. Du vil ha

nytte av å besøke vår stand for oppdatering av nye løsning og produkter.
■
Håper å se deg på Lillestrøm.

ROBO WH W
600 and ROBO
WH-PP W 600
(liquid cooled).

Fuge Føling Sensor TH6i.

Elektronisk Sveise Regulator EWR.
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AGA

We Love Welding
MØT AGA PÅ STAND OG PÅ SVEISETORGET

I AGA mener vi det når vi sier «We Love Welding». Sveising er et omfattende tema. AGA har et team av eksperter og fagfolk som vet at valg av
riktig gass til sveiseprosesser handler om alt fra produktivitet, effektivitet, kvalitet og ikke minst sikkerhet. På SMART Industri vil AGA presentere markedets siste innovative løsninger. Deriblant AVANTO™ og
ARCLINE®.
Det brukes ulike sveisemetoder i dag
avhengig av type industri og materialer. Forståelse for industrigassenes fysiske og kjemiske egenskaper er helt
avgjørende for å oppnå gode resultater
i sveiseprosessen.
AGA vil presentere helt nye løsninger
og tjenester som optimaliserer sveiseprosessen, i tillegg til riktig valg av
sveisegasser og ikke minst omfattende
ekspertise og systemer for sikkerhet.

16

AGAs erfarne sveiseingeniører vil
også dele sin mangeårige ekspertise
og erfaring som del av messens fagprogram. Her vil man kunne få innsikt
og ny kunnskap.
Blant nyhetene på SMART
Industri:
GENIE® Lettvektsflaske
– Flere spennende nyheter vil bli presentert på messen.

AVANTO™ – Kvalitetssikring av
sveisearbeid
Et system for å administrere og dokumentere sveisearbeid for sveiseansvarlige og produksjonsansvarlige.
ARCLINE® PP – TIG kvalitet – MIG
produktivitet
Nyutviklet TIG sveisepistol for mekanisert TIG sveising av aluminium som
vil bli demonstrert på sveisetorget.
Møt WELDONOVA® Process
Support
WELDONOVA® Process Support tilbyr et omfattende program med opplæring, trening og konsulent tjenester
innen gass sikkerhet, kvalitet og prosessoptimalisering. WELDONOVA
jobber kontinuerlig med å forbedre
produktivitet og kvalitet i industrielle
sveise-, skjære-, og varmeprosesser
for AGAs kunder. WELDONOVA
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jobber også med å øke sikkerheten
rundt de som arbeider med gass og
gassforbrukende utstyr. Det være seg
ulike kurs, rådgivnings- og konsulenttjenester. På SMART Industri vil
AGAs spesialister være til stede for en
fagprat. Velkommen skal du være!
Om AGA
AGA AS er et selskap i The Linde
Group, det ledende gasselskap i verden, som med nesten 50.000 medarbeidere i 100 land er verdens største
leverandør av industrielle gasser.
AGA samarbeider blant annet med
kunder i den farmasøytiske og bioteknologiske industri, jern- og maskinindustrien, i den kjemiske industri, næringsmiddel- og elektronikkindustrien, samt i miljø- og helsesektoren.
Virksomheten sysselsetter ca 240 med■
arbeidere i Norge. www.aga.no
Øivind Gulbrandsen, Kai Arne Trollerud og Jan Sandvold i WELDONOVA®

Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksper
.sveiseeksperten.no
ten.no
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Mail: post@sxp.no

-

Tlf. 22080092
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Nå er det fart i NDT-markedet!
Våre kurs gir deg kompetansen som sikrer
at du møter kundenes behov
Vi har i år hatt svært stor pågang på våre NDT-kurs!
Opplever din bedrift også at dere trenger flere NDT-operatører?
Vi tilbyr opplæring i de fleste NDT-metodene:
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Visuell inspeksjon (VT)
Magnetpulvertesting (MT)
Penetranttesting (PT)
Ultralydprøving (UT)
Radiografisk prøving (RT)
Strålevern
Innføringskurs i NDT

For påmelding/mer informasjon:
kurs@ti.no | Tlf.: 934 48 987 | www.teknologisk.no
Våre kurslokaler ligger i Forusparken 22, Stavanger.

Kiwa Teknologisk Institutt

www.teknologisk.no

JD SVEISESERVICE

Vi gjør kvalitet
enklere og raskere
JD Sveiseservice, som er et TESS eid
selskap er en totalleverandør av sveiserelaterte produkter.
Tri Tool inn i JD
JD er lokalisert på industriområdet
Kjørbekk i Skien og ble etablert i
1982. I mai 2017 tok JD over Tri Tool
Europe som har base i Kristiansand.
Tri Tool jobber med rør og metallbearbeiding til kunder i hele Norge.
Oppkjøpet av Tri Tool var viktig for
JD for å utvide produktsortiment og
salgsområde. Med dette var de plutselig utvidet fra å jobbe hovedsakelig i
Telemark og Aust Agder til å omfatte
hele Norge.
JD, en totalleverandør
Som totalleverandør av sveiseprodukter har JD produkter i alle kategorier
fra sveisetilsett, maskiner, verneutstyr,
elektroverktøy og varmebehandling.
JD tilbyr også sertifisering, prosedyrekvalifisering og andre kurs innen
sveising. Hos JD finner vi personer
med f.eks IWS diplom og NS 477 sertifikat og som har lang erfaring fra industri og offshore.
Selskapet har også et fullverdig serviceverksted og en komplett servicebil som de benytter til service ute hos
kunder.
Avdelingen som driver med Tri Tool

Fra venstre: Dagfinn Berge, Torkjel Mo, Darek Szyszka og Fredrik Hanssen.

jobber i hovedsak med salg og utleie
av kutte og fugeutstyr til rør og platebearbeiding, men leverer også blant
annet flensemaskineringsutstyr.
Tri Tool, høy kvalitet fra USA
Tri Tool Inc. som produserer maskiner
i meget høy kvalitet i USA, har vært
markedsført i Norge siden 1988. De
første produktene ble lansert i Norge i
forbindelse med oppjekkingen av
Ekofisk plattformen. På grunn av sin
innsats på tvers av markeder, i samarbeid med industriens aktører og ved
hjelp av kvaliteten på utstyret de produserer, har merkenavnet Tri Tool
vært synonymt med kvalitet i en år-

Her ser dere Tri Tools nye fugemaskin 216B i
aksjon. Denne maskinen maskinerer alle typer rør,
utvendig og innvendig i størrelsesorden 4-16"
SVEISEAKTUELT 01-2018  www.sveis.no

rekke. Ikke minst i Norge. JD Sveiseservice fokuserer sterkt på opplæring
for å sikre best mulig resultat for kunden og slik at de er best mulig rustet
for å produsere topp kvalitet til rett
pris og tid.
En rekke nye og innovative
produkter på SMART Industri
JD Sveiseservice ser frem til å møte
nye og gamle kunder på SMART Industri messen på Norges Varemesse
på Lillestrøm 17.–19. april. Her vil de
presentere en rekke av sine nye og
innovative løsninger som kundene vil
ha stor glede av å se demonstrert av
■
selskapets produktspesialister.

Operatøren har nettopp kuttet og fuget røret i en og samme prosess, og er
nå i gang med lage en innvendig fuge/counterbore på røret.
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GENIE® ViPR
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www.aga.no/GENIE

Lav vekt
og ergonomisk

Lett å
IRUÁ\WWH

300 bar
gir +45 % mer gass

Stabil og
mulig å stable

®®
GENIE og MISON er registrerte varemerker i The Linde Group.

