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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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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

EIVA-SAFEX
Fra 1. mai 2018 går selskapet EIVA-SAFEX AS inn i ny eierstruktur som
skal bringe selskapet videre i sin strategiske retning, som ble valgt i
1999, med fokus på dybde fremfor bredde.
Ole Martin Martinsen.

TESS, den nye hovedeieren
Selskapet skal ikke endre navn eller
struktur og vil ha samme daglige leder
og lederteam som i dag.
Som ny eier, i tillegg til dagens aksjonærer med VESS AS med 20 % og
Praxair Norge AS med 10 %, kommer
TESS AS inn som majoritetsaksjonær
med over 100 forhandlerenheter bare i
Norge. I tillegg eier TESS AS flere
operative selskaper under sine egne
navn i Norge, herunder JD Sveiseservice AS i Telemark.
TESS AS har utenlandske virksomheter i Skandinavia og internasjonalt
med over 60 ansatte.
TESS gruppen har over de siste 50 år
utviklet seg til et norskeid ledende selskap for norske virksomheter innenfor
industri, bygg og anlegg, onshore,
offshore og subsea og har fulgt norske
virksomheter ut i verden med nye etableringer.
TESS gruppen har med dette over
1000 ansatte og omsetning opp mot 3
milliarder.
Hvorfor skjer dette?
Etter den strategiske endringen i 1999
fra bredde til dybde, ble det utviklet et
konsept med både bredde og dybde.
I 2003 ble dette forsøkt etablert sammen med Proff Partner, i dag AHLSELL og AEO, og EIVA som den
gangen hadde kommet i gang med sin
reorganisering fra bredde til dybde.
Dette lykkes ikke, men i praksis blir
dette nå gjennomført i 2018 sammen
med TESS, hvor ikke minst EIVASAFEX har kommet markert lengre i
sin utvikling i dybde med kompetanse
og service.
SVEISEAKTUELT 02-2018  www.sveis.no

2006 ble preget av to større oppkjøp
for å forsterke satsningen på dybde.
Etter finanskrisen i 2008 og fusjonen
av flere selskaper til EIVA-SAFEX
AS 1.1.2009, valgte styret å satse videre geografisk på Møre og Vestlandet.
Et meget vellykket oppkjøp i Tromsø
i 2014 gav selskapet en tilnærmet regional tilstedeværelse i hele Norge
med unntak av Bergen/Hordaland.
Selskapets eiere og styre har vurdert
to løsninger de siste årene siden organisk vekst i dagens konkurransesituasjon er meget krevende og tar lang tid.
Det andre alternativet var å fisjonere
de tre forretningsområdene ut i egne
selskaper som igjen ble fusjonert eller
kapitalisert opp med andre selskaper
og interessenter i det norske markedet.
Hvilke muligheter gir samarbeidet
med TESS?
Løsningen med TESS vil raskere realisere den kompetanse og de verdier
som EIVA-SAFEX sine ansatte har
opparbeidet, og dette gir i flg. daglig
leder Ole Martin Martinsen utviklingsmuligheter for ansatte i alle retninger, og gjennom dette skape enda
mer trygghet for de ansatte.
Martinsen er fortsatt aksjonær, og ser
frem til mange nye spennende arbeidsår med enda flere spennende
mennesker, og vi kan nå enda raskere
enn tidligere, bidra til å utvikle et
norskeid selskap som hele tiden vil
ligge i tet mht. teknologisk utvikling
for å fremme norsk industri og tilliggende næringer.
Selskapets kompetanse kan ikke bare

nyttes direkte i dialog og transaksjoner som nå med alle våre kunder, men
kan nå også via et stort forhandlernett
betjene våre kunder og støtte disse
faglig med kompetanse og service.
Daglig leder vil bruke mye tid i 2018
til å bygge relasjoner til alle disse personene i disse 4 regionene for gjensidig støtte for å utvikle samhandling
for enda bedre service for våre
kunder.
At bransjeleder TESS nå kommer inn
på eiersiden i EIVA-SAFEX er en
anerkjennelse av den jobben som vi
har gjort og den plattformen som er
bygget over mange år, en prosess som
startet i 1999.
Vi kan alle være stolte av at EIVASAFEX. For det første har vi overlevd
i en tøff bransje og ikke minst utviklet
oss, selv om vi har gått mot strømmen
og satset på kompetanse og dybde avslutter en meget entusiastisk Ole Martin Martinsen.
Tess feirer 50 års jubileum
TESS har i 2018 vært etablert i det
norske markedet i 50 år og på Industriens Motemesse i Oslo 27.-29. september 2018 skal dette markeres. I tillegg vises alle tjenester og produkter
som TESS kan tilby norske kunder.
Ole Martin Martinsen
EIVA-SAFEX AS
Daglig leder
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Første svejseautomatiseringsl
er en kollaborativ robot
Men henblik på at optimere komplekse produktionsprocesser har Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S i Ringe
på Fyn for nylig investeret i en CoWelderTM svejserobot fra Migatronic.
Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
er som underleverandør specialiseret i
fremstilling af kundespecifikke svejste stålkonstruktioner, profiler, maskindele, beslag og komponenter til
større industrivirksomheder, der har
brug for en ekstern stålafdeling. Virksomheden tilbyder skræddersyede
produkter i både små og store serier,
og det stiller store krav til medarbejdernes faglige kompetencer og fleksibilitet i produktionen.
– Vores produktionsserier varierer typisk fra enkeltstyksproduktion til 1000
enheder, hvilket understreger vigtigheden af altid at have en fleksibel produktionsproces, der nemt kan tilpasses kundernes specifikke behov. Derfor udfører vi størstedelen af arbejdet
her på fabrikken – fra det indledende
pladearbejde til den afsluttende fase i
produktionsprocessen, som er sammensvejsning af emner til en komplet
enhed, udtaler Svend Frederiksen
Maskinfabrik A/S’ administrerende
direktør Fleming Frederiksen.
CoWelderTM som kollega
På grund af kompleksiteten ved at
producere kundespecifikke enheder
har Svend Frederiksen Maskinfabrik
siden grundlæggelsen i 1961 være
meget afhængig af manuel svejsning
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og virksomhedens højt kvalificerede
medarbejdere.
– Vores forretning er fuldstændig afhængig af medarbejdernes kvalifikationer og faglige dygtighed, og vi har
altid prioriteret at give dem udstyr af
høj kvalitet og med den nyeste teknologi. Svejsemaskiner er ingen undtagelse fra det princip, og derfor har
Migatronic været vores foretrukne leverandør af svejseudstyr i mere end
30 år, forklarer Fleming Frederiksen.
Med henblik på at optimere de komplekse og skiftende produktionsprocesser fik Svend Frederiksen Maskinfabrik for nylig præsenteret Migatronics
CoWelderTM – en lille automatiseret
svejseløsning, der – som navnet indikerer – arbejder sammen med dens
menneskelige kolleger. Løsningen er
CE-certificeret og kræver ingen afskærmning.
– CoWelder er en på en gang avanceret og brugervenlig svejserobot, der
hurtigt kan integreres på ethvert trin i
svejseprocessen. Den øger effektiviteten og leverer ensartet høj kvalitet –
det er fordele, som er velkendt fra
store svejseautomatiseringsløsninger.
Men den gør det til en meget lavere
pris og uden, at der kræves stor erfaring i robotsvejsning. CoWelder er
nem og intuitiv at programmere; det

