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sterke forbindelser
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LEDER

Nytt år med både gamle
og nye muligheter?
Hei kjære medlemmer
og lesere!

Tredjeparts bevitnelse og
utstedelse av sveiseprosedyrer
Kiwa tilbyr tredjeparts bevitnelse og utstedelse av sveiseprosedyrer.
Vi utfører akkreditert godkjenning av WPQR (Welding Procedure
Qualification Record) i henhold til NS-EN ISO 17020:2012 samt
WPQR som skal tilfredsstille kravene i PED – trykkpåkjent utstyr.
Kiwa bevitner og utsteder sveiseprosedyrer i henhold til de fleste
nasjonale og internasjonale standarder og kundespesifikasjoner,
bl.a. NS-EN ISO 15614, ASME IX og NORSOK M601 og M101.
Ved bruk av tidligere kvalifiseringer (WPQR) kan det bli påkrevet
å utføre produksjonstester.
I tillegg til bevitnelse, destruktiv testing (DT) og ikke-destruktiv testing
(NDT) av WPQR kan vi også levere produksjonstester raskt og effektivt.
For mer informasjon: firmapost@kiwa.com | Tlf.: 22 86 50 00

www.kiwa.no

Da har vi entret 2021 og lagt bak
oss et spesielt år, ikke bare for oss
i Norge, men for hele verden. Vi
har alle lært oss å finne løsninger
i en tilværelse med begrensede
muligheter og med detaljerte restriksjoner. La oss håpe at dette
kommende året gir oss tilbake
muligheten til å ferdes fritt, samles for utveksling og relasjonsbygging.
I løpet av høsten 2020 har vi i NSF
jobbet en del med hvordan vi skal
nå ut, gjøre jobben vår best mulig
og hvordan vi kan øke verdien for
våre medlemmer.
Aktiviteter og samlinger som stimulerer til utveksling av kompetanse og nye løsninger både for
medlemmene og bransjen er selvfølgelig noe vi gleder oss til å
komme i gang med igjen.
Det er mange områder og temaer
som vi i NSF føler et ansvar for,
ikke bare å ivareta, men også stimulere til utvikling. For å få bedre
drift og være i stand til å fange
opp muligheter, har vi etablert
noen arbeidsgrupper som fortsatt
er i startgropen. Hensikten bak
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disse er at både egne og innspill
utenfra skal kunne fanges opp,
jobbes med over tid og kunne
resultere i gjennomtenkte handlinger og løsninger.
Oppfordrer gjerne våre medlemsbedrifter til å melde inn behov for
endringer vedrørende kurs og utdanning. Vi vet at tiden og kravene rundt faget stadig endrer
behovene for akkurat dette. Og jo
mer engasjement vi får fra bransjen, jo bedre kan vi gjøre rette
prioriteringer.
Blant temaer som arbeidsgruppene vil jobbe med er, utdanning;
hva har vi, hva bør vi legge til
rette? Aktiviteter og samlinger;
hvordan skal vi nå ut til flest mulig med riktig innhold? Medlemmer og organisasjon; hvordan øke
verdien for våre medlemmer? Og
kommunikasjon, hvordan tilgjengeliggjøre oss selv på en god
måte?

bærer med seg en rolle som ambassadør!
Måtte alle få et fruktig år hvor nye
muligheter står for tur og de
gamle mulighetene med større
frihet for å ferdes uten begrensninger kommer mer og mer tilbake!

– NSF Samarbeide for sterke
forbindelser –

Knut Arne Hundal
Generalsekretær NSF

Inkludering og samarbeid mellom
alle avdelinger, arbeidsgrupper og
medlemmer med høy interesse er
noe av tingene som står som et
mål. Det er ikke bare NSF som fører fagets kvalitetsomdømme og
rennommé, men alle i bransjen
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FeC får nasjonal investor
med på laget
FeC har inngått avtale om salg av majoriteten av aksjene til ITec Holding.
iTec er en totalleverandør til industrien og leverer alle typer skjære og
verktøymaskiner. Larviks-bedriften
har en bred maskinportefølje innenfor
skjæring, forming og sveising.
Gründer og daglig leder i FeC, Kathrine Molvik, er godt fornøyd med å
sikre seg en partner som har samme
brennende engasjement for sveisefaget og industrien, samt at gründerbedriften har blitt attraktiv for investorer.
– Et av målene er at vi sammen skal
være med å bygge ekspertisesenteret

FeC videre til å bli en foretrukken leverandør av tjenester, både nasjonalt
og internasjonalt. Jeg er veldig fornøyd med at iTec kommer inn på eiersiden, sammen skal vi effektivisere industrien i Norge og bidra til større
konkurransekraft for våre kunder,
med smarte løsninger både på utstyr
og kompetanse, sier Kathrine Molvik.
Roser FeC
– Med Kathrine Molvik i spissen har
FeC utmerket seg som meget kompetente sveisekoordinatorer og rådgivere. Vi styrker vår kompetanse på et
viktig fagområde som vil ha stor be-

tydning sammen med de maskinene vi
leverer i dag. Vi tror at økt kunnskap
innenfor sveis og automasjon vil være
til stor nytte for våre kunder. Ved å
kjøpe oss inn i FeC får vi ytterligere
styrket vår posisjon innen sveis og
automasjon, sier daglig leder Ove
Haugen i iTec.
Viktig aktør
Kathrine Molvik er glad for at iTec nå
kommer inn på eiersiden i selskapet.
Det handler om posisjonen i markedet
og det å dekke et behov sammen.
– Det å finne den rette samarbeidspartneren for videre vekst har vært

Kathrine Molvik, Ove Haugen, Ole Pavljuk og Ståle Ellingsen.

viktig for meg. For FeC handler dette
også om hvordan vi ønsker å bli en tydeligere aktør innen sveis og produksjon. Vi ønsker å effektivisere industrien. Det handler om maskiner, men
også om kompetanse og sertifisering.
For å være konkurransedyktige i
fremtiden, må bedrifter jobbe bevisst
og målrettet for å ha kvalifiserte medarbeidere og møte de kravene som
stilles, sier Kathrine Molvik.
Styrke industrien
Med dette oppkjøpet sikrer iTec seg
en tydelig markedsaktør innen sveis
og materialteknologi. Samtidig ønsker
begge parter å se på mulighetene for å
styrke industrien innenfor kompetanse
og sertifisering.
Eierne av iTec Holding, Ståle Ellingsen og Ole Pavljuk, ser klare fordeler
ved dette oppkjøpet når det kommer

fra venstre: Ståle Ellingsen, Kathrine Molvik og Ole Pavljuk.
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til å bli en totalleverandør for industrien. Dette partnerskapet handler
også om å skape et kompetansesenter
for sveis og materialteknologi. Effektivisering av industrien handler om
maskiner, men også om kompetanse.
Det står stor respekt av hvordan Kathrine Molvik og FeC har skapt seg en
posisjon innenfor sveiseindustrien i
Norge. Vi styrker vår kompetanse
innenfor et virksomhetsområde som
vil bli stadig viktigere for våre kunder
i fremtiden. Kombinert med dagens
maskinprogram, ser vi dette som en
fin mulighet til å ta nye og viktige steg
innenfor sveiseautomasjon og sertifisering, sier Ståle Ellingsen i iTec.
Om FeC
FeC ble etablert i 2014. Selskapet har
inntil nå vært 100% eid av gründeren,
og holdt en stabil kundeportefølje

gjennom hele perioden. FeC har fått
anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt og vunnet flere priser for sitt
engasjement og virke.
Den største utmerkelsen fikk Kathrine
Molvik da hun ble kåret til Årets
kvinnelige gründer i Norge i 2016.
For FeC er det viktig med lokal tilknytning og selskapet kommer fremdeles til å ha sitt hovedkontor i regionen. Både gründer, Kathrine Molvik
og ansatte i FeC blir med videre i selskapet og ser frem til en spennende
fortsettelse.
Avtalen ble signert 21. desember
2020.
Ta kontakt for spørsmål
Kathrine Molvik, daglig leder FeC:
926 03 289 / kathrine.molvik@fec.no
Ove Haugen, daglig leder iTec:

958 00 400 / ove@itec.as
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NSWE sømløse rørtråder gir
dokumentert best kvalitet og
sveiseøkonomi

NST er eksklusiv leverandør av NSWE (Nippon Steel Welding
and Engineering) sømløse rørtråder produsert med ICF-prosess.
Mange års erfaring med forskjellige produksjonsmetoder har
vist at NSWEs 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 i
Hokksund, samt lager i UK, Polen, Dubai og Singapore. Kontakt
oss for en fagprat om sveising, økonomi og leveringstider.

