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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

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

Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet
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Lite etterarbeid på ferdig sveis
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NSSW-ICF produksjonsprosess:
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Strip emne
Valsing til U-form
Flux fylles i jevn mengde
Sømsveising
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Tråden trekkes
Gløding og dehydrogenering
Kobberbelegging
Trekking og spoling

Erling Storvik Design 2019 / Bakgrunnsbilde: © Getty
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Se video av NSSWs ICF
produksjonsprosess
http://nst.no/produktvideoer

Norge Norsk Sveiseteknikk AS, Hokksund, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / Avd. Møre og Romsdal, Tresfjord, tlf: 71 18 44 00 UK NST Welding UK Ltd,
Glasgow, tlf: +44 141 433 9350, e-post: uksales@nst.no Polen NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia, tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no
Singapore NST Welding Asia Pte Ltd, tlf: +65 96 65 20 26, e-post: ben.tan@nst.no

Om lag to hundre besøkende fikk med seg nyheter fra EIVA-SAFEX, Kemppi Norge, ESAB, Fronius, Saint Gobain, 3M, ITW Elga,
Kobelcom, AGA, Voestalpine og sveiserne fra TESS.

Satser på sveis

– åpner over hele landet
TESS ønsker å doble markedet for sveis, maskiner, tilsett og tjenester. Nå etableres kraftsentre for sveis over
hele landet.
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som forsteker tilbudet til industrien.
Her skal TESS tilby de nyeste produktene og kunder skal kunne komme for
kursing, læring og utveksling av erfaringer.
Et kraftsenter skiller seg fra de øvrige
servicesentrene ved at det tilbys en
rekke spesialiserte tjenester. Dette
omfatter:
Service og tjenester
• Periodisk vedlikehold, reparasjoner, sikkerhetstesting og validering
i ht EN 1090-2.
• Bistand til utarbeidelse av Sveise-

prosedyrer-spesifikasjon og tilhørende godkjenning leveres sammen
med varene.
• Utleie og leasing
Kunnskap og kompetanse
• Serviceteknikere med formell kompetanse, serviceverksteder iht myndighetenes, leverandørens og kundenes krav.
• Sertifikater og sporbarhet
Kurs, opplæring, møteplass
• Sveiseskole, tilføre kunder kompetanse. Partnerskap
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TESS har etablert det første store senteret for kunder innen sveisebransjen
og sveiserelaterte virksomheter på
TESS Alnabru. Neste kraftsenter blir
på Kokstad i Bergen.
- Tegnene i markedet er «backsourcing», altså at industrien henter hjem
igjen sveisetjenester etter å ha erfart
konsekvenser ved å sveise i utlandet.
Med roboter og automasjon tro vi det
heller blir mer enn mindre sveis i
Norge og bygger opp kapasiteten deretter, sier Erik Jølberg, gründer og leder av TESS.
Kraftsenter for sveis er en satsing

Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse i Norsk industri åpnet Kraftsenter for sveis ved å
kutte over en stålslange. Bak t.v Erik Jølberg, leder i TESS, Arnfinn Berg (t.v) og
Steinar Eikbu (t.h).

Lederen av TESS Alnabru Nils Lauvlid
ble feiret for 30 års ansettelse i TESS
og fikk Norges Vels medalje.

HMS og effektivitet behøver ikke være
motsetninger. 3M viste frem masker til
ulike behov og vern.

Sveisesimulatoren utlånt fra Fronius trakk mange som ville teste ferdighetene og
delta i presisjonskonkurransen. Vinneren annonseres på TESS.no. Her prøver
Kathrine Molvik fra FeC as simulatoren under instruksjon fra Erik Chapman i TESS

• Testing av utstyr, tilsett og sveiseprosesser
• Sveisesimulator

Lagerhold
• HMS, som personlig verneutstyr,
sveiseavskjerming, sveise/prosessavsug,
• Utleiemaskiner
• Bredt fullsortiment til alt du har behov for FØR – UNDER- og ETTER sveisingen. Forbruksmateriell
som sveisetilsett, forbruksdeler og
kapp & slip
• Gass til alle formål
• Gassarmaturer, gassustyr, skjære-

Kundeoppfølging
• Serviceavtale ved THM/sveiseapp,
sikring av oppetid på sveisemaskiner og forebyggende vedlikehold
på slangepakker.
• Egen kundeansvarlig – KAM og
innekontakt
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og fugeutstyr, regulatorer, bakgassverktøy
Robotisering, automatiseringsutstyr
• Fra bl.a, ESAB, Binzel, Fronius,
Kemppi, Fanuc, UR, ABB, Kuka,
Promotech, Selco, Microstep, AMI
Digitalisering, dokumentasjon
+50 distribusjonssentre for gass
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fiseringene som tilbys. Til slutt vekket
Torgeir Buodd forsamlingens interesse ved å redgjøre for nye HMSkrav og
faren ved avgassene fra sveising. ■

FAKTA OM TESS

– Vet du at også armeringsjern og sveising av dette er omfattet av standarder og prosedyrer? Rune Vestbekken fra Contiga holdt foredrag om betydningen av å kjenne
standardene.

Vestbekken fra Contiga fulgte opp
med et foredrag om hva som skjer om
du ikke kjenner standardene og konsekvenser av å ikke følge dem. Fra Kobelco fikk tilhørerne en innføring i
prosedyrer og krav. TESS-firmaet
Wangen sveis ga en innføring serti-

FAKTA

Foredrag og messe
Under åpningen på Alnabru var de
sentrale aktørene i bransjen samlet til
foredrag og messe.
Katrine Molvik fra FeC snakket om
betydning av kommunikasjon og kompetanseoverføring i sveisefaget. Rune

Teknisk faghandel for norsk og utenlandsk industri, olje- og gass, entreprenør, landbruk, havbruk og all annen industriaktivitet. Sentrale forretningsområder er slanger, sveis,
kontrollsystem også for løft og last
samt integrerte forsyningstjenester.
Konsernet omsatte for 2,6 milliarder
kroner i 2018. Samlet omsetning for
alle TESS virksomheter var på 3,4
milliarder kroner. Det jobber 1200
personer ved mer enn 130 servicesentre i Norge, Sverige, Danmark,
England, Spania, USA, Brasil og Singapore. Oppkjøp har sikret solid vekst
de siste årene. Den fortsetter i 2019.
TESS ble etablert 1968 og eies av en
veldedig stiftelse hvis formål er å
sikre en stabil og langsiktig drift
samt dele ut midler til tiltak for barn
og unge i Lier hvor hovedkontoret er.
TESS ledes av gründer Erik Jølberg.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

What’s your
welding challenge?
Let’s get connected.

Whether in a ferocious storm on the high
seas or the heart of your company:
welding technology is being faced with
challenges from all corners. But what are
the hurdles that you need to overcome?
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Effektiv fjerning av
sveiserøyk? En
nødvendighet
for livet
røyk er kreftfremkallende og derfor
også blir plassert i samme risikoklasse
som de ovennevnte elementene.

Høyvakuumsenheter fra EFFEX finnes i
alle varianter, fra små enkle bærbare
enheter til store stasjonære systemer
for 100-vis av sveisere.