er en utrolig fleksibel svejseløsning,
og derfor egner den sig godt til både
små og store produktionsserier. Den
er ment som en effektiv, omkostningsbesparende og ergonomisk svejseløsning, der kan aflaste svejseren – uanset svejseopgavens størrelse og hyppighed, siger Torben Henriksen, produktchef hos Migatronic.
Produktionsmetoden udfordres
Medarbejderne hos Svend Frederiksen Maskinfabrik har allerede gjort
god brug af deres nye automatiske
kollega.
– Vi er meget tilfredse med CoWelder’ens fleksibitet og brugervenlighed, da den passer perfekt til vores
behov for en automatiseringsløsning,
der kan tilpasses stor variation i design og seriestørrelser. Det er vores
lærlinge, der bruger den mest, og det
understreger jo, hvor nem den er at
bruge, udtaler Fleming Frederiksen
og fortsætter:
– Ved at investere i en CoWelder har
vi udfordret et nøgleområde i vores
produktionsproces, da det er vores
første svejseautomatiseringsløsning.
Vi er stadig i gang med at lære, hvordan vi kan udnytte den optimalt, men
er meget tilfredse med at regne den
med til vores team”.
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øsning

Ifølge Torben Henriksen er Svend
Frederiksen Maskinfabrik ikke alene
om at være tilfreds med CoWelderTM-løsningen, idet Migatronic
oplever stor efterspørgsel i markedet
efter den kollaborative svejserobot.
– CoWelder er et godt eksempel på, at
automatisering ikke behøver at være
kompleks og omkostningstung; det
gør den til en ideel svejseløsning for
både små og mellemstore virksomheder – og vi ser da også en stigende
efterspørgsel efter CoWelder-løsningen netop i disse segmenter, slutter
Torben Henriksen.

CoWelderTM leveres som en komplet
svejseløsning bestående af en Migatronic 300-550 A MIG/MAG strømkilde og en UR5/UR10 robot fra danske Universal Robots, som er en af
verdens førende leverandører af kollaborative robotter.
Fakta om CoWelder:
- Komplet svejseløsning med en
Omega eller Sigma Select 300-550
A MIG/MAG strømkilde og en
UR5/UR10 robot fra Universal Robots
- Hurtig opstilling: leveres færdigmonteret med svejsebrænder og
bordmontering
- Ideel til svejsning af enkle emner,
uanset mængde og hyppighed
- Nem og intuitiv programmering,
selv for uerfarne robotoperatører
- Effektiv og omkostningseffektiv
automatiseringsløsning til alle typer
produktionsvirksomheder
- Brugervenlig, fleksibel svejseautomatiseringsløsning, der er nem at
flytte rundt
- Løsningen er CE-certificeret og
kræver ingen afskærmning

Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksper
.sveiseeksperten.no
ten.no
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BEYOND
STANDARDS

WHEREVER WELDING
TAKES YOU.
Sømløs flux- og metallpulverfylt rørtråd for alle klimaforhold. MEGAFIL®
er hermetisk forseglet og er meget motstandsdyktig mot fuktabsorbering.
Fluxfyllet i tråden holder seg tørr under hele lagrings- og bruksprosessen
og minimerer dermed risikoen for hydrogensprekker grunnet fukt i
tilsettmaterialet. MEGAFIL® har ekstremt lavt hydrogeninnhold,
overlegne mekaniske egenskaper og sveisbarhet.
www.elga.se

OPTIMIZE NOW!
Kontakt din ITW Welding, Elga spesialist
og oppdag hvordan du kan optimere
dine sveiseprosesser.

iTec og PEMA blir partnere
Finske PEMA (Pemamek) valgte iTec som sin partner i Norge. - Dette er strålende for iTec, og står helt ypperlig
sammen med vår visjon om å være «Et førstevalg for industrien», sier daglig leder Ove Haugen.
PEMA er en verdensleder på automatiserte sveis- og produksjonsløsninger,
samt robotiseringsteknologi til industrien. Salgssjef i iTec Ståle Ellingsen
er meget godt fornøyd. – Alle aktørene i vår bransje kjenner til PEMA,
og selskapet har allerede et godt fotfeste i Norge, med en årlig omsetning
her i landet på ca. 20 mnok. Dette betyr at iTec kan være en vesentlig aktør
et hakk lenger i produksjonsprosessen
enn vi har vært fram til nå, det vil si
etter at skjæringen har skjedd. Automasjon og robotisering blir stadig mer
sentrale funksjoner i industrien, og
HMS, presisjon og effektivisering
nevnes alltid som hovedfaktorer i forbindelse med nye investeringer, sier
Ellingsen. – Med PEMA på laget har
Ove Haugen og Ståle Ellingsen fra iTec er godt fornøyde med avtalen som er gjort
med finske PEMA.

PEMA og iTec blir partnere i Norge.

vi fokus på nettopp dette, og styrker
vårt leveringsprogram ytterligere.
Ole Pavljuk, servicesjef i iTec ser synergiene i avtalen. – PEMAs produkter brukes allerede hos mange av våre
eksisterende kunder, og vi ser at våre
produkter og kunnskap med dette kan
dekke en vesentlig del av verdikjeden
hos våre kunder. PEMA samarbeider
tett med blant annet HGG og DAVI –
to andre lokomotiv innenfor storindustrien. HGG og DAVI er allerede en
del av vårt nettverk av sterke partnere. – Dette er en bra avtale for iTec,
og vil gi oss muligheten til å bidra

med kunnskap og service i en enda
større del av produksjonskjeden hos
våre kunder.
Dette er en del av bransjen iTec kjenner godt til fra før. Både salgssjef
Ståle Ellingsen, servicesjef Ole Pavljuk og produktmanager Arild Wangsmo har bakgrunn fra sveisebransjen.
– PEMA er verdensleder for denne typen produkter, og sammen med våre
skjære- og gassløsninger vil vi være
en totalleverandør til norsk industri,
avslutter daglig leder Ove Haugen.
Se mer her: http://pemamek.com/ ■

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Stort leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!

• Salg
• Support
• Serviceavdeling
• Delelager

Punktavsug

Sveisemaske med friskluft
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Filter – støv/oljetåke

Avsugsbord

www.teijo.no
firmapost@teijo.no
Tlf. 32 22 65 65
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Hvorfor korrosjonsseminar?
Vi registrerer nesten daglig korrosjonsskader i norsk industri. Mange av disse skader kunne vært spart ved å
bruke tilgjengelige kunnskaper. Dette bør det gjøres noe med. Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) tar her et initiativ og planlegger et dagsseminar i korrosjon. Rett nok er en del av skadene knyttet til sveis, men seminaret
retter seg til alle som arbeider med metaller.
1. Punktsveisene på bildet nedenfor kostet 42 millioner i 1989!

2. Bruk av slipevektøy:

Årsak til korrosjon Mangelfull kunnskap om friksjonsvarme og høytemperaturoksid
3. Sprutskader:

”Før uttesting av nød-generatorene på plattform ble det oppdaget vannlekkasjer i en
sveis på et rør som tilfører kjølevann til generatorene. Ved nærmere ettersyn fant
man korrosjon mellom sveisemetallet og selve røret(6 Mo). Alle sveiser på hele rørsystemet måtte skiftes ut før plattform ble levert.”