NSSW sømløs rørtråd

NSWE 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
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NSWE-ICF produksjonsprosess:
A.
B.
C.
D.

Strip emne
Valsing til U-form
Flux fylles i jevn mengde
Sømsveising

E.
F.
G.
H.

Tråden trekkes
Gløding og dehydrogenering
Kobberbelegging
Trekking og spoling
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Virtuelle maskiner øker
kompetansen
VRTEX 360
– Virtuelt treningssystem fra Lincoln
Electric
VRTEX 360 er et treningssystem som
er lett å transportere og gir brukeren et
realistisk 360-graders virtuell sveiseopplevelse. VRTEX 360 inneholder
også et oppgradert program for å
håndtere mange ulike språk, terminologi og standarder.
Simulerer bøyeprøve
VRTEX 360 simulerer som standard
MMA-, MIG/MAG-, FCAW- og TIG
prosesser med ulegert, aluminium og
rustfritt stål. Den skaper et realistisk
sveisemiljø ved å simulere sveisebadet, lyden, gnist, sprut, slagg og profil.
Den har realistisk lys som blant annet
endrer seg med lengden på lysbuen.
Den simulerer også sveisefeil som eksempel sprut, og bindefeil om man ut-

Norge Norsk Sveiseteknikk AS, Hokksund, 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: uksales@nst.no Polen NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia, tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no Singapore NST Welding Asia Pte Ltd,
tlf: +32 476 57 12 05, e-post: alban@nst.no USA og Canada NST Welding America, Inc., tlf: +47 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no
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fører sveisingen feil. Når den simulerte sveisingen er avsluttet kan brukeren initiere en bøyeprøve for å forsikre seg om at sveiseprosessen er utført riktig.
Simulatoren krever at brukeren utfører rett maskininnstilling som riktig
sveiseprosess, strømstyrke/spenning,
gasstype, gassmengde, og trådmatingshastighet. Dette er en del av premissene for en korrekt sveis samt at
elektrodevinkel, utstikk, fremføringshastighet og posisjon påvirker resultatet. Denne simulatoren har flere muligheter for å tilpasses den prosessen
man ønsker til å kunne avdekke brukerens styrker og svakheter som igjen
er et verktøy til sveiseinstruktøren
eller læreren. Weldometer er ett annet
verktøy som kan brukes under opplæringen da man får flere tilbakemeldinger fra sveiseutførelsen sammen-

lignet med tradisjonell sveising. Dette
inkluderer på kommende modeller online funksjoner for hjemmeundervisning hvor det er mulig å gi fjern support til brukerne, noe som har vist seg
under covid-19 tiden å være nyttefult.
Gass skjæring
Simulatoren er også den første i markedet som kan simulere skjærebrenneren. Alt som gjøres i virkeligheten, fra
innstilling av rett flamme til skjæring
kan utføres under øving med denne simulatoren.

AV JOHAN INGEMANSSON,
LINCOLN ELECTRIC
9

Daglig leder Olaf Ødegård

UVDAL Maskinfabrikk AS
ARVE G. FLATIN startet UVDAL MASKINFABRIKK AS i 1987. Fabrikken ligger øverst i Numedal på veien mellom
Kongsberg og Geilo. Bedriften sysselsetter i dag ca. 60 personer og omsatte i 2020 for ca. 115 mill kr.
Vi lar gründeren selv, Arve Flatin fortelle om bedriften fra starten og frem
til i dag.
Jeg etablerte Uvdal Maskinfabrikk AS
(UMF) i 1987 sammen med investor
Karl H. Høie.
Den gang utgjorde forsvarsindustrien

i Kongsberg hovedmarkedet for det
som skulle bli UMF.
Virksomheten dreiet seg etter hvert
mot olje og Subsea. Med sin stadige
utvikling og vekst, ble UMF en av
drivkreftene bak byggingen av Nore
og Uvdal Næringspark, som sto klar

til innflytting i år 2000. I 2008 ervervet Arve G Flatin AS hele eierskapet.
Med et ufravikelig kvalitetsfokus og
solid fagkompetanse gjennom en årrekke, har UMF etablert seg som en
anerkjent norsk leverandør i verdensklasse.

montering og test, samt 500m2 til
sveis.
I tillegg til å ha en egen sveiseavdeling i produksjonshallen har vi et eget
bygg for sveis hvor vi jobber med de
større konstruksjonene.
Vi tar på oss arbeider med konstruksjonsstål og rør i henhold til NORSOK M-101 og M-601 og utfører
Weldmax Hotwire Tig, smalspaltesveis og påleggsveis/Cladding. Materialtypene vi jobber med er karbonstål, syrefast, duplex, superduplex og
aluminium.

Lokalt eierskap og med familietradisjoner
Bedriften er i dag 100 % familieeiet
gjennom Arve G Flatin AS, og er fortsatt beliggende i Uvdal – sentralt i
Sør-Norge. Med et sterkt søkelys på
videreutvikling, sammen med langsiktig fokus og et stort engasjement
for bedriftsutvikling og lokale arbeidsplasser, tilpasses strategien og
virksomheten kontinuerlig for framtida.

SVEISEAKTUELT 01-2021  www.sveis.no
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kompetanseutvikling, meget lojale ansatte og meget lav turn over. Samtidig
er det ikke så veldig langt til Kongsberg hvor industrien står sterkt og
hvor vi har et godt nettverk. Vi er
«Godkjent Lærling bedrift» og det
gjør at vi har jevnt tilsig av unge dyktige medarbeidere.
I motsetning til de større byene så
slipper du å stresse i bilkø når du skal
til og fra jobb. Uvdal har et flott turterreng i skog og fjell, og her er alle
muligheter for å dyrke friluftsinteresser Kommunen har høy kvalitet på
barnehager og skoler, og et bredt fritidstilbud til barn og unge. De som søker seg til Uvdal Maskinfabrikk setter
stor pris på disse tilbudene og denne
livsstilen både for seg selv og familien.
Når en samtidig får brukt den faglige
kompetansen sin hos oss så blir det en
god kombinasjon som er appellerer til
mange med de riktige kvalifikasjonene.
Hvordan markedsføre bedriften og
skaffe kunder i et tøft marked
Ja, markedet er tøft det er det ingen
tvil om. Gjennom mange år så har vi
opparbeidet oss et renommé som en
kvalitetsbedrift. Våre kunder setter
pris på god kvalitet og vi ser at mange
kommer tilbake år etter år. Samtidig
må vi også innse at det må mer til for
å være med i konkurransen. Digital
markedsføring og tilstedeværelse i

Ny daglig leder
Nyansatt daglig leder Olaf Ødegård
forteller om sine forventninger til Uvdal Maskinfabrikk og de utfordringer
man står ovenfor.
I dag er vi ca. 60 ansatte med en produksjonshall på 1500 m2 og 800 m2
10

Kvalifisert arbeidskraft i et
lite lokalmiljø
Det sier seg litt selv at det kan være en
utfordring å finne det antallet av høyt
kvalifiserte ansatte som bedriften
trenger når beliggenheten er såpass
langt unna de større industribyene.
Vi må nok bruke litt lenger tid i rekrutteringsprosessen enn vanlig. Samtidig så ser vi at de vi ansetter blir værende i bedriften. Det er det mange
fordeler med, blant annet gir det oss
en betraktelig fordel når vi ser langsiktig på det da vi får en veldig sterk

ulike bransjefora, messer ol er viktig.
Internt må vi alltid søke etter måter å
bli bedre på. Kontinuerlig forbedring
og omstilling til nye produkter, bransjer og sektorer er lettere for oss som
er såpass små. Sett opp mot de store er
vi som en speedbåt sammenlignet
med et tankskip.
Det gjør at vi kan på en lettere måte
tilpasse oss nye markedsmuligheter.
Hva kreves for å tilfredsstille den
krevende offshorebransjen
Vi er så heldige at vi har fått lov til å
være leverandør til offshorebransjen
gjennom mange år. Dette har gjort at
vi har opparbeidet en betraktelig kompetanse. Vi kjenner bransjen svært
godt, men vi som andre må jobbe kontinuerlig med forbedringer av interne
prosesser, jobbe bevist med kompetanseutvikling av ansatte og hele tiden
være på utkikk etter bedre måter å
produsere på. Vi er investeringsvillige
og satser på oppdateringer og forbedringer av maskinparken når det er

nødvendig.

