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

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

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

KOBELCO is established as the corporate mark of Kobe Steel, Ltd. The Kobe Steel Group is engaged in a wide range of fields with its major businesses concentrated on materials and machinery.
We supply original, high value-added products, technologies and services. Both in Japan and overseas, the Kobe Steel Group is more than ever expanding its business activities.
KOBELCO is a corporate group that you can trust. We’re working to let more and more people around the world know that.
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NSSW sømløse rørtråder gir
dokumentert best kvalitet og
sveiseøkonomi
NST er eksklusiv leverandør av NSSW (Nippon
Steel & Sumikin Welding) sømløse rørtråder
produsert med ICF-prosess.

www.nst.no

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

Mange års erfaring med forskjellige produksjonsmetoder har vist at NSSWs ICF-prosess (In-line
Continuous Filling) er den sikreste og mest
effektive produksjonsmetoden for å oppnå jevn
kvalitet på store volum. Dette er dokumentert
gjennom 25 år med leveranser til en rekke svært
krevende prosjekter.

Bilde: Philly Shipyard, Shan Cerrone

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

NSSW sømløs rørtråd

NSSW sømløs rørtråd

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

Kobber

Optimal kvalitet uten driftsavbrudd

Stål

Bedre innbrenning i grunnmaterialet

Flux

Lite etterarbeid på ferdig sveis
A

B

C

D

E

F

G

H

NSSW-ICF produksjonsprosess:
A. Strip emne

E. Tråden trekkes

B. Valsing til U-form

F. Gløding og dehydrogenering

C. Flux fylles i jevn mengde

G. Kobberbelegging

D. Sømsveising

H. Trekking og spoling

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

Erling Storvik Design 2017

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

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

SVEISEprofilen
Erik Jølberg er ikke en typisk sveiser, men han er en typisk profil. Derfor har vi i SveiseAktuelt valgt å bruke Erik
Jølberg som denne utgavens sveiseprofil. Mannen er ansvarlig for salg av rundt halvparten av sveiseproduktene som leveres til norsk industri.

TESS og Erik Jølberg
Punktlighet og sikkerhet
Presis til avtalt tid kom verten, Erik
Jølberg ned trappen med utstrakt hånd
og ønsket velkommen. Ikke tilfeldig

dette med punktlighet. Erik Jølberg
startet nemlig sin yrkeskarriere i NSB.
En tid han husker meget godt. I tiden
som NSB ansatt lærte han seg to viktige saker som fortsatt henger med.
Punktlighet og sikkerhet.
Startet som 26 åring
Men han ble ikke gammel i NSB.
Allerede som 26 åring i 1968 startet
han opp Teknisk Service AS i Åbysgate i Drammen sammen med Olav
Nygård. Selskapet som i 1976 endret

navn til TESS har vokst seg stort og
sterkt gjennom sin 50-årige historie. I
første hele driftsår som var 1969 omsatte de for kr 470.000,-, mens de i
2018, 50 år senere omsetter for 3 milliarder. I dag teller de 136 servicesenter fordelt rundt hele Norge med over
1000 ansatte. 1032 for å være nøyaktig. Men det var i oktober 2018. Antall
ansatte nå i desember er nok allerede
øket. Jølberg har nemlig satt nye mål,
jump another curve er mottoet som
skal tredoble omsetningen på få år.

Erik Jølberg.
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SveiseAktuelt i TESS huset
Da SveiseAktuelt var på besøk i TESS
huset like utenfor Drammen en formiddag i oktober føltes det at man var
velkommen. Ved ankomst møtte vi en
hyggelig dame i resepsjonen som allerede hadde «halsbåndet» med korrekt
navn klart.

Internasjonal satsning
Tess satser ikke bare i Norge, men
også i utlandet. De har egne selskaper
i flere land. Her kan nevnes 2 avdelinger i Danmark, Frederikshavn og
Esbjerg. De er representert i Aberdeen, Houston i Texas, Macae i Brasil, Singapore og Las Palmas.
Offshoreindustrien i Norge viktig
kundegruppe
Ved vårt besøk i TESS huset hadde vi
vårt møte i styrerommet der vi kunne
se en plakat på flippoveren med en
figur som raskt satte tankene mot en
oljeplattform. Figuren hadde et tydelig dekk med fire ben. De fire bena
symboliserer de fire strategisk områdene for Erik Jølberg og TESS.
- Slanger
- Sveis
- Digitalisering
- Integrerte forsyningssystemer og
vedlikehold
Sveis, en viktig varegruppe
Sveis er altså en viktig og strategisk
varegruppe for TESS. Det er da også
årsaken til at SveiseAktuelt avla dem
et besøk for å se nærmere på dette, og
få informasjon om hvordan Jølberg og
hans team tenker seg fremtiden med
disse produktene. Teamet denne dagen besto foruten Jølberg selv, av teknisk direktør og styreleder Ansgar
Karlsen og Knut Arne Hundal som til
daglig jobber med salg av sveiseprodukter i Østlandsområdet. Knut Arne
er også valgt inn som vararepresentant
i NSF hovedstyre.
Alle de 136 egne TESS servicesentrene i Norge har tilgang på sveiseprodukter. Til sammen omsetter de for
rundt 250 millioner i varegruppen
sveis og slip. I tillegg kommer gass