Eksempler på korrosjonsskader:
Denne skaden kunne vært unngått med noen enkle tastetrykk (2 minutter) :

Årsak til korrosjon: Mangelfull kunnskap om edelhet i rustbestandige stålkvaliteter –
PRE –verdier.
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Årsak til korrosjon: Mangelfull kunnskap om overflatebehandling av rustbestandige stål og arealforhold i en
korrosjonsprosess.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2018

4. Sveising uten bakgass:

6. Plattformleveranse 2017:

Mangelfull kunnskap om høytemperaturoksid og spaltekorrosjon.
5. Lås i en ytterdør:
7. Fasadeplater i 316, nagler i 304:

Årsak til korrosjon: Mangelfull kunnskap om spaltekorrosjon.

Årsak til korrosjon: Mangelfull kunnskap om galvanisk korrosjon.

Årsak til korrosjon: Mangelfull kunnskap om tolking av materialsertifikat.

Slik kunne vi holdt på. Det er utallige
eksempler på korrosjonskader som
skyldes mangelfull kunnskap. Spander 8 timer i høst på ett av NSF-seminarene og frisk opp gammel kunnskap. Velmøtt!

Et kjennetegn ved disse seminarene er
deltakernesegenaktivitet. Det forutsettes at hver deltager har med seg
PC. De får utlevert en minnepinne
med alt faginnhold, herunder alle PPfiler og små data-programmer til bruk
i case-analyser.

Seminaret er åpent for alle interesserte. På minnepinnen vil der også
ligge en digital lærebok med korrosjonsteori. Dette er teori som i dag benyttes på kurs for Driftsinspektører i
Nordsjøen i.h.t. Standard NS 415. ■

Seminaretharfølgendehovedpunkter:
Korrosjonsmekanisme
- Elektrokjemi enkel innføring
- pH-begrepet
- Anode/Katode
- Arealforhold
Korrosjonstyper
- Klassifisering i.h.t.
NACE-standard
- Korrosjonskart
Korrosjonsvern
- Offermetall
- Rustbestandige stål
- Isolasjon
- Schaeffler-diagram og valg av

elektroder
- Korrosjon og sikkerhet
Korrosjonscaser
- Materialvalg til sjøvannsystemer
- Utskiftning av ventilkomponenter
- Pakningsmaterialer
- Manko: Materialsertifikat
- Feil-leveranser
- Nye komponenter i
Reguleringsventil
- Offshore- cases
- Eksos fra forbrenningsmotorer
- Mix av metaller

SEMINARINFO

Arrangeresfølgendesteder:
AGA,Leirdal:
Påmeldingsfrist17.august
28.august2018,kl.10.00-18.30
NærVærnes:
25.september2018
NærFlesland:23.oktober2018
Seminarprissomomfatter
8½timeinklusiveenenkel
bevertning:kr.3900,-
Formerinfoomkorrosjonsseminaret,sewww.sveis.no

Melddegpåtil:post@sveis.no
SVEISEAKTUELT 02-2018  www.sveis.no
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SMART industri takker
for oppslutningen!
Administrerende direktør i
Maskingrossistenes forening,
Tone Merethe Lindberg Grøstad

SMART industri 2018 er over og Tone Lindberg Grøstad i MGF er virkelig fornøyd med
arrangementet, oppslutningen og deltagelsen. Tusenvis av besøkende og utstillere
som satset på flotte stander med «rått» utstyr var med å danne rammen for et industritreff vi kan være stolte av!

Smart Industri for første gang
Det er første gangen SMART industri
er arrangert og for oss som har planlagt dette i ett år var det ekstra spennende når vi åpent dørene på Norges
Varemesse 17. april. Hvordan ville
oppslutningen bli? Hadde vi laget et
konsept som industrien ville like? Og
ikke minst, hadde vi fått ut budskapet
bredt nok.
3600 besøkende
Når vi stengte dørene 19. april fikk vi
de endelige svarene, og for noen svar!
Totalt hadde vi 3.600 besøkende fra
alle landets fylker som fikk med seg
utstillingen vår bestående av 115
flotte stander. Her var det satt opp
store CNC maskiner, lagersystemer,
skjærebord, verktøy og verkstedutstyr
så det holdt. På sveiselaben var det
mange som fikk prøve å sveise enten
de hadde forsøkt det før eller ikke!
For Lindberg Grøstad var en av de
store høydepunktene å komme inn i
hallen å høre, lukte og se sveiseapparatene i bruk. Det ble klart tidlig at det
var et trekkplaster som mange gikk
innom, og hun fikk mange gode
tilbakemeldinger på de flotte standene
til NSFs medlemmer og hun understreker at dere har all grunn til å være
stolte over hva dere leverte!
Spennende IT-løsninger
Så var det alle spennende IT-løsningene som skal hjelpe industribedriftene med digitaliseringen. Her var det
løsninger for både maskinstyringer,
materialplanlegging, planlegging og
styring av fabrikken, prosjektledelse
og kundestyring. For ikke å glemme
roboter, i alle fasonger og funksjoner.
Vi er virkelig stolt av å få fronte grûnderbedrifter som Robotic Innovation –
hvor en meget dyktig dame har utvikSVEISEAKTUELT 02-2018  www.sveis.no

Industriell matservering på bransjemiddagen.

let sin egen robot og solgt den til store
norske konsern på under ett år.
Roboten Pepper hadde full
kontroll
Vår egen assistent Pepper hadde selskap hele dagen og forsøkte å vise
frem hva roboter kan gjøre i fremtiden
for oss. I tillegg til å underholde og be
om å få ta selfie med de forbipasserende, hadde Pepper full kontroll på
utstillere, messekart og de ulike seminarene og kursene våre.
Meget god deltagelse på SMART
Sveis konferansen
Fem heldagsseminarer hadde godt
med besøkende, selv om vi hadde
plass til flere på første dagen hvor materialteknologi var temaet! SMART
Sveis hadde meget god deltakelse, og
selv var jeg så privilegert at jeg fikk

holde åpningsinnlegget om digitalisering og ikke minst følge flere av innleggene fra bakerste rad. All honnør
til Dag Syvertsen og komiteen som
hadde skaffet meget dyktige foredragsholdere med varierte og spennende tema gjennom to dager.
Stor aktivitet fra hovedsenen
Fra hovedscenen ble det servert mer
enn 15 foredrag og korte kurs, men
kanskje aller mest liv ble det da Fagskolen Tinius Olsen og Kongsberg
videregående hadde et tilpasset foredrag for besøkende videregående skoler onsdagen – da kokte det både på
og rundt scenen.
Mer enn 1000 bedrifter
representert
Bredden av industrien hadde vi også
fortettelse side 31
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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

Ronnie Flatås presenterte et meget interessant foredrag om korrosjon etter bruk av ulike stålbørster.