MIGMA® 300 bar
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Assistansesystemer for robotsveising:

Bistår ved automatisert
serieproduksjon
Det finnes flere systemer som støtter automatisert robotsveising. De har alle som mål å unngå tap av syklustid
og sikre pålitelig sømkvalitet. Sensorer spiller en sentral rolle her. Lasere, kameraer eller berøringssensorer må
registrere om komponenten ligger på riktig sted, og om det finnes mellomrom. Deretter kan man bestemme
hvilke andre ting systemet skal reagere på. I tillegg til høye investeringskostnader vil det ekstra utstyret også
ofte medføre vansker ved montering og under kontinuerlig drift. Mange av disse systemene forbedrer sømkvaliteten, men fører igjen til tap av syklustid. Dessuten vil de på grunn av sine forstyrrende konturer ofte begrense tilgangen til komponentene. Fronius tilbyr derfor et alternativ som kan takle disse utfordringene.
Registrering av kantposisjoner og
mellomromshøyder med WireSense
Med den patenterte WireSense-teknologien kan roboten i systemnettverket
med sveisemaskinen registrere kantposisjonen og eventuelle mellomrom
mellom platene. Her brukes sveisetråden som høydesensor. Under WireSense-referansekjøringen beveger roboten seg først til den ønskede posisjonen. Sveisetråden utsettes for en
lav sensorspenning og skanner komponenten med reverserende trådbevegelser med et frekvensområde på hundre hertz. Hvis ledningen berører
komponenten, oppstår det en kortslutning som ikke er merkbar. Kortslutningen brytes igjen når tråden løftes
bort.
De viktigste bruksområdene for denne
sensorteknologien er i praksis registrering av kanter og høydeforskjeller,
for eksempel ved overlappende sømmer. Det må på forhånd defineres en

terskelverdi som ligger noe under
høyden på platekanten. Hvis strømkilden under WireSense-kjøringen registrerer verdier som ligger over den
gjeldende terskelverdien, er platekanten blitt registrert og TPS/i sender
umiddelbart ut et digitalt Touch-signal
og beregner høydeverdien. På denne

måten vet roboten hvor platekanten er
og hvor høy den er.
Registrering av kanter: Korrigering
av robotens bane
Ved hjelp av dette signalet kan robotstyringen lagre gjeldende posisjonsdata, sammenligne disse med nomi-

nelle data og korrigere robotens bane
for det videre forløpet. Dermed registreres og kompenseres unøyaktigheter
i komponentene. Resultatet er at roboten sveiser på nøyaktig riktig sted. Registrering av kanter er allerede mulig
fra en materialtykkelse på 0,5 millimeter og opptil 20 millimeter platetykkelse.
Høydemåling: Pålitelig sveising til
tross for mellomrom
Ettersom Touch-signalet også overfører den nøyaktige målte høyden på
platekanten, kan WireSense beregne
mellomrom mellom platene. Hvis
ulike sveiseprogrammer (også kalt
"jobber") for ulike mellomrom er blitt
nøyaktig definert og lagret på TPS/i
på forhånd, vil disse hentes opp. Roboten kan dermed reagere på riktig
måte og utføre sveisingen med nøyaktige sveiseparametere som er perfekt tilpasset den gjeldende størrelsen
på mellomrommet.
WireSense kan dermed utbedre toleranseavvik for komponentene som
skal sveises, og motvirker også toleranser i spennteknologien. Assistansesystemet sikrer pålitelig sømkvalitet
og reduserer etterarbeid og svinn med
opptil 100 % – uten ekstra sensormaskinvare. For dette må Fronius-sveisesystemet kun være utstyrt med et
CMT Ready-system for å sikre den
svært presise styringen av sveisetråden.
Raskere robotprogrammering med
TeachMode
Før den første sveisesømmen kan lages, må robotens bane først programmeres manuelt – dette er den såkalte
teach-prosessen. Her styrer en sveiser

eller programmerer roboten ved hjelp
av en "teach pendant", registrerer
komponenten og lagrer de gjeldende
posisjonsdataene. Det er viktig for
sveisesømkvaliteten at det holdes en
konstant avstand mellom komponenten og kontaktrøret over hele sveisesømmen – også kalt stickout. Assistansesystemer kan også hjelpe med
denne tidkrevende, manuelle prosessen.
TeachMode forhindrer at sveisetråden
blir bøyd når komponenten registreres
ved hjelp av en reversende trådbevegelse. Så snart roboten underskrider
forhåndsinnstilt stickout, starter den
reverserende trådbevegelsen. Samtidig informeres brukeren med et audiovisuelt signal om at sveisepistolen må
flyttes bort fra komponenten. Dermed
slipper brukeren å måtte kutte den deformerte tråden og måle stickout på
nytt. Teach-prosessen går dermed
rundt 30 % raskere.
SeamTracking: Sømsporing under
sveising
SeamTracking fra assistansesystemet
er spesielt relevant for produksjon av
skinnegående kjøretøy eller anleggskjøretøy: Hvis det skal sveises tykke
plater eller lange sømmer, kan den resulterende varmen føre til vridning eller dårlig posisjonering av komponentene. For at roboten likevel skal kunne
sveise på rett sted, kreves det et system som oppdager sveiseposisjonen
under sveiseprosessen på en pålitelig
måte. Med SeamTracking garanteres
dette ved kilesveis og bearbeidede
buttsveisesømmer – helt uten ekstra
sensormaskinvare.
For å gjøre dette pendles roboten frem
og tilbake mellom de to platene under

sveising. Roboten gjenkjenner den
faktiske sveiseposisjonen, eller avvik
fra de målte faktiske verdiene, for de
individuelle sveiseparametrene. Den
forhåndsprogrammerte banen korrigeres deretter automatisk, og sveisingen
fortsetter pålitelig i riktig posisjon.
Registrering av kilesveisposisjon
med TouchSense
For å kompensere for komponent- og
spenningstoleranser kan roboten
bruke TouchSense for automatisk å
kontrollere posisjonen av kilesveisen
før hver sveiseprosess. For å gjøre
dette berører roboten de to platene på
det definerte start- og sluttpunktet for
sveisesømmen med sveisetråden eller
gassdysen, som begge utsettes for lav
sensorspenning. Det perfekte startpunktet kan dermed bestemmes ved
hjelp av signalene fra kortslutningen.
Spar kostnader med trådbaserte
assistansesystemer
Alt i alt muliggjør robotassistanssystemer fra Fronius mer effektive og
pålitelige prosesser innen robotsveising. Etterarbeid på komponenter kan
reduseres betydelig, og tiden brukt på
omprogrammering av robotens baner
er kortere, ettersom roboten selv kan
korrigere sveisesømmens forløp. Alt
dette reduserer produksjonskostnadene. Assistansesystemene bruker
sveisetråden både som sensor og som
tilsatsmateriale. Brukerne sparer dermed kostnader og slipper vedlikeholdsarbeid på sensormaskinvare, i
tillegg til at selve tilgangen til komponentene ikke begrenses.
For mer informasjon, ta kontakt med
■
Fronius Norge.

