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NSSW sømløse rørtråder gir
dokumentert best kvalitet og
sveiseøkonomi

www.nst.no

NST er eksklusiv leverandør av NSSW (Nippon
Steel & Sumikin Welding) sømløse rørtråder
produsert med ICF-prosess.

medarbeidere med sveisefaglig bakgrunn leverer
denne kompetansen for å bidra til et resultat som
tilfredsstiller dagens høye krav.

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.

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.

Bakgrunnsbilde:
London array wind farm — verdens største offshore
vindpark. Monopile fundamenter er sveiset med
NSSW sømløs rørtråd. Photo: Getty Images

Kompetanse må også følge med leveranser av
sveisetilsett. Vår stab av sveiseingeniører og

NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd
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Se video av NSSWs ICF
produksjonsprosess
http://nst.no/produktvideoer
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SMART Sveis 2019
–nok en SMART suksess
Norsk Sveiseteknisk Forbund sto også i år som arrangør av SMART Sveis konferansen som ble gjennomført 2.-3.
april på X-Meeting Point utenfor Lillestrøm. Konferansen samlet i alt ca 140 personer. Deltagerne kom fra
bedrifter, utdannings og forskningsinstitusjoner, leverandører og kontrollinstanser. Med dette kan man si at
hele bransjen var representert.
Meget interessant program
Arrangøren hadde lyktes med å sette
sammen et meget interessant program
med over 20 ulike foredrag. Her fikk
vi høre om bedrifter og hvordan de
hadde løst sine sveiseoppgaver i ulike
materialer.
Offshoreindustrien som er såpass dominerende i norsk industri hadde selvfølgelig mange presentasjoner. Men vi
fikk også høre spennende foredrag fra
bedrifter som f.eks produserer sine
egne rør i rustbestandig materiale, og
vi fikk høre om robotisert serieproduksjon av varmtvannstanker.
Forsknings- og utdanningsinstitusjoner var også representert og fortalte
om sine virksomheter.
Et foredrag handlet om utfordringer
ved oppstart av nytt ekspertisesenter
for sveis og materialteknologi, mens
et annet handlet om rekruttering til

sveisefaget, og vi fikk høre om sveiskoordinering.
Fortum etterlyste entreprenører som
var interessert i å tilby sine tjenester
innen sveising av rør til fjernvarmeanlegg.
Oljeselskapene var representert ved
Equinor som hadde et spennende foredrag om sine erfaringer med sveiste
konstruksjoner.
Siste del av konferansens dag 2 handlet mye om digitalisering, et viktig
tema for industrien i femtiden. Her
fikk vi foredrag fra leverandør av aktuelt utstyr, fra industrien og fra SINTEF/NTNU.
Avslutningsvis hadde vi en informasjon om endringer innen NS-EN
1090. Et tema som forøvrig følges
opp med egen artikkel i denne utgaven av SveiseAktuelt.
I tillegg til selve hovedinnholdet i

En svært takknemlig vinner av en sveisemaskin.

konferansen som selvfølgelig var relatert til sveising og sveiseteknologi
hadde NSF valgt å ta med et annet
tema som er viktig for alle bedrifter.
Nemlig dette om man er forberedt på
å takle en krisesituasjon.
fortettelse neste side

Eddie Flatås foreleser om
sveisekoordinering.

SVEISEAKTUELT 02-2019  www.sveis.no
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Anders Snortheimsmoen stilte spørsmålet om tilhørerne var
forberedt på å takle en krisesituasjon.

Johar Mæhle, WorleyParsons.

Morten Arndal Nielsen, CCO, Inrotech.

Kristian Eriksen, Aker BP.

Ove Johan Aklestad, daglig leder i OFIR, Opplæringskontor for
Industrifag i Rogaland.

Thor Reidar Braathen, Adm. direktør og eier av Sole AS.

Erik Jølberg, grunder og eier av TESS-konsernet.

Dag Syvertsen og Helge Chr. Aaby fra NSF.
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Et tema som fikk mange til å tenke
seg om og stille seg selv spørsmålet
om hvordan takler vi en krisesituasjon
i vår bedrift.

ning til å delta i 2019, finner det interessant å delta i 2020. Vi vet allerede
at de som var med i 2019 kommer
igjen neste år.

Følg med i SveiseAktuelt og på
www.sveis.no for informasjon om
■
SMART Sveis 2020.

15 utstillere
For å sikre at deltagerne i tillegg til å
lytte til selve foredragene fikk anledning til å innhente produktinformasjon var det lagt opp til en utstilling.
Der fikk deltagerne i pausene mulighet til å besøke i alt 15 ulike leverandører til sveiseindustrien for å se og
høre om deres nyheter og spesialiteter.
Et innslag i konferansen som ble meget godt mottatt.
Middag med utlodning
De aller fleste deltagere, foredragsholdere og utstillere var samlet til middag
etter første dag av konferansen. Under
middagen ble det et morsomt innslag
da arrangøren hadde mange gaver fra
leverandørene som skulle trekkes ut
blant de tilstedeværende. Her hadde
de aller fleste leverandørene vært
rause ved at de hadde gitt alt fra små
hendige sveisemaskiner til tenger og
annet utstyr. Gaver til en samlet verdi
av over kr 50.000,- ble delt ut under
middagen.
Evaluering
Mot slutten av konferansen ble det
delt ut et evalueringsskjema der deltagerne fikk anledning til å gi arrangøren sin vurdering av konferansen. Her
ble det stilt spørsmål om man var fornøyd med programmet, om det var
tema man savnet, om lokaliseringen
var akseptabel, om det var et ønske
om å gjenta tilsvarende konferanse
også neste år, og om de ville delta på
en eventuell konferanse i 2020. Siste
spørsmål i evalueringen var totalinntrykket av konferansen.
Resultatet av denne evalueringen var
meget positiv. Så å si alle var meget
fornøyde med program, lokalisering
og utstillingen. Totalvurderingen var
omtrent enstemmig svært positiv.
SMART Sveis 2020
Evalueringen la vel egentlig føringer
for at NSF kommer til å gjenta dette i
2020. Nøyaktig tidspunkt og lokalisering vil bli diskutert på neste NSF
hovedstyremøte i midten av juni der
hovedstyret skal gjøre sin egen evaluering.
Vi håper at dere som ikke fikk anledSVEISEAKTUELT 02-2019  www.sveis.no

En lettere overrasket og svært glad hedersprisvinner, Lars Magne Haldorsen til
høyre sammen med Dag Syvertsen, daglig leder NSF. Foto: Njål Arnar Johansen

HEDERSPRIS
Det er ikke ofte Norsk Sveiseteknisk Forbund deler ut hederspris.
Det er faktisk meget sjelden. Det er
tidligere delt ut hederspris kun til 3
personer. Sverre Eriksen, Audun
Tveit og Eddie Faltås er tildelt NSF
hederspris ved tidligere anledninger. NSF hadde denne gangen
funnet at SMART Sveis middagen
var en glimrende anledning til tildeling av en ny hederspris. Den fjerde
i rekken av personer som fikk NSF
hederspris ble Lars Magne Haldorsen som til daglig jobber som ledende ingeniør innen fagområdet
metalliske materialer og sveising
hos Equinor. Lars Magne som i en
årrekke har arbeidet med sveistekniske oppgaver og forskning på
høyt nivå har også være en vesentlig bidragsyter og støttespiller for
NSF i mange sammenhenger, som
f.eks ved de sveisetekniske seminarene som ble gjennomført for en tid
tilbake.

Foto: Njål Arnar Johansen
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iTec deltok på SMART Sveis
konferansen – et viktig
forum for faglig utvikling
Modernisering og digitalisering sto i fokus da årets SMART Sveis konferanse ble arrangert 2. og 3. april på
Hellerudsletta. «En viktig konferanse for å bidra til god faglig utvikling, og effektivitet, lønnsomhet og konkurransekraft i en bransje i rivende utvikling», sier Ståle Ellingsen, produktsjef i iTec.
Som leverandør av moderne automasjonsløsninger til sveis og skjæring,
deltok iTec på SMART Sveis konferansen sammen med rundt 70 andre
bedrifter fra bransjen. Produktsjef i
iTec, Ståle Ellingsen var godt fornøyd
med konferansen, og muligheten for å
samle sveisebransjens aktører i et faglig nettverk.
«Dette er en svært aktuell bransje for
oss, og vi vil definitivt være med som
en bidragsyter for en mer effektiv og
automatisert sveiseverden», sier Ellingsen. «Vi ser en stor utvikling
innenfor robotisering og digitalisering, og fokuset på HMS øker hver
eneste dag.»
iTec var til stede som utstiller med

egen stand, og stilte med fire representanter på konferansen. Arild
Wangsmo Roger Karterud og Kasper
Ellingsen deltok også på konferansen.
Effektivisering og
konkurransekraft
«Modernisering og digitalisering er
fremtiden», sier Lars Hartvik på
SMART Sveis konferansens første
foredrag. «For alle aktører innen sveis
er robotisering et mål.»
Hartvik er markedsdirektør ved HTS
Maskinteknikk, som er norske spesialister på høyteknologiske produkter i
sveiseindustrien. Ståle Ellingsen er
enig med Hartvik: «Effektivisering i
dette markedet vil bidra til økt lønn-

Maskinselger Arild Wangsmo i dialog om
robotisert sveising fra iTecs nyeste
agentur – YASKAWA.

somhet og konkurransekraft for norsk
industri i fremtiden», sier Ellingsen.

Ståle Ellingsen og Kasper Ellingsen i dialog med Arnbjørn Vevle, fra Vevle Mek – iTec
kunde.
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Automasjon og robotisering
iTec samarbeider med PEMA og
MOTOMAN/YASKAWA. Dette er
kvalitetsleverandører av automasjonsløsninger for sveising og skjæring, og
er viktige bidragsytere når det kommer til neste generasjons sveising.
Finske PEMA er en verdensleder på
automatiserte sveise- og produksjonsløsninger samt robotiseringsteknologi, mens MOTOMAN/YASKAWA
anses som en av verdens ledende produsenter av industriroboter og el- og
servomotorer, med over 400 000 installasjoner over hele verden.
Blant deltagerne på SMART Sveis
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2019

konferansen var også flere av iTecs
samarbeidspartnere og kunder tilstede. Johan Mæhle er Produksjonsdirektør med sveiseerfaring fra Worley
Parsons, og har i en årrekke har jobbet
med sveising av super Duplex. «Det
gjelder å bruke digitalisering der det
er nyttig», var Mæhles budskap til
forsamlingen under sitt foredrag.
Arnbjørn Vevle, fra Vevle Mek, deltok
også på årets konferanse. Vevle er en
god kunde av iTec, og var også med
på iTecs tur til EuroBlech i oktober
2018. Årets SMART Sveis konferanse
var Vevles første, og han var tilstede
for å knytte kontakter og holde seg
oppdatert på siste nytt innen sveising
(SITAT VEVLE).
SMART Sveis bidrar til faglig
utvikling
Ståle Ellingsen er ikke i tvil om viktigheten av SMART Sveis konferansen: «Fremtiden er automatisert og digital, samtidig som fokuset på sikre
og helsemessige løsninger blir større.
Den nye generasjonen har fokuset sitt
her. SMART Sveis konferansen har
lagt vekt på å samle ekspertise fra
mange ulike utdannings-, forsknings-

SVEISEAKTUELT 02-2019  www.sveis.no

Foredrag av Johan Mæhle fra Worley Parsons – iTec kunde.

og fagmiljøer samt fra viktige leverandører av utstyr til sveisebransjen.
Forum som dette bidrar til god faglig
utvikling, noe bransjen er avhengig av
for å opprettholde effektivitet, lønn-

somhet og konkurransekraft», avslutter Ellingsen.
For mer informasjon besøk:
www.itec.as

■
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Ideas become solutions.