Sveis & materialdagen 2018,
åpnet av olje og energiminister Terje Søviknes
Rundt 100 personer var samlet til den tradisjonelle Sveis- og materialdagen i Bergen den 8. mai. Konferansen
som har blitt en tradisjon har vært arrangert årlig siden 1999.
Statsråd Søviknes holdt et entusiastisk
åpningsforedrag hvor han informerte
om myndighetenes syn på oljeindustrien i fremtiden. En industri som er
svært viktig for Norge generelt og
sveisebransjen spesielt. Søviknes
understreket viktigheten av verdensledende fagmiljøer som er en svært viktig suksessfaktor for Norge i den
internasjonale konkurransesituasjonen.

SVEISEAKTUELT 02-2018  www.sveis.no
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Statsra
̊d med lærling Marcus Johnsen ved Rosenberg.

Søviknes forsetter:
"Nye utbygginger på sokkelen gir arbeid til industrien, i et bredt spekter av
bedrifter spredt over hele landet.
Kunnskapen som er opparbeidet i
olje- og gassnæringen kommer til
nytte også i en rekke andre virksomheter, for eksempel prosessindustrien,
fornybar energi, romfart og helsetek-

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, NORSOK M601 og M101,
og DNV OS-F-101.

For mer informasjon:
Atle.Mossige@inspecta.no | Tlf.: 454 11 329

www.kiwa.no

Olje og energiminister Terje Søviknes holdt et engasjert åpningsforedrag på Sveisog materialdagen i Bergen 8. mai.

Per Furseth viser eksempler på titan rør
og sveis på titanrør.

nologi. Det høye nivået på sveiseteknisk kompetanse i Norge bidrar til at
de store og kompliserte feltutbyggingene kan bygges her hjemme.
Den kompetansen og erfaringen medlemmene i Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) besitter gir et helt avgjørende bidrag til norsk leverandørindustris konkurransekraft".
Etter at Søviknes avsluttet sin åpningstale fortsatte dagen med en rekke aktuelle tema fra forskjellige industrisektorer. Først ut var Gerdt Strindberg
fra Fabtech som snakket om aluminiumskonstruksjoner for havbruksnæringen.
Ronnie Flatås fra Kværner Stord
snakket om sine erfaringer med korrosjon på austenittisk sveis ved bruk av
stålbørster.
Aktører i byggenæringen vil ha lik
konkurranse og etterlyser krav til CEmerking. Caroline Holme fra Kiwa TI
stilte spørsmålet om hva som skal
være på plass før stålkonstruksjonen
formater verkstedet.
Per Furseth fra Apple Leirvik tok opp
temaet manuell tigsveising av titan og
de utfordringer dette gir med porer og
sprekker.
En interessant og lærerik dag ble avsluttet med tre foredrag rundt temaet
Brage Caisson prosjekt.
Øystein Bjånes snakket om sikring av
teknisk integritet for brann- og kjølevannscaissoner.
Foredraget om kvalifikasjon og fabri-

dere til å ta kontakt med NSF i Hordaland som sto som arrangør av Sveis og
materialdagen 2018.
Det hele ble rundet av med NSF sin
presentasjon av korrosjons seminarer
som vil bli arrangert høsten 2018. Her
henvises til info i annen artikkel i
denne utgaven av SveiseAktuelt samt
til www.sveis.no
■
<http://www.sveis.no>
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kasjon av nye Brage caisson lederør
med Merklin Connectors ble presentert av Joe Maczek og Alan Vincent
fra Oil States Industries UK.
Siste foredrag handlet om nytenkende
og kosteffektive caissonutskiftning,
og ble presentert av Fredrik Rakvåg
og Trond Stokke fra Axess AS.
Dersom det skulle være noen som er
spesielt interessert i et eller flere av temaene fra konferansen, oppfordres
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Batterimaskinen
CAT Z-Line 1.
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Pon Equipment AS
sveiseverksted
Pon Equipment AS som frem til 2003 var kjent i Norge under navnet Pay og Brinck, har vært importør av
Caterpillar maskiner til det norske markedet helt siden 1930. Selskapet flyttet i oktober 2016 til helt nye og
topp moderne lokaliteter på 20.000 m2 helt inn til E-6 på Berger industriområde, Skedsmokorset.


Arild Berg viser en av de
store egenproduserte
skuffene til hjullaster.

SVEISEAKTUELT 02-2018  www.sveis.no
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at Pon Equipment skal selge de de
kaller «oppetid» for kundene. De vil
være kjent for å levere service og
gode løsninger, og være kundenes
foretrukne løsningsleverandør. Dvs. at
man fokuserer på at de skal ha et system som sørger for at maskinene skal
være mest mulig i drift. En viktig faktor her er at de har bygget sine egne
servicebiler. Flere av disse er bygget
opp som et komplett mobilt sveiseverksted. Når man rykker ut til en
kunde kan man utføre alle typer reparasjoner og vedlikehold på stedet. Utstyret er ofte utsatt for store belastninger, og det kan derfor skje at det
kan oppstå en sprekk som må sveises
så raskt som mulig. Selvfølgelig svært
viktig i og med det faktum at mange
av deres produkter er såpass store og
tunge at det er ikke bare enkelt å flytte
de inn til serviceverkstedet på Berger.

Den 75 tonn tunge CAT 374.

Caterpillar med mange produktgrupper
Caterpillar, som oftest forkortet til
CAT er kanskje godt kjent blant folk
flest for sko. Men det er alle maskinene som utgjør produktporteføljen
for Pon Equipment. Mange forbinder
kanskje CAT også med svært store og
tunge anleggsmaskiner som: gravemaskiner og hjullastere, men ved
Sveiseaktuelts besøk på det nye anlegget på Berger fikk vi raskt kjennskap
til at de har alt fra minigravere og
oppover til svært store og tunge anleggsmaskiner.

Pon Sveis Sveiseverksted.
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En meget entusiastisk formann for
sveiseverkstedet, Arild Berg viste oss
bl.a. en gravemaskin, CAT 374 med
en vekt på ca 75 tonn. Ikke mange
oppgaver blir for store for en slik maskin.
Andre produkter er f.eks. skipsmotorer og motorer for nødstrømsaggregater til større bygg.
Sveiseverksted med egne
sveisebiler
Arild Berg, som er ansvarlig formann
for sveisevirksomheten i selskapet
Pon Equipment er veldig fokusert på

Produserer sine egne hjullasterskuffer

Dette er et av standart produktene vi
lager, sidetipp 988.