Hva betyr dette?
I og med at IARC nå har klassifisert
sveiserøyk i øverste risikoklasse, betyr dette betydelige skjerpede krav til
arbeidsforholdene rundt all type sveising og prosesser der sveising inngår.
Det blir satt krav til både arbeidsgiver
og arbeidstager. Da de nye resultatene fra IARC angående sveiserøyk
ble offentliggjort, ble det straks iverk-

satt et omfattende arbeid med å vurdere og teste effektive måter å beskytte sveiseren på.
Skjerpede krav
På bakgrunn av de nye klassifiseringene er det nå på trappene nye krav og
normer i Europa. I Tyskland er et nytt
utkast ute til høring etter initiativ fra
Komiteen for farlige stoffer (ASG) i

Dette er en typisk situasjon som mange dessverre kjenner igjen. De nye kravene vil sette fokus på kunnskap og praktiske måter å
unngå slike arbeidsforhold.
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Plutonium - Chrom IV – Tobakksrøyk
– UV stråling. Dette er elementer som
lyder skremmende, og som har vært
kjent som svært skadelige i mange år,
og som det er gjort meget stor innsats
for å minimere utslipp og eksponering
av. Elementene er beskrevet som
svært helseskadelige og kreftfremkallende og derfor klassifisert i høyeste
risikoklasse (Gruppe 1) for potensiell
kreftfare for mennesker. Ifølge det
internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) er det nå fremkommet
klare bevis på at også all type sveise-

Tyskland. Utkastet heter TRGS-528
og er en oppgradering av den tidligere
normen basert på de nye klassifiseringene. Det nye utkastet setter mye
strengere krav til arbeidernes helse og
arbeidsforhold mht. forurensinger. Årsaken til ny utgave er for å implementere et mer risikobasert konsept for å
redusere farene i arbeidssituasjoner.
Den nye utgaven viser nå til konkrete
praktiske tiltak basert på forskningsresultater inklusive nåværende måleresultater. Målet er å gi en praktisk og
gjennomførbar veiledning for å nå
målene som er satt mht. farlige stoffer
i arbeidsatmosfæren..
Utkastets innhold i grove trekk
Hovedhensikten er at det skal installeres lufttekniske løsninger som eliminerer/reduserer frislipp av forurensning basert på følgende prioriterte
krav:
1: Sikre og unngå forurensing i sveiserens pustesone.
2: Sikre og unngå forurensning i
sveiserens arbeidsområde.
3: Sikre og unngå forurensninger i
andre kollegers arbeidsområde.

Basert på tester gjort i EU, så er røykavsug direkte på sveisepistolen ført opp som
den mest effektive måten å fjerne sveiserøyk på.

Videre er det spesifisert måter dette
kan utføres mest effektivt på.
For sveising vil dette si:
1: Avtrekk så nært sveisepunkt som
mulig. Det er samtidig påkrevd at
man kjenner til nødvendig avtrekksmengde for å fjerne foruren-

singen, samt at sveiserne læres opp
og motiveres til å benytte den
valgte løsningen.
Prioriterte forslag til løsning:
1: Avsug i/på sveisepistol.
2: Avtrekk via sugemunnstykke i
umiddelbar nærhet.
3: Avtrekk via lavvakuum avtrekksarm.
4: Avtrekk via ovenstående i kombinasjon med friskluftmaske.
Konklusjon:
For å etterkomme myndighetenes
krav og ny norm (TRGS 528).
For å bedre og optimalisere helse,
miljø og sikkerhet.
For å redusere kostnader.
For å velge en optimal løsning for avsugssystem for fjerning av sveiserøyk
ihht til TRGS-528
Svaret er: HØYVAKUUM avsugssystemer og produkter.

Høyvakuum kan enkelt integreres i de fleste sveiseprosesser. Bildet viser automatsveis med EFFEX høyvakuum sveiseavsug direkte på sveisepistolene kombinert med
sugemunnstykker.
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REGLO AS
I Norge er det lite produksjon av nettopp slike høyvakuumsanlegg og produkter som er tilpasset de nye skjerpede kravene som kommer. I Andebu
utenfor Tønsberg finner man Firmaet
REGLO AS som er et lite men svært
erfarent og kunnskapsrikt firma som
har produsert slikt utstyr i nærmere 50
år. Dette firmaet har spesialisert seg
på nettopp høyvakuumsanlegg for
sveiseindustri og besitter mye kunnskap på området.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2019

Firmaets historie kan illustreres på følgende måte:

Har man jobbet i mekanisk industri vil
man nok kjenne igjen noen av disse
logoene. REGLO AS har i løpet av
disse 50 årene, levert mer enn 500 installasjoner på det norske markedet
knyttet opp mot et av de ovennevnte
navn. Produktene har alltid vært promotert med optimal kvalitet, funksjon
og lang levetid som hovedmål. Dette
betyr at mange av de ovennevnte installasjonene fortsatt er i bruk, og de
fleste av eksisterende installasjoner
vil enkelt kunne oppgraderes til å
møte dagens og fremtidens krav. Og
snakker man om kvalitet og levetid, så
er det nok ikke uten grunn at Lincoln
Electric Co. selger og markedsfører
REGLO AS sine produkter på det
amerikanske og Canadiske markedet
med stor suksess.
Nye løsninger for Robotavsug
Med utviklingen i mekanisk industri
har det også oppstått nye metoder for
produksjon. Automatisert produksjon
med sveiseroboter, blir mer og mer
vanlig. Her settes det også krav til avtrekk. Slike avtrekksløsninger er normalt sett, meget kostbare og energikrevende. Dette har REGLO AS, i

samarbeid med et tysk ingeniørfirma,
utviklet et meget effektivt og rimelig
høyvakuumssystem for. Disse systemene er nå testet, godkjent og installert bl.a. hos bilgigantene VW og
Opel i Tyskland.
EIVA-SAFEX AS
I og med at nye normer og krav nå er
på trappene, og høyvakuum blir prioritert som den mest effektive måten å
fjerne sveiserøyk på, så går REGLO
AS en spennende fremtid i møte. For
å møte best mulig rustet, vurderte REGLO AS en samarbeidspartner for å
dekke det norske markedet på best
mulig måte. For å opprettholde kjerneverdier som Kvalitet, pålitelighet
og sikkerhet, så var ikke valget vanskelig. REGLO AS har i den forbindelse inngått et nært samarbeid med
EIVA-SAFEX AS for salg og promotering av sine høyvakuumsprodukter
på det norske markedet. EIVA-SAFEX AS med sine avdelinger rundt i
Norge, vil kunne bistå med, kunnskap, løsninger og produkter for enhver sveiserelatert oppgave. I og med
at EIVA-SAFEX AS setter HMS, kvalitet og sikkerhet i høysetet, så vil

samarbeidet med REGLO AS være et
godt tilskudd i porteføljen.
Klar for fremtiden
Med erfaringen og distribusjonsnettet
EIVA-SAFEX AS besitter, kombinert
med kunnskapen og produktutvalget
fra REGLO AS, så synes dette samarbeidet å være en meget heldig kombinasjon for å avhjelpe industrien med å
dekke kravene som settes mht. sveiserøyk og beskyttelse av arbeidstake■
ren i fremtiden.

Artikkelforfatter Torgeir Buodd.