Fra venstre: Arild
Eidsvåg, Dag
Wangen, Jimmy
Jahren og Erlend
Gjerdevik.

Satser på opplæring og
sertifisering av sveisere
TESS Vest har kjøpt 100 prosent av aksjene i Wangen Sveis & Konsulenttjenester AS. Oppkjøpet bygger på nye
satsingsområder for Norges største sveisefirma.
Wangen Sveis og Konsulentfirma
(WSK) sertifiserer sveisere, loddere
og maskinstillere både ved verksted
og i bedrift. Opptil 90 prosent av alle
sertifiseringer skjer hos de enkelte bedriftene.
Daglig leder Dag Wangen startet bedriften i 2012, etter en livslang tilegning til sveisebransjen. Helt siden
Wangen gikk sitt første kurs i elektrisk sveising ved Sjøforsvaret i 1967,
har livet omhandlet sveisefaget.
Etter ønske fra Wangen med å trappe
ned, har Jimmy Jahren blitt ansatt som
daglig leder i WSK fra 1. mai. Jahren
kommer fra Endúr ASA (tidligere
Bergen Group) og har de siste årene
innehatt stillingen som sveiseteknisk
ansvarlig.
Site-testing og resertifisering
Bakgrunnen for oppkjøpet bunner primært i TESS’ satsing av sveis. TESS
SVEISEAKTUELT 02-2019  www.sveis.no

er landets største på sveis og jobber
kontinuerlig med forbedring og utvikling. Satsingsområdet på sveis gjelder
ikke bare salg av utstyr, maskiner og
tilbehør, det er prosessene før og spesielt etter et salg som blir viktig.
Et tiltak er site-testing for sveis, plate
og industrirørleggere, hvor sveiserne
blir testet i kunnskap og utførelse før
de godkjennes til å tiltre et prosjekt.
NDT blir utført etter ønske.
– Kokstad ligger såpass nærme Flesland, hvor mange arbeidere fra Polen,
Ukraina og mange andre land kommer for å jobbe i Norge. Det er ofte
store avvik i fra sertifikatet de fremviser til kompetansen de innehar. En
viktig del av vår jobb blir å sikre egnet
mannskap til ethvert oppdrag.
– Hos oss kan de nå testes nøytralt for
å sikre at kunnskapen samsvarer med
sertifikatet de kommer med, forteller
Jahren.

TESS vil legge vekt på en totalpakke,
der opplæring og sertifisering av sveisere blir viktigere satsingsområder
fremover.
Wangen Sveis & Konsulenttjenester
AS flytter inn i lokalene til TESS Vest
på Kokstad i Bergen 1. mai. WSK vil
ha sitt primære nedslagsfelt på Vestlandet, men vil bistå andre landsdeler
ved behov.
Firma er godkjent av KIWA AS for
følgende: Sveisere i henhold til NSEN ISO 9606, ASME IX, sveiseoperatører og maskinstillere til NS-EN
ISO 14732, loddere til NS-EN 13585
og konsulenttjenester mot beslektede
standarder som NS-EN ISO 3834 og
lignende. Opplæring i WELDEY database for KIWA sertifikater. WSK
hjelper også bedrifter med valg av
sertifikater etter bedriftens produk■
sjon.
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Med CMT-sveiseprosessen fra Fronius kan stål og aluminium sammenføyes i en sikker og effektiv prosess.

Sammenføyning av stål og aluminium på én side med Fronius-sveiseprosessen CMT:

Mindre varmetilførsel for
stabile sammenføyninger
Termisk sammenføyning av forskjellige materialer som stål og aluminium er av sentral betydning innen bilproduksjon med lettvektsmaterialer. Det er imidlertid slik at materialenes forskjellige fysiske og kjemiske
egenskaper gjør denne prosessen til en særskilt utfordring: Det er vanskelig å oppnå stabile resultater av god
kvalitet, og videre bearbeidelse av halvfabrikatene er betraktelig begrenset. Løsningen finnes i form av en sveiseprosess med redusert varmetilførsel – Fronius-prosessen Cold Metal Transfer (CMT). Den lave sprutdannelsen og den jevne og særskilt stabile lysbuen gjør det mulig å oppnå optimale resultater. Den internasjonale
kjøretøyleverandøren Magna Steyr har dermed utviklet en teknologi som gjør det mulig å produsere karosserideler betraktelig mer økonomisk og samtidig som det oppnås lav vekt.
Bilindustrien satser stadig mer på å
kombinere forskjellige materialer til
bygging av karosserier – og dét med
god grunn: Vekten på kjøretøyene kan
reduseres betraktelig ved bruk av materialer som aluminium eller fiberarmert plast, noe som blant annet har en
positiv innvirkning på ytelse og drivstofforbruk. Uten fremskrittene med
lettvektsmaterialer ville det også blitt
vanskelig å overholde de stadig strengere avgasskravene. Moderne kjø12

retøy skilter derfor med en materialkombinasjon som er gjennomtenkt til
minste detalj, hver enkelt del er designet for optimal funksjon med minimal
vekt. Det er imidlertid en stor utfordring å føye sammen materialer som
har svært forskjellige egenskaper.
Begrenset styrke og formbarhet
En av de kombinasjonene som er mest
brukt innen bilproduksjon med lettvektsmaterialer, er sammenføyninger

med stål og aluminium. For å spare
kostnader sveiser produsentene aluminiumskomponenter med galvaniserte
stålplater i flensområdet, slik at de kan
forbindes ved hjelp av vanlige og
rimelige punktsveiseprosesser på karosserilinjen. Her må man imidlertid
være obs på at disse to materialene har
svært forskjellige fysiske og kjemiske
egenskaper, for eksempel når det gjelder termisk ekspansjon, varmeledning
og korrosjonsbestandighet. Dette har
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negativ innvirkning på kvaliteten og
styrken i sveiseforbindelsen. Dessuten
er formbarheten svært begrenset i
etterfølgende produksjonstrinn.
Grunnen til dette ligger i den såkalte
intermetalliske fasen. Den dannes når
stål og aluminium sammensveises, i
det området hvor de to materialene
kommer i kontakt med hverandre og
smelter sammen. Laget blir sprøtt og
utsatt for sprekker og porer – noe som
forringer stabiliteten i sammenføyningen. Den internasjonale billeverandøren Magna Steyr har også beskjeftiget seg med dette problemet. Dette
selskapet, som har sitt sete i Graz i
Østerrike, utvikler og produserer både
enkeltkomponenter og komplette kjøretøy og satser også på lettvektsmaterialer i sine karosserier. For å senke
kostnadene ved sammensveisinger av
stål og aluminium undersøkte Magna
Steyr sammenføyningsprosessen i detalj og kom frem til at temperaturen
spiller en avgjørende rolle for sømkvaliteten.
“Kald” sveiseprosess gir bedre
stabilitet
Varmetilførselen under sveisingen er
utslagsgivende for tykkelsen på den
intermetalliske fasen. I de forsøkene
som ingeniørene foretok, viste det seg
at tykkelsen ikke bør være mer enn ti
mikrometer for at forbindelsen skal
bli stabil. Derfor måtte ekspertene
styre temperaturutviklingen optimalt

– over smeltetemperaturen til aluminium, men under fordampningstemperaturen til sinkbelegget på stålplatene. Dette er imidlertid ikke gjennomførbart på de fleste lysbueprosesser. Til slutt fant Magna Steyr løsningen i Cold Metal Transfer (CMT),
den “kalde”sveiseprosessen som er utviklet av Fronius.
CMT-prosessen reduserer varmetilførselen betraktelig sammenlignet
med andre MIG/MAG-prosesser.
Hemmeligheten ligger i den digitale
prosessreguleringen som registrerer
kortslutninger automatisk og bistår
dråpeløsningen ved å trekke tråden tilbake.
Under sveisingen mates tråden forover – og med en gang det skjer en
kortslutning, trekkes den tilbake igjen.
Dermed holdes lysbue-innbrenningsfasen svært kort, og varmetilførselen
reduseres. Denne prosessen gjør det i
tillegg mulig med trinnløs regulering
av energitilførselen inn i den komponenten som skal sveises. Brukeren nyter godt av sprutfri materialovergang
og optimale sveiseresultater. CMT egner seg dermed ideelt til sveising av
stålforbindelser med CO2 og andre
beskyttelsesgasser. Den er også som
skapt for sammenføyning av stål og
aluminium fordi grunnmaterialet i stål
ikke smeltes, men kun fuktes. Dermed
har den de perfekte forutsetninger for
bruk i bilindustrien.

I CMT-prosessen holdes lysbue-innbrenningsfasen svært kort, og varmetilførselen reduseres. Prosessen gjør det dessuten mulig med trinnløs regulering av
varmetilførselen inn i den komponenten
som skal sveises.

Enestående resultater, utmerket
prosess
Ved hjelp av CMT-sveiseprosessen og
optimalisering av sveisetråden har
Magna Steyr utviklet en teknologi for
å forbinde stål og aluminium på effektivt vis i en sikker prosess. Den nøyaktig definerte innstillingen av sveiseparametrene gjør det mulig å holde
fortettelse side 15

Dyrere tilleggsprosesser som nagling blir overflødige takket være CMT-sveising – hvilket øker lønnsomheten.
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den intermetalliske fasen tynnere enn
ti mikrometer. De mekaniske egenskapene i forbindelsen oppfyller dermed alle de krav som stilles til den.
Sammenlignet med andre prosesser
som har blitt brukt hittil, har CMT
dessuten den fordel at man ikke
trenger å sveise på begge sider, men
kun på den ene siden. Dette senker
kostnadene og letter arbeidet. Det blir
ikke nødvendig med dyrere tilleggsprosesser som nagling – hvilket øker
lønnsomheten.
For sin innovative sammenføyningsteknikk fikk Magna Steyr prisen
AutomotiveINNOVATIONS Award i
2017. Denne prisen deles ut av Center
of Automotive Management (CAM)
og PricewaterhouseCoopers (PwC) i
Tyskland. Teknologien overbeviste juryen i kategorien chassis, karosseri og
utvendige komponenter og gav
Magna utmerkelsen “Most Innovative
Automotive Supplier”.
Forretningsområdet Perfect
Welding
Fronius Perfect Welding er innovasjonsleder innen lysbue- og motstandspunktsveising og den globale

Bilindustrien satser stadig mer på kombinasjoner av forskjellige materialer.

lederen innen robotstyrt sveising.
Som systemleverandør leverer Fronius Welding Automation også kundespesifikke, automatiserte og komplette sveiseløsninger, for eksempel
for beholderkonstruksjon eller for
cladding i offshore-sektoren. Strømkilder for manuelle applikasjoner,
sveiseutstyr og et bredt spekter av tjenester kompletterer porteføljen. Med
over 1000 salgspartnere over hele verden er Fronius Perfect Welding svært
nær kunden.

selskap med hovedsete i Pettenbach
og med øvrige anlegg i Wels, Thalheim, Steinhaus og Sattledt. Selskapet
har 4550 ansatte på verdensbasis og
arbeider innenfor områdene sveiseteknikk, solcelleteknologi og batteriladeteknikk. Fronius har 30 internasjonale
selskaper og representanter i over 60
land. Dette gir en eksportandel på ca.
91 %. Innovative produkter og tjenester samt 1241 tildelte patenter gjør
Fronius til innovasjonsleder på ver■
densmarkedet.