NYHET

WELMAX

Fremtidens sveiseløsninger er her nå
Welmax er en av Norges største
leverandører av automatisert og
mekanisert sveise- og produksjonsutstyr.
Høy kompetanse i eget hus
Welmax baserer seg på høy kompetanse i eget hus. Dette gjennom 25 års
erfaring med leveranser til olje og
gassindustrien world wide med de
strenge krav som dette medfører.
Denne kompetansen er tatt med inn i
en ny tid med digitalisering, automatisering og robotiserte og adaptive løsninger.
Betydelig erfaring
Welmax har betydelig erfaring i design, bygging og kundetilpasning av
sveisemaskiner og sveiseutstyr. For
Welmax er det viktig å poengtere at de
leverer også service med reparasjon
og vedlikehold av utstyr i tillegg til
salg og utleie av brukt utstyr. Hovedsatsningsområdet er kunder innen segmenter som f.eks. olje og gass, offshore, skipsbygging og prosess industri.

SVEISEAKTUELT 01-2018  www.sveis.no

Terje Bonnegolt.

Adaptive Welding
Etter år med utvikling kunne Welmax
introdusere sitt «Adaptive Welding
System» på Swcheissen & Schneidenin i Düsseldorf i september 2017.
Det første utstyret ble installert hos
kunde i slutten av 2017.
Egenutviklede plug and play
løsninger
Welmax har egenutviklede "plug and
play" løsninger for alle aktuelle pro-

duktive prosesser. I tillegg har Welmax en rekke innovative løsninger det
er verd å titte nærmere på. Et besøk på
SMART Industri vil gi mulighet til å
bli bedre kjent med spennende produkter.
Terje Bonnegolt som til daglig er
salgssjef i Welmax ser frem til å treffe
nye og eksisterende kunder på
SMART Industri for å vise alt av produkter og kompetanse som finnes i
■
Welmax systemet.
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KEMPPI

Kemppi ønsker hjertelig
velkommen
Kemppi deltar som utstiller på Smart
Industri den 17.-19. april. Adm. dir
Erik Fusdahl ønsker dere hjertelig
velkommen. Fusdahl fremhever at
Kemppi vil gjøre sitt beste for å gi
dere et best mulig innblikk i digitalisering og betydning for den sveisende
industri. Grad av digitalisering i vår
konservative, men kompetente bransje har i flg. Fusdahl muligens ikke
vært tilstrekkelig prioritert. Men nå
skjer det en rivende utvikling med positiv effekt på effektivisering, ledelse,
dokumentasjon og ikke minst kunnskap om den praktiske gjennomføringen av ulike sveiseoppgaver.
WeldEye, et dokumentasjons og
ledelsessystem
Kemppi vil vise dere WeldEye som et
dokumentasjons og ledelsessystem for
sveisende bedrifter. Systemet syr sammen blant annet design, konstruksjon,
planlegging, gjennomføring, datainnsamling, kvalitetssikring og dokumentasjon i et sømløst verktøy. Her
får dere et dypdykk i fremtiden. Prosessforbedring, produksjonseffektivi-
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sering, produktivitetsforbedring, kvalitetsledelse og annet som et resultat
av at en software gir et sømløst overblikk for alle faggrupper i en sveiseprosess. Dette er muliggjort ved trådløs tilkobling av ethvert sveiseapparat
som gir operatøren mulighet til å ivareta sitt ansvar på best mulig vis.
Et støtteverktøy for sveiseren
På mange vis kan man si at sveiseren i
dag har fått de støtteverktøy som gjør
han i stand til å kvalitetssikre og dokumentere alle deler av eget bidrag til
produksjonen. Videre flåtestyringsverktøy og vedlikeholdsdata som sikrer full drift uten unødig stopp eller
uforutsette hendelser som koster både
tid og penger.
Trådløse data
Vår Kemppi X8 sveisemaskin har i
tillegg til de beste sveiseegenskaper
en «control pad» som trådløst gir og

Erik Fusdahl.

sender operatøren data. Løsningen vil
i sin helhet vises på Smart Industri.
Interessante foredrag på SMART
Sveis konferansen
Kemppi har også to interessante foredrag på SMART Sveis konferansen
som er produksjonsrettet med gode
eksempler på besparelser, effektivisering og dokumentasjon.
Fremtidens verktøy
Ledende bedrifter, store og små, har
skjønt at dette er fremtidens verktøy
og har allerede tatt det i bruk. Fusdahl
ser gjerne at besøkende på SMART
Industri tar kontakt for demo eller
gjennomgang av deres behov. Da vil
vi foreslå den løsning som passer best
for dere. Dere finner oss på stand XX
■
på Smart Industri.
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PRAXAIR

I Praxair, ett av verdens ledende industrigasselskap med mer enn 26.000
medarbeidere i over 50 land, skaper vi
teknologier, produkter og tjenester
som støtter vårt mål; «Making our
planet more productive». Vi ønsker å
forbedre våre kunders miljøbidrag og
samtidig utvikle og implementere løsninger som reduserer driftskostnadene
og øker prosesseffektiviteten.
Vi sikrer lokal tilstedeværelse gjennom et omfattende forhandlernett med
over 170 forhandlere. Praxair produserer, selger og distribuerer industrigasser, medisinske gasser, spesial gasser og tørris. I tillegg til gass tilbyr vi
også installasjon og vedlikehold av
gassrelatert utstyr.
På SMART Industri vil vi presentere
nye produkter innen sveising og laserbearbeiding.
MIGMA™ er fellesbetegnelsen på
sveisegasser fra Praxair med 300 bar
på 33 liter flaske og med integrert regulator. Denne emballasjen gir den

samme gassmengden som en 50L med
200 bar, med litt over den halve vek-

ten. Integrert regulator med hurtigkobling er tidsbesparende og enkel i

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Er du interessert?

www.tps-i.com
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MAKS. SIKKERHET ER MULIG.
FORDI TPS/i ROBOTICS ER DIN INTELLIGENTE
PARTNER I FREMTIDEN.
TPS/i Robotics – den intelligente revolusjon er fullendt
TPS/i for roboter er den perfekte kombinasjon av menneske, maskin og produksjonsmiljø.
TPS/i setter nye standarder for robotsveising med sin suverene evne til individualisering, mange detaljforbedringer og forenklet
interaksjon. Resultat: / Suveren sveisekvalitet / Maks. sikkerhet / Suveren effektivitet.
Kort oppsummert de beste sveiseprosessene for all slags automatisert serieproduksjon.
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bruk. MIGMA™ er en etterspurt løsning som ser ut til å fylle et behov i
markedet. Løsningen er tilgjengelig
for de mest anvendelige sveiseblandingene, samt ren Argon. Praxair utvider nå porteføljen med en sveiseblanding for aluminiumsveising,
MIGMA™ Alumix.
Laserbearbeiding er også et aktuelt
tema på SMART Industri. Vi vil som
første selskap i Europa lansere resonatorgassblandinger på aluminiumsylindere. Løsningen gir opp til 60 % redusert vedlikehold av resonator. Renheten på alle blandingene er økt til 5.5
kvalitet og aluminiumsylindere gir
ingen partikler i gassen. Produktene er
testet ut i USA i mange år og denne
erfaringen ønsker vi nå å introdusere i
det Nordiske markedet.
■
Vi sees på messen!
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I en bransje som

Metall- og materialtesting
er ikke en moderne maskinpark verdt noen ting
uten operatører som tar jobben personlig,
og har en innstilling som setter kundene foran alt.
For kvalitet kommer ikke av seg selv.
Det krever mennesker som som legger like stor vekt
på faglig stolthet som kundeforståelse og personlig kjemi.
Slik Petter gjør.