Frist for annonser og stoff
til SveiseAktuelt nr. 4-2019 er 11. november
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

11

Norsk Sveiseteknisk
Forbund på IIW konferansen
i Bratislava
Det er vel kjent for de fleste lesere av SveiseAktuelt at NSF er det norske medlemmet av International Institute
of Welding – IIW, og at IIW har en stor konferanse hver sommer. Årets konferanse, som var den 72 i rekken.
Konferansen ble avholdt i Bratislava i Slovakia fra 7. til 12. juli.
IIW er en stor og global organisasjon
med over 60 medlemsland fordelt ut
over hele verden. Konferansen samler
årlig bortimot tusen personer. Her møter ikke bare representanter for de
ulike medlemslandenes organisasjoner, men også en lang rekke eksperter.
I alt 15 ulike fagkommisjoner har sine
møter i løpet av konferanseperioden.
Nedenfor finnes en liste over alle
kommisjonene.
Kenneth Macdonald fra Equinor er leder av C-XIII: Fatigue of welded
components and structures
Kanskje du er spesielt interessert i en
eller flere? Hva skal til for å bli medlem og få tilgang til informasjon om

og fra de ulike kommisjonene?
Ta kontakt med NSF, så kan vi formidle kontakt. Via NSF er den eneste
veien inn i dette systemet.
C-I: Additive Manufacturing, Thermal Cutting and Thermal Spray
C-II: Arc Welding and Filler Metals
C-III: Resistance welding, Solid State
Welding and Allied Joining Processes
C-IV: Power Beam Processes
C-V: NDT and Quality Assurance of
Welded Products
C-VI: Terminology
C-VII: Microjoining and Nanojoining
C-VIII: Health, Safety and Environment

Arbeidsgruppen som hadde møte i Stavanger for å diskutere muligheten av å få til en
løsning for personer med IWT som ønsker å bygge videre til IWE.
Fra venstre: Audun Tveit som har utdannet 250 IWE studenter i Norge, Eddie Flatås
som har vært sveiseteknisk ansvarlig og inspektør i mange land for Kværner Stord,
Kenneth Alasdair Macdonald fra Equinor, Dag Syvertsen NSF, Chris Eady fra TWI og
IIW, Lars Magne Haldorsen fra Equinor og Morten Andre Langøy fra UIS. Johar Mæhle
fra Worley Rosenberg var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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C-IX: Behavior of Metals Subjected
to Welding
C-X: Structural Performances of Welded Joints – Fracture Avoidance
C-XI: Pressure Vessels and Pipelines
C-XII: Arc Welding Processes and
Production Systems
C-XIII: Fatigue of welded components and structures
C-XIV: Education and Training
C-XVI: Polymer Joining and Adhesive Technology
Hva var spesielt viktig og interessant for Norge denne gangen?
Diskusjonene rundt opptakskriterier
for IWE utdanning er vel også et kjent
tema for mange. Dagens regelverk
krever at man har en bachelor eller
høyere i relevant fagområde for å bli
godkjent for opptak til IWE studiet.
Sterke krefter har i lang tid jobbet for
å få til en ordning hvor personer med
IWT diplom og praksis som sveisekoordinatorer burde få anledning til å
bygge videre til en IWE diplom. Frem
til nå har ikke dette arbeidet ført frem.
En arbeidsgruppe har i første halvår i
2019 jobbet med denne saken. Gruppen har bestått av dyktige erfarne personer med god kunnskap om hva det
vil si å jobbe som sveisekoordinator
IWE. Men også personer som kjenner
godt til hvilke erfaringer og utfordringer store norske aktører innen
oljeindustrien har med sveisekoordinatorer utdannet etter dagens regelverk., NSF har selvfølgelig også deltatt aktivt i dette arbeidet.
Gruppen hadde sitt siste møte i Stavanger uken før IIW konferansen. I
dette møtet hadde NSF hentet inn ekspertise på området fra England, i
form av lederen av arbeidsgruppen i
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2019

IIW som har som ansvar å vedlikeholde og oppdatere den «guideline»
relatert til internasjonale regler for
opptak til IWE studiet. Møtet endte
opp med et forslag som ble bestemt
fremmet under IIW konferansen.
I dokument IAB 020, som beskriver
opptakskriterier for de ulike IIW diplomene i alle land kunne man frem
til konferansen lese følgende tekst for
opptak IWE under Norge:
1. Sivilingenior (MSc) degree gained
from a technical university or equivalent institution
2. Ingenior (BSc) degree gained from
a college of engineering or equivalent
institution
Etter konferansen i Bratislava er det
kommet et tredje punkt:
3. Norwegian Vocational Diploma in
Engineering EQF 6 dvs. Minimum
180 studiepoeng(Diploma issued by
University,
conditions recognised by the Norway
engineers association [NITO] to be a
member).
Hva betyr dette for søkere til IWE
studiet i Norge?
Personer med teknisk fagskole utdanSVEISEAKTUELT 03-2019  www.sveis.no

ning (Norwegian Vocational school)
har oppnådd 120 studiepoeng.
En IWT diplom etter teknisk fagskole
er anerkjent innen IIW til 50 studiepoeng. En bachelor grad, som er minste krav for opptak til IWE studiet, gir
180 studiepoeng.
Her ser en at det mangler 10 studiepoeng for personer med teknisk fagskole og IWT diplom.
Pkt. 3 ovenfor er vedtatt.
Nå er det opp til oss i Norge å jobbe
frem en ekstra modul i realfag som må
undervises fra et universitet. Utkast til
en slik modul er allerede utarbeidet.
Det eller de aktuelle universitetene
som skal tilby denne modulen må
anerkjenne IWT utdanningen til 50
studiepoeng slik at IWT pluss denne
ekstra modulen tilsammen gir 60 studiepoeng. På denne måten vil en søker
til IWE studiet med teknisk fagskole,
IWT diplom og ekstra modul kunne
oppnå til sammen 180 studiepoeng
som tilsvarer en bachelor.
Conditions recognised by the Norway
engineers association [NITO] to be a
member.
Om en ser på NITO sine krav for å bli
medlem finner vi følgende: Ved 120

fagskolepoeng tatt ved teknisk fagskole, kreves det at søker sitter i en ingeniør-/teknologstilling for å kvalifisere til medlemskap.
Det ble mange detaljer med studiepoeng og ekstra moduler her. Dersom
du er i den aktuelle kategori personer
med IWT diplom og ønsker å benytte
muligheten til å bygge videre til IWE,
kontakt NSF, og du vil få mer informasjon.
Alt er ikke klart enda
Det jobbes nå inn mot universitetsmiljøet for å få på plass det som er beskrevet ovenfor.
NSF vil informere så snart ting skjer
slik at alle som er interessert kan få
den aktuelle informasjon.
Vi benytter www.sveis.no og vårt FB
forum samt Sveiseaktuelt for å spre
informasjon.
Det er realistisk å håpe at dette kommer på plass i løpet av våren 2020,
slik at det kan tilbys undervisning i
■
ekstramodulen fra høsten 2020.
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Ideas become solutions.