som de kan tilby fra 50 av de 136 avdelingene. Her er alle de tre store aktørene på gassmarkedet i Norge representert.
ESAB, det første sveiseproduktet
i TESS
ESAB ble det første varemerket innen
sveis som kom inn i TESS. Det skjedde i 2002 da de overtok Sveisehuset i
Bergen som var ESAB forhandler.
Ikke lenge etter ble SveiseService
med avdelinger på Hønefoss og i
Sandvika en del av TESS. Med dette
var Kemppi og Elga produkter inne i
sortimentet til TESS. I dag har de avtaler med de fleste betydelige sveiseleverandørene i Norge. Jølberg er glad
for dette da han mener de bør kunne
tilby det som kunden ønsker. Strategien har fungert i og med at de i følge
Jølberg selv allerede i 2005 samlet
sett var størst på sveis i Norge.
Sveis kom inn som en viktig teknisk
produktgruppe som et naturlig supplement til slangeproduktene.
Flere selskaper under TESS
paraplyen
TESS er i den situasjonen at de har
mulighet til å legge flere selskaper inn
under sin store «paraply». Dette har i
løpet av de siste par år ført til at kjente
lokale og nasjonale selskaper innen
sveisebransjen er blitt en del av TESS.
Som eksempel kan nevnes EIVA-SAFEX, JD Sveiseservice i Skien og Pro
Industri i Orkanger, og flere vil følge i
tiden fremover.
Jølbergs mål er at TESS blir nøkkelen
til det norske sveisemarkedet.
Ambisiøs målsetting
For Jølberg er det selvfølgelig viktig
at selskapet utvikler seg i riktig ret-

Jølbergs 10 bud for TESS
Ikke nok med at han er blitt forfatter. Han har sine egne 10 bud for TESS
også.
1 Kundene har makta
2 Kundene skal komme tilbake – ikke produktene
3 Følg dine kunder
4 Fagfolk på begge sider av disken
5 Kunsten å innrømme at du har feil når du er overbevist om at du har rett
6 Med sannhet og ærlighet skal relasjoner bygges
7 Hvis du er i tvil om noe er godt nok, så er det ikke det
8 5/1 (omtalt tidligere i denne artikkelen)
9 Hva mener vi om de negative tidene ? – Vi deltar ikke
10 Mister du motet så ta det opp igjen
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ning. Etter hans klare overbevisning
gjøres dette gjennom vekst. Målet for
2020 er en omsetning konsernmessig
på 10 milliarder. Hvordan kan dette
være mulig undrer vi. Svaret er ganske innlysende. De ser for seg flere
strategiske oppkjøp av interessante
selskaper som også er i vekst.
- Vi kan ikke overta selskaper som har
passert «middagshøyden», vi må lete
etter selskaper som er i en positiv utvikling. Hvilke og når ?
- Ja, det vet man ikke. Slike prosesser
foregår selvfølgelig ikke i det offentlige rom. Men en ting vet de. Det er
kjøpt opp selskaper de siste 12 mndr.
som til sammen omsetter for 400 millioner.
45/5
På den nevnte flippoveren ser vi også
tallene 45/5. Jølberg forteller entusiastisk at 45/5 for TESS illustrerer at det
har hendt mer hos dem de siste 5 år
enn de første 45.
På samme flippover finner vi flere
tall; 5/1. Dette er to tall som er betydningsfulle for ledelsen i TESS. De er
overbevist om at det kommer til å skje
mer det neste året, enn de foregående
fem. De ruster virksomheten til et
krafttak ved å, ja nettopp; jump another curve.
Kraftsenter for sveis
I TESS jobbes det aktivt med å systematisere hva som skal til av kunnskap
og produkter for å være et kraftsenter
for sveis slik at kundene føler en
trygghet med TESS som leverandør.
Dette viser igjen at sveis er en strategisk viktig varegruppe for Jølberg og
TESS. Konsekvensen av disse prosessene blir f.eks. at man sørger for å rekruttere de rette folkene med den rette
kompetansen. De vil virkelig underbygge at man ønsker å vise kundene at
de mener alvor med å være et kraftsenter for sveis.
Netthandel ikke en nyhet
i TESS
TESS startet de første forsøkene med
netthandel allerede for 20 år siden.
Dette var noe Jølberg hadde sett i
USA. Et land han henter mye impulser fra gjennom sine årlige reiser.
Her får han nye ideer til nye strategier.
Noen ganger kan han introdusere
ideene umiddelbart. Andre ganger kan
det gå flere år innen han finner tiden
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2018

Fra venstre Ansgar Karlsen, Erik Jølberg og Knut Arne Hundal.

moden for å implementere ideer han
har fanget opp hos amerikanerne.
Gründeren Erik Jølberg
Jølberg er en mann med hektiske arbeidsdager. Han har blyant og papir
på nattbordet. Viktig å notere ned ting
han tenker på om natten innen man
glemmer det. Man kan ikke gå rundt å
huske alle ting. Derfor noterer han det
ned slik at hodet kan brukes til å tenke
med, ikke til å lagre. Dagen starter
med 2 skiver kneipbrød med syltetøy.
Ved ankomst kontoret som for øvrig
er plassert midt i TESS huset, og ikke
i et hjørne i toppetasjen, finner han en
oversikt på sitt bord over alle møter
som er planlagt den dagen. På den
måten velger han hvilke møter som
skal prioriteres. Etter kontortid er det
hjem til middag og kanskje litt hagearbeid innen han avslutter arbeidsdagen med et par timer TESS jobb på
kvelden. Han forteller med et glimt i
SVEISEAKTUELT 04-2018  www.sveis.no