Med assistentsystemene for robotsveising fra Fronius blir sveisetråden til
sensor.

Med WireSense skanner sveisetråden
komponentene og registrerer posisjonene og høydene til kanter, både på plater
og på rør.
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Making our world more productive

Pandemien som endret alt?
2020 ble alt annet en det vi hadde forutsett. Etter snart ti måneder med covid-19 som hovedsak i alle nyhetskanaler, sosial nedstenging, vask av hender, avstand og ikke minst oppfordring om å holde oss hjemme hver
gang vi er bare litt syke, merker mange et intenst savn etter normalen med kontakt med mange mennesker.

Den lille forskjellen
EVOS® ViPR kvalitetsregulator med hurtigkopling

Fra mitt hjemmekontor – hvor jeg har
vært siden 11. mars – må jeg konstatere at jeg er heldig. Vi bor på gårdsbruk, har god plass rundt oss og aldri
en kjedelig time fordi det alltid er noe
som må gjøres. Men, i lange perioder
ser vi ikke et menneske utenom husholdningen, og det er uvant! For
mange har det vært mye verre, de som
bor alene eller bor trangt med en stor
familie, og forskere og psykologer
varsler om store mørketall på økning i
både ensomhet og depresjon i befolkningen. Covid-19 er ikke bare en ytterst smittsom og for noen en fatal
sykdom, den tærer også på nordmenns
behov for å være sosiale.
Så hva vil det gjøre med oss når vi engang har en vaksine og samfunnet blir
normalt igjen? Mange har varslet at de
vil kjøre med delvis hjemmekontor vi-

dere, for det gir en betydelig innsparing i behov for lokaler. Andre varsler
om betydelig mindre reisevirksomhet,
for Teams og Zoom fungerer godt
som møteplattform digital. Men, kan
det være at Ola Nordmann har fått nok
av digitaliseringen når han endelig
slipper ut? Vil vi være enda mer bevist
for behovet for sosialt samspill og
verdien av virkelig å møtes?
I innføringen av industri 4.0 har fokus
vært på automatisering, robotisering
og digitalisering som skal kunne gjøre
at vi kan sitte hjemme og styre maskinene, i den grad de trenger å styres.
Det virket som drømmen var at robotene kunne overta det meste, og vi
skulle slippe å delta i yrkeslivet – som
for de fleste har vært en viktig del av
identiteten. Få har pratet om menneskene oppe i denne utviklingen, hvor-

dan vil en slik forandring påvirke oss
og hva skal vår rolle i det nye samfunnet være. Vel, vi har i alle fall fått en
liten smakebit på å sitte hjemme på
«kontrollsentralen» i husets andre etasje.
Forhåpentligvis vil pandemien ikke
bremse en sunn utvikling, men gi oss
et økt fokus på menneskets plass og
velferd i fremtidens samfunn. Og ikke
minst håper jeg at vi virkelig vil sette
pris på de møtearenaene som gir oss
mulighet til å treffes fysisk, prate og
kanskje til og med gi hverandre en
klem. Så la oss slå et slag for å møtes
og diskutere fremtidens industri på
SMART industri i 2022 – når alt er
blitt bedre …….

AV TONE GRØSTAD
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Kurs for privatist/praksiskandidater på vei til fagbrev
Norsk industri tilbyr kurs for praksiskandidater som ønsker å gå opp til fagbrev som platearbeider eller sveiser.

/¡VÀHUHRSHUDVMRQHUSnVDPPHVWHG
Når Ulmatec Pyro valgte å oppgradere eksisterende skjæreanlegg, falt valget igjen på MicroStep
RJ (,9$6$)(; VRP OHYHUDQG¡U 8OPDWHF 3\UR ¡QVNHW HQ GULIWVVLNNHU PDVNLQ PHG K¡\ RSSHWLG RJ
NRPELQDVMRQDYSODWHURJU¡UNRPELQHUWPHGDXWRPDWLVNW¡PPLQJDYVODJJ
6DPPHQ PHG GHJ VRP NXQGH ¿QQHU YL ULNWLJ
O¡VQLQJIRUGLWWEHKRY
SE V
IDEO

Digitalisering av dokumentasjon og
optimalisering av årlig kontroll
EIV
VA-SAFEX har
ha allerede mange kunder som har tatt skrittet over til digitalisering, også på sveisePDVNLQHU7DNRQWDNWIRUUHIHUDQVHU
Sveiseren/operatøren kan raskt og enkelt scanne QR-koden og sjekke
status på maskinen/utstyret og hente frem delelister, valideringsdokuPHQWHUVHUWL¿NDWHURJNRQWUROONRUWYHGEHKRY

Når kunnskap teller - å løfte
ufaglærte ansatte til fagbrev
Både for den enkelte ansatte og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og
stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt
kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har
større endringsevne, gjør færre feil,
har bredere kompetanse, arbeider mer
selvstendig og gjør bedriften i stand til
å tilpasse seg stadig skiftende krav for
å henge med i konkurransen.
Kursplattform på nett
Kurset er basert på fjernundervisning
med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full
jobb. Man får tilgang til vår kursplattform som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god
visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene,
som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får
man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.
Kombiner nettkurset med
bedriftsinterne samlinger
Kursene kan tas som selvstudium,
men det mest optimale er at en gruppe

av kandidater kjører et samlet løp, og
bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.
Kursinnhold
Kurset dekker målene i læreplanene
for Vg3 Sveisefaget eller platearbeiderfaget, og har som mål å forberede
deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamenene
arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i
nærheten av bedriften/kandidaten.
Kurset kan startes når som helst, og
gjennomføres i eget tempo. Det er
vanlig å bruke ca. 1 år/2 semestre på
kurset.
Innhold i kurset for sveisefaget er:
Ulike sveisemetoder, Sveiseutstyr,
Sveising i ulike materialer, Uregelmessigheter i sveis, Korrosjon og varmebehandling, Tegningslesing, Kvalitetsarbeid og HMS.
Innhold i kurset for platearbeiderfaget er:
Materiallære og Materialprøving,
Sammenføyning, Platebearbeiding,
Sveiseforbindelser og sveisefeil, Korrosjon og varmebehandling, Vedlikehold og måleverktøy, Sponfraskillende bearbeiding og CNC, Tegningslesing, Kvalitetsarbeid og HMS.
Praksiskandidater er voksne som tar
hele utdanningen i bedriften, uten at

det inngås lærekontrakt. Kravet for å
ta fagbrev som praksiskandidat er fem
års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold
til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen
skal vise i hvilken grad kandidaten har
nådd kompetansemålene i læreplanen
for faget. Kursene til Norsk Industri
vil gi den nødvendige teorien for å gå
opp til denne eksamen.
Lærlinger
Selv om lærlinger har gjennomført to
år i videregående skole, har de ofte
behov for teoripåfyll i læretiden og i
forkant av fagprøven. Med innføring
av Kunnskapsløftet har læreplanene
blitt bredere og mer generelle, og det
vil i mange tilfeller være behov for
mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.
Eksamen
Kurset forbereder til den offentlige
eksamen som må bestås før man kan
meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres
på https://www.privatistweb.no innen
31. januar for eksamen i juni og innen
15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er SVE3102. ■

EIVA
A-SAFEX AS

Visste du at ...

ECOSAFE

EN GEDIGEN STATUE
En skulptur "Mother Motherland" i Kiev Ukraina er en sammensveiset rustbestandig struktur som veier 450 tonn og den
totale lengden på sveisede skjøter er omtrent 30 kilometer.

Følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert

www.eiva-safex.no

04404
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Det vanligste metallet i jordskorpe er aluminium.
Imidlertid, når det gjelder hele planeten, er mengden
jern den absolutt ledende blant metaller, siden den
utgjør den største andelen av jordens kjerne.
Over 50% av alle menneskeskapte produkter er laget
ved hjelp av sveising.
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Valg hos European Welding Association (EWA):

Harald Scherleitner er den
nye visepresidenten

POWERTEC®-i S RANGE
RELIABILITY, EXTENDED REACH

Harald Scherleitner, global director for Sales & Marketing innen forretningsområdet Perfect Welding hos
Fronius, ble i slutten av oktober valgt til visepresident av medlemmene av European Welding Association
(EWA). Med dette vil Scherleitner spille en sentral rolle i utformingen av paraplyorganisasjonen for den europeiske sveiseteknologibransjen frem til 2022.
"EWA har spilt en viktig rolle i å fremme sveiseteknologi i
Europa så vel som i hele verden. Desto mer gledelig er det
nå at jeg kan bidra som visepresident", sier Scherleitner.
Temaet bærekraft ligger hans hjerte nært: "Energisparende, robuste, reparerbare og tilpasningsdyktige sveisesystemer og utstyr som ikke bare beskytter miljøet, men også
sveiserens helse – alt dette er det vi forbinder med fremtidsrettet sveiseteknologi. Digitalisering åpner for stadig
flere muligheter slik at vi kan drive på en bærekraftig
måte. Det er nå opp til oss å fremme disse mulighetene og
sørge for at de faktisk blir en del av hverdagen til produksjonsbedriftene".
Scherleitner startet karrieren i Fronius i 1994. Han jobbet
opprinnelig som area sales manager innen sveiseteknikk
før han overtok ledelsen for forretningsområdet Perfect
Charging. I 2016 kom Scherleitner endelig tilbake til Fronius Perfect Welding – som sjef for Sales & Marketing.
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Bransjeforening for europeisk sveiseteknologi
European Welding Association ble grunnlagt i 1987 og har
hovedkontor i Paris. Bransjeforeningen samler produsenter av sveiseutstyr og forbruksvarer samt foreninger fra
hele Europa for å fremme sveiseteknologibransjen. De tekniske komiteene til EWA deltar blant annet i utarbeidelsen
av relevante standarder og EU-direktiver.
Etter generalforsamlingen i oktober ble EWA-ledergruppen for regnskapsåret 2020/2021 satt sammen: Presidenten
er Robert Stöckel (EWM, Tyskland), etterfulgt av visepresidentene Harald Scherleitner (Fronius, Østerrike), Deger
Elove (MAGMA, Tyrkia) og Luca Manzini (ANASTA,
Italia), samt general manager Guy Missiaen (Frankrike).
Dessuten opprettet EWA 2020 en ny gruppe av europeiske
produsenter som jobber for å beskytte sveisernes helse og
sikkerhet. I tillegg har nye medlemmer sluttet seg til foreningen: Kemper, Nederman og Optrel.
Du finner mer informasjon (inkludert etiske retningslinjer)
på EWAs nettsted: european-welding.org

FRIENDLY

Harald Scherleitner, global director for forretningsområdet
Perfect Welding hos Fronius International og ny visepresident
for European Welding Association

&
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Learn
Learn more
more at www.lincolnelectric.com
www.lincolnelectric.com

UNDERSTANDING
UNDERSTANDING DRIVES SSOLUTIONS
OLUTIONS
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EMV Construction AS
Økt lysbuetid, bedre produktivitet og konkurranseevne var målet for samarbeidsprosjektet innen mekanisering. Gode bidragsytere med felles forståelse av målsetning og med evnen til å gjennomføre sikrer suksess.
Stor konkurranse fra utlandet medfører at vi som Norsk produsent må se
på muligheter for å effektivisere produksjon med automasjon» presiserer
Verner Fagerli, Daglig Leder i EMV.
EMV Construction har spesialisert
seg på produksjon av stål konstruksjoner til bygg, anlegg og Norsk industri.
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Sluttproduktene er spesialtilpassede
stålkonstruksjoner som leveres til prosjekter for bygg & anleggsindustri
landet rundt. I tillegg utfører de montasje i hovedsak Østlandsområdet,
men de tar også oppdrag andre steder i
Norge
Etter at EMVC har investert i en hel-

automatisk kappe-bore og gjenge linje
har bedriften høstet stor gevinst av
dette. De var derfor ute etter å se på
mulighetene for også å mekanisere
sveiseprosessen i bedriften. Sør-Hedmark Næringshage AS ble kontaktet
for å søke støtte til forprosjektet og
evaluering av utstyr, tiltak og investeringer i forbindelse med prosjektet.
EMV Construction kontaktet Kemppi
Norge for å vurdere mulighetene som
finnes for å øke lysbuetid og derved
produktiviteten. EMV Construction
produserer i all hovedsak lange enheter som lar seg enkelt mekanisere og
hvor gevinsten er stor både i form av
redusert tidsforbruk og etterarbeid.
EMVC har i dag kun synergiske
Kemppi FastMig sveisemaskiner i sin
produksjon og mulighetene for ytterligere økning av produktivitet og kvalitet ved bruk av sveisefunksjonene
WiseFusion og WisePenetration var
derfor til stede ved å oppdatere programvaren. Wise Fusion sveiseprosess gir en mer fokusert, kort og stabil
lysbue som gjør det mulig å oppnå
høyere sveisehastighet, riktig sveiseprofil, lavere varmetilførsel og dermed redusert deformasjon. Wise Penetration gir konstant energi i lysbuen
ved variasjoner i trådutstikk , noe som
sikrer innbrenning og sveiseresultat.
Verkstedleder Geir Olav Bentengen
tar på seg oppgaven å mekanisere
sveisingen på oppdrag fra Verner Fagerli.
Oppdraget ble løst ved å ta i bruk
Kemppi Magtrac F 61 som er en sveisevogn som er tilpasset Kemppi FastMig og kommuniserer via kabel i
sveisepistolen med sveisemaskinen
for parameterjustering og lagring av
kanaler. Den kraftige magneten i vognen gjør at den også kan kjøre på vertikale flater.
For å kunne tilfredsstille kunder med
korte leveringstider på mindre
mengde sveiste bjelker brukes en batteridrevet A3 MIG Rail carriage i spesialutgave med 2 sett sleidekors og pistolfester gjør at man kan sveise
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 01-2021

begge sider samtidig. Spesialproduserte magnetåk for skinner med
bredde på 100mm gjør at man kan
sveise selv de minste dimensjonene.
EMVC sine egne ansatte har konstruert og laget sin egen hurtigskift
løsning som gjør det enkelt stille om
på dimensjoner og å flytte pistolene
fra nedre til øvre sveiser på HSQ profiler. EMVC har i tillegg laget en jigg
for forspenning av profiler under
sveising for å unngå deformasjon og
unødvendig etterarbeid.
Sveisemekanisering hos EMVC har
gitt ønsket resultat i form av økt sveisehastighet, lysbuetid, sveisekvalitet
og redusert etterarbeid. I tillegg kommer HMS faktoren med redusert belastning på sveiserne som tidligere
sveiste lange sveiser manuelt.
- EMV Construction AS
www.emvc.no
- Sør-Hedmark Næringshage
www.shnh.no

AV ARNE W. NILSSEN
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Utfordring på
Facebook
Nye NSF medlemmer vs. Generalsekretæren!