Fronius International GmbH
Fronius International er et østerriksk

Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksper
.sveiseeksperten.no
ten.no
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Etterlevelse av
NS-EN 1090 -1/2
Erfaringer fra Contiga AS
Priming.

I 2014 kom kravet om CE-merking
for bærende stålkonstruksjoner i
Norge, dvs. alle verksteder som produserer bærende stålkonstruksjoner til
byggeplass må oppgradere sine verksteder slik at produktet kan CE-merkes.
Del 1 av standarden gir krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter. Den beskriver hvordan tilvirkeren kan påvise at de komponen-

Produksjon.
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tene de fabrikkerer oppfyller erklærte
ytelsesegenskaper (egenskaper som
gjør dem egnet for deres tiltenkte bruk
og funksjon).
Del 2 inneholder tekniske krav til stålkonstruksjoner. Den spesifiserer krav
til utførelse av stålkonstruksjoner for
å sikre tilstrekkelig mekanisk styrke
og stabilitet av konstruksjonen samt
brannmotstand, herunder bestandighet
og brukbarhet. Den bestemmer ytel-

sesegenskaper for komponenter som
tilvirkeren må oppfylle og erklære
gjennom kravene i del 1.
Erfaringsmessig, så må alle ledd i verdikjeden sette seg inn i de krav som
må etterleves og ha et godt samspill
mellom leddene for å lykkes i prosessen.
Etablering/etterlevelse
NS-EN 1090-1 (2)
Gjennom de krav som stilles for et
CE-merket produkt, så må man kvalitetssikre en god konstruksjon/ produksjonsprosess. Innehar man prosjektering, så er det også en del av sertifiseringen.
Før man starter med prosessen iht.
kravene i NS-EN 1090-1 (CE-merking) og oppbygging av en produksjonsprosess mot kravene i NS-EN
1090-2, så er det erfaringsmessig en
god ide å gjøre seg kjent med relevante standarder og forståelsen av de
momentene som etterspørres å bli sertifisert. Norsk Stålforbund kjører spesifikke kurs for en slik prosess, en god
balast å ha med seg når man står i
startgropa.
Bildet, «verksted 1», (på neste side)
viser hoved-standardene fra stålmottak til leveranse (selve verkstedprosessen). Skal man lykkes i en slik prosess, så er det viktig at man involverer
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2019

Verksted 1.

Utfordringer vinterstid.

hvert enkelt ledd, slik at man synliggjør og gjør kjent de kravene som må
tilfredsstilles for de som utøver en aktivitet på produktet, f.eks.stålmottak,
kapping, bearbeiding, sammenstilling,
sveising og overflatebehandling. Kvalitet oppnås ved å bygge det inn i produktet.
Når man har en god innsikt i NS-EN
1090-1(2), så er det lettere å sette seg
ned å se på hva man har for kvalifikasjoner i bedriften i dag og hvilke tiltak
som må iverksettes.
Det er viktig å se på hva slags produksjon man skal drive med, slik at man
får definert hvilken utførelsesklasse
og dimensjoner av ståltyper man skal
sertifisere sin produksjon opp imot,
f.eks. EXC 2, tykkelser opptil 50mm,
S420 J2 N(M), overflatebehandling,
primet. (Se primerbildet og produksjonsbildet på forrige side).
Ved å involvere alle berørte ledd, så er
det større sjanse for å lykkes med en
god flyt og riktig kvalitet til riktig tid
på en sikker måte.
For sveising, så skal det være 100%

visuell (VT) kontroll. I tillegg, så skal
det utføres relevant tilleggskontroll
som f.eks. ultralyd (UT), (Se ultralydbildet) MPI (MT) Se MPI-bildet).
Pga. kort tid mellom kontraktinngåelse/leveranse, så kan dette by på en
utfordring å få kontrollert siden kontrollen først kan utføres etter et «x-antall» timer, avhengig av prosedyre og
dimensjoner, dvs. en god planlegging
må til.
Det kreves ikke noen formell kompetanse for å utføre en visuell (VT) bedømming av sin sveiseutførelse, men
man må vise til at man har tilstrekkelig kompetanse for å bedømme iht.
gjeldende krav. NDT-kontroll som
ultralyd (UT) og MPI (MT) krever en
formell kompetanse, nivå 2
Som tidligere nevnt, så må kvaliteten
bygges inn i produktet/konstruksjonen, man kan ikke kontrollere den inn
selv om det gir en viss grad til ekstra
kvalitetsdokumentasjon. Tabell 24 viser kontrollomfanget av NDT (Non
Destruktiv Testing)
CE-merking gjelder kun for verkste-

der, dvs. frem til overlevering til byggeplass. Når det gjelder utførelsesstandarden, NS-EN 1090-2, så gjelder
den både inne i verkstedet og ute på
byggeplass. De største utfordringene
vil man sveiseteknisk sett møte ute
mtp. høyder, stå i lift, vær og vind osv.
(se bildet «snø»)
Sveiseplan/kontrollplan
Det skal forefinnes både en sveiseplan
og en kontrollplan, så det er viktig at
montørene har fått en nødvendig opplæring for å imøtekomme kravene iht.
byggets utførelsesklasse. Bla. skal
sveiseren inneha rett sveisesertifikat,
dokumentert opplæring ifbm. bedømmelse av sveis når man signerer for
utført sveisearbeid. Sveiseplanen
inneholder aktiviteter som er relatert
til sveiseprosessen både før, under og
etter sveisearbeidet, f.eks. tildekking.
Godkjente sveiseprosedyrer (WPS)
skal benyttes fom. EXC 2.
En kontrollplan skal utvikles og det
vil være naturlig at prosjekterende gir
et forslag til de utvalgte stedene som
skal kontrolleres iht. tab. 24 i NS-EN
1090-2, siden dem sitter med belastningsbilde for konstruksjonen. Her
må sveiserne/anleggsleder se til at
kontrollpunkter får en prioritering i
sveiserekkefølgen, slik at man får tilstrekkelig tid til å få tak i en NDTkontrollør.
Hovedendringer i nyrevidert
NS-EN 1090-2
For kort tid siden kom den nyreviderte
standarden NS-EN 1090-2 ut på
norsk. Den inneholder både sveis, bolteforbindelser, toleranser og overflate-

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

Sveising av armering.

behandling. Den har et sideantall i
underkant av 200 og refererer til en
rekke andre standarder.
I 1990-serien er hovedendringer som
følger:
• Under revisjon: EN 1090-1, Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1:
Krav til samsvarsvurdering av
lastbærende komponenter (ny tittel er foreslått: Stålkomponenter og
aluminiumskomponenter til bruk i
konstruksjoner)
• Revidert: EN 1090-2, Utførelse av
stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske
krav til stålkonstruksjoner
• Revidert: EN 1090-3, Utførelse av
stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 3: Tekniske
krav til aluminiumkonstruksjoner
• Ny: EN 1090-4, Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 4: Tekniske krav
til kaldformede tynnplatekonstruksjoner av stål for tak, gulv
og vegger
• Ny: EN 1090-5, Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner - Del 5: Tekniske krav
til kaldformede tynnplatekonstruksjoner av aluminium for tak,
gulv og vegger
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Blant endringene i NS-EN 1090-2standarden er retthet for produksjon
av søyler. Tilvirkningstoleransene fra
produsent er langt høyere enn for produksjon i verkstedet og i ny utgave av
standarden, så er produksjonstoleransene blitt ytterligere strengere for søyler. Definering av utførelsesklasse er
flyttet i sin helhet over i eurokodene.
Standarden har noen flere endringer
også, men det som kanskje påvirker
produksjonen mest, er kanskje for de
verkstedene som driver med armeringssveising.
Armeringssveising
I gammel utgave 1090-2 var ikke stålsorten hensyntatt, men nå er både lastbærende og ikke lastbærende kommet
med, henholdsvis NS-EN ISO 176601 og NS-EN ISO 17660-2.
Sveising av armering har vært et forsømt område over lang tid, men en
konstruksjon blir aldri sterkere enn
det svakeste leddet !! Disse sveiseforbindelsene ser vi heller ikke etter nedstøping. Pga. armeringsjernets fremstillingsprosess, og til tider høy karbonekvivalent, så er det nettopp her det
er sprekkfarer!
For å tilfredsstille kravene for å være
godkjent for denne type sveising, så
må du inneha godkjente WPQR, sertifisert(e) sveiser(e), og hver sveiser
skal ha utført 3 godkjente strekktester
før man kan utøve produksjonssvei-

Montasje.

sing. Deretter skal det utføres en
strekktest hver 3. mnd. for hver sveiser og for motasjesveis så er det månedlige tester!(se bildet «sveiser» I tillegg kommer krav iht. kontrakt. Etter
mitt syn, så er dette i overkant av hva
som bør utføres, men kravene er klare.
Er det mange i verkstedet som sveiser,
så blir det mange tester og dokumentasjoner som må utføres gjennom
året.
Artikkelen er skrevet av
■
Rune Vestbekken.
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Nye folk i NSF hovedstyret
av der han bodde, og etter militærtjenesten fikk Erik jobb som sveiseingeniør i Kværner Installasjon som hadde
kontorer ved Rosenberg verft.
De neste 5 årene jobbet han som sveiseingeniør og QC-koordinator på
ulike modifikasjonsprosjekt offshore,
og fikk også med seg flere revisjonsstanser offshore.
Et lite år i Egersund på Tambar-prosjektet samt EWE/IWE-utdannelse ble
det også.

Erik Stiklestad
Erik Stiklestad er 48 år, er gift og har
to barn på 17 og 20 år.
Som Verdalinger flest, har industri og
da spesielt offshore-konstruksjoner
vært noe som har opptatt han hele livet.
Verftet i Verdal har på godt og vondt
preget det lokale nyhetsbildet siden
oppstarten for snart 50 år siden.
Erik uttaler at «det å se på store konstruksjoner bli bygget og levert var
noe som fasinerte meg i oppveksten,
og var nok mye av årsaken til at jeg
valgte å ta ingeniørutdanning i materialteknologi i Trondheim.
Et av fagene var sveiseteknologi, og
særs lærerikt var det å få en uke med
foredrag og praktisk sveising på sveiseskolen på Aker Verdal som en del
av utdannelsen.»
Etter ingeniørhøyskolen var han så
heldig å få sommerjobb på sveiseteknisk avdeling i 1992, før ferden gikk
videre til Stavanger for å ta master i
offshoreteknologi.
Igjen var det et stort verft i nærheten
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Våren 2001 flyttet familien hjem til
Verdal, og til nye oppgaver som material og overflate ingeniør på Aker Verdal, senere omdøpt til Kværner.
Erik understreker at det som er fint
med større arbeidsplasser er at det er
masse muligheter til å variere litt på
oppgavene.
Snart ble han ansvarlig for sveiseteknologi på verftet, og i 2005 ble han
ansvarlig sveisekoordinator.
I 2007 ble Erik basisleder for engineeringsavdelingen og kombinerte dette
med å være sveisekoordinator frem til
2009.
Da var det fabrikasjonssjef og HMSleder som var ny tittel i en tre-årsperiode før han igjen ble leder for engineering i 2012.
Våren 2017 etablerte AkerBP rammekontrakter for design, innkjøp, fabrikasjon og hook-up av brønnhodeplattformer.
En allianse ble dannet mellom AkerBP, Aker Solutions, ABB og Kværner.
Alliansen kalles Brønnhodeplattformalliansen, og der er han p.t. ansvarlig
for byggefasen på Verdal.
Første byggekontrakt signerte alliansen i desember 2017, og de startet
bygging av jacket og topside på Verdal i april 2018.
Jacket’en ble installert i april, og topside skal installeres i juni etter bare 14
måneder byggetid.