øye at han har rundt 5 år ferie til gode.
Planen er å jobbe til han er 104 år. Da
tar han et hvileår for å planlegge hva
som skjer etter det. Hans motto er at
dersom man mister motet så er det
bare å ta det opp igjen.
Forfatter
Erik Jølberg har lenge hatt et ønske
om at barnebarna, 5 i tallet, skal få
kjennskap til hvordan det var å være
barn og vokse opp for 60-70 år siden.
Det var så mye han kunne fortelle
dem, også om en oppvekst som var
noe annerledes enn det andre barn
opplevde den gangen. Derfor begynte
han for en del år siden å skrive små,
spredte episoder fra barne- og ungdomsårene. Kanskje de en gang kunne
bli utgitt i et hefte, eller til og med i en
bok ?
Nå er tanken realisert og inkluderer
«eventyret» om TESS og hans siste
planer og engasjementer.

Boken «Min kunst er TESS» utkom i
2017.
Dikt
I boken Min kunst er TESS, finner vi
også mange dikt som er skrevet av
Erik Jølberg. SveiseAktuelt vil med
dette takke Jølberg for at han tok seg
tid til å møte oss og fortelle noe om
sin historie, ved å gjengi ett av diktene.
Ingen fårvære større enn TESS
bli bedre enn TESS
ha bedre sortiment
ha bedre service
ha bedre markedsføring
ha bedre profilering etc
være mer effektive enn TESS
Den dagen vi slutter å bli
bedre, slutter vi å være best !

■
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NM i Sveis
Yrkes-NM + Utdanningstorg 2018 ble arrangert 23.- 25. oktober på det nye kongress- og messesenteret X
Meeting Point Norway på Hellerudsletta like utenfor Oslo. WorldSkills Norway er hovedarrangør og har med
seg Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som medarrangører. Det var rekordstor
oppslutning og landets elever i ungdomsskole og videregående skole er spesielt velkomne.
Det arrangeres norgesmesterskap i 35 yrkesfag og ca. 350 deltakere fra hele landet kjempet om medaljer,
heder og ære. Arrangørene forteller at det var ca 30.000 besøkende.
Kyndige dommere
For å gjennomføre en rettferdig konkurranse er det viktig med erfarne fagpersoner som dommere. I årets NM
konkurranse for sveisere var flere personer i arbeid alle tre konkurransedagene.
Dommere: Jan Sandvold fra AGA,
Martin Christoffer Høy fra Castor
Autogen Mekaniske og Jan Øyvind
Thorbjørnsen fra Aibel.
Arrangør: Norsk Industri v. Leif Ottar
Heimro fra Kværner.
Teknisk support og leverandører
For å gjøre det mulig med et slikt arrangement er det helt nødvendig med
et tett samarbeid med leverandørene
av sveiseutstyr som maskiner, dekkgasser og sveisetilsett i tillegg til
røykavtrekk og sveiseforheng. Til
årets arrangement hadde NSF bidratt
til å finne aktuelle leverandører for å
dekke disse behovene. I tillegg til
selve produktene er det viktig at leverandørene også er tilstede med kompetente personer under hele arrangementet. Dette for å sikre at eventuelle
tekniske utfordringer løses umiddelbart. Helt avgjørende da alle deltagerne har behov for å bruke den tilmålte tiden på å løse sveiseoppgavene, og ikke bruke tid på utstyret.
Dette må fungere optimalt under hele
arrangementet. Noe det da gjorde
denne gangen også.
Kemppi Norge AS som maskinleverandør var representert med Espen
8

Gundersen og Trond Mårvik.
ITW/Elga som leverandør av tilsettmateriale hadde sendt Bjørn Terje Pettersen til Hellerudsletta,
AGA var representert med Jan Sandvold som i tillegg til å være ansvarlig
for dekkgassene også stilte opp som
dommer.
Nedermann AS leverte avsug, og
TESS sørget for at ingen fikk sveiseblink gjennom å stille sveiseforheng
til disposisjon.
NDT Inspections AS, Odd H. Eliesen
sørget for at sveiseprøvene ble røntgenfotografert og trykkprøvet.
Sveiseeksperten med simulator
Arrangementet i oktober var ikke kun
en konkurranse for å kåre en norgesmester. Det er også en informasjonsarena for elever som skal velge utdanningsretning. Tydelig da NSF og
SveiseAktuelt var på besøk den første
dagen. Det var faktisk så mange ungdommer at det var vanskelig å komme
inn i hallene. Bra at skolene hadde
sørget for at de aktuelle elevgruppene
fikk anledning til besøke arrangementet der en kunne se en lang rekke ulike
fagområder vist.
Sveiseeksperten som representerer
Lincoln produkter i Norge og som var
maskinleverandør i 2017 hadde tatt
turen med sin svært avanserte sveisesimulator. Dette var et populært innslag med stor interesse blant ungdommene. Det var ikke enkelt for SveiseAktuelt å få Morten Gran i tale. Han
hadde nok med å instruere ungdom-