Quality Lab AS • Forsand • +47 51 70 08 70 • post@qlab.no • qlab.no

doublethink.no

Raus.

KOBELCO

KOBELCO rørtråder = SMART industri
Kobelco Welding of Europe er en ledende leverandør og produsent av alle
typer rørtråder fra sveising av ulegerte
stål til komplekse materialer og med
de strengeste krav som stilles i bransjen. Vi har som mål å være din foretrukne partner for leveranser av rørtråder til alle typer produksjon. Finn T
Stølevik, som er ansvarlig i Norge forteller at Kobelco har ressurser innen
optimalisering av sveising med rørtråder for robotisert sveising, teknisk
personell tilknyttet fabrikken i Nederland, og vår egen sveiseingeniør IWE
med 30 års erfaring. Kobelco kan
tilby utarbeidelse av pWPS samt rådgivning innen valg av tilsett og omfang av WPQR iht gjeldende krav.
Kobelco håper besøkende på SMART
industri opplever at Kobelcos tilstedeværelse tilfører gode innspill til økt
produktivitet og kvalitet i produksjonen enten den er manuell, eller automatisert/robotisert.
Rørtråder for robotsveising. Kobelco
Weldig of Europe er Nordens største
leverandør av metallpulverfylte rørtråder til robotsveising de siste 30 år.
Morselskapet Kobe Steel, utvikler
sine egne originale sveiseroboter
ARCMAN™. I dag leveres disse systemene først og fremst i Asia men
gjennom dette utvikles kunnskap og
sveisetråd for dette formålet- Vi har
det bredeste sortimentet for metalpulverfylte rørtråder:
MX-A70C6LF, MX-100T, MX-A100,
MX-A55T, MX-A55Ni1, MX-A55S,
MX-A80L. Våre rørtråder er foretrukket i robot pga stor sveisehastighet,
repeterbar høy kvalitet batch etter
batch, best mulig tenning, retenning
og produktivitetsegenskaper. Ofte kan
optimalisering med våre produkter
medføre økte hastigheter på 15-20% i
forhold til for eksempel heltrukne rørtråder eller rørtråder med dårlige mategenskaper.
Leveranser og samarbeid direkte med
produsent. Sveisebransjen er i endring
og dagens kunder i Europa stiller krav
til leveranser rett fra produsent og
ikke gjennom flere fordyrende mellomledd og diverse agenturer. Kun lokale dyktige forhandlere som lagerføSVEISEAKTUELT 01-2018  www.sveis.no

rer varer nærmest sluttkundene kan
forsvares på lang sikt.
Kobelco Welding of Europe leverer
våre tråder direkte fra fabrikk « just in
time» til flere direkte kunder i Norden
og Norge. Men vi har også flotte samarbeidspartnere gjennom TESS, Seal
Weld Pro, Sveisehuset i Kristiansand
og TOOLS som kan løse komplette
leveranser og logistikk av små og
store volum etter avtale med kundene.
Produktprogrammet til Kobelco Welding of Europe er blant de mest komplette i Europa og globalt. En
innovativ organisasjon og et morselskap som også er blant de største
innen stålproduksjon gjør at utvikling
av nye materialer og rørtråder stadig
presenteres for markedet. De rustfrie
DW trådene leveres i dag til alle de
største kundene i Europa og omfatter
varianter fra DW-308L, 316L og
309MoL til super Duplex og nikkelbase. I tillegg har Kobelco også høy
og lavtemperaturvarianter av flere av
disse. Kobelcos fabrikk i Nederland,
produserer 50% av all rustfri rørtråd
som brukes i Europa.
Rørtråd for ulegerte og lavlegerte stål.
Utvikling av Kobelcos produkter
foregår i tett samarbeid med våre
kunder. Økende bruk av økt fasthet i
stål til rør og konstruksjoner, med spesielle krav til kjemi og varmebehandling har gitt et stort behov for utvikling av rørtråder i matchende fasthetsklasser. Samtidig som trådene skal
kunne møte krav om lav hardhet og
gode slagseighetsegenskaper. Her finnes ingen snarveier, kun iherdig forskning og utvikling, samt en stor
mengde testing til man når et tilfredsstillende resultat for våre samarbeidspartnere. Noen eksempler er DWA55L/55LSR(460MPa), DW-65Ni1
(550 MPa), DW-A80L (690Mpa)
samt spesialtråd utviklet for Arktiske
forhold som takler CTOD ved -60°C
og Cvn ned mot -80°C.
Vår «one source» strategi forsikrer
kunder om at ett Kobelco rørtråd er
eksakt lik og innehar eksakt samme
egenskaper uansett hvor i verden du
■
kjøper det.

Organisasjon som
deltar i Norge:
Managing
Director
Jørn Ellingsen

Ordremottak
og regnskap,
Sophia
Eriksson

Area sales
Manager,
Norge Finn T.
Stølevik

Technical
Manager (IWE)
Norman
Oftedal

Area sales
Manager,
Sverige &
robotapplikasjoner Håkan
Pavasson
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ESAB

ESAB ønsker å være den ledende globale leverandøren av innovative
sveise- og skjæreløsninger for all metallfabrikasjon.
ESAB og automasjonsprodukter
ESAB som er en av de mest kjente
sveiseleverandørene i Norge arbeider
mye med automasjonsprodukter som
et bidrag for å øke produktiviteten ute
hos kunder. Produkter som sveisekraner, sveisebord, rullebukker, automatiserte skjæremaskiner og sveisetraktorer er viktige produkter i ESABs
brede sortiment.
Kundene snakker, vi lytter
Kjetil Hansen som er Salgsingeniør i
Norge og andre produkteksperter som
jobber med ESAB sin portefølje fremhever at de ønsker å vise kundene at
de har mange interessante løsninger.
Kundene snakker, vi lytter sier Kjetil
Hansen. Kundens ønsker vil alltid
drive utviklingen av våre strategiske
planer og handlinger. Vi etterlever
denne verdien ved å benytte enhver
anledning til å få innspill fra kunder
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og lytte til deres forventninger, og ved
å skille oss ut i hvordan vi leverer til
kundene. Løsningene er viktige for industrien spesielt i tider der produktivitet er blant de kritiske suksessfaktorene for produksjonsbedrifter i Norge.
Dette for å kunne være konkurransedyktige mot selskaper som produserer
i lavkostland.
Mange viktige samarbeidspartnere
ESAB samarbeider med Welmax,
EIVA Safex, Seal Weld Pro og TESS
Sveisehuset Bergen, som er viktige
aktører innenfor automatiserte løsninger. Disse sikrer god oppfølging og
nærhet til kundene, med kunnskap og
bredde i sortimentet.
Sammen tilrettelegger de for tilhørende produkter som naturlig hører
sammen i en sveiseprosess, som tilsettmaterialer, maskiner, personlig

Kjetil Hansen.

verneutstyr, manuelt skjære/ gassveiseutstyr og sveisegasser.
Det beste laget vinner
Engasjerte partnere som spiller på lag,
er den mest verdifulle ressursen vår
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understreker Hansen. Vi er opptatt av
å trekke til oss, utvikle og ta vare på
de beste talentene. Vi lever ut denne
verdien på tre grunnleggende måter:
1. Sette sammen det rette teamet –
ha de riktige menneskene til å gjøre
jobben
2. Skape det rette miljøet – sørge for
at lederne skaper miljøer der alle
medarbeidere kan bidra
3. Oppnå seire – når man har de riktige menneskene og det rette miljøet, blir det mye enklere å vinne!
Innovasjon definerer ESABs
fremtid
Kreativitet, både på individuelt og organisasjonsmessig plan, er en drivkraft for banebrytende ideer om teknologi, produkter, løsninger og prosesser. Vi etterlever denne verdien ved
å tilby differensierte kundeløsninger,
utvikle produkter og tjenester som
forbedrer livskvalitet og miljøforvaltning gjennom kreativ tenkning, og
ved å forstå hva innovasjon bringer.