Karriereveien har ført Erik Stiklestad
litt bort fra det operative sveisemiljøet
de siste årene, men han forsikrer at
han følger stadig med.
«Etter å ha sittet i NSF’s hovedstyre i
en periode for ca. 10 år siden, ser jeg
derfor frem til igjen å engasjere meg i
NSF og bidra til at dette viktige fagområdet utvikler seg videre mot fremtiden.»
Vi ser frem til å samarbeide med Erik
Stiklestad i tiden fremover. Svært viktig å ha med representanter med erfaring fra vår bransje. Det at han også
har vært styremedlem tidligere gjør at
han vet hva han har svart ja til da
valgkomiteen forespurte om han kunne tenke seg en posisjon i NSF hovedstyre.

Tone Lindberg Grøstad
Tone Lindberg Grøstad er 47 år, gift
og bosatt i Lier. Hun har sendt oss
følgende presentasjon:
Jeg startet min industrikarriere i Narvik hvor jeg gjennom 15 år hadde
ulike stillinger i industribedriften Na-
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Under generalforsamlingen i NSF som ble gjennomført direkte etter SMART Sveis konferansen den 3. april var
det to nye representanter som ble valgt inn i hovedstyret. Som nestleder valgte generalforsamlingen Erik
Stiklestad fra Verdal.

tech, de siste 5 årene som direktør.
Starten var på gulvet og mye av jobben var i starten rettet inn mot CNC
maskinering og overflatebehandlinger, men bedriften var stor på sveising
av både stål og aluminium. Etter en
tid i verkstedet fortsatte karrieren
innenfor kvalitet, salg og tilslutt toppledelse. Natech hadde store leveranser
globalt til forsvars og olje & gass industrien og kvalitetskravene har derfor alltid vært høye. Interessen for
hvordan god kvalitet og dokumentasjon påvirket økonomien og leveransepresisjon fanget tidlig min interesse
og det ble naturlig å ha et prosess og
teknisk fokus på arbeidet i fabrikken.
Som leverandør av subseautstyr ble
sveising en av de viktigste teknologiene vi kunne levere og fokuset på ISO
og NORSOK krav ble fokus helt opp i
toppledelsen.
Prosessen med å ta frem kvalifiserte
prosesser for edle metaller var spennende og lærerik og i løpet av de
årene jeg jobbet der fikk vi på plass
sveising av trykkutsatte deler i titan
grad 5, duplex og videreutviklet aluminiumsveisingen. I denne perioden
hadde Natech et datterselskap i Stockholm som drev med saltbadslodding,
en prosess som er vanlig i fly og telcombransjen. Det var fascinerende å
se hvordan vi behandlet aluminiumdeler i bad som holdt nær 600 grader for
så å avkjøle det og opprettholde materialets egenskaper. Sammenføyning
ble et felt som fikk mye interesse fra
min side i den perioden, og vi fikk introdusert prosessen til flere andre norske bedrifter og industrier.
Etter at jeg forlot Natech jobbet jeg en
periode med Helgeland Offshore som
investerte tungt i lasersveising. Det utrolige var å se hvordan en så tung investering kunne regnes hjem med en
effektiviteten og kvaliteten som disse
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maskinene kunne tilby. I ett års tid besøkte jeg flere oljeserviceselskap for å
introdusere teknologien og jobbet tett
med metallurger og NDT-spesialister.
Beklageligvis fikk man ikke en godkjent NORSOK standard på plass før
selskapet måtte gi tapt, men det positive er at prosessen nå benyttes av oljeserviceselskap internt og at den kanskje på sikt får en mer sentral plass i
norske bedrifter også.
I 2014 flyttet jeg fra Narvik til Drammen og jobbet i eget konsulentselskap
med «management for hire» som hovedfokus, men også mentorvirksomhet for grunderbedrifter. I 2015 ble jeg
engasjert av en lokal sparebank i Kragerø for å komme ned å forsøke å etablere en bedrift utfra et konkursbo
som de hadde fått i fanget. Fantastiske
fagfolk med lang erfaring fra industrien og et brennende ønske om å få
stablet en ny bedrift på beina møtte
meg første dag jeg kom til fabrikken.
Sammen fikk vi ryddet, etablert nye
konstellasjoner og stein på stein bygd
en bærekraftig bedrift. I dag er Vestmar Production en del av Kristiansand
Skruefabrikk takket være de flotte
medarbeiderne som satset blod, slit og
tårer for å gjenreise en stolt bedrift
med lange tradisjoner.
I tillegg til å være operativ i industribedrifter har jeg vært så heldig å få tillitt fra mange regjeringer for å representere staten i ulike selskaper. Først
ut var et oppdrag som styremedlem i
Nammo AS i 2016 og videre fulgte
interessante og innovative selskap
som Flytoget, Investinor, Innovasjon
Norge, Avinor og de to selskapene
AIM Norway og Forsvarets Forskningsinstitutt hvor jeg fortsatt er styremedlem. Styreverv har jeg også hatt
i andre selskap og organisasjoner
som Norges Rødekors Krigsmuseum,
Narviksenteret, Nordlandsforskning,

Norsk Industri, NHO Nordland og Petro Arctic. Utdanning og rekruttering
har alltid lagt mitt hjerte nært og jeg
har derfor vært med i arrangementet
First Lego League, vært sensor ved
Høgskolen i Narvik og er i dag medlem i fagrådet for sveiseteknikk ved
Fagskolen i Troms.
I 2017 startet jeg i stillingen som direktør i Maskingrossisternes Forening
hvor jeg fortsatt jobber. Foreningen er
en bransjeforening for importører av
anleggsmaskiner, verktøymaskiner,
kompressorer og gaffeltrucker og teller i dag 119 medlemmer som til sammen omsetter for i overkant av 20 milliarder. I tillegg til egne gruppemøter
og fagdager er vi arrangører av Vei og
Anlegg (nordens største anleggsmesse) og SMART industri. Det var
under etableringen av SMART industri at jeg ble virkelig kjent med Dag
Syvertsen og Norsk Sveiseteknisk Forum, og vi samarbeidet tett for at
SMART skulle bli et løft for industrien i Norge og leverandørene til alle
bransjer innenfor industri. Kongstanken om at vi bransjeforeninger kan
samarbeide for å sette fokus på den
fantastiske jobben og alle de flotte
grunderne, entreprenørene og fagfolkene som finansierer AS Norge har
styrket seg gjennom dette samarbeidet, og da er det ekstra morsomt å få
være med i styret til NSF og bidra til
en spennende fremtid.
Jeg takker for tillitten som generalforsamlingen i NSF har gitt meg og lover
å bidra med hjerne og hjerte for en lys
sveisefremtid!
NSF ønsker Tone Lindberg Grøstad
velkommen som medlem av hoved■
styret.
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Liten sveiserobot-løsning oppfo
fleksibilitet i produksjonsvirkso
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I disse dager kan en ny kollega resultere i en helt ny situasjon, hvis denne nye kollegaen er en robot. Det er
meningen at de små kollaborative robotene (såkalt cobot) skal dele arbeidsplassen med sveiseren og dermed
fungere som sveiserens forlengede arm. CoWelderTM er en automatisert sveiseløsning fra sveisemaskinfabrikken Migatronic A/S i Fjerritslev i Danmark, som overgår de fleste andre løsninger når det gjelder fleksibilitet.
Dessuten krever løsningen kun en ganske liten investering.
Pakkeløsninger til MIG og TIG
Det er mulig å velge mellom 18 forskjellige CoWelder-pakker for enten
MIG-sveising eller TIG-sveising med
høytytende sveisemaskiner fra Migatronic og en robotarm fra danske Universal Robots. Alle andre deler er inkludert, bl.a. En teach/programmeringsenhet, selvbalansert bordoppheng og ekstra robust sveisebrenner
samt fire timers trening med gjennomgang av utstyret og igangsetting sammen med en sveiseekspert fra Migatronic.
For MIG-sveising kan brukeren velge
en Omega 300-sveisemaskin eller den
høytytende Sigma Select med 400
ampere, luftkjølt eller vannkjølt og
med eller uten puls. For TIG-sveising
får brukeren en Pi TIG med 350 ampere AC/DC, vannkjølt med eller uten
kaldtrådsfremføring. Alle sveisemaskinene kan settes sammen med en
UR5-robotarm med en rekkevidde på
850 mm, eller en UR10-robotarm med
en rekkevidde på 1300 mm. UR10 har
altså en stor rekkevidde, som gir brukeren muligheten til å sveise større
emner på roboten. Alle pakkene er
CE-sertifisert og krever ingen avskjerming. Den enkle oppsetningen gjør
det lett å integrere CoWelder i den eksisterende sveiseproduksjonen.
– CoWelder kan revolusjonere produksjonen av enkle emner, uansett om
det er små eller store produksjonsserier. Den leveres fullt montert, klar til
installasjon og igangsetting. Automatisert sveising behøver ikke å være

m

komplisert, og denne løsningen beviser at det heller ikke krever en stor investering. En klar vinn-vinn-løsning
ofor små og mellomstore produksjonsDvirksomheter, også for de med begrenset erfaring innen robotsveising,
sier Henrik Overgaard, sales manager
hos Migatronic.
Ekstrem fleksibilitet
Ekstrem fleksibilitet kommer til uttrykk en katalog av emner, hvert med
et tilhørende program. Operatøren
(oftest en sveiser) kan skifte mellom
programmene utallige ganger i løpet
aav en arbeidsdag og på den måten
sveise forskjellige emner på samme
robot, både små og store serier.
Hos Svend Frederiksen Maskinfabrik
i Ringe i Danmark stiller produksjodnen av skreddersydde emner i variei rende seriestørrelser store krav til
både sveiseutstyr og fleksibilitet i produksjonen. Derfor investerte virksomheten i en CoWelder-robotløsning:
– Produksjonsseriene våre varierer typisk fra enkeltproduksjon til produksjon av 1000 enheter, noe som understreker hvor viktig det er å alltid ha en
fleksibel produksjonsprosess som enkelt kan tilpasses kundenes spesifikke
behov […] Vi er veldig tilfreds med
CoWelders fleksibilitet og brukervennlighet, da den passer perfekt til
vårt behov for en automatiseringsløsning som kan tilpasses stor variasjon i
design og seriestørrelser, forteller Fleming Frederiksen, direktør hos Svend
Frederiksen Maskinfabrik.
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En klar win-win for små og mellomstore
produksjonsbedrifter
Henrik Overgaard, sales manager Migatronic

p

Programmering og innstilling av programmer på CoWelder hos L&S
Technischer Handel.