HOP KOMPETANSESENTER
– 10 år med sveisesertifisering
og opplæring i Hordaland
Hop kompetansesenter feirer i disse dager at det er 10 år siden de startet med sveisesertifisering i egne lokaler
i Storebotn på Askøy.
og inn i Hop kompetansesenter sine
lokaler?
Hva er fordelene med å gjøre det på
denne måten?
Kunden slipper å tilrettelegge
i eget verksted
Kunden slipper å tilrettelegge i eget
verksted og kan bruke tiden til å produsere. En del kunder brukte også
unødvendig mye tid og ressurser på
forberedelser til sertifiseringen, mens
nå ble alt ordnet av eksaminator hos
Hop kompetansesenter.
Det var en stor overraskelse for

mange at bare en liten ting som å organisere klargjøring av maskiner, materiell og tilsett var svært tidkrevende.
Eget sertifiseringsverksted
Hop kompetansesenter har da følgelig
bygget opp et eget verksted nettopp
for sertifisering.
Etter bestilling kommer kunden til
ferdige klargjorte sveisebåser der
sveiseapparat og prøvestykke står
klart.
Med kunder som Forsvaret, Equinor,
Hordaland fylkeskommune og Frank
Mohn samt mange mindre bedrifter på

Raymond Madsen eksaminering sammen med kunde.

SVEISEAKTUELT 03-2019  www.sveis.no
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Personellsertifisering gjort
enkelt for kunder
Eksaminator Raymond Madsen har
som mål at sertifisering av personell
skal være så enkelt som mulig for
kunden.
Etter å ha hatt en rekke konsultasjoner
direkte med kundene konkluderte vi
raskt med at effektivitet, økonomi og
tilrettelegging var stikkord som gikk
igjen hos de fleste.
Daglig leder Frank Steinfeld forklarer
at løsningen på det falt ganske raskt
på plass. Hva med å trekke hele sertifiseringen ut av de enkelte bedriftene

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 Geir gjør.

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

doublethink.no

Hensynsfull.

Sveisebåser tilrettelagt for sertifisering.

Klargjøring av sertifiseringsmateriell ved maskineringsverksted.

hele Vestlandet ser Frank Steinfeldt at
Hop Kompetansesenter sin modell for
opplæring og sertifisering er etterspurt
i markedet.

dustrirørleggerfaget og industrimontørfaget og har yrkesrettet kurs tilpasset både fagpersoner og ufaglærte i
disse fagene.

Mer enn bare sveis
I tillegg til deres arbeid innenfor sveisefaget er Hop kompetansesenter også
godkjent prøvestasjon innen fagene
platefaget, industrimekanikerfaget, in-

Fremtiden
Daglig leder Frank Steinfeld sier at
Hop kompetansesenter har som mål
fremdeles å være den foretrukne leverandør av sveisesertifisering for deres

SVEISEAKTUELT 03-2019  www.sveis.no

kunder og alle andre som trenger enkel, tilrettelagt og effektiv sertifisering. I løpet av 2019 vil de utvide med
flere kurstilbud og ta inn lærlinger i
industrirørleggerfaget. Vi har siden
2009 hatt Vg3 elever/lærlinger innen
plate, sveis og industrimekanikerfagene og ønsker å bygge opp et tilsvarende godt tilbud i industrirørlegger■
faget avslutter Steinfeld.
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Svejsemaskinen Sigma Select
Plus-teknologi erstatter TIG-sv
Frontmatec i Kolding udvikler og producerer skræddersyede automatiseringsløsninger til kødforarbejdningsog kødkonserveringsindustrien. For at optimere sin produktion har virksomheden investeret i fem Sigma
Select svejsemaskiner fra Migatronic. Svejsemaskinerne er udstyret med den innovative DUO Plus-teknologi
og kan derfor lave TIG-lignende svejsesømme. Det har reduceret Frontmatecs produktionstid væsentligt.
Frontmatec er en af verdens førende
leverandører af skræddersyede automatiseringsløsninger til kødforarbejdnings- og kødkonserveringsindustrien.
I 2017 slog den danske virksomhed
sig sammen med fem andre virksomheder, der har specialiseret sig i kødforarbejdningsanlæg, nemlig SFK
LEBLANC, Attec, ITEC, Carometec
og Accles & Shelvoke. Det har gjort
Frontmatec i stand til at udvikle og
producere komplette og unikke løsninger til stort set alle virksomheder i
kødindustrien. Frontmatec har i dag
ca. 1.300 ansatte fordelt på virksomhedens 18 afdelinger i Europa og Asien
samt Nord- og Sydamerika.
Som producent af anlæg til kødindustrien er hygiejne en kritisk faktor i alle
aspekter af Frontmatecs forretning.
Derfor har virksomheden i mange år
anvendt TIG-svejsning i produktionen. Det er en proces, som giver en
glat og rengøringsvenlig svejsesøm.
Da TIG-svejsning imidlertid også er

Sigma Select med DUO Plus har oversteget vores forventninger, og vi ser et stort
potentiale i svejsemaskinen. Det er lykkedes os at reducere produktionstiden markant her i Kolding.

Frontmatec startede med at investere i to Migatronic Sigma Select svejsemaskiner,
men købte hurtigt yderligere tre, fordi maskinerne blev populære hos virksomhedens
svejsere.
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en mere tidskrævende proces sammenlignet med MIG/MAG- eller
MMA-svejsning, begyndte Frontmatec at se sig om efter nye svejseteknologier til at rationalisere virksomhedens produktion med.
– Vi bruger primært TIG-svejsning til
produktionen af vores anlæg til kødindustrien. Desværre er TIG en vanskeligere og mere tidskrævende proces
end for eksempel MIG/MAG, delvist
fordi den kræver, at svejseren tilsætter
tråd til smeltebadet manuelt – og det
gør det vanskeligt at reducere produktionstiden, siger værkfører hos Frontmatec, Hans Henrik Pedersen.
– For at optimere vores produktion
begyndte vi at lede efter alternativer
til TIG-svejsning. Til produktionen af
komponenter, der kommer i kontakt
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 03-2019

med DUO
vejsning
med fødevarer, er vi nødt til at bruge
TIG, men det gælder ikke nødvendigvis for andre komponenter, som vi laver. Til dem kan vi godt bruge MIG/MAG-svejsning – uden at gå på kompromis med kravene til hygiejne og
kvalitet.
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Førhen, da vi kun brugte TIG-svejsning, skulle vi svejse komponenterne ad tre eller
fire omgange; med vores nye Sigma Select kan vi nøjes med én svejsning.

svejsning. Der er heller ikke så stort
behov for efterbehandling af vores
komponenter, fordi DUO Plus øger
svejsehastigheden og dermed sænker
varmetilførsel til grundmaterialet. På
den måde forhindrer DUO Plus oxidering af overfladen og reducerer deformation af materialet til et minimum hvilket ofte er et almindeligt problem
ved TIG-svejsning, forklarer han.
Sigma Select overstiger forventningerne
Som et resultat af fortsat vækst i de
seneste år planlægger Frontmatec at
åbne en fabrik i Rumænien. Logi Einarsson, som er ansvarlig for Frontmatecs globale aktiviteter, fortæller, at
virksomheden også vil investere i Migatronics maskiner til den nye rumænske fabrik:
– Sigma Select med DUO Plus har
oversteget vores forventninger, og vi

ser et stort potentiale i svejsemaskinen. Det er lykkedes os at reducere
produktionstiden markant her i Kolding, og vi håber at se den samme effekt på den nye fabrik i Rumænien;
derfor regner vi med at investere i
flere Sigma Select svejsemaskiner
med DUO Plus og måske andre af Migatronics svejseløsninger, siger Logi
Einarsson.
Bjarne Rasmussen er sælger hos Migatronic; han mener, at det er alsidigheden ved Sigma Select med DUO
Plus, der gør svejseløsningen ideel til
virksomheder med TIG-svejsning i
produktionen:
– Mange virksomheder, der anvender
TIG-svejsning, kæmper med at nedbringe produktionstiden. Med en Sigma Select med DUO Plus kan de nu
erstatte TIG-svejsning med MIG/
MAG uden at gå på kompromis med
svejsekvalitet og finish, forklarer han.