ESAB lar kunden snakke, mens de
lytter til hva som er kundens behov,
engasjerte partnere som spiller på lag
skaper de beste resultatene.
ESAB ønsker at besøkende på
SMART Industri skal få oppleve
ESAB som leverandør av smarte løs-

ninger innen digitalisering, robotisering, automatisering og andre kostnadseffektive løsninger. Sammen med
Welmax deltar de på SMART Industri
for å vise komplette løsninger for kun■
dene.
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EIVA-SAFEX

EIVA-SAFEX AS
satser friskt på
SMART Industri
Kom på SMART Industri og se det
siste innenfor avansert sveising, med
økt sveisehastighet opp mot 40 %, redusert HEAT INPUT og enda mer stabil lysbue. Ja dette er budskapet fra
EIVA-SAFEX AS, et selskap som har

et svært bredt produktsortiment. De
skjærer, sveiser, løfter og sikrer Norge
Fra 1999 valgte de å satse på å gå i
dybden med produkter som stiller
høye krav til kompetanse, dokumentasjon, opplæring og service – fremfor å

Selskapet ledes av Ole Martin
Martinsen.

NDT- Sveiseteknologi
Vi tar på oss oppdrag i Østlandsområdet
x Sertifisering av sveisere (for KIWA TIS)
x NDT oppdrag: MT, PT, VT og PMI
x Sveisekoordinator (opp til EXC4)
Hamar.

Tlf.: 918 28 956

WWW.thuneprodukter.no

gå i bredden med vanlige forbruksvarer. Denne satsningen på kompetanse
har resultert i 11 avdelingskontorer
med til sammen 65 ansatte hvor en
tredjedel er serviceteknikere. Vi finner
dem i Vestfold, Telemark, Agder, Østfold, Oslo, Stavanger, Haugesund,
Møre og Romsdal, Trondheim, Harstad og Tromsø.
Selskapet har hatt Praxair med på
eiersiden siden 1992.
Når det gjelder produkter som relateres til sveiseindustrien finner man
f.eks sveisemaskiner, skjæremaskiner,
plasmamaskiner, mekanisering, sveisetilsett osv. i sortimentet.
EIVA-SAFEX satser på regional service og deres overordnede mål er å bli
ledende innen salg og service innen
sveising og skjæring.
Du kan jo selv besøke dem på
SMART Industri messen for å se og
høre mer om EIVA-SAFEX produkter
og hvordan de kan bidra med sine pro■
dukter, service og kompetanse.

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Stort leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!

• Salg
• Support
• Serviceavdeling
• Delelager

Punktavsug
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Sveisemaske med friskluft

Filter – støv/oljetåke

Avsugsbord

www.teijo.no
firmapost@teijo.no
Tlf. 32 22 65 65
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FRONIUS

Fronius, en bedrift
med stort fokus på
teknologi
Fronius som er et selskap med base i
Østerrike har satset med eget datterselskap i Norge. Det norske selskapet
feirer i 2018 sitt 25 års jubileum.
Hovedsakelig satses det i Norge på
avanserte sveisemaskiner og systemer
for robotiserte og automatiserte løsninger.
Selskapet er etablert med norsk hovedkontor med lager og serviceavdeling i Hokksund. De er representert
med egne selgere som dekker Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal,
Trøndelag og det sentrale østlandsområdet.
Fronius er godt kjent blant norske off-

shoreverksteder som en leverandør
som har utviklet høyteknologiske
løsninger for avanserte sveiseoppgaver.
De senere år har Fronius utviklet
eget sveiseutstyr tilpasset alle typer
robot produsenter.
På SMART Industri har Fronius valgt å vise den nye
Universal Robotics robot
UR10/5 som er en mindre
robot som kan være et godt alternativ til enklere mekaniserte løsninger. Roboten kan også enkelt omstilles fra å være en sveiserobot til å
bli en håndteringsrobot.
De vil også vise sine nyeste TIG sveisemaskiner Trans TIG og Magic
Wave. Dette er maskiner beregnet for
enklere sveise oppgaver, og er små
bærbare maskiner.
Sist men ikke minst fremhever Frode

Hovland at Fronius endelig har kommet med en liten bærbar MIG maskin
på 220 Amp.
Frode som for det meste arbeider med
automasjonsprodukter og robotløsninger ser frem til å vise alle Fronius
sine nyheter på SMART Industri i
■
april.

Fra venstre: Frode Hovland, Helena Steinsen og Nils Molenaar.
SVEISEAKTUELT 01-2018  www.sveis.no
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ELGA

Elga - den komplette
leverandøren innen
sveising
Elga som historisk sett er mest kjent
som en stor og dyktig aktør på det
norske markedet for tilsett materialer
for sveising, har også kjente søsterbedrifter. Av disse nevner vi f.eks. Miller sveisemaskiner og varmebehandlingsutstyr, og Hobart som produserer
rørtråder. Nyeste tilskudd i familien
er Stein som produserer Megafil heltrukken rørtråd.
Alle selskapene er en del av det verdensomspennende ITW welding konsernet.
Elga som er lokalisert ved Gøteborg i
Sverige med egen elektrodeproduksjon er svært fleksible i forhold til utvikling av nye produkter tilpasset nye
stålkvaliteter. Her er det kort avstand
til produktutvikling. Noe som gir kunden mulighet til å påvirke utviklingen
av spesielle produkter.
Salgssjef for Elga i Norge, Bjørn Terje
Pettersen ser frem til å møte nye og

Bjørn Terje Pettersen, Robert Hansen og Inger Anne Overå.

eksisterende kunder for å vise alle
sine produktnyheter på SMART Industri. Pettersen fremhever spesielt
deres nyeste teknologi innenfor infra-

og indusksjonsvarme. Disse produktene vil bli vist på Elga sin stand på
■
messen.

Proheat Induction System.
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MIGATRONIC

Migatronic lanserer
en meget fleksibel
sveisemaskin
Sigma Select er en helt ny serie sveisemaskiner som samler en stor del av
Migatronics MIG/MAG sveisemaskinserier. Den nye Sigma Select kan
tilpasses kundene med funksjons- og
programpakker på en helt ny måte,
noe som gjør den til en av verdens
mest fleksible og kostnadseffektive
sveisemaskinserier.
Den danske sveisemaskinprodusenten
Migatronic brukte SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN 2017 i Düsseldorf
(Tyskland), verdens viktigste messe
for sveise-, kutte- og skjøtesektoren,
for å lansere Sigma Select, som i
fremtiden vil erstatte Omega-, Sigmaog Sigma Galaxy-seriene. Sigma Select leveres i tre energistørrelser som
kan tilpasses alle sveiseoppgaver ved
hjelp av funksjons- og programpakker.
Justering og bruk av den nye maskinserien er ganske enkel. Den er basert
på Migatronics velprøvde og testede
sveisemaskiner samt konseptet med
én kompakt versjon og én versjon
med en separat, transportabel trådmatingsenhet. Sigma Select har et avtakbart kontrollpanel med et grafisk display og enkle ikon-baserte symboler.
– Vi har konstruert Sigma Select i den
hensikt å gjøre det enda enklere for
våre kunder å møte fremtidens
krav til sveiseutstyr. Sigma Select starter som en “mikro-bil”
og er oppgraderbar til en
“kombi-bil” ved å legge til
ekstra hardware eller laste ned
nye sveiseprogrammer og –
funksjoner, etterhvert som kundens krav endres. Det robuste
kabinettet gjør sveisemaskinen
motstandsdyktig mot støt, støv og
fuktighet, og gir maskinen samtidig et konkurransefortrinn. Vi mener at vi har konstruert verdens
mest fleksible, kostnadseffektive
og brukervennlige sveisemaskin,
og vi har store forventninger til lanseringen, sier Torben Henriksen,
Migatronic Product Manager.
SVEISEAKTUELT 01-2018  www.sveis.no

Livar Skjørestad med Sigma Select 400.