Pon Equipment har et sveiseverksted
med alt moderne utstyr og 12 dyktige
sveisefagfolk, alle med fagbrev, der
de selv produserer hjullasterskuffe
med hurtig koblinger og diverse spesial utstyr til anleggsmaskiner. Dette
er produkter av høy kvalitet produsert
direkte etter kundenes krav og spesifikasjoner. Spesialtilpasninger og
skreddersøm slik de selv beskriver
det. Da med råd, hjelp og veiledning
fra sveiseverkstedets egen konstruktør.
Mye bruk av Hardox materialer med
de sveisetekniske utfordringer det
innebærer. Viktig materiale fordi produktene ofte benyttes til lasting av
norsk stein.
Et produkt vi ble vist var en enorm
skuff som rommet mer enn 7,8 m3, og
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2018

Pon Equipment mobilt sveiseverksted.

som hadde en funksjon der skuffen
kunne svinges sideveis slik at innholdet kunne tømmes ut av skuffen på siden. På «fagspråket» kaldt sidetipp.
Populært produkt utviklet av Pon for
selskaper som bygger tuneller.
Sveiseverkstedet står også for restaurering/reparasjon av skuffer, ombygginger av skjær, såling av kasser for
dumpere og hengere, reparasjonssveising, spesial tilpasninger og ombygginger av ekstra utstyr til anleggsmaskiner f.eks bom og stikker.
De utfører linjeboring i eget borverk i
sveiseverkstedet og de har mobilt linjeboringsutstyr for å ta boring direkte
ute hos kunder.
I plate-hallen finner vi et skjærebord
for plasma og gass på 8,5 x 2,5meter,
ei plate-knekke med 6 meter bredde
og 1000 t presskraft, og et borverk
med kapasitet på 10 tonn, bordet og
spindel på 130mm. Dette gjør at de
selv kan tilvirke alle detaljer som skal
til for å produsere skuffene. Investeringen ble gjort da de flyttet inn i det
nye anlegget i 2016. Med dette utstyret er de helt selvhjulpne i forhold til
deleproduksjon. Noe som gir dem full
kontroll over kvalitet og leveringspresisjon.
Egen lab
Det er helt nødvendig for dem å ha en
SVEISEAKTUELT 02-2018  www.sveis.no

egen lab. Et sted der de analyserer
f.eks. oljeprøver fra maskinene. Dette
er maskinens blodprøve som avslører
eventuelle feil og slitasje slik at utbedring kan skje før et eventuelt havari.
Igjen et viktig grep til fordel for
kunder som i mange tilfeller sparer
seg for lang «nedetid» dersom en maskin skulle trenge en større reparasjon.

Pon Equipment AS, en av markedslederne i et voksende marked
Servicesjef Sven Henning Roseth forteller oss at Pon Equipment leverte tilsammen 1024 maskiner på det norske
markedet i 2017. Noe som ga en omsetning på hele 2,4 milliarder norske
kroner. Et marked som utgjorde 5000
solgte maskiner. Dette gjorde Pon til
en av markedslederne med en andel
på over 20 % .
fortettelse side 23

CAT maskiner i typisk tøft arbeidsmiljø.
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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 Torbjørn gjør.

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

doublethink.no

Omtenksom.

Imponerende i et voksende marked
som har vokst fra 3000 maskiner i
2007 til 5000 maskiner i 2017. Hovedårsaken til dette ligger i myndighetenes satsning på utbygging av veinettet i Norge.
Pon har i tillegg til hovedkontoret på
Skedsmokorset avdelingskontor en
rekke steder i Norge.
Rygge, Porsgrunn, Kristiansand, Sandnes, Bergen, Ålesund, Rudshøgda,
Trondheim, Fauske og Tromsø. De
sysselsetter til sammen 480 personer,
hvorav 200 på hovedkontoret.
Av disse 480 personene er 280 å betrakte som mekanikere. Direkte relatert til ettermarkedet er 363 personer.
Noe som igjen understreker strategien
om å levere service og oppetid. Selskapet disponerer mer enn 130 servicebiler.
Utvikler Europas første 25 tonns
graver på batteridrift
Ved vårt besøk fikk vi også anledning
til å se en kjempenyhet som er utviklet
av Pon i Norge. Nemlig en batteridrevet gravemaskin. Ja, du leste riktig, en
batteridrevet gravemaskin. Ikke en

hvilken som helst liten lekemaskin,
men en reell graver på ikke mindre
enn 25 tonn. En imponerende skapning som de forventer seg svært mye
av i disse tider med sterkt fokus på
miljø. Flere er allerede solgt og den
første forventes levert om kort tid til
en norsk kunde. Dette viser at selskapet Pon på Berger ved E-6 innehar
svært høy kompetanse slik at de er i
stand til å utvikle egne spennende og
svært konkurransedyktige produkter.
Stort kundefokus
Ved besøk på anlegget legger vi ved
første øyekast merke til kundeorienteringen. På enden av bygget som møter
oss ved ankomst finner vi en egen inngang merket kundeinngang. Mens hovedinngangen ligger lenger bort på
bygget. En artig liten greie som helt
sikkert er gjort med stor kundeomtanke. Kundene først. For Pon er alle
kunder like viktige. Små som store.
De lærer oss følgende viktige faktum:
De fleste kundene er en-maskins
eiere.
Hovedoppgaven er å kundetilpasse

maskinene etter alle krav og behov.
I et tilfelle ble en maskin tilpasset helikoptertransport med alt hva det innebærer. Ingen oppgave er for stor for
Pon.
Kundene har direktekontakt inn på
sveiseverkstedet. Noe som gjør Arild
Berg til en meget populær og svært
opptatt mann.
Vi i SveiseAktuelt takker for at vi fikk
legge beslag på et par timer av hans
og kollega Sven Henning Roseth sin
■
tid.

! FAKTA
Selskapet Pay og Brinck etablert i
1902 av Otto Pay og Fritz Brinck
Caterpillar grunnlagt i USA i 1925
Pay og Brinck ble importør av
Caterpillar til Norge i 1930
Det nederlandske familieselskapet
Pon kjøper Pay og Brinck i 2003
Pon konsernet kontrollerer
importen av Caterpillar til Norge,
Sverige, Danmark og Nederland

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

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

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

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

www.tps-i.com

TPS/i med CMT sikrer ikke bare at bedriften din er utstyrt med dagens ledende teknologi, men også fremtidens.
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TUNVOLD SMIE
går for høyteknologisk sveising
på Båstad i samarbeid med
Kemppi og Skala Robotech
Krav til produktivitet og effektivitet var utgangspunktet når Tunvold
Smie i samarbeid med sin forhandler Industri-Hydraulikk søkte kompetanse på automatisering og sveising.
Krav til produktivitet og effektivitet
var utgangspunktet når Tunvold Smie
i samarbeid med sin forhandler Industri-Hydraulikk søkte kompetanse på
automatisering og sveising.
Kemppi og Scala Robotech kom i
samarbeid med kunden frem til rett
løsning, tilsett og gass. veien gikk
raskt mot innkjøp og implementering.
Tunvold Smie har tidligere produsert
manuelt med arbeidshesten Kemppi
Kempomat 320 og derfor falt valget

naturlig på Kemppi sin nye A7 robotløsning, ikke minst på grunn av dens
sveiseegenskaper og grensesnitt mot
Yaskawa sine roboter.
Løsningen ble levert den 20 april og
produksjonen var i tråd med forventningene allerede den 26 april. På
veien dit ble produksjonen optimalisert ved fintuning av pulskurver og
Kemppi sin Wise Fusion, samt Arcal
Speed dekkgass fra Air Liquide.

Lojal arbeidshest gjennom mange år,
Kempomat 320 får endelig litt hvile.

Tore Halsnes(t.h) hos Tunvold smie og Espen Gundersen hos Kemppi Norge as kan si
seg fornøyd med resultatet.
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Flott, sprutfritt resultat klar for lakkering.
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Grunnleggerne av Tunvold Smie: Emilie og Kolbjørn Halsnes, med barnebarnet Tore ca 1969.