FAKTA OM SIGMA SELECT MED DUO PLUS:
-

Modulbaseret 3-faset MIG/MAG og MMA inverter til professionelle svejsere
Tre strømkildestørrelser: 300 A, 400 A og 550 A med eller uden puls
Kompakt model eller separat trådboks
Velegnet til montageopgaver, tung industri og automatiseringsløsninger
Kan tilpasses efter behov og opgraderes med nye svejseprogrammer og
funktioner
Brugervenligt, aftageligt betjeningspanel med mange valgmuligheder
DUO Plus giver automatisk en perfekt finish
IAC Intelligent Arc Control sikrer en 100% stabil og fokuseret kortbue
IGC® Intelligent Gas Control forhindrer overforbrug af gas og giver en gasbesparelse på op til 50 %
PowerArc sikrer fuld gennemsvejsning
Miga Job Control til lagring og overførsel af foretrukne svejseindstillinger
MigaLog software til registrering og analyse af svejsedata

FAKTA

TIG-lignende svejsning reducerer
produktionstiden
I sin søgen efter svejseteknologier der
kan optimere produktionen, fik Frontmatec præsenteret Migatronics Sigma
Select
MIG/MAG-svejsemaskine,
som med den innovative DUO Plus
teknologi er i stand til at lave TIG-lignende svejsesømme. DUO Plus nedsætter varmetilførslen; det giver svejseren bedre kontrol over smeltebadet
og øger trådfremføringshastigheden.
DUO Plus er også med til at give den
færdige svejsesøm en glat overflade.
Ifølge Hans Henrik Pedersen er det
DUO Plus-funktionen, der gør Sigma
Select til den perfekte svejseløsning
for Frontmatec:
– Første gang vi oplevede Sigma Select med DUO Plus, blev vi meget
overrasket over MIG/MAG-svejsesømmens TIG-lignende udseende og
smukke ripler. Svejsemaskinen kunne
sammenføje to 0,9 mm metalplader
med en 1 mm tråd uden at brænde
igennem pladerne, og det er imponerende. Efter testen var vi overbevist
om, at Sigma Select var den rigtig
svejseløsning for os, siger Hans Henrik Pedersen.
Frontmatec startede med at investere i
to Sigma Select svejsemaskiner med
DUO Plus, men købte hurtigt yderligere tre, fordi maskinerne blev populære hos virksomhedens svejsere. I
dag er de fem Sigma Select maskiner
en vigtig del af virksomhedens produktion, og Migatronics maskiner har
ifølge Hans Henrik Pedersen reduceret produktionstiden markant:
– Førhen, da vi kun brugte TIG-svejsning, skulle vi svejse komponenterne
ad tre eller fire omgange; med vores
nye Sigma Select kan vi nøjes med én
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Videobasert NDTopplæring

-Videoundervisning har vist seg å være helt genialt
Kiwa lanserte i februar nyheten om videoopplæring
innen NDT, muliggjort av Cisco Webex Meeting.
Gjennom de to første kursdagene kan deltakeren ta
teoridelen hjemmefra, på arbeidsplassen eller i utlandet,
alt ettersom hva som passer best. Dette foregår over
video, noe som er både effektivt og kostnadsbesparende
for kursdeltaker og bedrift.
IKM Inspection stilte i mars opp med 8 kursdeltakere
på Kiwa sitt videokurs i Magnetpulvertesting (MT).
Nivå 3-ansvarlig og inspeksjonsleder for IKM, Tor
Christoffersen, mener kombinasjonen mellom
videoopplæring og klasseromsundervisning fungerte
veldig bra.
- De var godt forberedt hos Kiwa og det fungerte like
bra som i et klasserom. Det beste med videokursene er
at man fremdeles har toveiskommunikasjon, slik at man
enkelt kan diskutere med læreren foran seg og ikke sitte
monotont og høre på noen fortelle, sier Christoffersen.

Økonomisk gunstig for bedriften
En annen fordel IKM så ved å ta deler av kurset over
videoundervisning var kostnadsbesparelsene.
- I stedet for å sende personell med de utgifter som
hotell, reiser og dietter medfører, bestemte vi oss for å
prøve dette. Som leder ser jeg helt klart en økonomisk
gevinst for oss, sier Christoffersen.
På spørsmål om hvilken kursform de ville valgt ved en
senere anledning, svarer han at de ville valgt
kombinasjonen mellom video og klasserom.
- Jeg tror videoundervisning er fremtiden. Når jeg tenker
på de som skal på kurs, tror jeg de setter pris på å få
noen ekstra kvelder hjemme og i nærområdet, sier
Christoffersen og legger til:
- Med det systemet Kiwa tilbyr anbefaler jeg å kjøre
videokurs på den teoretiske delen. Videoundervisning
har vist seg å være helt genialt.
For mer informasjon/påmelding:
kurs@kiwa.com | Tlf: +47 22 86 50 00 | www.kiwa.no

De største fordelene med videokurs:
Dette fungerte like bra som
klasseromskurs. Det beste er at man har
en toveiskommunikasjon, noe som er Alfa
og Omega når man skal holde så avanserte
kurs.
- Tor Christoffersen

Kostnadsbesparende
Effektiv tidsbruk
Kurset kan gjennomføres hvor som helst, så
lenge man har en PC med mikrofon og kamera

TRØNDSK SVEISEDAG
Torsdag 17. Oktober, Scandic Hell hotell, Stjørdal
TID: 09.00 – 16.30
Et sveiseteknisk seminar arrangert av
Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF)
Avdeling Trøndelag.
Dagens hovedtema
1.
2.
3.
4.
5.

MOTSTANDSSVEISING
INDUSTRI 4.0
ERFARINGER RUNDT VALHALL FLANKE VEST
3D PRINTING AV METALL
ROBOTISERING AV SVEIS

For detaljert program, priser og påmelding:
www.sveis.no

PÅMELDING
Frist innen 11.10.2019
NSF avd. Trøndelag – Att: Morten Haagenstad
Telefon nr.: 406 406 52, e-post: Morten.Haagenstad@nippongases.com
NB! Legg ved korrekt faktura adresse ved påmelding, hvis dette ikke skal faktureres til de som er påmeldt direkte.
NSF har dessverre ikke muligheter til å benytte EHF faktura ved utsendelse.
TID: Torsdag 17. Oktober 2019 kl 09:00 – 16:30. STED: Scandic Hell hotell, Stjørdal
Deltakeravgift: kr 2.400,- Inklusive middag. Kr 1.200,- Dag uten middag.
Elever/studenter gratis (begge priser inkluderer lunsj)
Flott premie trekkes etter dagseminaret.
FØLGENDE MELDES PÅ:
Firma:

Telefon:

Postboks:

Telefaks:

Postnummer :

Sted :

e-post:

Deltager 1 :

e-post:

Deltager 2 :

e-post:

Deltager 3 :

e-post:

Hotellovernatting ved Scandic Hell Hotell kan bestilles direkte på telefon 74844800 med ref: Trøndsk sveisedag.