Webinar 3. mars 2021
NSF Sunnhordland inviterer til webinar 3. mars kl. 19.00
Program
Kl. 19.00: Åpning, kort introduksjon og generell info.
Av styre i NSF Sunnhordland
Kl. 19.05: Generell innføring og demonstrasjon av Phased Array Ultrasonic
Testing.
Av Per Furset, Level III, Aker Solutions Stord Yard
Kl. 19.50: Kort pause

Vi hadde i senhøst en liten utfordring på Facebook, om vi fikk 10
nye medlemmer i løpet av uken skulle generalsekretæren løpe hjem
fra kontoret som er litt i overkant av 50 km.
Vi klarte ikke fult 10 nye medlemmer, men det ble noen nye innmeldinger både under utfordringen og rett etter. Verdien av alle medlemmer er stor, derfor ble valget å gjennomføre og dokumentere utfordringen som takk til de som faktisk meldte seg inn.
«For de av dere som ikke er på Facebook eller sosiale medier, kan
du se filmsnutten fra utfordringen ved å søke opp «Norsk sveiseteknisk forbund» på Youtube»
Motivasjonen bak er flerdelt. Mulig dette er litt useriøst og det er
ikke alle som finner interesse av slike utfordringer, men av og til tenker jeg at vi må gjøre noen fantestreker og løse litt opp, spesielt nå i
en tid vi har vært isolerte med restriksjoner for sosiale samlinger.
Det å få nye medlemmer inn i NSF er jo selvfølgelig en motivasjon,
nye medlemmer vil styrke oss, faget og bransjen. Det er mange personer som jobber frivillig i og rundt NSF, både sentralt og ute i lokalavdelingene. Disse fortjener en klapp på skulderen og sammen
med nye medlemmer kan vi sørge for en god drift inn i fremtiden for
oss innen sveisefaget.

«Er ikke helt ukjent med livet som ivrig
fotordonnans»

Kl. 20.00: Bakgassproblemer tie-in, på tide å tenke nytt?
Av Michal Skogland, IWE, Equinor
- Presentasjon med resultater og funn etter to-års arbeid med å forbedre
gjennomføring av tie-in sveiser.
- Problemer med bakgass pga. puter som flytter seg er vel kjent.
Problemstillingen er tidligere ikke blitt utfordret, her er det nå gjort et godt
stykke med arbeid. Det er blitt kjørt tester som har framprovosert problemet og
både leverandører og engineerings kontraktører er blitt utfordret til å tenke
nytt.
Kl. 20.40 Spørsmål?
Webinardeltakere får muligheten til å stille spørsmål til begge foredragsholdere.
Oppsummering/avslutning
De som ønsker å delta på webinaret sender påmeldingen med navn og kontaktinformasjon til sjoerd@weterings.no
Dere vil i forkant av møtet få tildelt en link for deltagelse.
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BRING DATA-DRIVEN PRODUCTIVITY
TO YOUR HEAVY-INDUSTRIAL WELDING
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Norsk Sveiseteknisk Forbund
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Generalforsamlingen for år 2020
Grunnet Covid-19 har styret i NSF bestemt at generalforsamlingen for år 2020
blir holdt via web. Torsdag 11. mars 2021 Kl. 14.00 – 15.30.
De medlemmene som ønsker å delta på generalforsamlingen sender
påmeldingen med navn og kontaktinformasjon til knut@sveis.no.
Dere vil i forkant av møtet få tildelt en link for deltagelse.
NS477 og IWI utdanning
Vi har tidligere informert om at NS477 utdanningen ble trukket tilbake
etter 31.12.2020. Men alle eksisterende NS477 sertifikater vil fortsatt gjelde ut
sin gyldighetstid. For NS477 kandidater som ønsker overgang til IWI-S,
beholder vi modulene for overgang i 2 år til, dvs. inntil utgangen av 2022.
De av dere uten NS477 som ønsker sveiseinspektørutdanning, vil bli henvist
direkte til IWI utdanning ved søknad til NSF.

Visste du at ...
Knapt noen forbinder sveising med
sport, og det er derfor mange mennesker er overrasket over at den semiprofesjonelle fotballklubben fra Nord-Irland, Harland & Wolff Welders Football Club, ble opprettet av sveisere.
Den ble etablert i 1965 i Belfast og inkluderte folk som jobbet på det nærliggende Harland & Wolff verftet.
Klubben har svarte og gule farger som
refererer til de ikoniske kranene. Du
kan finne ut mer om lagets aktiviteter
på deres Facebook-side:
https://www.facebook.com/
weldersfootballclub.
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SVEISEteknikk

• Sveiseomformere og sveiselikerettere for sveising med likestrøm.
• Sveisetransformatorer for sveising
med vekselstrøm.
• Dobbelstrømskilder for sveising
med både vekselstrøm og likestrøm
Omformeren er en trefaset vekselstrømsmotor som driver en likestrømsdynamo. Den leverer likestrøm
med ønsket spenning og kan kobles til
1-fase og 3-fase.
Er drivmotoren en forbrenningsmotor
(bensin eller diesel), kalles omformeren for en sveisegenerator.
Sveisegeneratoren er godt egnet for
sveisesteder der det ikke er tilgang på
elektrisk strøm.

Lengre lysbue
Buespenningen, Ub. og
motstanden,
R øker.
Strømmen, I,
reduseres

Kort lysbue
Buespenningen, Ub. og
motstanden,
R reduseres.
Strømmen, I,
øker

Figur 3.9. Endring av lysbuen ved
manuell sveising.
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I industrien finnes det en rekke ulike
typer av strømkilder for ulike sveisemetoder og sveisearbeider.
Oppbygningen av og virkemåtene til
de ulike strømkildene er et for omfattende tema. Vi gir likevel en kort beskrivelse av de ulike strømkildene.
Strømkilder for sveising inndeles i tre
hovedgrupper:

Spenning (Volt)

TEMA: Strømkilder
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Figur 3.11. Strømkildemed flat karakteristikk.

30
20
10

20

40

60 80 100 120 140 160
Strøm (Ampere)

Figur 3.10. Fallende karakteristikk for en strømkilde.

Sveiselikeretteren består av en trefasetransformator som transformerer
spenningen til ønsket verdi. Deretter
passerer den en likeretter som omdanner strømmen til nesten jevn likestrøm. Vekselstrømmen omdannes til
likestrøm uten hjelp av roterende deler. Ulempen med en sveiselikeretter
er at den er følsom for variasjoner i
nettspenningen. Varierer nettspenningen, vil også den likerettede strømmen variere.
Sveiselikeretteren kobles til enten 1
eller 3-fase.
Sveisetransformatoren er en enfase
transformator som transformerer nettspenningen ned til lavere spenning.
Sveisestrømmen er fortsatt vekselstrøm.
Dobbeltstrømkilder er strømkilder
som kan levere både vekselstrøm og
likestrøm, og de består vanligvis av en
sveisetransformator og en sveiselikeretter.

Statisk karakteristikk
Vi skiller i hovedsak mellom to prinsipper som de ulike sveisemaskinene
for lysbuesveising jobber etter: maskiner som gir en tilnærmet konstant
strøm og maskiner som gir en tilnærmet konstant spenning.
Når vi sveiser manuelt for hånd, vil
lengden på lysbuen variere litt. Se figur 3.9.
Enhver endring i lysbuen fører
imidlertid til at den elektriske buespenningen (Ub) motstanden (R) og
strømstyrken endres.
Jo mindre strømstyrken varierer, desto
mer stabil blir sveisingen, fordi energitilførselen endrer seg med strømstyrken. For å unngå at strømstyrken
endrer seg ved små forandringer i lysbuen, kreves det en strømkilde som
ikke endrer strømmen ved forandring
i buelengden.
Den måten som strømkilden oppfører
seg på kaller vi for sveisemaskinens
statiske karakteristikk.
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Ved å måle på sveisemaskinen hvilke
strømstyrker maskinen kan gi med
ulike spenninger, kan vi bestemme
den statiske karakteristikken til sveisemaskinen.
Det vi i praksis gjør er å koble på en
variabel motstand på strømkildens
«strømuttak». Da kan vi se hvordan
strøm og spenning endrer seg etter
hvert som motstanden forandres.
Verdiene som måles for spenning og
strøm hver gang motstanden forandrer
seg, tegnes opp i en kurve. Se figur
3.10.
Fallende karakteristikk
Får vi en kurve slik figur 3.10 viser,
sier vi at strømkilden har en sterkt fallende karakteristikk. Slike strømkilder
kalles også for konstantstrømkilder. I
tillegg til å kunne regulere strømstyrken, har enkelte strømkilder også mulighet for å regulere spenningen i
strømkretsen, det vil si å endre buetrykket.
Kurven viser de ulike strømstyrker og
spenninger som sveisemaskinen samtidig kan yte. Ut fra kurven kan vi se
at strømstyrken er spenningen (80 V)
når strømmen er 0, det vil si når lysbuen ikke er tent eller akkurat i ten-