Resultatet ble automatisert produksjon med nærmest sprutfritt sveiseresultat og produkter klare for lakkering
og levering.
Sluttresultatet etter siste finjustering

av Kemppi sin A7. Puls-sveis med
18% Wisefusion, massivtråd fra Elga
og dekkgass fra Air Liquide.
Tore Halsnes, 3. generasjon bedriftseier tok utfordringen, investeringen

og er nå klar for allsidige oppgaver
innen sveis og montering.
Historikk og bakgrunn
Tunvold Smie har en historie som går
tilbake til 1943, og bedriften feirer 75års jubileum i 2018.
Tunvold Smie ble startet i mars 1943
av Emilie og Kolbjørn Halsnes, og
den gang besto arbeidsoppgavene i å
lage hesteutstyr og senere lasteplan.
I juli 1963 overtok sønnen Tormod
Halsnes, og i desember 1963 ble Esso
Bensinstasjon åpnet i Båstad sentrum.
Fra 1967 drev vi også her med lasteplanpåbygging i verkstedet. Bensinstasjonen ble nedlagt i januar 1995, og
det siste lasteplanpåbygget ble produsert i 1996.
I april 1994 kjøpte Tunvold Smie stålrørsproduksjonen til Askim Stålprodukter AS og vi startet Tunvold Smie,
avd. Askim. I 1997 ble dette flyttet til
Norum i Båstad, hvor vi fortsatt driver.
I 1998 bygget vi på Norum, hvor nå
også pulverlakkering foregår.

Bildet viser understell til skolepulter, 30 stk i hver stabel.
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I 2002 ble Tunvold Smie til et AS. ■
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Vesa Tiilikka, Kemppi utfordrer konvensjonene innen sveisestyring

100 % sporbarhet omdefinerer kontroll av sveisekvalitet
i rørledninger
Fra Sibir til Paris. Under Atlanterhavet og over Australias berg. Olje- og
gassrørledninger har en egen historie.
De er en forutsetning for den moderne, urbaniserte og industrialiserte
verden, men disse lange og tunge konstruksjonene kan utgjøre store trusler
mot miljøet rundt om i verden, med
mindre de produseres på ansvarlig vis.
Selv menneskeliv kan avhenge av
kvaliteten på rørledningene hvis det
oppstår problemer med olje- og gassforsyningen. Vanligvis etterlates de
uberørte under svært ekstreme forhold, noe som gjør at sikkerheten til
forsyningen gjennom rørledningene er
viktig. Dette er grunnen til at hver
eneste leverandør av olje- og gassrørledninger må innfri en lang rekke
internasjonale standarder, slik som
ISO-, ASME- og PED-krav. Alt dette
understreker den økende betydningen
av styringen av sveisekvaliteten.
«I tillegg til sveisestandarder forbun-

Jo senere en kritisk sveisefeil oppdages, jo dyrere er det å reparere den. Digital sveisestyring er en moderne arbeidsmetode som muliggjør kvalitetskontroll i sanntid.

det med rørledninger, har kundene
mangesidige krav til overvåkning av
forskjellige sveiseparametere og varmetilførsel, og tidsavhengig dokumentasjon. En god løsning for sveisestyring dekker disse behovene. Den
gir kvalitative bevis på produktets –
rørledningens – ytelse og sikkerhet,
helt ned til hver enkelte sveis, sveiser,
sveiseutstyr og tilsatsmateriale», forklarer Kemppis produktsjef, Vesa Tiilikka.

Erstatt manuell dokumentasjon med en leseenhet som skanner strekkodet informasjon raskt og feilfritt: Universalløsninger for sveisestyring, slik som WeldEye, er
egnet for bruk med ethvert sveiseutstyr, uavhengig av merke.
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Forhindre og redusere dyre
reparasjoner
Gode løsninger for sveisestyring gir
kontroll i alle prosesser – inkludert
sveiseprosedyrer, sveiser- og inspektør-kvalifisering, dokumentasjon, rapportering og administrasjon. Det er
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av sveisekvalitet har reparasjonsgraden blitt redusert med opptil 40 %,
som minimerer utbedring i utfordrende miljøer. Du blir umiddelbart
varslet om eventuelle sveiseavvik,
noe som muliggjør kvalitetskontroll i
sanntid og til syvende og sist reduserer administrasjonskostnadene.
Raskere sveisedokumentasjon
Bedrifter tar nå de første famlende
trinnene når det gjelder å utnytte digitale styringssystemer for sveisekvalitet. En standard måte er fremdeles å
samle inn og dokumentere daglige
sveiseoppgaver på slutten av arbeidsdagen/skiftet. Dokumentasjonen utføres vanligvis manuelt, enten ved bruk
av Excel eller til og med for hånd i
verkstedsmiljøet. Da dokumentasjon
ikke er en kjerneoppgave for sveiserne, tar denne arbeidsmåten mye tid
eller krever ekstra personale.
Under sveising av rørledninger fjerner
automatisert
sveisedokumentasjon
menneskelige feil. Brukere av programvare har rapportert en reduksjon
på opptil 75 % i unødvendig sveisetid.
Dette oppnås ved automatisert dokumentasjon og beregning av varmetilførsel. Når programvaren for sveisestyring er koblet til sveiseutstyret,
samler det inn data om sveiseparametere (spenning, strøm, trådføringshastighet) og utnytter dataene til å beregne varmetilførsel og gjennomsnittlig sveisehastighet. Dataene importeres direkte inn i systemet i digitalt format.
«Når man driver med en digital løs-

WeldEye-systemet for sveisestyring tilbyr brukervennlige
instrumentbord med tydelige visualiseringer av data og 360
graders perspektiv på sveiseavvik.
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ning som WeldEye, kan sveiseren
bruke avlesningsenheten til å skanne
strekkodet informasjon, slik som sveiser-ID-koder, WPS-numre, tilsatsmateriale og dekkgasspartier eller sågar
prosjektspesifikke sveise-ID-er, raskt
og feilfritt. Hele den manuelle dokumentasjonsprosessen erstattes av en
automatisert løsning», sier Tiilikka.
Universalløsninger har en kort tid
til lønnsomhet
De fleste programvarer for sveisestyring har tradisjonelt vært utstyrsspesifikke, men universalløsninger som er
kompatible med et hvilket som helst
utstyrsmerke, blir mer og mer populære. De muliggjør større frihet i valg
av sveiseutstyr, men er også enklere å
oppgradere og utvide. Universalløsninger er også mange ganger raskere å
innføre, fordi de bruker allment kjente
brukergrensesnittdesign.
Tiilikka fortsetter: «Startinvesteringen
i en løsning for sveisestyring er tilsvarende prisen på to manuelle sveiseapparater pluss brukerbaserte lisenser.
Sammenlignet med kostnadene ved
reparasjon og utbedring av sveiser,
manuell arbeidskraft og systemoppdateringer, er returen på investeringen
rask og tydelig.
Digital kvalitetsstyring av sveisingen
bidrar også til planlegging av opplæring for sveisere og sveisekoordinatorer. Den automatiske oppdateringen
av sveisestandarder gjør det enkelt
for sveisekoordinatorer å identifisere
mangler i ferdigheter og prosjektkrav.
Dette kan bryte isen ved forhandling