mer i hvordan man kunne bruke simulatoren. Et fantastisk verktøy for å
vise ungdommer hva sveis handler
om.
Deltakere i årets NM sveis var:
Kamilla Espeland, Kværner Stord
Chris Sander Nilsen, Aibel
Glen-Thore Aasen, Vard Søviknes
Magnhild Vanebo, Kværner Verdal
Oskar Hallaråker, Kværner Stord
Vegard Koch, Aibel
Fredrik Sæther, Vard Søviknes.
Hvordan opplevde deltagerne denne
konkurransen, og hvordan er de fornøyd med sitt yrkesvalg og sin daglige
arbeidssituasjon
Hva er det beste med å være
sveiser?
Magnhild: Utfordrende, mange forskjellige metoder, lærerikt, artig å
holde på med.
Kamilla: Variert, utfordrende. Alltid
noe nytt å lære.
Chris Sander: Utfordrende, variert.
Glen-Thore: Selvstendig jobbing, ta
ansvar.
Oskar: Utfordrende, varierte oppgaver
Vegard: Utfordrende, variert, finne
smarte løsninger, mestringsfølelse.
Fredrik: Varierende arbeid hele tiden,
utfordrende.
Hvordan trives du på bedriften?
Magnhild: Trives veldig godt, inkluderende arbeidsmiljø.
Kamilla: Trives veldig godt. Flott arwww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2018

23. – 25. oktober 2018

Fra venstre bak: Glen Thore Aasen, Chris Sander Nilsen, Vegard Koch, Oskar Hallaråker, Magnhild Vanebo.
Foran fra venstre: Fredrik Sæther, Kamilla Espeland.

beidsmiljø. Alle er greie med hverandre.
Chris Sander: Knallbra, godt arbeidsmiljø.
Glen-Thore: Knallbra, godt arbeidsmiljø, trivelige kollegaer.
Oskar: Veldig godt, godt arbeidsmiljø,
gode kollegaer.
Vegard: Veldig godt, kjekke folk, bra
arbeidsmiljø, gode løsninger på skiftarbeide.
Fredrik: Trives veldig godt, kjenner
mange, godt samhold.

SVEISEAKTUELT 04-2018  www.sveis.no

Hvordan forberedte du deg til
konkurransen?
Magnhild: Mye øving, fått hjelp av
tidligere deltakere.

Kamilla: Trente en del på metoder og
oppgavene.
fortsettelse side 10

OPPGAVENE:
Dag 1:
10 mm karbonplate 111 PF.
(elektroder)
16 mm karbonplate 135 i rot,
( massiv tråd) fyll og topp 136 PC
(rørtråd)
2" tom 316 HL 045 141 (TIG DC)
Montering av trykktank i karbonstål
Dag 2:
Fortsettelse sveising av trykktank.

FAKTA

Hva gjorde at du valgte yrkesfag?
Magnhild: Tilfeldigheter, søkte som
Industrimekaniker, men bedriften fikk
meg over på sveis. Ikke angret.
Kamilla: Alltid vært guttejente, kjørt

motorcross siden jeg var 5, og trives
godt med praktiske fag. Det stod
mellom makeup og sveiser. Glad for
at jeg ble sveiser.
Chris Sander: Hadde sveist en del i
garasjen og ville bli sveiser.
Glen-Thore: Var skolelei og ville jobbe praktisk.
Oskar: Liker å jobbe praktisk, så det
var beste valget for meg.
Vegard: 5 generasjon sveiser, så jeg
hadde ikke noe valg.
Fredrik: Ville raskt ut i praktisk arbeid. Har ikke angret på valget.

Dag 3:
TIG sveising av aluminiumsboks
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Chris Sander: Mye trening på de spesifikke oppgavene, fikk hjelp av sveiseleder.
Glen-Thore: Leste tegningene og trente mye på oppgavene.
Oskar: Mye øving på oppgavene, mye
trening med pinner.
Vegard: Satte sammen en del tanker,
mye øving.
Fredrik: Trente mye på oppgavene,
spurte mye om råd fra erfarne sveisere.
Hvilke erfaringer gjorde du deg
under konkurransen?
Magnhild: Må ikke stresse, bruke god
tid.
Kamilla: Tren på montering slik at du
får bedre tid på sveisingen.
Chris Sander: Nye maskiner og tråd
gjorde det litt utfordrende.
Glen-Thore: Tenk på tiden, men ikke
stresse og gjøre feil.
Oskar: Planlegge på forhånd, fullt fokus på seg selv, ikke bry seg om de
andre. Ikke få panikk hvis man gjør
feil.
Vegard: Være nøye rundt hjørner,
stopp/start og ta det rolig, ikke stresse
Fredrik: Ta deg god tid, ikke stress, da
kommer resultatet av seg selv.
fortsettelse side 13

Magnhild Birgitte Vanebo stakk av med den gjeveste plasseringen.
Slik ble seierspallen under årets NM i sveising:
1. plass Magnhild Birgitte Vanebo fra Kværner Værdal.
2. plass OskarBø Hallaråker fra Kværner Stord
3. plass Fredrik Sæther Vard Søviknes

Morten Gran fra Sveiseeksperten fikk stor oppmerksomhet rundt deres nye og meget avanserte sveisesimulator.

10
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NM deltagerne med trykktankene de produserte under NM finalen.