ningsøyeblikket før lysbuen er etablert.
Strømkildene er konstruert slik at relativt store endringer i buespenningen
(buelengden) bare resulterer i små endringer i strømstyrken, og de benyttes
hovedsakelig bare for TIG-sveising
og sveising med dekkede elektroder.
Stiller vi inn sveisemaskinen slik at
den gir en strømstyrke på 123 ampere
ved 20 volt, ser vi av kurven på figur
3.10 at en økning i buespenningen
(økning av buespenningen oppnås
gjennom å øke buelengden, mens maskinens innstillinger holdes konstant)
fra 20 til 25 volt (25 % økning i spenningen) bare resulterer i en minskning
av strømmen fra 123 til 115 ampere
(6,5 %). Endringen i strømstyrken er
relativt liten, og det betyr at vi ved
elektrodesveising har en tilnærmet
konstant avsmeltingshastighet av elektroden, selv om buelengden endres relativt mye.
Flat karakteristikk
Får vi en kurve som på figur 3.11, sier
vi at strømkilden har en flat karakteristikk.
Slike strømkilder kalles også for konstantspenning. Strømkilden har van-

ligvis ikke en helt konstant buespenning men en svakt fallende spenning
ved økende strømstyrke. Det skyldes
at den indre elektriske impedansen
(«indre motstand») i strømkretsen påvirker buespenningen. Endringer i impedansen endrer også helningen på
spenning/strømkurven.
Endrer vi buespenningen fra 25 til 20
volt (25 %), ser vi at amperestyrken
endrer seg fra 100 til 200 ampere (100
%). Denne typen karakteristikk er
godt egnet for sveisemetoder der vi
har en kontinuerlig elektrode, for eksempel MIG/MAG, pulverbuesveising og rørtrådsveising.
En liten forandring av buelengden
(buespenningen) resulterer i en relativt stor endring av sveisestrømmen.
Endringen i sveisestrømmen resulterer i at mindre tråd smeltes av (i et
kort øyeblikk) slik at den riktige buelengden opprettholdes (matehastigheten på tråden er konstant).
Denne reguleringen kalles ofte indre
regulering eller selvregulering.
Kilde: Jan-Are Gudbrandsen
Sveiseteori
1993 Yrkesopplæring ans

DU KAN NÅ FØLGE NSF OG SVEISEAKTUELT I SOSIALE MEDIER:
NSF Sveiseteknisk Forum
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«Vi ønsker å være et naturlig kontaktpunkt når kundene våre har utfordringer»
Jeg tok kontakt med Kai Arne Trollerud på Linde Gas AS for å finne ut
mer om hvem WELDONOVA® er og
hva de driver med. Jobber dere kun
med gass eller er dere også involvert i flere fagområder?
Først litt om gutta! De er 3 stykker
som jobber i og utgjør den norske avdelingen av WELDONOVA® som er
et felles Lindekonsept for verkstedsindustrien innen Norden og Baltikum;
Kai Arne Trollerud, Øivind Gulbrandsen og Jan Sandvold. Til sammen har
de over 70 år i Linde, noe som sier at
ansienniteten er godt over gjennomsnittet.
Kai Arne Trollerud har arbeidet i
AGA/Linde Gas siden 1988. Han har
innehatt ulike roller som for eksempel
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laboratorieteknikker, industrivernleder, brannvernleder, HMS koordinator
og driftsleder for produksjonen. Siste
15 år har Kai vært leder for Lindes
WELDONOVA® team av tekniske
spesialister rundt gass sikkerhet og
applikasjonskompetanse hos industrikunder. Kai Arne har hovedkompetanse rundt gassikkerhet. Eksempelvis
regelverk, risikovurderinger, sikkerhetsinspeksjoner, eksplosjonsverndokument, industrigassanlegg og kurs.
Kai Arne har og jobbet 8 år som deltidsbrannmann. Foruten de ulike gasskursene Linde arrangerer underviser
han og ved Norges brannskole og for
Brannvernforeningen.
Jan Sandvold kom til Linde i 2014
hvor han ble ansatt som teknisk spe-

sialist innenfor WELDONOVA®. Jan
har bakgrunn fra varmebehandling og
leverandør siden for sveisebransjen.
Han er utdannet IWS, medlem av
Norsk Sveiseteknisk Forbund, og han
sitter i redaksjonsrådet for SveiseAktuelt. I stillingen som teknisk spesialist samarbeider han tett med Lindes
kunder og spesialister innen områdene
sveising, skjæring, varming og kjøling
med det mål for øyet og hjelpe Lindes
kunder til økt produktivitet og lønnsomhet i bedriften sin.
Øivind Gulbrandsen har arbeidet i
AGA/Linde Gas siden 1985. Han har
innehatt ulike roller innen salg og
marked, deriblant produktsjef, fagsjef
og prosjektleder. I dag arbeider Øivind som Teknisk Spesialist innen
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Fra venstre: Øivind Gulbrandsen, Kai Arne Trollerud og Jan Sandvold.

forsknings og utviklingssenter i Tyskland gjør at vi hele tiden kan støtte oss
på den beste kompetansen Linde innehar.
Vi har hele tiden tilgang på Lindes laboratorier for forskning og utvikling i
Tyskland og spesialistene der. Vi har
og et eget laboratorium utenfor Stockholm. Begge disse stedene gjennomfører vi simuleringer og tester av våre
kunders prosesser slik at det ikke går

utover den daglige produksjonen hos
kunden. Det er kun den siste fysiske
implementeringen av endringen som
må gjøres «on site», noe alle opplever
som et stort pluss.
Gass er ikke ufarlig, men det finnes
ufarlige måter å bruke den på! Gutta
er mer enn middels opptatt av sikkerheten rundt gassene. Vi vil ikke at
våre kunder skal skade seg i ulykker
der våre gasser er involvert forklarer
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Kai Arne Trollerud hos
®
WELDONOVA

WELDONOVA® konseptet.Øivind har
hovedkompetanse rundt sentralgassutstyr, gassutstyr, regelverk, risikovurderinger, sikkerhetsinspeksjoner, eksplosjonsverndokument (ATEX) og
kurs. Øivind er og ansvarlig for Lindes tjenester rundt akkreditert kontroll
av gassanlegg.
Guttas erfaring kombinert med Lindes
spisskompetanse buker de aktiv ute
hos kundene hver dag. De gir konkrete råd om hvordan produksjonsprosessene kan effektiviseres, kvaliteten
bedres, dobbelt arbeid unngås, og sikkerheten bedres – listen er lang. Men
en ting har rådene til felles: De kan
øke lønnsomheten din!
Kai Arne forklarer engasjert at «med
konseptet WELDONOVA® prosess
support tilbyr vi Lindes kunder tilbys
et omfattende program med opplæring, trening og konsulent tjenester
innen gassikkerhet, kvalitet og prosessoptimalisering».
Det er veldig morsomt de gangene vi
lykkes med å forbedre produktivitet
og kvalitet innenfor sveise-, skjære-,
og varmeprosesser ute hos kundene
våre. Vi kan og bidra med spisskompetanse innenfor Additiv Manufacturing til tross for at det jo er relativt
nytt i Norge. Det at konseptet vårt er
likt innenfor Norden og Baltikum, og
at vi samarbeider med Lindes globale