Migatronic har konstruert Sigma Select med den intensjonen å inkludere
funksjoner fra tidligere startmodeller
samt toppmodeller med modifiserte
buer, som intelligent buekontroll (Arc
control) og energikontroll (Power

Sigma-Select-Separate-Wire-feed-unitWater-cooled-550.

control). Det viktige var å gjøre
Sigma Select intuitiv, og lett å bruke
for å gjøre den individuelle sveiseren
enda bedre. Programpakken og et
stort spekter av funksjoner gjør det
lett å komme i gang og tilpasse sveisemaskinen nøyaktig til aktuelle produksjonsbehov.
– Ved kjøp av en Sigma Select behøver firmaene ikke bestemme seg
om sveisemaskinen møter fremtidige behov. Hvis kravene endres er
det enkelt å legge til ny software.
En annen fordel er at det er enkelt å
lagre sveisedata som kan brukes i
dokumentasjon og statistikk, sier
Torben Henriksen.
Også for Migatronic-forhandlere
rundt omkring i verden har Sigma Select en stor fordel. Det er ikke lenger
nødvendig for dem å holde et stort lager av forskjellige sveisemaskiner
fordi antall varianter er vesentlig redusert. Dette reduserer også kostnadene i forbindelse med lagerhold. For
å demonstrere spesielle funksjoner for
kundene, kan forhandlerne bare sette
et demo-kort inn i sveisemaskinen for
å frigjøre ønskede funksjoner midlertidig.
Les mer på www.migatronic.com ■
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PROGRAM

SMART Sveis konferansen
18.-19. APRIL

Onsdag 18. april
Kl. 08.30 Registrering
Kl. 09.00 Velkommen til SMART Sveis konferansen
Kl. 09.05 Kan vi digitalisere sveiseflammen ?
Hva betyr digitalisering for industribedriften
Tone Lindberg Grøstad, Maskingrossistenes Forening
Lindberg Grøstad er direktør i Maskingrossisternes Forening – en bransjeforening for importører av verktøymaskiner, kompressorer, gaffeltrucker og anleggsmaskiner. I tillegg er hun styremedlem i AIM Norway AS og
Forsvarets Forskningsinstitutt. Lindberg Grøstad har 20 års erfaring fra operativ ledelse i forsvars- og olje og
gassindustrien og har hatt styreverv i blant annet Avinor, Innovasjon Norge, Flytoget og Nammo.
Kl. 09.30 Digitalisering av sveisekoordinering og dokumentasjon
Digitale sveiserelaterte dokumenter som sveisesertifikat og WPS underbygger arbeidet for sveiseansvarlig
på mange måter. I kombinasjon med oppkoblet sveiseutstyr kan man desuten få en automatisk verifisering
av at sveiseren har et gyldig sertifikat og at rett WPS og tilsettmateriale benyttes ved sveisingen. Det blir
også mulig å automatisk oppdatere sveiseloggen med tid og dato, sveiser-ID og f.eks. strekkenergi. All data
kobles sporbart til hver enkelt sveis.
Ola Runnerstam, Kemppi Sverige AB
IWE, M.Sc. Material Science, Solution Engineer på Kemppi Skandinavien.
Kl. 10.15
Kaffepause
Kl. 10.30
Digitalisering, hva innebærer det ?
I begynnelsen hadde vi de fysiske kanalene, med fysiske butikker med fysiske varer. Før vi havnet i den smertefulle overgangsfasen vi er i nå, der vi merker utfordringene direkte på kroppen. Digitalisering endrer arbeidsrutiner og hvordan vi lever våre liv. I et 360-graders perspektiv, hver eneste dag, til hverdags og ellers.
Hva har disse ikke lenger-fremtidsorienterte vyene med dagens ledere og arbeidsplasser å gjøre? Og hvordan blir denne virkeligheten allerede i dag tatt ut i stadig nye bransjer? Frank Langva gir et snapshot av hva
som rører seg ute i verden nå, og som vi selv må forholde oss til allerede i dag.
Frank Langva, Innovasjon Norge
Langva kommer fra Innovasjon Norge, hvor han jobber med neste generasjon digitale kundeløsninger. Han
har tidligere vært både fungerende kommunikasjonsdirektør og Head of Digital Media i samme selskap, og
har hele sin karriere jobbet på tvers av digitale kanaler. Frank representerer et selskap som selv er midt i en
omfattende prosess med nytenking rundt hele sin tjenesteportefølje, og som også er driver for utviklingen
av norsk næringsliv. Frank har bakgrunn som utvikler, prosjektleder og entusiast, og skriver sin egen blogg
om digitalisering.
Kl. 11.15
Økt sveisehastighet og mindre heat input
Et foredrag om ny software som gjør at det er tidsbesparende å sveise. Effektivisere produksjon og meget
strømbesparende maskiner.
Produktsjef Cristiano Bergamin, SELCO Italia
Foredraget holdes på engelsk.
Kl 12.00
Pause for messebesøk og lunsj
I pausen vil det bli rikelig anledning til å besøke SMART Industrimessen på Norges Varemesse samtidig som
man kan velge sitt eget sted for lunsj. Her finnes tilbud alt fra pølsebod til restaurant.
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Kl.13.15