Trond Mårvik fra Kemppi underviser deltagerne i bruk av maskinen før oppstart av selve konkurransen.
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Performance
Build with Blue
The industry leading Miller Dynasty 280 DX is easy to use for
all weldable metals: steel, stainless steel, titanium, aluminum,
and specialty alloys. Capable of welding materials up to 10 mm
in thickness, with a full set of AC/DC TIG features, advanced
waveforms and a wide range of balance and frequency
control, it is best in class. Together, we build.

Change the
way you work
Contact your local ITW
Welding/Miller distributor
today to learn more about
the industry leading
performances of the
Dynasty 280 DX.
www.ITWwelding.com

Hva vil du råde elever til som går
på skolen i dag?
Magnhild: Bør velge sveisefaget, da
dette gir store utfordringer.
Kamilla: Tenke igjennom hva du sjøl
vil uten å høre hva andre sier. De
beste ingeniørene kommer fra yrkesfag.
Chris Sander: Tenk nøye igjennom og
ikke glem yrkesfag.
Glen-Thore: Gå yrkesfag, det er morsomt og interessant.
Oskar: Mange tror at yrkesfag er ensidig, beste vei for å ta høyere utdanning.
Vegard: Velg yrkesfag hvis du liker å
jobbe, tjener penger med en gang.
Fredrik: Må ikke følge alle andre, finn
din egen vei
Var det noe som var vanskelig i
oppgavene?
Magnhild: Vanskelig med elektroder
under og opp.
Kamilla: Litt dårlig tid.
Chris Sander: Litt tull med maskinen i
begynnelsen, fikk 15 min ekstra tid.
Greie oppgaver.
Glen-Thore: Hadde ikke sveiset aluminium før, men det gikk greit.

Oskar: Pinner under og opp var vanskelig.
Vegard: Alt egentlig, stor utfordring.
Fredrik: Ja. Vanskelig å få det pent
med TIG.
Noe som kunne vært gjort
annerledes?
Magnhild: Bedre med avsug over istedenfor punkavsug.
Kamilla: Bedre forberedelse og planlegging. Mye uferdig da vi kom.
Chris Sander: Greit slik det er.
Glen-Thore: Bedre informasjon før
konkurransen.
Oskar: Bedre planlegging, ellers veldig bra.
Vegard: Vil bruke egen tråd, egne
slangepakker. Få bedre tid med å trene
på tråd og maskin.
Fredrik: Bedre utstyr til individuelle
sveiser, mye lå ikke klart med kontakter etc.
Hva er det du jobber med på
bedriften?
Magnhild: Mye rørsveising til offshore.
Kamilla: Flak til platform, mye rørtråd.

Chris Sander: Jobber på moduler for
offshore, Sverdrup, Dvalin etc.
Glen-Thore: Ferdigstille cruisebåter,
ventilasjon, småarbeid.
Oskar: Mye TIG sveising på rør til
offshore.
Vegard: Rørsveising offshore.
Fredrik: Utrustning på båter, mye variert.
Hvordan ser du på framtiden som
sveiser?
Magnhild: Veldig bra.
Kamilla: Gleder meg til å se utviklingen på maskiner og metoder. Spent
på egen utvikling.
Chris Sander: Mye penger og mye
jobb, trygt.
Glen-Thore: Det ser bra ut, mye jobb
for tiden og koselig arbeid.
Oskar: Veldig lyst, mye jobb som krever kompetanse.
Vegard: Veldig god.
Fredrik: Har tenkt å studere videre
innenfor sveisefaget. Tror det vil fortsatt være etterspørsel etter gode fag■
folk.

MIGMA® 300 bar
Mer sveisegass på gassflasken
✓ Sikrere, lettere og lavere
✓ Tilpasset sveisemaskin
✓ Integrert ventil med hurtigkobling
✓ Høykvalitetsflaske med robust design
✓ Mindre svinn ved sveisestart
www.praxair.no
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Nå også
med
Alumix!
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Sigma Select gør svejseprocessen mere effektiv

Med højteknologiske og fleksible maskiner som Sigma Select svejsemaskinen fra Migatronic, kan Nordic Steel tilpasse sine
processer mere præcist efter kundernes behov.

For Nordic Steel er fleksibilitet altafgørende. Den norske stålvirksomhed har for nylig udvidet maskinparken
med en helt ny Sigma Select svejsemaskine fra Migatronic for at fastholde sin position som markedets førende
inden for avanceret pladebearbejdning og svejs; for med de rigtige maskiner er alt muligt.
Siden opstarten i 2005 har Nordic
Steel taget den norske svejseindustri
med storm. Fra fabrikken i Orstad, 20
minutters kørsel fra Stavanger, hjælper virksomheden en række industrier
med højt specialiserede svejseopgaver
og avanceret pladebearbejdning – fra
offshore og fiskeri til infrastruktur
samt bygge og anlæg. Virksomheden
svejser alt fra certificerede offshoreog undervandsenheder til bærende
konstruktioner til skoler og offentlige
bygninger.
– Vores serviceydelser indebærer tit
komplekse svejseprocesser. Fra vores
kunder modtager vi de planer og modeller, som vi bruger til at specialfremstille et givet produkt. Vores opgave er at bearbejde, montere og tilpasse de komponenter, som vi får fra
vores underleverandører, til vores
kunders behov, siger Roy Fuglestad,
leder af svejseafdelingen hos Nordic
Steel.
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Effektiv og fleksibel svejsning
Nordic Steel har en række certificerede svejsere i de 4000 m² store produktionslokaler – og svejserne kender
deres håndværk.
– Vi kan svejse næsten alle produkter
og er i forvejen yderst fleksible i vores
serviceydelser. Men den nyeste teknologiske udvikling åbner nye døre for
en virksomhed som vores. Med højteknologiske svejsemaskiner kan vi blive
bedre og mere effektive, forklarer Roy
Fuglestad.
Med det formål gradvist at modernisere maskinparken har Nordic Steel
erhvervet Migatronics helt nye intelligente svejsemaskine, Sigma Select.
– Vi har i forvejen svejsemaskiner fra
Migatronic og er yderst tilfredse med
maskinernes avancerede funktioner
samt store ydeevne og driftssikkerhed.
Det er vores erfaring, at Migatronicbrandet er pålideligt og altid på for-