Enkel programmering
Programmering av CoWelder er entkelt, selv for uerfarne operatører. Alle
hsveisere kan lære å styre den brukervennlige og intuitive skjermen, som er
CoWelders hjerte. Avhengig av kompleksitet, tar det kun omkring en halvtime å programmere et nytt emne.
Sveiseproduksjoner kan hurtig tilpasses endringer i virksomhetens produktportefølje og ta på seg nye oppgaver eller engangsprosjekter. Med andre ord, behøver operatøren ikke bekymre seg om eventuelle fremtidige
sveiserelaterte endringer i produksjonen.
L&S Technischer Handel i Olfen i
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2019

ordrer til
omheter

Hva er sveiserens rolle?
En CoWelder kommer aldri til å erstatte en sveiser, da CoWelder er sveiserens nye kollega. Den optimerer arbeidsprosedyrene i tett samarbeid med
sveiseren. CoWelder leverer ensartet
høy kvalitet og øker effektiviteten.
Det er flott håndverk – med en robot.
– Sveiseren plasserer små metalldeler
i monteringsarmaturet og aktiverer
CoWelder, som deretter sveiser det
endelige emnet. Innimellom kan sveiseren utføre andre småoppgaver, men
fortsatt være ansvarlig for kvaliteten
av arbeidet som roboten utfører, forklarer Henrik Overgaard, sales manager hos Migatronic.
Medarbeiderne hos L & S TEchnischer Handel hadde en veldig positiv
innstilling til den nye kollegaen sin,
SVEISEAKTUELT 02-2019  www.sveis.no

Sveising av beholdere i armatur hos L & S Technischer Handel med CoWelder for
MIG-sveising med UR5-robotarm.

som gjorde det enkelt å innføre CoWelder i det daglige arbeidet. De betraktet aldri roboten som en konkurrent, men 1har fra starten brukt den
som en avlastning
som befridde dem
t
fra kjedelige rutineoppgaver.
Metallvirksomheten Kuhz Metallbau i
Bad Doberan i Tyskland har opplevd
e
at det er vanskelig
å finne kvalifiserte
medarbeidere. Samtidig hadde innehaveren Roland Kuhz betenkeligheter
ved tidsforbruket til kvalifisering av
medarbeidere, og de tilgjengelige
standardcellenes manglende fleksibilitet og behov
for plass forhindret
r
virksomheten fra å anskaffe en robotcelle. Derfor slo virksomheten til da
de hørte om Migatronics CoWelderrobotløsning, fordi fleksibiliteten gir
Kuhz Metallbau muligheten til å
sveise seriestørrelser på 20–300 stk.

Etter levering og igangsetting med
hjelp fra Migatronic og en halv dags
instruksjon kunne medarbeiderne produsere de første komponentene. I løpet av et to-dagers treningsforløp med
Migatronic ble to medarbeidere undervist i programmering av CoWelder.
– CoWelder har vært i drift i sju måneder nå. Vi harofor øyeblikket en ordre i produksjon,
D som vi tidligere ikke
kunne ha sagt ja til. Det dreier seg om
1200 sveiseposisjoner på 600 komponenter. CoWelder gjorde at vi turde å
takke ja til ordren. Det er vanskelig å
motivere en medarbeider til å lage det
samme i 700 timer. Det er ikke et problem med CoWelder, forklarer Roland
Kuhz om den positive utviklingen,
som den nye robotkollegaen har gjort
mulig.



Tyskland produserer ikke store serier.
Typisk ligger seriestørrelsene på
50–800 stykker. Dessuten finnes det
forskjellige varianter, så programmering og endring av en klassisk automatiseringsløsning ville koste både tid
og ressurser i form av en programmerer. Denne utfordringen har CoWelder
løst. Når først et program til en komponent er utarbeidet, kan man kombinere programmer etter behov og hente
dem dem med et par klikk på robotens berøringsskjerm. Komponentene
blandes på den måten helt vilkårlig.
Man kan også i løpet av få minutter
skifte mellom typer og rekkefølgen av
de produserte komponentene.
– Vi er begeistret for CoWelder, fordi
det er enkelt å programmere komponenter og skifte fra én komponent til
den neste – den er utrolig fleksibel»,
sier Torsten Lezius, administrerende
direktør hos L & S Technischer Handel.
Under programmeringen av CoWelder flytter operatøren ganske enkelt
roboten manuelt til de ønskede posisjonene, eller bruker Teach-panelet
(skjermen) til oppsett av programmet.
En 3D-simulering på skjermen gir et
optimalt overblikk.
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L&S Technischer Handel produserer
stålbeholdere i forskjellige størrelser
(lengde, innvendig og utvendig diameter) og i seriestørrelser på flere hundre.
På hver side av komponenten sveises
akselgjennomføringen med to runde
kantsømmer. Halvautomatisk produksjon med CoWelder har klart forbedret
både produksjonshastigheten og sveisekvaliteten.

m

L&S Technischer Handels rulleholdere
til beholderne produseres i forskjellige
størrelser. På hver rulleholder sveises
det 12 kantsømmer, hvorav 8 er i fallende sveiseposisjon. Sveisetiden fra
starten på den første sømmen til slutten
på den siste er redusert fra ca. 5 til
2,45 minutter. Tidligere ble det brukt
masse tid på å flytte komponenten til
sveisebordet.
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CoWelder med Sigma Select
400 vannkjølt sveisemaskin
med grafisk kontrollpanel og
UR5-robotarm.

CoWelder med Pi
350 AC/DC vannkjølt sveisemaskin
og UR5-robotarm.
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Vi er begeistret for CoWelder,
fordi det er lett å programmere
komponenter og skifte fra en
komponent til den neste
Torsten Lezius, administrerende direktør
L&S Technischer Handel

Sigma Select-sveisemaskin som
gent Gas Control) er inkludert i alle
strømkilde
pakker. IGC er særlig en fordel for en
Sigma Select-serien for MIG-sveising
semi-automatisert løsning som Coer en fleksibel sveisemaskin der kunWelder, som i de fleste tilfeller vil ha
dene kan tilpasse funksjoner og egenflere lysbuetimer og dermed naturlig
skaper nøyaktig etter behov. Sigma m flere oppstarter og stopp enn ved maSelect fås med 400 ampere og fornuell sveising.
skjellige funksjoner og programpakker som gir brukeren mulighet til å utEnsartede TIG-sveisesømmer
føre avanserte sveiseoppgaver med
i særklasse
CoWelder.
TIG-sveising med CoWelder er speFor eksempel er det mulig å sveise i
sielt velegnet til produksjon i variestore materialtykkelser med Powerrende seriestørrelser av rør, plater og
Arc, eller å lage TIG-lignende sveiseprofiler i rustfritt stål og aluminium,
sømmer med DUO Plus-funksjonen.
f.eks. innen matvareindustrien. I tilGassparefunksjonen IGC® (Intellilegg sørger roboten for ensartede svei-

singer hver gang. Med kaldtrådsfremføring er det mulig å øke sveisehastigheten betraktelig sammenlignet med
manuell TIG-sveising. På den måten
kan et lønne seg å automatisere selv
ved små serier.
PI 350 AC/DC-sveisemaskinen for
TIG-sveising er utviklet for de mest
avanserte sveiseoppgavene. Samtidig
får brukeren tilgang til TIG-A-Tackheftefunksjonen for ultrasmå og presise fester uten gass i austenittisk rustfritt stål og D.O.C for raskere ACsveising.
Ønsker du mer informasjon,
kan du ta kontakt med:
Sør-/Vest-Norge
Livar Skjørestad, Tlf. 414 39 805
E-post: lsk@migatronic.no
Midt-/Nord-Norge
Oddbjörn Gröseth, Tlf. 482 59 440
E-post: ogr@migatronic.no
Øst-Norge
Kjell Karlsen, Tlf. 481 00 466
E-post: kjk@migatroni.no

C

Sveisekvaliteten er klart bedre enn ved manuell sveising, fordi CoWelder kan sveise
rundsømmen ensartet og hurtig i én enkeltprosess uten avbrytelser – det er ikke
mulig å gjøre manuelt. En del av et emne hos Kuhz Metallbau.
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Henrik Overgaard
Sales manager Danmark
Tlf. +45 96 500 600
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Pilotprosjekt med gass 24/7
Pilotprosjektet AGA Gass 24/7 har så vidt begynt, men erfaringene man har fått så langt gir rom for optimisme. Hensikten er at kunder skal kunne hente gass døgnet rundt.
Den første containeren i Larvik hadde
offisiell åpning 20. mars, med både
pølser og kaffe, og så langt har erfaringene vært gode ifølge prosjektleder
Jørgen Vigeland i AGA.
– Mange kunder har allerede lastet
ned appen og klarer seg fint selv, forklarer han.
– AGA Gass 24/7 containeren stod
rett ved siden av vår TOOLS forhandler som var svært hjelpsomme i oppstartsfasen. Nå begynner det å gå av
seg selv, sier han fornøyd.
Pilotprosjekt med 3 utsalgssteder
Tanken er at det er skal bli lettere for
kundene å hjelpe seg selv, uavhengig
av åpningstider og forhandlere.
– Vi gjør dette for å tilfredsstille en
etterspørsel, forklarer Vigeland.
– Vi har merket oss et spesielt behov
på Vestlandet, med flere bedrifter som
er «på». Derav etableringen på Randaberg.
– I tillegg kan denne løsningen være
svært nyttig for restaurantbransjen, da
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de gjerne kan gå tom for CO2 i helgene, forklarer han.
Foruten de etablerte AGA Gass 24/7
på Randaberg og i Larvik, er det også
planlagt en i Hokksund.
– Pilotperioden er i minst ett år, hvor
vi deretter skal ta en evaluering, sier
Jørgen Vigeland.
Dette pilotprosjektet er unikt, og
AGA prøver også ut dette i Sverige og
Estland – i tillegg til Norge.
AGA Gass 24/7 fungerer ved at man
laster ned en app via Appstore eller
Google Play. Via appen får man adgang til selvbetjeningspunket. Du bruker også appen til å skanne flaskene
når du skal kjøpe, bytte eller returnere
flasker.
De fleste industrigassene er tilgjengelige via AGA Gass 24/7, bortsett fra
sykehusoksygen, kuldemedier og giftgasser.

For mer informasjon, vennligst
kontakt:
Jørgen Vigeland, prosjektleder
Mob: +47 988 07 724
Email: jorgen.vigeland@no.aga.com
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NSF hovedstyre på
Kverneland Klepp
NSF hovedstyre hadde den 5. mars
lagt sitt møte til Kverneland Klepp.
En imponerende bedrift som produserer utstyr som ploger og lignende til
bønner over hele verden. Det er viktig
for NSF hovedstyre å ha kontakt med
industrien. Det var derfor veldig interessant å følge Erlend Sølvberg og
Jone Andersen da de tok styremedlemmene med på en omvisning i den
store fabrikken på Klepp.
Kverneland Klepp etablert i 1879
Kverneland Klepp ble etablert allerede i 1879 av Ole Gabriel Kverneland. De første produktene var kniver
og ljåer. Etter kort tid ble det laget
ploger, som var beregnet for å bli
trukket av hester. Den første traktorplogen kom i 1928.
Selskapet har i dag mer enn 500 ansatte og omsetter for 100 mill. euro pr
år. De er representert i 45 land, de produserer 5.000 enheter pr år, de håndterer 20.000 tonn stål pr år og de disponerer 70.000 m2 produksjonslokaler.
Her ser man virkelig en gigant som er
verdensledende på de aktuelle produktene.
95 % eksport
Kverneland Klepp eksporterer omtrent 95 % av alle produserte ploger.
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De største markedene er Tyskland,
Polen, Frankrike og Storbritannia.
Produksjonen en storforbruker
av sveisetråd
Årlig bruker de rundt 100- 120 tonn
rørtråd. Det benyttes en 1,4 mm metallpulverfylt tråd som leveres av
ESAB.
Som dekkgass bruker de en egenkomponert blanding bestående av argon,
karbondioksid og oksygen. Bedriften
har benyttet roboter i flere tiår, og har
i dag 6 sveiseroboter. 45 sveisere har

sitt daglige arbeid på Kverneland
Klepp.
Stålbehandling som kapping, stansing, sveising, smiing, forming og
herding er viktige elementer i deres
produksjon. Stålbearbeiding og varmebehandling er kjernekompetansen
deres.
NSF takker
NSF takker Kverneland Klepp med
Erlend Sølvberg og Jone Andersen for
en hyggelig og meget interessant dag i
■
deres bedrift.