Kl 14.00

Kl 14.45

Kl 15.30

Kl. 16.15

Kl. 17.00
Kl. 18.30

Robotisert sveising; Ny teknologi gjør robotisert småserieproduksjon lønnsom og tilgjengelig for
alle typer bedrifter
Presentasjonen vil inneholde utfordringer og muligheter ved innføring av robotisering samt, hvordan prosjekter bør legges opp for å gi kortest mulig vei til suksess. Det vil presenteres grunnleggende sveiseteknologi for roboter, samt også typer sensorer som kan benyttes til å kompensere for uforutsette toleranser på
arbeidsstykkene. Til slutt vil det bli presentert et case fra Rainpower, som beskriver "state-of-the-art" innen
robotsveising i dag.
Trygve Thomessen, Daglig leder, PPM AS, Trondheim
Har master og dr.grad innen maskinfag, med spesialisering på robotisering av komplekse oppgaver fra
Norges Tekniske Høyskole. Thomessen jobbet frem til år 2000 som forsker inne robotteknologi. Etablerte
deretter high-tech selskapet, PPM AS, som er spesialisert på høyfleksible robotsystemer. Han har i tillegg
undervisningsstillinger som deltidsprofessor ved NTNU,Universitetet i Budapest, og Chuo University i Tokyo.
Fremtidens sveiseløsninger er her nå
Adaptive robotløsninger. DP TIG prosess og «Endless Maraton Pac
Kjetil Hansen, Salgsingeniør ESAB. IWS/ EWS – Rune Pedersen, Key Account Manager IWE –
Terje Bonnegolt, salgssjef Welmax
AVANTO, et digitalt styrings og kvalitetsverktøy for sveisebedrifter
AVANTO enables a complete digital documentation trail of all work performed by welding companies in
conjunction with all standards necessary in the welding industry. It can and will track your WPS, WPQRs,
welder qualifications, welder quality data sets, customer documentation and can provide you with any
report of your liking. Foredraget holdes på engelsk.
Joeri Jacobs. Commercialisation Lead AVANTO Linde Gas AG
Joeri Jacobs joined AGA Gas AB in 2011 and have held different roles in different regions. Since August 2016
he is involved in the digital development of AVANTO, a cloud based welding management system as a digital development manager.
TIPTIG hotwire process Chosen by industry all over the world
Einar R Solberg, CEO-IWE. EPO TIPTIG Technology AS
Solberg har erfaring med TIPTIG fra 2013, og har arbeidet med sveis siden 1977.
Digital utforsking av sveiseprosedyrer med Weldsim
For å gi svar på konkrete problemstillinger innen sveis, er det gjort kompleks matematisk programvare lett
tilgjengelig på weldsim.com. Informasjon om teknologien som ligger bak og hvordan man kan bruke Weldsim til å få bedre forståelse av en sveiseprosedyre.
Øyvind Jensen, Ph.D. IFE | Research Scientist | Computational Materials Processing
Institute for Energy Technology.
Øyvind Jensen er forsker ved IFE. Med bakgrunn som ph.d. i teoretisk fysikk, jobber han i dag med å utvikle
simuleringsverktøy for materialprosesser.
Pause frem til middag.
Meet & Eat – hvor man kan styrke eller skape nye relasjoner mens man inntar et bedre måltid. Vi starter
med aperitiff og går inn til en spennende mingle-middag med variert mat, underholdning og muligheten
til å møte bransjen på en litt annen måte. Meet & Eat arrangeres i samarbeid med MGF og deltakeravgiften
dekker aperitiff, mat og drikke til maten.

Torsdag 19. april
Kl 09.00 WeldEye QC, logging og dokumentering av sveiseprosessen
Weldeye QC kommuniserer med Weld Management delen via internett direkte fra sveisemaskinen. Sveiseren kan nå selv både logge sveiseparametre, legge inn sveiselengder i tillegg til å melde sveis ferdig for
inspeksjon.
Arne W Nilsen, Kemppi Norge AS
Nilsen har jobbet som sveiseteknisk ansvarlig og distriktsansvarlig både i Kemppi Norge og som forhandler.
Han har i tillegg 10 års erfaring som sveisetekniker i Olje/gass relaterte prosjekter.
Kl. 09.45 Digitalisering av kontrollkrav og intern kontroll
Opp mot 50 % reduksjon av årlige kontrollkostnader, økt sikkerhet og bedre HMS og holdning ned til den
enkelte operatør.
Ole Martin Martinsen, EIVA – SAFEX AS. Martinsen er daglig leder i EIVA - SAFEX AS
Kl. 10.30
Kaffepause
Kl. 10.45
3D Printing av metaller – ‘Oil & Gas perspectives’
Teknologi status og modenhet innen metall 3D Printing/ Additive Manufacturing.
Pågående aktiviteter og prospekter innen olje og gass industri.
3D Printing metoder, materialer og egenskaper, kvalitetsaspekter og testing.
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Kl. 11.30

Kl.12.15

Kl. 14.00

Kl. 14.45

Kl. 15.30

Kl. 16.15

Kl 17.00

Gisle Rørvik, Advisor Metallic Materials & Welding, Statoil ASA
Rørvik har 13 år i SINTEF Materialteknologi, 19 år i Statoil som materialteknolog med arbeidsplass på
Statoil Forskningssenter, Rotvoll – Trondheim.
Selective Laser Melting of Metallic Materials
Selective Laser Melting is one of the additive manufacturing processes. The major
advantage of the process is the added functionality the parts can have apart from design flexibilities.
Moreover, a near net shaped component can be produced in a single step. Extensive research has been carried out in the last decade, focusing on
the development of the process parameters for different classes of materials followed by the microstructure evaluation and the testing of their mechanical properties.
Visit SMART Sveis to listen to more details regarding “Selective Laser Melting of Metallic Materials”.
The presentation will be given in English.
Asso. Prof. Dr.-Ing. Prashanth Konda Gokuldoss,
Department of Manufacturing and Civil Engineering,
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Gjøvik
Pause for messebesøk og lunsj
I pausen vil det bli rikelig anledning til å besøke SMART Industrimessen på Norges Varemesse samtidig som
man kan velge sitt eget sted for lunsj. Her finnes tilbud alt fra pølsebod til restaurant.
Etablering av Norsk Sveisenettverk
Høyt kostnadsnivå og svak rekruttering svekker norsk sveiseindustris konkurranseevne, og kompetansen
forsvinner i takt med utsetting av sveiseproduksjon til lavkostland. For å motvirke dette etableres det et
nasjonalt sveisenettverk som skal definere nye forskningsprosjekter og øke andelen av forskningsbasert
innovasjon i deltagerbedriftene. Nye trender som additiv tilvirkning og digitalisering må også adresseres.
Additiv tilvirkning av metaller med bruk av lysbue" (Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) of metals).
NTNU/SINTEF har utført AM av aluminium og superdupleks rustbestandig stål ved hjelp av lysbue og sveisetråd. Det er tilvirket flens (Al-legering) og vegger (superdupleks rustbestandig stål) med påfølgende testing av mekaniske egenskaper. Delene som er laget er inspisert ved hjelp av lysmikroskop for karakterisering av mikrostruktur samt hardhetsmålinger. Resultatene viser at WAAM er en mulig prosess for å tilvirke
komponenter i aluminium og rustebestandig stål.
Odd Akselsen. Arbeider som seniorforsker i SINTEF og Prof. II ved NTNU, Inst. for maskinteknikk og produksjon. Akselsen har jobbet med sveise- og sammenføyningsteknologi for ulike materialer i 36 år, med hovedvekt på materialoppførsel ved sveising for anvendelser i olje og gassindustri. Arbeider nå også med
Wire+Arc Additive Manufacturing (WAAM) i form av veiledning av MSc- og PhD-studenter.
Additive manufacturing, et moderne produksjonsverktøy
Hva er additive manufacturing?
Status og utvikling, for- og bakdeler, applikasjonseksempel, tilsettmateriale, lagring av pulver, hvorfor er
gass nødvendig i prosessen? Styring av gasskvaliteten.
AGA og additive manufacturing.
Bo Williamsson, Application Manager, AGA Gas AB/Region Europe North
Ansvarlig for laser- og additiv tilvirkning innen AGA, region Norra Europa.
Har arbeidet med laserteknikk i nesten 30 år innen R&D, teknisk support og markedsspørsmål. De siste
årene har fokus ligget på additiv tilvirkning, et område i sterk tilvekst såvel i Norden som globalt.
Additive Manufacturing for the oil & gas and maritime industry
Hvorfor har ikke olje & gass og maritim sett bruk av additive manufacturing selv om det har vært stor vekst
i additive manufacturing. Hva gjør DNV GL med dette. Harsharn Tathgar Ph.d, MBA. DNV GL
Principal Specialist, Materials Technology. Smart solutions through expertise & technology.
Automatisering ved skjæring av rør og profiler med laser skanner
MicroStep er verdensledende i utvikling av kombinasjonsmaskiner og har nå siste generasjon 6, (første ble
lansert i 1999 )av roterende skjærehode.
Jacub Dauco fra MicroStep, Dauco er salgssjef i MicroStep og har mastergrad i software og er produktsjef
for kombinasjonsmaskiner.
Foredraget holdes på engelsk.
Avslutning