SMART Sveis konferanse
også i 2020
Som arrangør av SMART Sveis konferansen i 2018 og 2019 har Norsk
Sveiseteknisk Forbund mottatt svært
mange positive tilbakemeldinger fra
deltagere, foredragsholdere og utstillere. I evalueringen av årets konferanse ble det stilt en rekke spørsmål,
og svarene var meget positive.
93 % mente at lokaliseringen på XMeeting Point på Hellerudsletta var
riktig

22

84 % hadde utbytte av utstillingen
som var satt opp i forbindelse med
konferansen
85 % mente det var et variert og interessant program
79 % av deltagerne savnet ingen tema
i selve konferansen
98 % var fornøyd med at det var en 2
dagers konferanse med felles middag
etter den første dagen
97 % mente at det var en akseptabel
pris for å delta

96 % ville at NSF skulle arrangere ny
konferanse i 2020, og at de ville delta
også da
Med et slikt resultat av evalueringen
var det en enkel sak for NSF hovedstyre og gjøre et vedtak om ny konfe■
ranse i 2020.
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Sett av 3.-4. mars 2020 i din kalender allerede nå
NSF har inngått avtale med X-meeting point for å sikre at det finnes ledig kapasitet for en ny SMART Sveis konferanse på
Hellerudsletta.
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Noen tanker rundt
Norsk sveiseindustri
i fremtiden
Norsk Sveiseteknisk Forbund har eksistert i mer enn 80 år. I denne tiden
har det foregått en rivende utvikling
på nær sagt alle områder. Selvfølgelig
også innen sveisefaget. Men om vi synes utviklingen har gått fort i disse
årene så vil utviklingen gå enda fortere i fremtiden.
Ord som digitalisering, robotisering
og automatisering ser man stadig oftere. Også innenfor vårt fagfelt.
I forbindelse med IIW konferansen i
Bratislava deltok vi som representantene fra NSF på et bedriftsbesøk.
Denne gangen var det til en av verdens største bilfabrikker. De produserer over to tusen biler pr dag. Hvordan
er dette mulig ? I enden av karosserilinjen kom det et karosseri hvert femtiende sekund.
Svaret er like enkelt som det er vanskelig. Robotisering og digitalisering.
Bare i en hall befant det seg over to
hundre roboter.
Hvordan kan norsk industri konkurrere med dette ?
Det er vel lenge til vi ser noe lignende
i Norsk industri. I alle fall i en slik
SVEISEAKTUELT 03-2019  www.sveis.no

størrelse. Men vi kjenner til bedrifter
som konkurrerer internasjonalt og
som har gjort lignende, men i mindre
målestokk. En bedrift som OSO Hotwater i Hokksund har robotisert sin
produksjon. Om man får anledning til
å se denne produksjonen og sammenligne den med en bilproduksjon er det
faktisk mange likheter. Enkelt kan
man si at det kommer inn en spole
med stålplater i den ene enden av fabrikken og det kommer en bil eller en
ferdig pakket vannvarmer ut i den andre enden. Dette er bedrifter som produserer store antall, og det er mange
gjentagende operasjoner.
Så kan man fundere på om dette er typisk for norsk industri.
Jeg har møtt personer som mener at
når norsk industri med såpass høy
kompetanse som finnes i mange norske bedrifter virkelig digitaliserer og
robotisere, ja da blir vi uslåelige.
Jeg jobbet i mange år i en bedrift der
«kunnskap og kvalitet» var slagordet.
Det tror jeg vil være aktuelt slagord
for mange norske bedrifter.

Hvor står Norsk Sveiseteknisk
Forbund i fremtiden
NSF utgir fagbladet SveiseAktuelt
som du nå leser i, og det har vi gjort i
snart syttifem år. Om jeg ikke tar veldig feil er dette Norges eldste fagblad.
Det skal vi fortsette med. Diskusjoner
kommer opp med ulike mellomrom
rundt temaet om hvor lenge vi skal
komme ut i papirutgave. Jeg tror det
fortsatt er en god stund til vi skal endre på det. Videre er jo NSF Norges
representant for IIW, og det er NSF
som administrerer og er ansvarlig for
all utdanning til IIW diplomer i
Norge. Det er heller ingen som helst
planer om å endre på det. Men endringer kommer også i NSF. Det vet
vi, og det må vi forholde oss til. Det er
satt i gang et arbeid innad i NSF vedr
drift og organisering av NSF i fremtiden. Sentrale personer begynner å
trekke på årene, og i løpet av 2020 vil
det nok dukke opp nye navn. Den som
venter og fortsetter å lese SveiseAktuelt vil få vite mer om dette frem■
over.
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Ny MasterTig
– en stille, men kompetent
mester i TIG-sveising
Kemppi annonserer lanseringen av en fullstendig fornyet MasterTigproduktserie. MasterTig-produktserien er utformet for profesjonelle
sveisere. Den finnes i flere varianter i modellene 230 og 300 A, og
kompletteres i 2020 med 400- og 500 A-modeller. De nye MasterTigproduktene har en rekke forbedringer som tar brukeropplevelse og
effektiv bruk av strøm til et nytt nivå.

MasterTig er allerede et velkjent navn
i Kemppis produktutvalg, men nå har
MasterTig-produktene blitt født på
nytt. Én ting er oppgraderingen av
produktene, men vi har faktisk skapt
en fullstendig nysveisemaskin for profesjonelle sveisere som jobber med
TIG-vekselstrøm- og -likestrømsveising samt MMA-sveising.
En perfekt sveisemaskin for deg
Det nye MasterTig-utstyret er utformet fra perspektivet til en gjennomsnittlig sveiser, men selve produktene
er langt over gjennomsnittet. Med den
modulære utformingen kan du enkelt
lage ditt eget MasterTig-oppsett, perfekt tilpasset dine behov. Du kan
velge mellom en rekke MasterTig-

For rask og nøyaktig parameterinnstilling, velges
det tradisjonelle
trykknappbaserte
kontrollpanelet
eller fullfarge 7"
TFT Kontrollsystem
inkludert Weld
Assist.

strømkildemodeller, alternative brukergrensesnitt, ulike fjernkontroller,
transportvogner og sveisepistoler.
Weld Assist viser deg veien til
produktiv sveising
MasterTig har tre alternative kontroll-

paneler: To membranpaneler med
trykknapper, og et interaktivt MTP35X-panel med en 7-tommers TFTfargeskjerm og et illustrerende grafisk
grensesnitt.
Hvis din MasterTig er utstyrt med et
MTP35X-kontrollpanel, behøver du
ikke å bekymre deg over riktige parameterinnstillinger. Det er bare å starte
den veiviserlignede Weld Assist-funksjonen og følge de enkle trinnene på
skjermen. Velg materiale, tykkelse,
forbindelsestype og sveisestilling, og
la Weld Assist konfigurere de beste
parameterne for din spesielle sveisejobb. Den kommer også med anbefalinger for elektrodestørrelse, sveisetråd, gasstrøm, fugetype, strengprofil
og sveisehastighet. Perfekt hjelp for
oppretting av pWPS.
Produktivitetsfunksjoner for
enda bedre TIG-sveising
MasterTig har en rekke høyteknologiske funksjoner for å gjøre TIGsveisingen din enda bedre. MicroTack-funksjonen for eksempel, er perfekt for mange og gjentatte heftsveisinger på tynnplatematerialer, der det
er avgjørende med et jevnt og kontrollert utseende. Dobbelpuls-funksjonen
kombinerer alternative pulssykluser
og forbedrer sveisehastigheten med
inntil 30 %.
Optima AC er en tilpasset bølgeform
som kombinerer det beste fra de tradisjonelle sinus- og firkantbølgeformene. Den forbedrer sveisekvaliteten
og reduserer støynivået ved TIG-sveising med vekselstrøm med 20 %.