Alle data som gjelder kvalitet, kan overvåkes gjennom ett brukergrensesnitt, inkludert som-bygget-dokumentasjon av
enkeltelementer med informasjon om sveisekvalitet og automatiske varsler om manglende samsvar før og etter sveising.
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allerede mulig å oppnå 100 % sporbarhet av hver enste utførte sveis.
«Det er minst to velkjente tilfeller der
en tilkoblet løsning for sveisestyring
ville ha spart enormt med penger. I ett
tilfelle måtte iverksettingen av en
hundre kilometer lang rørledning utsettes og løftes ut av sjøen på grunn av
en feil sveisetråd. Det var ingen måte
å spore sveisefeilene på, og til slutt ble
alle sveisene sveiset på nytt igjen. I et
annet tilfelle hadde sveiseren blandet
sammen sveisetrådene og ved et uhell
brukt tråden med sveisekvaliteter som
ikke innfridde standardene. Heldigvis
ble feilen oppdaget tidsnok til at de
kunne reparere sveisene. Alt dette
kunne vært unngått med et skikkelig
system for styring av sveisingen»,
fortsetter Vesa Tiilikka.
Systemer for sveisestyring samler
automatisk inn data fra arbeidsstasjonene. Dataene får tidsstempel, og muliggjør slik full dokumentasjon og
sporbarhet ned til enkeltsveiser. Du
kan enkelt bekrefte overholdelse av
krav til sveisekvalitet med WPS hvor
som helst i verden. Ethvert avvik, inkludert slike som er forbundet med
sveiseutstyret, rapporteres umiddelbart. Programvaren registrerer selv
slike sveiseavvik som ikke vil bli
fanget opp av NDT-inspeksjoner.
Hvis avviket oppdages direkte etter
sveisingen, er reparasjonskostnadene
ikke mer enn tapt produktiv arbeidstid. Hvis den avvikende sveisen oppdages under NDT-inspeksjon, er den
anslåtte kostnaden ca. 400 euro per
meter. Med programvare for styring
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om nye prosjekter der det stilles krav
til den strengeste og mest detaljerte
dokumentasjonen og kapasiteter.
«Kemppi har allerede i flere tiår vært
en pioner i utviklingen av digitalisering av sveiseoppgaver. Digital sveisestyring er en moderne arbeidsmetode og veien fremover, uansett hvilket merke utstyr man bruker. Vår WeldEye er en universalløsning for alle
behov innen sveisestyring, og tilgjengelig for alle sveisere og sveisebedrifter», konkluderer Tiilikka.
Eksempel: Sveiser-ID-stempler
Sveiser-ID-stempler er en vanlig måte
å dokumentere hvem som utførte hvilket arbeid på. I et prosjekt til USD
~10 millioner med blandet rørledningog strukturarbeid for en offshore oljeplattform, ble alle sveiserne tildelt IDnumre av en overordnet sveisetekniker, som oppbevarte denne listen i et
regneark. Det ble stilt krav til sveiserne om å bruke et hardt stempel og
en hammer til å merke hver enste
sveis de utførte. Dette var hovedmetoden for å bekrefte hvem som utførte
hvilket arbeid. Kun spesifikke sveisere fikk tillatelse til å sveise i dette
prosjektet. Listen over godkjente sveisere ble også oppbevart i et regneark
og sendt manuelt fra kontoret til verkstedet.
Sveisekoordinatoren hadde ansvar for
å sende den godkjente listen over
sveisere til klienten for bekreftelse.
Under en gåtur oppdaget han et uidentifisert merke på en del. På grunn av
dette ble alle deler som hadde blitt
fremstilt til dette punktet, gjenstand
for revisjon. Det tok to hele dager å
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fysisk kontrollere alle rør- og strukturdeler som hadde blitt sveiset opptil det
tidspunktet. Under revisjonen ble det
oppdaget at det var 20 sveisere i arbeid på prosjektet, men at kun 15 var
godkjent opprinnelig av teknikerne og
kunden til å utføre arbeidet.
Til slutt ble det gjennomført kvalifiseringstester for de sveiserne som ikke
var godkjent. Tre av sveisene ble kuttet ut og sveiset på nytt på sveiseselskapets regning.
Med en løsning for sveisekvalitetsstyring ville verkstedets formenn hatt
sanntidsdata om de godkjente sveiserne for denne spesifikke oppgaven.
Hvis noen hadde utført sveising som
de ikke var godkjent til å utføre, ville
dette også ha blitt oppdaget ved den
første visuelle inspeksjonen av den
første sveisen som var feil, da inspektøren kvitterte ut sveisen og anga sveiser-ID-en i det relevante feltet under
kvitteringen.
Sveisekoordinatoren
kunne har oppdaget problemet to måneder tidligere og spart verdifull revisjonstid, utbedring og flere møter med
klienten.
Eksempel: Smidde rørseksjoner
Det ble utført et prosjekt der det ble
produsert smiearbeid i 18 tommer utvendig diameter fra 1 tomme til 3
tommer veggtykkelse og 20 fot lange.
Fire av disse smiestykkene ble sveiset
sammen for å danne én streng. Egenskapene ved smiemetallet var slik at
det var nødvendig med en oppbyggingssveis, en såkalt buttsveis, før
lukking av sveisen for å føye smiestykkene sammen. Den generelle prosessen var at smiestykkene ble buttet

og deretter ble hvert stykke varmebehandlet i en stor ovn. Detter ble smiestykkene sendt til et annet anlegg som
utførte lukkesveisingen.
Det ble brukt to forskjellige varmer
for sveisetråden som ble brukt for
buttsveisene. Begge varmene var godkjent for bruk i prosjektet. Ved det
første anlegget ble det ikke sporet
hvilken varme som ble brukt på hvilke
sveiser. Da det andre anlegget begynte
å kvalifisere sveiseprosedyren for den
lukkede sveisen, var de mekaniske resultatene ujevne. Noen av resultatene
var akseptable, men andre resultater
avvek kraftig fra prosjektets kriterier
for godkjenning. Det ble brukt en betydelig mengde tid og penger på arbeidet med å finne ut hvorfor de mekaniske resultatene var så forskjellige.
Til slutt ble det utført kjemiske tester
på buttsveisene på hver enste sammenføyning i prosjektet, og det ble
funnet to distinkte materialklasser.
Ved nærmere undersøkelse ble det
oppdaget at det hadde forekommet en
sammenblanding av varmene på sveisetrådene og at disse var utenfor spesifikasjonene selv om materialtestsertifikatene var korrekte.
Hvis det hadde vært brukt en programvare for sveisestyring ved begge
anleggene, ville forskjellen i testresultatene tilsvarende forskjellene i tilsatsmaterialpartiene blitt oppdaget
svært raskt. Det ville ha spart mer enn
tre måneder med tid, og alle de forskjellige testene som ble utført i det
■
tidsrommet.
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SMART industri takker for...
fortsettelse fra side 13

nådd og når vi talte opp var det totalt
1034 bedrifter som var representert
blant utstillere og besøkende!
Bransjefest med 330 deltagere
Onsdagen var det bransjefest hvor vi
samlet 330 personer til FoodTruck
middag med underholdning av Knut
Harald Sommerfeldt som både spilte
fele, tryllet og fikk oss til å le. Maten
var som seg hør og bør på en industrimesse med FoodTruck meny servert
av gaffletrucker, og bestod av mat fra
alle verdenshjørner i tillegg til rikelig
med dessert og godteri. En heldig og
dyktig deltaker kunne reise hjem med
en iPad Pro som var premien i kveldens kahoot som omfattet spørsmål
fra bredden av industri! Jeg må si jeg
var imponert over at noen klarte 9 av
9 rette!
Flere av utstillerne melder om at de
har fått mange nye kontakter og
mange nye forespørsler. så gjenstår
det å se om vi klarte å skape nye nettverk og ikke minst gi industribedriftene innspill om nye og mer konkur-