Se www.sveis.no for påmelding
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MIGATRONIC
udvider kollaborativ svejserobotløsning med større strømkilde
Den kollaborative svejserobot CoWelderTM fra Migatronic A/S i Fjerritslev er en rentabel måde at komme i
gang med svejseautomatisering på, selv for virksomheder der har lidt eller ingen erfaring med automatisering.
Migatronic udvider nu CoWelder-pakkeløsningen med flere pakker samt mulighed for at vælge en større
robotarm og en større strømkilde, nemlig den nye højtydende svejsemaskine Sigma Select.
CoWelder leveres med alle dele inkluderet, som udover robotarm og svejsemaskine bl.a. tæller en teach/programmeringsenhed, afbalanceret bordophæng og ekstra robust svejsebrænder.
Migatronic udvider nu pakkeløsningen med 13 nye pakker, så der er 14 i
alt. Der er mulighed for at vælge en
UR5 robotarm med en rækkevidde på
850 mm eller en UR10 robotarm med
en rækkevidde på 1300 mm. UR10
har altså en større rækkevidde, som
giver brugeren mulighed for at svejse
endnu større emner på robotten end
tidligere.
Sigma Select svejsemaskine som
strømkilde
Ud over en større robotarm, er det nu
muligt at vælge en CoWelder-pakke
med Omega CoWelder 300 eller
den nye Sigma Select svejsemaskine som strømkilde.
Sigma Select-serien blev lanceret sidste år og er en fleksibel svejsemaskine, hvor
kunderne kan tilpasse funktioner og egenskaber præcist
efter deres behov.
Det betyder, at kunderne kan
flytte de funktioner og svejseprogrammer, som de kender fra
Sigma Select, med over i robotløsningen. Sigma Select fås med 400 ampere og flere funktioner og programmer end den Omega CoWelder 300
strømkilde, der hidtil har være en del
af CoWelder pakken. Derfor kan kunderne nu udføre mere avancerede
svejseopgaver med CoWelder end tidligere.
For eksempel er det muligt at svejse i
store godstykkelser eller at lave TIGSVEISEAKTUELT 01-2018  www.sveis.no

lignende svejsesømme med DUO
Plus funktionen. Gassparefunktionen
IGC® (Intelligent Gas Control) er inkluderet i alle pakker. IGC® er især
en fordel for en semi-automatiseret
løsning som CoWelder, som i de fleste
tilfælde vil have flere lysbuetimer og
dermed naturligt flere start og stop
end ved manuel svejsning.

Ekstra robust svejsebrænder
CoWelder er en unik løsning, der hele
tiden bliver forbedret og tilpasset baseret på kundernes brugeroplevelser. I
den forbedringsproces har Migatronic
specialudviklet en brænderholder, der
holder den ekstra robuste svejsebrænder på plads og gør robotarmen ekstremt fleksibel i sine rotationer. Når
robotarmen roterer i sine seks akser,
kan brænderen bevæge sig frit og
svejse fra alle vinkler, sider og kanter.
For mere information, besøk Migatro■
nic på SMART Industri.

Eksempel på CoWelder-opsætning med
Sigma Select C, vandkølet og UR10
robotarm.
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PRODUSENT AV TUNGE STÅLSTRUKTURER

Torturtesting av
Kemppi X8 MIG Welder
under krevende sveising
Torturtesting av den nye X8 MIG
Welder
Levator Oy produserer kraner, offshore-komponenter og andre tunge
stålstrukturer. Blant Levators viktigste
partnere er Konecranes der de leverer
kraner i alle størrelser. Levator produserer også til verftsindustrien i form
av skipsskrog.
Produksjonen må gå jevnt
Alle strukturene som produseres og
håndteres av Levator, er store og
tunge, noe som gjør produksjonsplanleggingen svært krevende. I årenes
løp har Levator utviklet seg til en fleksibel leverandør, som om nødvendig
også kan tilby døgnkontinuerlig produksjon. Hovedstyrkene til selskapet
omfatter en egen havn og stor løftekapasitet.
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Administrerende direktør hos Levator, Petri Metsola, forteller at containerkraner har
vært den viktigste produktgruppen i flere tiår. I løpet av de siste par årene har
Levator også produsert diverse offshorekonstruksjoner, for eksempel vindturbinkomponenter og trykktanker.
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” God ekspertise er svært viktig da det
ikke er rom for feil I disse prosjektene. Eventuelle problemer i sveisingen forstyrrer produksjonen og bidrar
til å sette bedriften vår i et negativt
lys.”
Du kan ikke gå på akkord med kvalitet eller tidsplan – selv om du får
tegningene fra kunden i siste øyeblikk.
”Produksjonsplanen tillater ikke sveisedefekter forårsaket av sveiseapparatet, eller at sveiseren må avbryte arbeidet på grunn av feil på utstyret.
Produksjonen kan ganske enkelt ikke

’’

I bransjen vår betyr offshore
strenge krav som også følges til punkt og prikke: Produksjonsplanlegging, kvalitetskontroll og dokumentasjon må være uten feil.

forstyrres. Påliteligheten til sveiseutstyret, både når det gjelder kvalitet og
slitestyrke, er derfor svært viktig for
oss.”
Testing uten nåde
Levators utstyrsflåte består av 200
sveiseapparater av ulik type og alder.
De aller fleste er levert av Kemppi.
Bedriften ble interessert i den nye X8
MIG Welder, og Kemppi tilbød dem å
teste apparatet.
X8 MIG Welder er Kemppis nyeste
multiprosess-sveiseløsning og er veldig godt egnet for den mest krevende
industrisveisingen. X8 er designet for
å gi den aller beste brukervennligheten, god slitestyrke og ekstrem ytelse.
X8 har et digitalt grensesnitt som gir
effektiv ledelse og kontroll av selskapets sveiseprosedyrer. Produksjonsenheten er koblet sømløst til WeldEye
software for ledelse av sveiseprosesser. Det finnes også et bredt utvalg av
Kemppi-programvare tilgjengelig for
andre bruksområder.
”X8 MIG Welder har alle funksjonene
du kan tenke deg. Kemppis programvare inneholder flere finesser for lysbuekontroll, noe som virkelig er praktisk når prosjektene og de aktuelle
sveisespesifikasjonene varierer. I testkjøringen vår av X8 MIG Welder fokuserte vi imidlertid ikke på mulighetene i programvaren. Vi brukte i stedet
apparatene på produksjonslinjer med
krevende sveiseoppgaver. Vi ønsket å
SVEISEAKTUELT 01-2018  www.sveis.no

Sveiseren Slawomir Jankowski anser X8 MIG Welder som et godt apparat for krevende sveiseoppgaver.

sveise så mye som mulig med dem, og
det ønsket fikk vi oppfylt”, sier Metsola.
”For å være ærlig hadde jeg mine tvil
til hvordan det nye apparatet, med all
elektronikken og de avanserte digitale
funksjonene, ville tåle det barske og
støvete miljøet i verkstedet. Så jeg ba
sveiserne om være nådeløse mot apparatene og minte dem på at utstyret
er her for å testes.”
Apparatene ble brukt i fire måneder,
døgnet rundt seks dager i uken, til å

montere kraftige overgangsstykker til
fundamenter for havvindmøller.
”X8-utstyret var ekstremt pålitelig
under testen. Det eneste problemet
som oppstod, var en knapp som løsnet
fra en Control Pad som ble mistet på
gulvet, men knappen gikk ikke en
gang i stykker etter uhellet. Sveiserne
syntes også at ergonomien til apparatet og den nye sveisepistolen var svært
god. Apparatet fikk toppkarakter som
et verktøy for ekte profesjonelle.” ■