Gass eller vannkjølt Flexlite TX Tig pistoler er tilpasset MasterTig maskinene og gir
bedre komfort samt mindre belastning for sveiserne.
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Flexlite TX-sveisepistoler
Sammen med lanseringen av MasterTig-produktserien,
presenterer
Kemppi også nye Flexlite TX-sveisepistoler med robuste, fleksible støpte
håndtak som gjør dem mer komfortable og gir mindre belastning på sveiseren. Et silikongummimateriale i
27

Weld Assist veileder deg mot de
optimale sveiseparameterne.

håndtaket gir et fast grep, og den innovative utformingen reduserer belastningen på håndleddet slik at sveiseren
kan konsentrere seg om en perfekt
sveising.
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Flexlite TX TIG-pistolene er ferdig
tilpasset til både gass- og vannkjølte
MasterTig-modeller, og leveres i alternative strømklasser og lengder.
Hvis du vil ha mer informasjon,

kan du kontakte:
John Frost Product Manager,
Kemppi Oy
tlf.: +44 7788970101
john.frost@kemppi.com

■
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Opplæringskontor for Industrif
leder an i digitalisering avsveis
OFIR ble stiftet 30. januar 1996, selskapets daglige leder Ove Johan Aklestad har vært en tydelig og engasjert
leder fra oppstarten.
Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom bedrifter, det er 326
operative lærebedrifter som sammen
påtar seg opplæringsansvar for lærlinger. Opplæringen kan foregå i en
eller flere av medlemsbedriftene.
Primærområdene som dekkes er: Oljeselskap, Oljeservice, Offshoreverft,
CNC Maskinering, Landbruksindustri, Næringsmiddel, Forproduksjon,
Grue og stein samt Grafisk industri.
Opplæringskontoret er faglig ansvarlig for opplæringen i bedriftene og
tegner lærekontrakt med lærlingene.
Det er bedriftene som ansetter lær-

lingen og har arbeidsgiveransvaret,
mens opplæringskontoret har som hovedoppgave å koordinere opplæringen
i bedriftene.
OFIR er en av Norges største opplæringsbedrifter med ca. 650 lærlinger
og en omsetning på ca. 42 mill i 2018.
Selskapet har 8 ansatte og holder til i
Næringslivets Opplæringshus (sammen med 13 andre opplæringskontor)
på Forus.
Formålet til OFIR kan kort oppsummert fra Ove Johan Aklestad beskrives på følgende måte:

• Tegner lærekontrakter.
• Påser at all nødvendig teori i forbindelse med læreforholdet avlegges.
• Bidrar med hjelp til å utarbeide
internplaner for opplæringen, foretar rotasjoner og hospiteringer, slik
at hele bredden av mål i læreplanen
dekkes.
• Planlegger og gjennomfører kurs
for lærlinger, faddere, instruktører
og faglige ledere.
• Følger opp lærling og bedrift
gjennom lærlingesamtaler, evaluerer og fører evalueringssamtalen
inn i opplæringsboken.

Kemppi X8 produktopplæring i Tema Norge sine lokaler.
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ag i Rogaland (OFIR)
efaget
• Melder opp, tilrettelegger for fagprøver og forbereder lærlingen på
hva som venter.
• Markedsfører industrifagene og til
en viss grad bedriftene gjennom vår
hjemmeside, på skolebesøk og ved
stand brukt på yrkesmesser.
• Driver dimensjoneringspolitikk i
forbindelse med opprettelse og nedlegging av skoleklasser, slik at bedriftene får tilgang på og utdannet
riktig arbeidskraft.
• Hjelper bedriftene så langt som mulig med all nødvendig bekreftelse i
forbindelse med oppmelding av
praksiskandidater til fagprøve.
• Vi er bedriftens ressurssenter innenfor fagopplæring.
Skoler og utdanningsinstitusjoner sliter ofte med utdatert utstyr samt
manglende lærekrefter og midler til å
tilby oppdatert kompetanse og erfaring til våre kommende sveisere i industrien, sier Sveinung Egeland,
salgssjef i Kemppi Norge AS.
Det å investere i oppdaterte løsninger
gir direkte effekt på søkermassen til
industrien og sveisefagets enormt viktige bidrag i produksjon kan synliggjøres gjennom en digitalisert prosess.
Vår nye software dekker alt fra design/konstruksjon, planlegging, gjennomføring, kontroll og dokumentasjon i et sømløst integrert verktøy der
også apper tas i bruk.
Skoledagen blir mer interessant, skolene kan på best mulig vis koordinere
sine læreplaner og utveksle data og erfaringer.
OFIR og Ove Johan Aklestad på
OFIR ble motivert av mulighetene og
ønsket å prioritere sveisefaget i en
koordinert satsing. Målsetningen er å
gi elever og lærlinger moderne sveiseløsninger og se målrettet inn i fremtidig digitalisering i bransjen, slik at de
virkelig tilfredsstiller kravene de vil
møte når de søker kontrakt på ledende
bedrifter i industrien, sier Ove Johan.
Skolene som ble engasjert i prosjektet
har utgangspunkt i Egersund, Bryne,
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Sola, Randaberg, Godalen og Strand.
Kemppi leverte sammen med Tema
Norge AS et antall Kemppi X8 sveisemaskiner sømløst integrert med Weldeye NG software. Løsningen er
ifølge lærerne det mest moderen utstyret på markedet og et meget bra
verktøy til å lære elevene sammenhengen mellom sveisemaskin, sveiseprosedyre og sveisesertifikat.
I Weldeye oppretter man sveisesertifikat og sveiseprosedyrer, der søker
man og sjekker at sveiser har rette
kvalifikasjoner i henhold til prosedyren som skal sveises. Prosedyren sendes videre til kontrollenheten på sveisemaskinen, man aktiverer gjeldende
prosedyre og gjeldene parameterområde vil være visuelt på skjermen sammen med tegning og resten av informasjonen som er meget viktig for
sveiseren og sluttresultatet.
Weldeye gir opplæringsinstitusjoner,
sveiseskoler, sveiseformenn og produksjonsledelse et meget godt verktøy
til å se sammenhengen mellom en
WPQ, WPS og sveisesertifikat, samt
at alt er laget i henhold til standard.
Det er nå flere skoler i landet som har
gått for løsningen og vi håper og tror
dette vil være et solid bidrag for å øke
søkermassen til sveisefaget sier,
Sveinung Egeland.
OFIR og bransjen satser på moderne
digitaliserte sveisemaskiner til skolen.
På bildet ser vi 12 lærere og representanter fra Kemppi og Tema Norge.
Lærerne får i dag kurs i bruken av utstyret og så blir maskinene satt opp
på: Dalane, Bryne, Sola, Randaberg,
Godalen og Strand videregående
skole. Målsettingen er å høyne kompetansen til lærerne og få til økt interesse for sveisefag. Det er stort behov
for sveiselærlinger og det er viktig å
vise elevene den teknologiske utviklingen dette faget har hatt de siste
årene. Et antall Kemppi X8 MIG Welder er allerede i god bruk for årets ele■
ver/lærlinger i Rogaland.