kant med den teknologiske udvikling.
Derfor var det en nem beslutning for
os at vælge Sigma Select, siger Roy
Fuglestad.
Intelligent svejsning til alle
certificeringer
Nordic Steel er den første stålvirksomhed i Norge, der har købt Migatronics nye Sigma Select.
– Sigma Select er meget nem og praktisk at bruge. Puls-funktionen sikrer
sprøjtefri svejsning og en perfekt og
ren finish. Det efterlader et mere færdigt produkt, der kun kræver meget
lidt efterbehandling. Samlet set har
Sigma Select resulteret i en mere effektiv svejseproces – og i sidste ende
bedre produkter til vores kunder, forklarer Roy Fuglestad.
Sigma Select er en modulbaseret trefaset MIG/MAG og MMA inverter,
der kombinerer flere funktioner i
en enkelt intelligent svejsemaskine.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2018

Nordic Steel har opnået en række certificeringer og bruger alle kendte svejsemetoder til alle formål. Derfor
valgte Nordic Steel at købe Sigma Select med alle anvendelige features for
at sikre maksimal ydeevne og fleksibilitet.
– En bred vifte af software kan anvendes til Sigma Select, hvilket gør den til
en yderst alsidig maskine, samtidig
med at den også er meget nem at
bruge og programmere. Det giver vores højt specialiserede svejsere større
frihed til at udføres deres arbejde, da
maskinen kan programmeres til at
understøtte alle vores svejsecertificeringer. Det betyder, at vores svejsespecialister ikke skal bruge flere forskellige svejsemaskiner i deres arbejde,
men kan nøjes med en enkelt. Vi er
meget tilfredse med vores nye maskine
og betragter den som et benchmark
for fremtidige investeringer i nye svejsemaskiner i hele vores igangværende
moderniseringsproces, udtaler Roy
Fuglestad.
Passer perfekt sammen
Ifølge Tommy Mellemstrand, som er
salgschef hos Rogaland Import Service A/S, gør Sigma Selects sofistikerede funktioner den interessant for
virksomheder som Nordic Steel, der
hyppigt påtager sig komplekse svejseopgaver:
– Maskinen er meget intelligent. Der
kan overføres forskelligt software til
den, hvilket øger brugerinterfacets alsidighed. Den er nem at bruge, og nye
svejseprogrammer kan tilføjes og
nemt installeres af svejserne. Maskinen efterlader ingen svejsesprøjt på
tråden efter svejsning, hvilket også er
en meget praktisk feature, da det kan
være vanskeligt at starte maskinen,
hvis der er metalaffald på tråden. Alt i
alt leveres den med den nyeste teknologi - inklusive Migatronics fremragende service, siger Tommy Mellemstrand.
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svejseløsning, tøvede Rogaland Import Service A/S ikke med igen at anbefale en ny svejsemaskine fra Migatronic.
- Vi anbefalede Sigma Select til
Nordic Steel, fordi den egner sig godt

til virksomhedens behov for alsidighed kombineret med nyeste teknologi.
Det passede perfekt sammen. Alle vores kunder er godt tilfreds med den
fleksibilitet, effektivitet og kvalitet,
som kendetegner Migatronic-brandet,
■
siger Tommy Mellemstrand.

Sigma Select:
-

Modulbaseret 3-faset MIG/MAG and MMA inverter
Fås i tre strømkildestørrelser: 300, 400 og 550 A med/uden puls
Vælg mellem flere funktioner og svejseprogrammer – du kan altid tilføje flere
Stor alsidighed og førsteklasses svejseperformance i alle materialer
Bygget til fremtiden: kan opgraderes med nye svejseprogrammer, funktioner og
hardware
Fås som kompakt model eller med separat trådboks
Brugervenligt betjeningspanel med mange muligheder
DUO PlusTM: sikrer perfekt finish
IACTM (Intelligent Arc Control): 100% stabil og fokuseret kortbue
IGC® (Intelligent Gas Control) giver store besparelser i gasforbruget
PowerArcTM: sikrer fuld gennemsvejsning
Miga Job ControlTM: favoritindstillinger kan gemmes og kaldes frem igen
MigaLogTM software: registrering og analyse af svejsedata
Velegnet til montage, tung industri og automatiseringsløsninger