Kai Arne. Derfor arrangerer de hvert
år mellom 60 – 70 gass sikkerhetskurs. Både standard og kundetilpassede kurs. Det er kjekt å vite at de ca.
15 årene vi har hatt WELDONOVA®
konseptet har vi bidratt til at nærmere
20000 gassbrukere har fått en sikrere
hverdag. Kurskalenderen for 2021 ligger forresten ute på www.linde-gas.no
forteller Kai Arne engasjert.
Under konseptet «Discovering prospects» gjennomfører gutta en kartlegging ved bedriften din. Både med
hensyn til gass sikkerhet, og optimalisering av sveise-, skjære-, og varmeprosesser. Ved hjelp av dette kan de
avdekke løsninger for å øke alt fra sikkerhet, lønnsomhet og kvalitet. Ofte
er det flere løsningsforslag samlet
som gir et verdifullt sluttresultat.
De omtaler kundene sine som samarbeidspartnere. For at man skal forstå
kundens prosesser og kunne komme
med gode forslag og tiltak, er man
nødt til å stå tett i arbeidet.
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Kan dere si noe mer om hvordan
en slik Discovering prospects
foregår i praksis?
Absolutt! Vi setter gjerne av en arbeidsdag hos kunden hvor vi begynner med et oppstartsmøte. Vi blir
kjent, presenterer mål og hensikt, og
vi avklarer omfanget av gassanlegg,
skjære-, varme-, og sveiseprosesser.
Så går vi fysisk gjennom alt gassrelatert ved bedriften fra A – Å. Vi snakker med operatører, gassansvarlig, ledere, HMS personell osv. slik at vi får
dannet oss et best mulig bilde av gassbruken. På sikkerhetssiden tar vi for
oss spørsmål som; hvordan er det
med risikovurderinger? Brukerkompetanse? Systematisk tilstandskontroll? Egenkontroll? Hvordan ser rørføringer ut? Hvordan lagres gassen?
Osv. osv.
Når det gjelder applikasjonene så prøver vi å se etter forbedringer i forhold
til alle parametere som påvirker prosessen med hensyn til produktivitet,
kvalitet og etterarbeid. Det skjer jo en
utvikling hele veien, og det er viktig å
henge med på for eksempel materialsiden og hvordan disse prosesseres
best mulig. Gass er en vesentlig faktor
her! En annen ting er jo bruk og utnyttelse av mekaniserte og robotiserte
hjelpemidler. Her er det mye å hente!
Det gir en veldig tilfredsstillelse når vi
lykkes med å hjelpe kundene våre
SVEISEAKTUELT 01-2021  www.sveis.no
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med dette. En kunde sparte ca. 2,5
millioner i materialkostnad da vi hjalp
de til en alternativ sveisemetode. En
annen sparte 1,6 millioner på at vi optimaliserte forholdene rundt en skjæremaskin. Etter runden setter vi oss
ned med kunden og oppsummerer før
vi til sist reiser hjem og skriver en relativt omfattende rapport med Lindes
forslag til forbedringer ved bedriften.
Rapporten er selvfølgelig konfidensiell, og det er helt opp til bedriften
hva de vil gjøre av endringer forklarer
Kai Arne.
Hvordan vil du beskrive siste tiden
vi har vært igjennom med tanke
på Covid-19?
Kai Arne; Det har gått greit, og med

nok å gjøre. Man tilpasser seg jo, men
vi gleder oss virkelig til at vi kan
jobbe normalt igjen. Så langt er det
kun en som er glad for denne perioden
med restriksjoner, det er kona, det har
jo vært langt mindre reising enn normalt. Selv står vi som veddeløpshester
og sparker i startgrinda! Mye kan vi
gjøre via nettmøter og telefon, men
noen av kursene og ikke minst optimalisering ute hos kundene er ikke
lett å utføre uten fysisk tilstedeværelse
hvor man kan se og oppleve det man
skal jobbe med. Sammen med kunden!

AV KNUT ARNE HUNDAL

Testpartner AS er nå det største og best etablerte
inspeksjonsselskapet i Nordland med over 25-års
erfaring innen sveising og inspeksjon.
• Alle NDT metoder
• Driftsinspeksjonskompetanse (In-Service NS415)
for offshore og landanlegg)
• Sveiseinspeksjon NS477, IWT, koordinering og arbeid
relatert til dette
• Frosio inspeksjon NS476
• Nivå 3 tjenester for NDT-bedrifter i de fleste metoder
• Tilstandskontroll
• Kontroll av sveiste forbindelser og materialer uten
fjerning av maling
• Oppfølging og tredjepart
• Tykkelsesmålinger av skip. (DNVGL)
• Sertifisering av Sveisere. (DNVGL)
• Industriell droneinspeksjon
• Offshore personell
+47 970 47 356
• DT, destruktiv testing
post@testpartner.no
• Gear inspeksjon

NTO REGISTRERT OG KVALITETSSYSTEM I HENHOLD TIL ISO 9001
SAKKYNDIG VIRKSOMHET KATEGORI S1 INNEN KRAN & LØFT
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2021

Ann.type
1/1 side
1/2 side
1/4 side
1/8 side

Utgiv.dato: Annonse- og artikkelfrist:
1/2021
19. februar
22. januar
2/2021
28. mai
30. april
3/2021
24. september
27. august
4/2021
3. desember
8. november

13.900,7.900,4.900,2.900,-

Årsavtale/Rabatt – etter avtale
Tillegg utfallende – 10%

Utgivelsesdato er den dato bladet er klart for utsendelse.
Utsendelsen varierer fra 1 til 2 uker.

Dobbeltside:

22.000,-

Opplag pr. nr.: ca 2 000

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

Bilag:
2 sidig A 4
4 sidig A 4

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

13.000,18.000,-

Større bilag etter nærmere avtale.
Alle priser i NOK og ekskl. mva.

I tillegg til det ordinære

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 2020/2021
Erik Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
Erik.fusdahl@kemmpi.com
Mobil 91 88 09 87

Tone Lindberg Grøstad, medlem
Maskingrossistenes Forening
tlg@mgf.no
Mobil 97 18 73 03

Tone Hasle, medlem
DNV GL
Tone.hasle@dnvgl.com
Mobil 90 14 75 08

Erik Stiklestad, nestleder
Ansatt i Kværner AS
erik.stiklestad@kvaerner.com
Mobil 95882125

Steffen Overaa, medlem
OSO Hotwater AS
Steffen.overaa@osohotwater.com
Mobil 41 12 09 31

Frode Johansson, 1. varamedlem
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

Rudi Jørgensen, medlem
Trondheim Stål AS
rudi.jorgensen@trondheimstaal.no
Mobil 959 38 137

Magne Barka, 2. varamedlem
Aarbakke AS
Magne.barka@aarbakke.no
Mobil 90 64 09 94

NSFs Lokalavdelinger
Nord
Kontakt/leder: Morten Rygh
morten.rygh@ingeniorgruppen.no
Mobil 90 98 73 59

Hordaland
Kontakt/leder: Geir Yndestad
gyndestad@oceaneering.com
Mobil 90 98 44 01

Helgeland og Salten
Kontakt/leder: Knut Arne Hundal
knut@sveis.no
Mobil 41 55 60 66

Sørlandet
Kontakt/leder: Tore .I Olsen
tore@qualitywelding.no
Mobil 91 99 88 88

Rogaland
Kontakt/leder: Inge Andre Omundsen
IngeAndre.Omundsen@Subsea7.com
Mobil 93 42 41 10

Møre og Romsdal
Kontakt/leder: Knut Arne Hundal
knut@sveis.no
Mobil 41 55 60 66

Øst
Kontakt/leder: Sindre Kentsrud
sindre.kentsrud@pg-flowsolutions.com
Mobil 92 07 26 99

Sunnhordaland
Kontakt/leder: Alexandra Wichstrøm
iweld_alexandra@outlook.com
Mobil 93 22 40 96

Trøndelag
Kontakt/leder: Helge Fylkesnes
helge.fylkesnes@vitec.as
Mobil 907 83 183

Hedmark og Oppland
Kontakt/leder: Knut Arne Hundal
knut@sveis.no
Mobil 41 55 60 66
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