KUKA præsenterer den næste
generation af
digitale løsninger til robotter
på hi19
Herning, Danmark, oktober
2019 - Velkommen til at deltage i fremtidens digitale løsninger til robotter på KUKA's
stand på Herning Fair den 1-3
oktober 2019.
På dette års messe er KUKA´s
fokus vores ”Digital Corner”,
hvor forskellige digitale løsninger demonstreres, herunder
den nye KUKA Sim 3.1, der giver flere nye muligheder for at
fremskynde implementeringen af
komplekse robotprojekter. Kommunikationsplatformen
OPC
UAs forbindelse gør det meget
let at udføre testkørsler af hele
automatiseringsprojekter gennem
simulering med digitale tvillinger.
Digital Corner præsenterer også
KUKA Connect, der monitorerer
og strømliner brugen af roboten i
løbet af sin levetid og således optimerer driftsomkostningerne for
kunden.
- Vi byder messe besøgende velkommen til vores stand for at
opleve den næste generation af
digitale løsninger til robotter, siger Joacim Lorentsson, KUKA
Sales Manager Nordic & Baltic.
På Herning Fair viser KUKA
flere digitale nyheder, inklusive
den nye KUKA-robot QUANTEC-2 med nye digitale bevægelsestilstande.
– KUKA vil således være den
første til at være i stand til digitalt at ændre robotens ydelse
under igangværende programmer, siger Joacim Lorentsson
KUKA Nordic AB
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YASKAWA sveiseroboter
iTec inngår et spennende samarbeid med YASKAWA/MOTOMAN, og leverer nå kompakte løsninger for sveising
med robot fra YASKAWA/Motoman, produsert i Japan.
Produktsjef, Ståle Ellingsen, og Salgssjef for maskiner, Arild Wangsmo deltok i anledning det nyinngåtte samarbeidet på salgskurset, 14. og 15. august, på YASKAWAS hovedkontor
for Skandinavia i Torsås, Sverige.
YASKAWA/Motoman er en av verdens ledende produsenter av industri
roboter og el- og servomotorer, med
over 400.000 installasjoner over hele
verden, og er en viktig bidragsyter når
det kommer til neste generasjons sveising.
Produktsjef Ståle Ellingsen kunne
rapportere om to svært spennende dager:
– Dette er nytenkende! Yaskawa er
nominert til listen over verdens 100
mest innovative selskaper flere ganger! Vi er stolte av at de velger iTec
som samarbeidspartner i Norge.
YASKAWA Norden sysselsetter alene
210 personer, og bygger komplette
systemer for hele Europa.
Selskapet lanserte tidligere i vår utviNiklas Richardsson (t.h.) fra YASKAWA/Motoman ønsker iTecs Ståle
Ellingsen (t.v.) og Arild Wangsmo (bak)
velkommen som samarbeidspartner i
Norge.
Yaskawa er nominert på listen over verdens 100 mest innovative selskaper
flere ganger, og Ståle Ellingsen (t.v.) og
Arild Wangsmo hos iTec er strålende
fornøyd med samarbeidskontrakten.

delsen av deres ArcWorld serie med
ytterligere to kompakte robotsveisestasjoner. Samtlige sveiseceller i
denne serien bygges opp i Sverige,
hvor alle krav til HMS er ivaretatt.
Maskinene tar opp minimalt med
gulvplass og er flyttbare, de er raske å
installere, og er svært enkle å betjene
– dette er såkalte «plug and play» maskiner.
– Nyheten ArcWorld Mini er en C.E.
godkjent løsning som er ferdig installert og klar til bruk fra første dag, et32
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CALL ME

COWELDER
EN SAMARBEIDENDE SVEISEROBOT

INNEBYGGET SIKKERHETSSYSTEM
CE-GODKJENT
...
03
02
01
...

Robotløsningene fra YASKAWA/
Motoman er designet for sveis med
invendige slangeføringer til sveisepistolen.

ter levering hos kunde. Serien kommer i fire forskjellige størrelser - fra
det helt enkle til meget avansert og effektivt, så her finnes alternativer for
både nybegynnere som ønsker å integrere robotteknikk i sine sveiseprosesser for første gang, til dem som er
godt vant med automatisering og robotisering. iTec er klare til og hjelpe
Norsk industri med fremtidens sveisere, sier Salgssjef for maskiner, Arild
Wangsmo
iTec står for levering, igangkjøring og
opplæring, samt service og oppfølging.
For mer informasjon besøk
www.itec.as eller ta kontakt med
Salgssjef for maskiner hos iTec,
Arild Wangsmo, på telefon
■
+47 95 009 351

NYOHGSEÅTI
NÅ

TIG - ER
N
VE RS JO

CoWelder er en komplett sveiserobotløsning med alt inkludert, klar for installasjon i en eksisterende produksjon.
Den gjør produksjonsarbeidet mer
effektivt uansett mengde og frekvens.
Dette er et lønnsomt skritt inn i
sveiseautomatisering.

migatronic.com

NDT- Sveiseteknologi
Vi tar på oss oppdrag i Østlandsområdet
V
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
Tlf.: 918 28 956

WWW.thuneprodukter.no
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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
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Far from the ordinary

www.kemppi.com

And you know.

Lasting Connections

 

Inntil 5-års garanti på alt Terra & Uranos sveiseutst yr!
'LQXȎRUGULQJHU§VYHLVHVDPPHQPDWHULDOHU'XYHWKYRUGDQGXVNDOVYHLVH
NRQVWUXNVMRQHUVRPEURHUPDVNLQHURJNUDȍ YHUN ,MREEHQGLQWUHQJHUGXLNNH
EDUHenOºVQLQJGXIRU WMHQHUGHWEHVWH9§U WWLOEXGLQNOXGHUHUHQXQLNSRU WHIºOMH
DYVYHLVHDSSOLNDVMRQVWMHQHVWHUVYHLVHPDVNLQHUWLOVHȏVPDWHULDOHUWLOEHKºUVRP
VYHLVHPDVNHURJVYHLVHSLVWROHU0HGY§UHSURGXN WOLQMHU7HUUD 8UDQRVVHȏHU
YLQ\HVWDQGDUGHUIRUVYHLVLQJRJVSHVLHOOHVYHLVHSURVHVVHU'HQEUDQVMHXQLNH
PDWFKLQJHQNRPELQHUHUWLOVHȏVPDWHULDOHURJVYHLVHPDVNLQHU'HQODUGHJ
XȎºUH%(67L./ $ 66(1VYHLVHUVRPGXNDQY¨UHVWROWDY
'HWHUGHWYLVW§UIRUǪ)XOO:HOGLQJ6ROXWLRQ3URYLGHU
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