NSF hovedstyre på besøk hos Kverneland Klepp. Fra venstre teamleder for robotsveising Odd Pettersen hos Kverneland Klepp. Videre ser vi fra NSF hovedstyre Magne
Barke, Helge Nesse, Erik Fusdahl, Berge Edland, Åge Samuelsen og Rudi Jørgensen.
Fra Kverneland Klepp, materials technology manager Erlend Sølvberg og sveiseteknisk ansvarlig med IWT Jone Andersen. Dag Syvertsen fra NSF var også tilstede, men
sto på den andre siden av kamera.
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Sveise & Materialdagen 2019
For Norsk Sveiseteknisk Forbund avd. Hordaland har det blitt en god tradisjon og arrangere Sveise &
Materialdagen. Også i år ble arrangementet gjennomført på Grand hotell Terminus. Denne gangen den 7. mai.
Konferansen ble åpnet av statssekretær Rikard Gaarder Knutsen fra oljeog energidepartementet. Han startet
sitt foredrag med å fortelle at han var
utdannet bilmekaniker og at han
hadde sveiset mye. På denne måten
forsikret han tilhørerne om at han
hadde gode kunnskaper om hva konferansen i hovedsak skulle dreie seg
om. Deretter fokuserte han på viktigheten av norsk olje- og gassindustri.
I markedsføringen av konferansen
hadde arrangøren lagt vekt på at det
skulle være en dag med spennende
foredrag og tilrettelegge for gode faglige samtaler og nettverksbygging.
Arrangøren ville se fremover og håpet
å belyse hvor 3D printing står idag, så
vel som å belyse visjoner for fremtiden. De ville ta pulsen på automatisering og robotisering og få innsyn i
trender og muligheter og ikke minst få
høre fra de som har lykkes.

Med dette som utgangspunkt hadde
NSF lokalavdeling Hordaland med
styreleder Geir Yndestad i spissen satt
sammen et spennende og variert program. Konferansen samlet mer enn
hundrede interesserte tilhørere.
Mange interessante foredrag om f.eks.
korrosjon og sprekkdannelse i sveiser,
3D printing i stålmaterialer, hva legger vi i ordet sveisekoordinering, effektivisering av sveisemetoder og prosesser. Men også foredrag om NORSOK og komite SN/K 67 fra Standard
Norge. Fra Equinor hørte vi om jacketbygging på Johan Sverdrup.
I siste del av konferansen ble vi presentert for temaer innen automatisering og robotisering av sveiseprosessen og om fremtiden med robotisert
sveising.
I tillegg til selve foredragsserien var
det satt opp en utstilling der deltagerne kunne treffe interessante leve-

Styreleder NSF Hordaland Geir Yndestad
var svært fornøyd med deltagelsen på
årets Sveis og Materiadag.

Mange interessante samtaler i utstillingsområdet.
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Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen åpner Sveis & Materialdagen 2019.

randører av det nyeste innen sveiseutstyr. I pausene kunne deltagerne også
benytte anledningen til å pleie kontakter og eventuelt etablere nye kontak-

ter. Denne delen av konferansen er en
viktig del for deltagerne. Arrangøren
organiserer også en felles middag etter konferansen der deltagerne runder

av dagen med et hyggelig samsvar
■
med god mat og litt drikke til.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
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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.
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: Atle.Mossige@kiwa.com | Tlf.: 454 11 329

www.kiwa.no

Sveisemaskin
– teknisk faglig
Vi som jobber med salg og service av
utstyr innen sveising, bør nok oftere
sette oss inn i hvordan bruker og operatør opplever utstyret og hva som er
viktig.
Det er en del generelle regler uansett
fabrikat og varemerke:
- Bytte kontaktrør hver gang det byttes trådspole
- Bytte innerleder hver gang det er
bytte av trådtype
- Matehjulstrykk er avgjørende for
god og stabil utspoling. Metode for
sjekk av dette er velkjent!
- Sjekke gassvolum pr tidsenhet ute
på gassmunnstykket
- Operatør bør ha jevnlig service/
ettersyn av maskinene
- Ha en årlig validering/kalibrering
med godkjent utstyr/leverandør
Vårt generelle inntrykk er at vi har et
forbedringspotensial i norsk industri
mht økt oppetid og kanskje også kvalitet på sveis.
Kvalitetskrav innenfor offshore gjør
at mange bedrifter har kommet meget
langt i å ha gode rutiner, mens innføring av NS1090 nok ennå ikke har hatt
samme gjennomslagskraft i forbindelse med oppføring av bærende konstruksjoner innenfor bygg og anlegg.
Digitalisering av sveiseprosessen og
automasjon/robotisering er i full gang,
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og her har vår produsent SELCO
allerede for mange år siden utviklet
weld@net, som i praksis eies av kunden, og kunden kan ta ut av weld@net
det han ønsker og om nødvendig helt
integrere dette med de øvrige planer
og dokumentasjonskrav som foreligger.
Siden strømprisen betyr langt mer i
andre land enn i Norge, utviklet
SELCO for mange år siden
green@wave teknologien og bruker
ca. 35 % mindre strøm enn en standard inverter.

EIVA-SAFEX har om ikke lenge hatt
agenturet på SELCO i Norge i 20 år
og har en jevn årlig vekst. Maskinene
utmerker seg særlig på lav vekt i forhold til kapasitet og løser de mest krevende sveiseoppgaver i alle sveisbare
materialer.
Innføring av 5 års garanti for flere år
siden, og ytterligere 5 år ved bruk av
ECOSAFE og dokumentasjon av vedlikehold, er en god plattform for økt
■
oppetid.
Pressemelding
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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.

Chr. Thams fagskole :

Videreutdanning som
sveiser i voksen alder? Hva er
det? Kjenner du deg igjen?
Du jobber fulltid som sveiser, trolig
med familie og barn og dagen er kort
nok som den er? Det blir lite tid utover det å få i seg en rask middag, litt
sosialt samvær med resten av familien
og så rett til køys.
Og så kommer det noen og sier det
kan være smart å ta en 2 årig teknisk
fagskole i tillegg?
Å ta 2 år fri helt sånn uten videre er
urealistisk med huslån, bil og barn i
skole eller barnehage.
Men i dagens internettsamfunn finnes
det løsninger for å videreutdanne seg
og bli fagskole-ingeniør uten å måtte
slutte å jobbe eller opparbeide seg
gjeld.
Thams fagskole på Løkken Verk i
Trøndelag har som den ene av 2 steder
i landet en 2 årig utdanning som går
over 3 år på deltid. (67%
studieprogresjon)
Det er et nettbasert studium med samlinger der man deler samme ønske om
mer lærdom selv om en kun har et par
års erfaring som sveiser eller opp til et
helt liv på sveisegulvet. Felles er ønsket om mer formalisert teoretisk utdannelse.
Sveiseyrket er jo kjent for å formalisere den praktiske erfaringen i form
av av forskjellige typer sveise-sertifikat. Dette er jo kjent innen offshorenæringen som et minste krav. Mindre
snakk har det vært om en lengre teoretisk utdannelse innen yrket gjerne for
de som ønsker å jobbe som mellomleder i mekaniske bedrifter eller ønsker
å stille sterkere på arbeidsmarkdet
med en tittel som fagskole-ingeniør
innen sveising.
Det er også et krav i skoleverket i TIP
at lærere skal ha 2 års høyere utdanning etter fagbrev.
Som deltids-student i voksen alder er
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det mange år siden jeg har slitt skolebenken og det var jo litt spennende å
se om det var muilg å kombinere fulltidsjobb med å bli deltidsstudent.
Som egen sjef i en liten sveisebedrift
innen alusveising i maritim sektor har

jeg nok med å få dagene til å strekke
til.
Å ta fri i 2 år er som for de fleste andre, helt umulig da regninger og huslån skal betales, og selv om studenfortettelse side 35
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Norsk Sveiseteknisk
Forbund

Har du glemt å innbetale
medlemskontingent NSF 2019 ?
For de av dere som enda ikke har innbetalt kontingenten for 2019 er det fortsatt mulighet til å sørge for at medlemskapet videreføres. Men da bør kontingenten innbetales snarest mulig.
Som medlem av Norsk Sveiseteknisk Forbund mottar du dette fagtidsskriftet 4 ganger pr år. Bladet inneholder som du
sikkert har erfart både fagartikler, omtale av interessante prosjekter og personer, men også siste nytt fra leverandørene av
sveiseutstyr. Du har full tilgang til all informasjon på www.sveis.no <http://www.sveis.no>, du har tilgang til et nettverk
av ekspertise innen IIW hvor det finnes en mengde ulike fagkomiteer, du mottar informasjon om kurs seminarer temakvelder og utdanning og informasjon om internasjonale forskningsprosjekt. NSF har et antall aktive lokalavdelinger
fordelt utover det meste av Norge.
NSF administrerer det internasjonale utdanningssystemet innen International Institute of Welding IIW, som det eneste
norske medlem av den verdensomspennende organisasjonen. Norsk Sveiseteknisk Forbund er den eneste godkjente
Authorized Nominated Body ANB i Norge innenfor IIW systemet. Det betyr at NSF er den eneste som kan godkjenne
kandidater for videreutdanning som sveisekoordinator IWE, IWT eller IWE, samt sveiseinspektør NS 477 og IWI.
NSF sentralt arrangerer årlige sveisetekniske konferanser som f.eks. SMART Sveis konferansen som er fyldig omtalt i
denne utgaven av SveiseAktuelt, men også fagseminarer med ulike tema. NSF lokalavdelinger inviterer regelmessig sine
medlemmer til temakvelder og heldags konferanser med interessante foredragsholdere.
En forutsetning for en sikker og trygg fremtid for NSF for å utføre alle viktige oppgaver for den norske sveiseindustrien
er at vi har en solid medlemsmasse. Vi er svært takknemlig for alle dere som støtter oss med deres medlemskap og føler
oss samtidig trygge på at deres forventninger til medlemskapet innfris.
Kontingenten for medlemskap har stått uendret siden 2013. Det kan man dessverre ikke si om kostnader for drift av foreningen. Generalforsamlingen i 2018 vedtok derfor enstemmig at kontingenten for personlige
medlemmer justeres opp til kr 500,- pr år. Vi håper dette aksepteres blant medlemmene slik at vi kan fortsette vårt gode
samarbeid i fremtiden. Som vedlegg til denne utgaven av Sveiseaktuelt finner du en innbetalingsblankett som vi håper
du benytter for å sikre ditt medlemskap i NSF.
Kontingent for firmamedlemskap som varierer i forhold til størrelse på firmaene blir også endret noe. Detaljert informasjon om dette vil bli gitt sammen med faktura for firmamedlemskap som vil bli sendt ut i løpet av mars mnd.
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tene er berettiget studielån er det
eneste realistiske å jobbe 100% i tillegg.
Det var helt tilfeldig at jeg kom over
Chr. Thams fagskole og jeg var heller
ikke klar over det finnes noe som heter fagskoleingenør innen sveisefaget.
Etter nesten et år ut i løpet synes jeg
det er på tide å dele erfaringene som
relativ fersk nettstudent.
Vi har samling på internett 8 timer
hver fredag. Da er det å benke seg foran pc'en med mikrofon og støydempende hode-telefoner og låse døra til
kontoret.
2/3 av studentene sitter fysisk på fagskolen i Meldal mens resten logger
seg på via internett fra resten av
Norge. Lærerne kommer fra forskjellige deler av næringen og de fleste har
de til felles en lang arbeidserfaring i
de feltene de underviser i.
Om det ikke lar seg gjøre å følge
undervisningen en fredag, tas det opptak slik at en kan bruke helgen til å
komme ajour. Selve opptaket er også
bra å ha som støtte i forkant av prøver
og innleveringer.
Fagene første året kan kanskje skrem-
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me litt når en nevner kjemi, fysikk og
matte, men det har faktisk vært greit å
få en repetisjon av videregående skole
matte, spesielt når det er 20 år siden
sist.
Andre året er mer faglig rettet som ledelse, økonomi, produksjon samt teknisk engelsk som alltid er greit å ha
dreis på, ihvertfall ser jeg frem til
markedsføring og ledelse som er selvstendig næringsdrivende.
Siste året gir grunnlag for å ta IWT
(Internasjonal Sveisetekniker) og ved
en bachelor er det også mulig å ta
IWE (internasjonal sveiseingeniør).
Så for de som tenker i samme bane
som meg - det hadde vært kjekt med
faglig påfyll utover kurs og foredag,
er dette er meget godt tilbud som fylkeskommunen legger til rette for.
Kostnadene uten IWT er ingenting annet enn tiden en bruker på å studere og
pensum-litteratur. Altså god valuta
for innbetalt skatt da skolen er gratis
og finansert over statsbudsjettet.
Søknadfrist er 15 april så når dette leses er det god tid til tenke seg om til
neste søknadsfrist i 2020.
Men jeg vil påstå det er vel anvendt