Mange interesserte besøkende hos Migatronic.

ransedyktige måter å drive produksjon
på i årene som kommer.
Maskingrossisternes Forening
takker alle samarbeidspartnere
Vi i Maskingrossisternes Forening
takker alle våre samarbeidspartnere,
våre flotte utstillere og ikke minst de
mange tusen som tok seg tid til å reise
fra alle kantene av landet for å gjøre

SMART industri til det råeste industritreffet i Norge i år! Jeg håper vi klarer å profittere på det gode samarbeidet som vi har fått med Norsk Sveiseteknisk Forbund i både fagsaker, konferanser og ikke minst planleggingen
av SMART industri for fremtiden avslutter Tone Lindberg Grøstad som er
ansvarlig direktør for Maskingrossis■
ternes Forening.

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

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

Etter 22 år i SveiseAktuelts redaksjon er det nå slutt.
SveiseAktuelt 4/2017 var det siste
for mitt vedkommende. Litt rart,
det hadde liksom blitt ett fast
innslag i min tilværelse.
Helt siden 1980-tallet har jeg jobbet med sveis- og gassrelaterte
kunder som blant annet: Norgas,
Norweld, AGA, Castolin og Lincoln Norweld.
Da Christian Holthe gikk fra Norweld til Norsk Sveiseteknisk Forening, som det het da, fulgte jeg
med på lasset, og hjalp blant annet til med fellesstands for foreningens medlemmer på Tekniske
messer m.m.
Fra 1995 tom 2017 var jeg SveiseAktuelts redaktør.
I 2008 kom Helge Chr Aaby inn
som Forbundets nye daglige
leder og han ble avløst av Dag
Syvertsen i 2012.
Jeg har bedt om litt spalteplass
for å takke de nevnte herrer for
godt og problemfritt samarbeide. Samtidig vil jeg hilse til de
forskjellige redaksjons-medlemmene som har bidratt til at et av
Norges aller eldste fagtidsskrifter, SveiseAktuelt, i sin 73 årgang,
fortsatt blir godt tatt i mot av
leserne.
Texthusets innehaver Morten
Buck som produserer bladet, har
også vært med hele veien. Alltid
positiv og løsningsorientert.
Samarbeidet har aldri vært vanskelig. Kanskje fordi vi begge har
fagbrev som typografer.
En hilsen og takk til alle – lykke til
videre og takk for meg!
Med vennlig hilsen
Per Groeng
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Steffen Overaa,
ny mann i NSF hovedstyre
På generalforsamlingen den 18. april ble det kun én utskiftning i NSF hovedstyret.
Steffen Overaa som til daglig jobber som sveiseleder og teknisk leder for industrielle produkter ved OSO
Hotwater AS i Hokksund er den nye styrerepresentanten.
IWSD diplom
Steffen er en av svært få nordmenn
som kan smykke seg med IWSD diplom. IWSD er forkortelse for International Welded Structure Designer,
utdannelsen gjennomføres ved Weld
On Sweden i samarbeid med IIW.
Dette har gitt han unik kompetanse
innen strukturelle beregninger og optimalisering av design for sveisede
strukturer.
Innen utdanningen til IWSD diplom
hadde han fagbrev som platearbeider,
samt IWS diplom.
Muligheten til å kunne påvirke
Steffen er en ung og engasjert "sveisemann" som også sitter i NSF lokalstyre avdeling Øst.
Hvorfor ville du sitte i hovedstyret ?
Steffen tenker seg litt om før han svarer at det var vel for å komme tettere
på de ulike fagområdene innen sveising, og muligheten til å kunne påvirke utviklingen innen sveiseteknologi i Norge.

Steffen ute i produksjonslokalet til OSO Hotwater AS i Hokksund.

OSO Hotwater AS
I hans daglige arbeid i OSO Hotwater
jobber han mest med sveiseprosedyrer
og personellsertifisering. Mye strukturberegninger og optimalisering av
prosessflyt. Han har også mye teknisk
kundekontakt.

Sigurd Braathen som er adm. direktør
og eier av OSO Hotwater AS i Hokksund ser det som spennende og positivt at de har en representant i NSF
■
hovedstyre.

NSF hovedstyre 2018 – 2019
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Adm.direktør Sigurd Bråthen.

Erik Fusdahl
Jan Erik Johansen
Frode Johansson
Alexandra Wichstrøm
Tone Hasle
Helge Nesse
Steffen Overaa
Knut Arne Hundal
Magne Barka

erik.fusdahl@kemppi.com
jan.erik.johansen@sveiseeksperten.no
frode.johansson@bergengroup.no
iweld_alexandra@outlook.com
tone.hasle@dnvgl.com
helge.nesse@ikm.no
steffen.overaa@osohotwater.com
knutarne.hundal@tess.no
magne.barka@aarbakke.no

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 2018/2019
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
Steffen Overaa, medlem
OSO Hotwater AS
steffen.overaa@osohotwater.com,
Mobil: 41 12 09 31
Tone Hasle, medlem
DNVGL
tone.hasle@dnvgl.com, Mobil: 90 14 75 08
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.

Lasting Connections

NEW WELDING HELMETS FROM BÖHLER WELDING
GET THE PERFECT ALL-ROUND PROTECTION
Guardian50
D e s i g n e d f o r a w i d e r a n g e of
Welding and Grinding Applications

» High Impac t Nylon Shell
» Comfor t-Headgear with longitudinal and angular adjustments, smooth ratcjet
» The ADF: Shade 4, 9-13, 50 x 100 viewing area
» True colour
» 4 arc sensors
» CE classification 1/1/1/2
» Grind mode via ex ternal switch
» 2 years warrant y

Guardian62
The exper ts choice (Best-In- Class ADF
Clarit y, Light Weight and True Colour)

» High Impac t Nylon Shell
» Comfor t-Headgear with longitudinal and angular adjustments, smooth ratcjet
» The ADF: Shade 4, 5-9/9-13, 62 x 98 viewing area, Best-In- Class- Clarit y
» True colour
» 4 arc sensors
» CE classification 1/1/1/2
» Grind mode via ex ternal switch
» Light weight at 490 gram
» 2 years warrant y

Guardian62F
The All-in- One Solution
Protection and Clear V iew

» High Impac t Nylon Shell
» Comfor t-Headgear with longitudinal and angular adjustments, smooth ratcjet
» The ADF: Shade 4, 5-9/9-13, 62 x 98 viewing area, Best-In- Class- Clarit y
» True colour
» 4 arc sensors
» CE classification 1/1/1/2
» Grind mode via ex ternal switch
» 2 years warrant y
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