FAKTA

Rogaland Import Service A/S har fra
starten i 2011 været Nordic Steels
foretrukne leverandør af professionelt
kvalitetsudstyr til svejsning. Den norske importør har tidligere leveret fire
Sigma Galaxy maskiner fra Migatronic til Nordic Steel – og da Nordic
Steel spurgte efter en ny fleksibel

Puls-funktionen i Sigma Select sikrer sprøjtefri svejsning og en perfekt og ren finish.
Det efterlader et mere færdigt produkt, der kun kræver meget lidt efterbehandling.
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Digital fremtid innen sveis
Nybonia Marine As satser på en digital fremtid innen sveis når de nå kjøper den samlede løsningen for sveis og
sveiseledelse i form av Kemppi X8 og Weldeye NG.
Nybonia Marine As ble startet i 2016
av Inger Anne Overå, hennes far Arnt
Inge Nygård og to brødre Markus og
Kjartan Andre Nygård. Etter lang tid
med å bygge og utruste båter for eget
bruk, tok de initiativ til å starte et eget
verksted. Daglig leder er Inger Anne
og hun har bakgrunn som Sveiseingeniør. Hun er en av 36 kvinnelige sveiseingeniører i Norge.
Nybonia Marine er et verksted med
hovedfokus på fiskefartøy. De er i
oppbyggingsfase av selve anlegget
sitt, og holder til i midlertidige lokaler
mens verkstedbygning og nytt kaianlegg er under bygging. For tiden er de
fullt opptatt med ombygging av MS
Nystrøm – et større kystfartøy på
56,30 meter. Her står de for bytting av
hovedmotor, gir og propell, samt bygging av nytt dekkshus i aluminium,
strukturelle endringer i skipet og mye
mer. Da de skulle utvide med nye
sveisemaskiner gikk de for X8 levert
av Kemppi Norge AS og Molde Jarnvareforretning AS.
– Vi har gode erfaringer fra begge leverandørene, og med nærheten til
Molde Jarnvareforretning og serviceavdelingen ble det et naturlig valg. Vi
valgte å gå for WeldEye NG i tillegg
til X8 for å få utnyttet maskinen best

Klare til å begynne opplæringen på X8 MIG WELDER og DWPSer.

mulig, og dette er vi veldig fornøyd
med.
– Det tar ikke lang tid å sette seg inn i
systemet, og Kemppi har gjort en veldig god jobb for at dette skal føles ut
som et «lett» program. NG versjonen
er tidsriktig med et moderne og funksjonelt brukergrensesnitt, og overfø-

ringen av WPSèr fra NG til X8 fungerer utmerket.
– For oss er det viktig å tenke nytt og
innovativt, derfor satser vi på digitale
WPSèr. Vi lever i en digital verden i
stadig endring, så for oss var det viktig å satse på en fremtidsrettet sveise■
maskin.

Fra venstre:
Ernst Rune Berge
Kemppi Norge AS og
Inger Anne Overå
Nybonia Marine AS

Fra venstre:
Øyvind Vikhagen
Molde Jarnvareforretning AS og
Inger Anne Overå
Nybonia Marine AS

SVEISEAKTUELT 04-2018  www.sveis.noo

17

Korrosjonsseminar i Bergen
NSF arrangerte den 18. oktober et fagseminar i Bergen. Denne gangen var det Oceaneering og deres representant Geir Yndestad som var vertskap for seminaret som ble arrangert i deres lokaler på Sandsli.
20 personer hadde meldt sin ankomst
som deltagere til seminaret med hovedtema korrosjon.
Dagen gikk til med interessante presentasjoner fra Audun Tveit som også
på dette seminaret øste ut av sin erfaring med mange interessante problemstillinger innen området korrosjon.
Første halvdel av dagen gikk med til
forelesning om de teoretiske grunnlagene for korrosjon, mens en etter
lunsjpausen gikk mer inn i praktiske
situasjoner. Her fikk deltagerne viktig
og interessant informasjon om hvorfor
man hadde fått korrosjon i de ulike rør
og plater i ulike materialer, og da spesielt innen høylegerte materialer til oljeindustrien.
Deltagerne fikk se mange eksempler
på feil som er begått ved sveising, sliping, etterbehandling osv…. som har
gitt enorme ekstra kostnader og ikke
minst forsinkelser for produsentene.
Stor deltagelse fra
Haakonsvern
Fra Forsvaret, nærmere bestemt Vedlikeholds divisjonen på Haakonsvern

og Ubåtbunkeren kom det mange
deltagere. En av dem var Anstein
Ravnanger. Vi stilte han noen spørsmål om seminaret og hvorfor de
hadde prioritert tid til å sende folk på
dette seminaret.
Vi ser at dere fra Forsvaret har sendt
mange deltagere til dette seminaret.
Hva er årsaken til det?
Anstein Ravnanger svarer at deres
virksomhet er rettet mot vedlikehold
på Sjøforsvarets fartøy, over og under
vann. En stor del av arbeidet de gjør
er utbedring av korrosjonsskader på
skrog, utstyr og rørsystemer. Ettersom fartøyene utsettes for så mye sjøvann/luft kombinert med temperatur,
understreker Ravnanger viktigheten
av at de har fokus på korrosjon og behandler utstyr og materialer der etter.
Kunnskapen rundt temaet er derfor
viktig for oss.
For noen av oss var seminaret en oppfriskning, for andre var det forholdsvis ny kunnskap, men det ga et godt
utbytte for alle deltagere. Temaet ble
formidlet på en veldig god måte som