Jonny Birkelund, Oslo Sveisemek.
Artikkel-forfatter

tid for de som ønsker å sitte tryggere
som sveiser i morgendagens marked
eller som mellomleder eventuell lærer
innen privat eller offentlig sektor. ■
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Aibel/Keppel FELS tildelt
milliardkontrakt for leveranse av havvindplattform
Den europeiske nettoperatøren TenneT har tildelt Aibel/Keppel FELS-konsortiet en kontrakt av betydelig størrelse* for levering av HVDC-plattform og landbasert omformerstasjon til offshore nettilkoblingssystemet
DolWin5. ABB vil levere komplett HVDC-anlegg til plattformen og omformerstasjonen, som en underleveranse
til konsortiet.
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direkte kobling mellom vindturbinene
og TenneTs offshore plattform, uten
noen mellomstasjoner. Vi er sikre på
at vi har funnet en erfaren partner i
konsortiet Aibel og Keppel FELS, og
at vi sammen vil gjennomføre dette
innovative prosjektet med suksess.
Dolwin5 skal installeres i DolWinklyngen på tysk sokkel i Nordsjøen,
hvor de andre tre DolWin plattformene allerede er i drift. Blant dem er
DolWin beta, Aibels første havvindplattform som ble levert i 2015 sammen med ABB, og som har gitt selskapet verdifull erfaring innen havvindsegmentet. Den er for øyeblikket
den kraftigste omformerplattformen
for havvind i verden.
I likhet med DolWin beta vil den nye
plattformen, DolWin epsilon, også ta i
bruk Aibels patenterte konsept ‘Gravity Base Structure’. Dette innebærer

at plattformen er ankret til havbunnen
kun ved hjelp av tyngdekraften. Konseptet er utviklet gjennom Aibels
lange erfaring med semi-senkbare flytende plattformer innen olje- og gassektoren.
*Aibel bruker betegnelsen “betydelig
størrelse” på kontrakter hvor verdien
til Aibel er over 2,5 milliarder norske
kroner.
• Planlagt levering: 3. kvartal 2024
• Driftes av den tyske nettoperatøren TenneT
• Skal installeres i DolWin-klyngen
på tysk sokkel i Nordsjøen
• Kommer til å ha en kapasitet på
900 MW fra tre vindparker
• HVDC (høyspent likestrømsoverføring) er et overføringssystem av
elektrisk energi over store avstander ved hjelp av likestrøm.
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Aibels oppgave innenfor konsortiet er
prosjektering, ingeniørtjenester og
innkjøp mens Keppel FELS sitt verft i
Singapore skal bygge omformerplattformen. Etter transport fra Singapore
til Haugesund vil Aibel ha ansvar for
å installere ABBs HVDC konverteringsutstyr, i tillegg til ferdigstilling,
transport og installering av plattformen på feltet.
– Med denne tildelingen opprettholder
vi vår posisjon som en foretrukket
partner i havvind-segmentet og styrker vår rolle som leverandør til det europeiske fornybar energimarkedet,
sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.
– Keppel og Aibel har jobbet sammen
på ulike prosjekter over flere år, og vi
er svært glade for å ha vunnet denne
kontrakten sammen med dem. Vel så
viktig er det at vi også får muligheten
til å fortsette vårt samarbeid med
ABB, et partnerskap vi har hatt i nesten ti år. Det er spennende at vi nå
vinner fram med Aibels nye plattformkonsept i kombinasjon med siste
generasjon ABB-utstyr, fortsetter Andersen.
– Vi er glade for å bli valgt av TenneT,
en ledende europeisk nettoperatør, til
dette storskala havvindprosjektet med
vår partner Aibel. Sammen med ABB
vil konsortiet levere en integrert og
kostnadseffektiv løsning for TenneT,
sier Chris Ong Leng Yeow, administrerende direktør i Keppel Offshore &
Marine.
Tim Meyerjürgens, COO i TenneT,
sier:
– Med DolWin5 åpner vi et nytt kapittel innen offshore nettilkoblingssystemer. For første gang vil vi realisere en

Gamma-produktene sørger
for et trygt pustemiljø for
sveisere

I sveiserens daglige arbeidsmiljø er
det mange helserisikoer som krever
tiltak fra arbeidsgiverens side. I 2017
klassifiserte IARC (International
Agency for Research on Cancer), som
er Verdens helseorganisasjons spesialorgan for kreftforskning, sveiseavgasser som gruppe 1-karsinogener[1], en
endring fra den tidligere gruppe B2klassifiseringen "potensielt kreftfremkallende for mennesker", og dette
gjorde åndedrettsvern viktigere enn
noensinne.
Kemppis Gamma-produktserie sørger
for enestående beskyttelse av sveise-

rens ansikt, øyne og lunger med
GTH3-åndedrettsvernmodeller
og
sveisemasker. De nye Gamma-produktene vil bli tilgjengelige på markedet i mai 2019.
Yrkesrelaterte lungesykdommer
kan forebygges
Personlig verneutstyr (PPE) er avgjørende for å sikre et trygt sveisemiljø.
Gamma
GTH3-åndedrettsvernproduktene er utviklet for å beskytte sveisere mot luftbåren forurensning, sveiserøykpartikler og -avgasser, som kan
forårsake yrkesrelaterte lungesykdommer.
"Gamma GTH3-åndedrettsvernmodellene filtrerer bort 99,8 % av den
luftbårne forurensningen fra pustesonen, og sørger dermed for bedre pustesikkerhet under sveising enn noensinne", forteller produktsjef John

Frost. "Gamma-åndedrettsvern har
enestående komfort og er pålitelige og
økonomiske løsninger for sikkerhet
under sveising."
Gir kostnadseffektive
PPE-løsninger
Gamma-produktene kombinerer sikkerhet og kostnadseffektivitet: Gamma-åndedrettsvern kan redusere PPEkostnadene med opptil 80 % i forhold
til sammenlignbare separate PPE-løsninger, herunder masker med engangsfiltre. Gamma GTH3-modellene
for trykklufttilførsel gir også ypperlig
kostnadseffektivitet for lengre arbeidsperioder der personellet oppholder seg på faste arbeidsområder.
Overtrykk gjør det lett å puste
Kemppis Gamma GTH3-åndedrettsvern sørger for en kontinuerlig flow

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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firmapost@teijo.no
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Kemppis
Gamma-produktserie
kombinerer komfort med det høyeste nivået av pustebeskyttelse.
Kombinasjonen av GAMMAåndedrettsvern og PFU 210e-filterenhet oppnår det beste ytelsesnivået for åndedrettsvern iht. den
europeiske TIL-klassifiseringen,
med en beskyttelse på 99,8 %
mot luftbårne avgasser og partikler. Med de nylig lanserte
Gamma GTH3-åndedrettsvernmodellene sørger Kemppi for et
rent og trygt pustemiljø for sveisere og produksjonsarbeidere.

for trygg og kjølig innåndingsluft i
sveisemasken. Overtrykket som skapes inne i masken, fungerer på to måter: Det gjør det lett å puste og skaper
optimal tilpasning for ulike hodefasonger og -størrelser, med eller uten
ansiktsbehåring.
Lufttilførselsløsningene omfatter også
hurtigladende batteridrevne PAPRmodeller (Powered Air Purification
Respirators), som gir brukeren maksimal bevegelsesfrihet samt lokal lufttilførsel via en Kemppi-regulatorventil for faste arbeidsmiljøer.
Kemppis Gamma GTH3-åndedrettsvernmodeller er utviklet med tanke på
sluttbrukeren. Optimalisert synsfelt er
sikret med funksjonene for akseregulering og GapView, og toppmodellen,
Gamma GTH3 XFA, er utstyrt med
LED-arbeidslys på hele 70 lumen.
Andre modeller har alternativer for
passive sveiseglass samt autoblend
glass for å imøtekomme brukerens
spesifikke arbeidsmiljø eller budsjett.
Alle modellene har optimal pustebeskyttelse.
Fullspektret Gamma-sikkerhet
Gamma-utstyret er utviklet for ulike
behov innen lysbuesveising, skjæring,
sliping, kullbuemeisling og inspeksjonsprosesser. I tillegg til Gamma
GTH3s enestående pustesikkerhet
sørger Gamma-sveisehjelmene for ypperlig oversikt over arbeidsstedet, noe
som gir ekstra sikkerhet.
I et miljø som er preget av teknologi i
rask utvikling og nye muligheter, må
verneutstyret også innfri nye krav til
sikkerhet. De nye batteridrevne
Gamma GTH3-filterenhetsmodellene
har et maksimalt inngående lekkasjenivå på 0,2 % – en betydelig forbedring i forhold til TH2-modellenes
nivå på 2 % – og dette står som et eksempel på at Kemppis Gamma-produkter er utviklet i henhold til de
strengeste standardene for brukerbeskyttelse og trygghet.
Gamma-serien består av:
Åndedrettsvernmodeller:
Gamma GTH3 XFA / Gamma GTH3
SFA / Gamma GTH3 PFA / Gamma
GTH3 SFA Airline / Gamma GTH3
PFA Airline
Sveisemasker: Gamma 100A /
■
Gamma 100P
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Den er kul, den er fleksibel,
den er bygget for fremtiden,
DET ER SIGMA SELECT

Denne modulære sveisemaskinen
kan endres til å imøtekomme
alle produksjonsbehov. Legg til
Sveiseprogrammer og –funksjoner
når det trengs, enkelt og greit.
Sigma Select er bygget for fremtiden og sikrer sveiseoppsettet
ditt i årene fremover.
migatronic.com