Det siste partiet av de 30 kraftige overgangstykkene til havvindmøllefundamentene
til vindmølleparken Beatrice i Skottland venter nå på utskiping på Levators kaianlegg. De store konstruksjonene på 150 tonn forbinder fundamentrørene som er festet i havbunnen, med selve vindturbintårnet, og de må derfor tåle de ekstreme værforholdene i Nordsjøen. Under torturtestingen klarte Levator å produsere ett overgangsstykke i løpet av fem arbeidsdager.
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Nytt plasmafugesystem
øker produktiviteten, driftssikkerheten og
sikkerheten med et nytt moderne kompakt design
ESAB Welding & Cutting Products
introduserer DMX Automated Plasma
Beveller, neste generasjons fugesystem, som gir betydelige forbedringer
i yteevne takket været et enkelt, kompakt design. DMX Beveller har høy
driftssikkerhet, forbedret sikkerhet og
brukervennlighet. Det skjærer hele
spekteret av forberedelser for sveising, herunder V-, Y-, X- og K- fuger,
med skjærevinkler på opp til 45 ° i
materialtykkelser opp til 40 mm (se
DMX-videoen på vår nettside).
DMX Beveller suppleres av utgivelsen ESABs nye SmartBevel™-teknologi, til lettere programmering og
nøyaktig fuging med minimal påvirkning fra operatøren. SmartBevel™
omfatter fugedata og de nødvendige
geometriske kompenseringer til å
skjære V-, X-, Y- og K- fuger i stål, fra
6 til 50 mm tykkelser. I motsetning til
konkurrerende systemer har SmartBevel innebygget alle fugekompenseringer i CNC-maskinen, så programmeringen av fuger er forenklet og enhver finjustering av snittet gjøres raskt
og enkelt på maskinen.
Forskjellen med DMX
ESAB bruker en ny fremgangsmåte til
å skape 5-akset bevegelse, hvor det
benyttes aksemotorer til å redusere
kompleksiteten markant, fjerne behovet for beskyttelse mot sammenstøt og
levere korrekt og presis plassering.
Aksedesignet eliminerer gearkasser,
bånd, taljer, endestoppkontakter og
ubeskyttede kabler. Den derav resulterende "bøylige bevegelse" lar DMX
Beveller absorbere og spore et brennersammenstøt uten ekstra komponenter. Den nullstiller seg automatisk
etter ev. sammenstøt, uten at operatøren skal røre brenneren. Hurtigere tilbake/ nullstilling, resulterer i høyere
produktivitet og eliminerer farlige
oppgaver for operatøren under fugeprosessen.
40

Flere eksempler på skjæremaskintyper hvor DMX Beveller kan påmonteres:
Superarex og større maskiner som Numorex og Telerex.

Den reduksjon av kompleksiteten,
som akseteknologien medfører, øker
både yteevnen og driftssikkerheten og
muliggjør et ekstremt kompakt design. Ifølge Steve Zlotnicki, Global
Product Manager hos ESAB Cutting
Systems "gir aksemotorteknologien
en ekstremt presis plassering med null
slakk, og den håndterer hurtig retningsendringer. Designet er så enkelt
og robust, at det ”nesten ikke er noe
som kan gå galt."
Reduseringen av størrelsen på fugeho-

det, har ytterligere noen fordeler.
DMX Beveller er betydelig mindre og
lettere enn tradisjonelle plasmafugehoder, så den kan monteres på mindre
portaler, hvilket gjør plasmafuging av
god kvalitet billigere og sparer verdifull gulvplass. DMX kan fås til
ESABs Combirex DX og større portaler.
DMX Beveller bruker også sammensatt bevegelse til fuging i alle retninger. Denne type bevegelsessystem
har ingen rotasjonsbegrensning og eliwww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 01-2018

minerer derved behovet for å rulle
brennerkablene ut eller forplassere
hodet, hvilket igjen forbedrer syklustiden og produktiviteten. Det forlenger også brennerens levetid ved
ikke å vri brennerkablene, men gjør
det uten å bruke en dyr brennerheis.
Et Multi-Point Collision Protection
System gir fullstendig kollisjonsbeskyttelse av hele fugehodet. Flere følere brukes til å beskytte de delene på
fugehodet som kommer i nærheten av
skjærebordet. DMX Beveller beskytter også alle slanger og kabler fra
plasmaskjæringens barske miljø. Hodet har et helt sett av dekklag som beskytter alle komponenter, pluss et fullstendig lukket kabelkjede som beskytter alle slanger og kabler. Et brennerkabel-hylster i robotdesign, beskytter
likeledes brennerkablene.
DMX Beveller leveres med 2 år begrenset garanti, som dekker defekter
ved anvendte materialer og utførelsen
av alle større elektriske og mekaniske
deler av selve fugehodet, herunder
løftemotor, løfterskrue, løfterens lagere og guider, fugehodets aksemotorer, sammenstøtsbrytere, kabler og
koblinger. For flere opplysninger ber

ESABs nye DMX Beveller bruker akseteknologi som gir en driftssikker, trygg
og brukervennlig fuging med plasma.

vi deg besøke esab-cutting.com/dmx.
ESAB Welding & Cutting Products er
et anerkjent ledende selskap i sveiseog skjæreindustrien. ESABs tilsettmaterialer, utstyr og tilbehør leverer løsninger til kunder over hele verden,

innen alt fra veletablerte prosesser i
sveising og skjæring til revolusjonerende teknologier i mekanisert skjæring og automatisering. Du finner mer
■
informasjon på www.esab.com

MIGMA® 300 bar
Mer sveisegass på gassflasken
✓ Sikrere, lettere og lavere
✓ Tilpasset sveisemaskin
✓ Integrert ventil med hurtigkobling
✓ Høykvalitetsflaske med robust design
✓ Mindre svinn ved sveisestart
www.praxair.no

Møte oss på

17.-19. april
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2018

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

22.000,-

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

Nr.:
Utgiv.dato:
Annonse- og artikkelfrist:
1/18
2. mars
12. februar
2/18
1. juni
7. mai
3/18
14. september
20. august
4/18
3. desember
12. 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 2017/2018
Erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com
Mobil: 91 88 09 87
Jan Erik Johansen, nestleder
Sveiseeksperten AS
jan.erik.johansen@sveiseeksperten.no
Mobil: 95 79 87 50
Frode Johansson, medlem
Bergen Group Services AS
frode.johansson@bergengroup.no
Mobil: 97 08 07 66
Helge Nesse, medlem
IKM
helge.nesse@ikm.no
Mobil: 91 61 91 71
Alexandra Wichstrøm, medlem
Slagen Rør og Sveiseservice
iweld_alexandra@outlook.com,
Mobil: 0046-727 131 897
Aage Ødegaard, medlem
Agility Group AS
aod@agilitygroup.no, Mobil: 40 06 54 32
Tone Hasle, medlem
DNVGL
tone.hasle@dnvgl.com, Mobil: 90 14 75 08
Robin Andersen
Frank Hulbekkmo

907 30 060
916 31 399

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

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

MIG WELDER

www.kemppi.com

And you know.

Overgår kundens forventninger
Rustfrie tilsettsmaterialer og beiseprodukter fra et av markedets
ledende brand

 Elektroder
 Massiv og Rørtråd
 Beise og Rengjøringsprodukter
(QNRPSOHWWVHULHDYUXVWIULHWLOVHWWPDWHULDOHUIRUGHUHVVSHVL¿NDVMRQHU

www.voestalpine.com/welding