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

Tlf.: 918 28 956

WWW.thuneprodukter.no

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 3-2019 er 26. august
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Sveiseingeniør på Stortinget
FeC AS er et ekspertisesenter på sveise og materialteknologi. Selskapet ble
etablert 1. juni 2014. Eier og daglig
leder, Kathrine Molvik, har fagbrev
som industrirørlegger, videreutdanning som rørkonstruksjonsingeniør,
sveiseinspektør og sveiseingeiør. Hun
har også startet en Master innefor
ledelse de siste årene. Hun har lang
erfaring fra bransjen både i inn og utland.
Kathrine Molvik har fått flere utmerkelser for sin satsning som gründer i
en mannsdominert og konservativ
bransje, deriblant Fredrikke Qvam
prisen i 2015 og årests kvinnelige
gründer i Norge i 2016.
Rådgivning innen sveis og materialteknologi i inn- og utland
FeC AS driver primært med rådgivningstjenester innenfor sveis og materialteknologi.
Forretningsmodellen
har vært basert på en delingsmodell,
der IWE-tjenester blir tilgjengelig for
flere, og man får høy kompetanse fra
et bredt miljø til en lavere kostnad.
Det siste året har virksomheten fokusert mer og mer på kursvirksomhet.
FeC AS har operert i flere land gjennom perioden og er i dag i ferd med å
etablere et kurs og kompetansesenter
på Gran Canaria.
Daglig leder og eier, Kathrine Molvik,
er brennnende opptatt av å fremme

Stortingsrepresentantene når de har
praktisk innføring i sveising.
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sveisegfaget ved å fokusere på kompetanseheving i bedrifter, samt kommunikasjon mellom de ulike disiplinene.
Molvik er ikke redd for å utfordre det
etablerte og mener at «sveisenorge»
må ta større plass og vise at vi har livets rett i industrien også i fremtiden.
Derfor må vi bli mer synlig i andre
arenaer enn der vi er vant med å vise
oss.
Invitert til Stortinget
Pga sitt engasjement ble hun invitert
til Stortinget for å holde en presentasjon for våren 2018.
Dette resulterte i at stortingsrepresentant Torill Eidsheim, Margret Hagerup
og Turid Kristensen ønsket å komme
på et sveisekurs hos FeC 12. april
2019.
Kurset gav en generell informasjon
om hva sveising er og alle standarder
og krav vi må forholde oss til. Kurset
passer for Daglige Ledere, Ingeniører,
Innkjøpere, Prosjektledere og andre
som trenger en innføring i hvilke krav
som kreves i prosjekter som omhandler sveising, hvordan vi forholder oss
til kravene og hva som er vanlig praksis.
Selv om sveising er en stor del av
all industrien vi har i dette landet
Selv om sveising er en stor del av all
industrien vi har i dette landet, blir
den neglisjert i prosjekter og sett på
som en enkel prosess. Med økende
krav til både effektivitet og kvalitet
for sveiseren, sveiseinspektøren og
sveiseingeniøren er det en utfordring
at det er manglende tilgang på kompetanse og personer med de rette kvalifikasjoner.
Vi har en jobb å gjøre
Molvik mener at vi har en jobb å gjøre
for å synliggjøre betydningen av
manglende sveisekoordinering i prosjekter og vise hvor omfattende dette
fagfeltet er. Samtidig må vi få frem
mulighetene som ligger innenfor alle
de ulike utdanningene, IW, IWI, IWS,
IWT, IWE og selvsagt også NDT-tjenester som ligger svært tett opp mot
sveisefaget.

Gir et fagbrev nødvendig
kompetanse ?
Et fagbrev som sveiser i dag har også
sine utfordringer i forhold til hva som
kreves av sveiserene. Et fagbrev som
sveiser gir ikke nødvendigvis sveisesertifkat, mens industrien stiller
strengere og strengere krav til dette.
Det er også svært varierende hvilken
opplæring fagarbeideren får, da dette
er opp til hver enkelt bedrift. Dette er
grunnen til at vi i FeC har snakket
høyt om dette med fagkompetanse inn
i prosjekter, de har også snakket mye
om at IW-international welder bør bli
en del av fagopplæringen til sveiseren. Det var dette som var hovedtema
da Molvik var på stortinget og hold
sin presentasjon.
Hun mener at IW, Internasjonal Welder utdanningen burde implementeres
i skoleverket for å heve kompetansen
til sveiseren og samtidig gi eleven/
lærlingen et bedre grunnlag for hva
som møter sveiseren når han/hun en
gang skal ut i det virkelige arbeidsmarkedet. En slik internasjonal utdanning vil også være fremtidsrettet i og
med at vi i større og større grad arbeider på det internasjonale markedet.
Flere og flere må arbeide i internasjonale selskaper, utdanninger bør gjenspeile de faktiske forhold og vi må
ikke sakke akterut i forhold itl kompetanse og krav som stilles.
Dette er tross alt en internasjoanal diplom i motsetning til fagbrevet.
FeC sin påstand er også at dersom vi
hever kompetansen på de ulike nivåer,
vil vi være i stand til å spare store
kostnader basert på bedre kommunikasjon mellom disipliner i prosjekter.
12. apri ble en viktig dag for FeC og
deres engasjemnet rundt dette, da de
nevnte tre stortingsrepresentanter var
på kurs.
Torill Eidsheim sitter i helse og omsorgskomiteen. Hun er spesielt opptatt
av at unges fysiske og psykiske helse.
«Det er viktig at de få muligheten til å
velge riktig utdanning, utvikler verdifull kompetanse og ikke minst ser seg
selv som en viktig ressurs. Flere må få
kunnskap om hvilke muligheter yrwww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 02-2019

kesfaglig utdanning gir. Vi må fremheve verdien av en fagutdannelse.
Norges kompetansebehov er variert
og de unge må settes i stand til å ta
gode valg for både seg selv og samfunnet.»
Torill sin viktigste lærdom etter kurset
var: Viktigheten av kompetanse. Bak
våre store, stolte gigantprosjekter, er
styrken og sikkerheten knyttet til fagkunnskapen om hver lille detalj. Vårt
norske «gull» er kunnskapen til hver
enkelt og kanskje ikke minst vårt arbeidsliv som har et godt utgangspunkt
for samarbeid mellom personer og de
ulike fag. Samtidig fikk vi også se at
på enkelte områder kan det bli enda
bedre. Gode kompetansemiljø som bidrar til innovasjon og utvikling i de
ulike bedriftene bør kanskje stimuleres enda mer. I tillegg slår det meg at
sveising er innmari gøy, faktisk er
rene kunsten!»
Margret Hagerup sitter i Arbeids- og
sosialkomiteen. Hun opptatt av et bærekraftig velferdssamfunn hvor de
som kan jobbe, skal jobbe – og vi
hjelper de som ikke kan være i arbeidslivet. Hun Brenner for inkludering og kompetansebygging, og mener at kompetanse og fagkompetanse
vil være svært viktig for fremtidens
arbeidsliv. «Vi må satse på en god
skole, relevant utdanning og mulighet
for kompetanseheving gjennom hele
arbeidslivet. Slik sikrer vi at ingen går
ut på dato og at en kan være i arbeidslivet så lenge som mulig. Arbeid er
bra for folkehelsen, og man blir gladere og friskere av å delta i det fellesskapet en arbeidsplass gir.»
Margret sin viktigste lærdom av kurset var:
«Betydningen av fagarbeiderkompetanse, for kvalitet og god gjennomføring. Ble også oppmerksom på den
viktige rollen en sveiseingeniøren/
sveisekoordinatoren har, og hvor vanskelig den jobben kan være i en hverdag hvor tid koster penger og feil kan
bli fatale. For et sikkert og godt arbeidsliv trenger vi den type kompetanse, som sørger for kontroll og bygging av kunnskap, og ikke minst at
vedkommende har selvtillit nok på
egen kunnskap til å kunne stoppe dårSVEISEAKTUELT 02-2019  www.sveis.no

Margret Hagerup, Turid Kristensen, Kathrine Molvik og Torill Eidheim. FeC samarbeider med Mongstad Industrier og har her tilgang til kurslokaler og verksted.

lig utført arbeid. Mye kan forebygges
gjennom god opplæring og at man følger rutiner og prosedyrer. Sveising var
utrolig kjekt! Overrasket over hvor
vanskelig det var å bruke noen av teknikkene, men forsto på min mann at
TIG-sveising var noe av det vanskeligste. Har fått en økt respekt for sveiseyrket, og viktigheten av godt håndverk.»
Turid Kristensen sitter i utdanningsog forskningskomiteen, og jobber aller mest med yrkesfag, fagskoler og
fagkompetanse. Hun brenner for at
flere unge må få muligheten til å velge
yrkesfaglig utdanning og at våre yrkesfaglige utdanninger skal gi bedriftene den kompetansen de har bruk for!
Flere må få kunnskap om alle mulighetene som ligger i å velge en yrkesfaglig utdanning. «Her har vi en jobb
å gjøre, og det gjelder ikke bare å få ut
informasjonen til de unge selv – det
gjelder like mye rådgivere og lærere
på skolen, og ikke minst foreldrene.
Det er gjennom yrkesfag alle dører
står åpne, gode muligheter for jobb,
gode muligheter for videre utdanning
hvis man ønsker det. Norge trenger
mange flere fagarbeidere og mer fagkompetanse, de unge fortjener muligheten til å velge en god og nyttig ut-

danning. Mye har blitt bedre, men vi
har fremdeles en vei å gå. Gleder meg
til å jobbe mer med dette i årene fremover!»
Turid si viktigste lærdom av
kurset var:
«Hvor utrolig viktig det er for sikkerheten i små og store konstruksjoner at
vi har god fagkompetanse på sveising.
Vi har lite hierarki i norske bedrifter
sammenliknet med andre land, og
godt samarbeid mellom fagarbeidere,
ingeniører og andre involverte i prosjekter og produksjon sikrer både kvalitet og innovasjon. Bedriftene bør bli
mer oppmerksomme på konkurransefortrinnene og lønnsomheten de får
ved å bruke dyktige sveisere og bruke
god kompetanse på å sikre kvaliteten i
prosjektet – både på forhånd, underveis og etter gjennomført prosjekt. Å
sveise var minst like vanskelig som
jeg hadde forestilt meg, men det var
veldig morsomt!»
FeC er glad for å ha vært med å bidra
til av fagkompetanse innefor sveising
er kommet på agendaen i stortinget.
«Sveising er mye mer komplekst enn
å bare smelte to materialer sammen,
og vi har et felles ansvar for å ta den
plassen i industrien vi fortjener.» sier
■
Molvik.
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Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2019

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

Utgiv.dato:
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

13.900,7.900,4.900,2.900,-

Årsavtale/Rabatt – etter avtale
Tillegg utfallende – 10%
Dobbeltside:

Annonse- og artikkelfrist:
25. februar
4. februar
3. juni
10. mai
16. september
26. august
2. desember
11. november

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

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

13.000,18.000,-

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

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

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 2019/2020
Erik Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
Erik.fusdahl@kemmpi.com.
Mobil 91 88 09 87

Helge Nesse, medlem
IKM
Helge.nesse@ikm.no.
Mobil 91 61 91 71

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

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

Knut Arne Hundal, 1. varamedlem
TESS Sør, avd Drammen
KnutArne.Hundal@tess.no.
Mobil 41 55 60 66 <tel:41556066>

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

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

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

Norsk Sveiseteknisk Forbund
ønsker alle lesere
av SveiseAktuelt
en riktig god sommer !
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MAKSIMER DIN KOMFORTSONE
Maksimer sikkerhet og komfort med Gamma GTH3 åndedrettsvern.
Designet for alle lysbuebaserte prosesser, inkludert sveising, skjæring og kullbuemeisling, samt ved sliping og
inspeksjonsarbeid. Gamma GTH3 gir maksimal beskyttelse for lungene og din helse på lang sikt.
XFA-modellene har integrerte arbeidslys på 70 lumen for langt større sikkerhet og komfort.
Sikkerhet og komfort i ditt liv som sveiser.

www.kemppi.no

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

voestalpine Böhler Welding
w w w.voestalpine.com/welding