gjorde det lettere å forstå for flere. Jeg
tror de fleste fikk en bedre forståelse
for korrosjonsprosessen , så seminaret
var helst bedre enn forventet.
Det var egentlig ingen temaer som
overrasket.. Har man vært i bransjen
en stund, så har man sett mange tilfeller av korrosjon. Jeg kan ikke se at
noe manglet i denne sammenhengen.
Det generelle inntrykket de satt igjen
med etter seminaret var at inneholde
var bra. De hadde fått informasjon om
seminaret via medlemskapet i NSF.
Ellers tror jeg ikke vi hadde fanget
opp dette.
Seminaret hadde såpass mye viktig
stoff at det muligens burde gått over 2
dager. Da ville man hatt mer tid til
selv å gå gjennom stoffet direkte på
egen PC.
Til slutt, vil du anbefale andre å delta
på tilsvarende seminar ?
Ravnanger avslutter med å si at han så
absolutt vil anbefale andre å delta på
samme seminar dersom tilbudet kom■
mer tilbake.
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Over: Audun Tveit.
Øverst venstre: Et interessert
publikum på seminar.
Til venstre: Anstein Ravnanger.

NSF takker Ravnanger og hans team
for deltagelse og for at de ville dele
sine tanker i etterkant av seminaret
med oss som arrangør og herved også
med leserne av SveiseAktuelt.
Vi tar med oss kommentarene for å bli
enda bedre til senere seminarer som vil
bli annonsert i SveiseAktuelt og på
www.sveis.no

UTSTYR FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ
AVSUGS- OG MILJØPRODUKTER

Stort leveringsprogram!
Salg og service
over hele landet!

• Salg
• Support
• Serviceavdeling
• Delelager

Punktavsug

Sveisemaske med friskluft
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Filter – støv/oljetåke

Avsugsbord

www.teijo.no
firmapost@teijo.no
Tlf. 32 22 65 65
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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.
Vår in
d
gass ustrier ve guide
dl a
bl a de g t i
t!

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

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

Green o

NO_00720_201801_MP

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

TESS AS og EIVA-SAFEX AS går
sammen for å digitalisere
for kundene fremover!
Digitalisering og veien mot Industri
4.0 har så vidt begynt, og begge selskaper har på hver sin måte utviklet
og innført hos flere av sine kunder
metoder som øker effektiviteten markant og gir gevinst også innenfor
bedre sikkerhet og samlet best HMS.
TESS gruppen har over de siste 50 år
utviklet seg til et norskeid ledende selskap for norske virksomheter innenfor
industri, bygg og anlegg, onshore,
offshore og subsea og har fulgt norske
virksomheter ut i verden med nye etableringer.
Fra 1. mai går selskapet EIVA-SAFEX AS inn i ny eierstruktur som skal
bringe selskapet videre i sin strategiske retning som ble valgt i 1999
med fokus på dybde fremfor bredde.
Selskapet skal ikke endre navn eller
struktur og vil ha samme daglig leder
og lederteam som i dag.
Som ny eier, i tillegg til dagens aksjonærer med VESS AS med 20 % og
Praxair Norge AS med 10 %, kommer
TESS AS inn som majoritetsaksjonær
med over 100 forhandlerenheter bare i
Norge. I tillegg eier TESS AS flere
operative selskaper under sine egne
navn i Norge, herunder JD Sveiseservice AS i Telemark.
TESS AS har utenlandske virksomheter i Skandinavia og internasjonalt
med over 60 ansatte.
TESS gruppen har med dette over
1000 ansatte og omsetning opp mot 3
milliarder.
For våre kunder blir dette et styrket
tilbud:
- TESS med alle sine over 100 enheter ledet av 4 regioner, TESS øst,
sør, vest og nord
- TESS har utviklet logistikkløsninger som er digitalisert innenfor
automater og containere
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Ole Martin Martinsen fra EIVA_SAFEX og Eva Stesjalovaka, daglig leder og leder for
utvikling av software, i dag 30 ansatte bare på software utvikling.

- TESS sine ressurser og organisasjon
kan utvikle segmenter i EIVA-SAFEX både nasjonalt og internasjonalt, ikke minst innenfor havbruk
- Samlet vil TESS gruppen ha den
bredeste og beste kompetanse
innenfor sveise- og skjæreprosesser
for norske kunder, herunder service
regionalt forankret
- EIVA-SAFEX sin digitaliseringsmodell ECOSAFE,
www.ecosafe.no, vinner stadig nye
tilhengere innenfor de områdene
som omfattes av sakkyndig kontroll
og internkontroll
Om du ønsker å delta eller som leverandør bli presentert for TESS og

kunder, anbefaler vi et besøk eller deltagelse på den TESS organiserte Industriens Motemesse i Oslo 27.-29.
september 2018.
For ytterligere informasjon kontakt:
Ole Martin Martinsen
EIVA-SAFEX AS
Daglig leder
martin@eiva-safex.no
Mobil 928 06 190
Ansgar Karlsen
TESS AS
Styreleder
ak@tess.no
Mobil 905 01 649
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1.

Sveising av duplex
rustfrie stål
Kobelco Welding of Europe
1. Innledning
Duplex rustfrie stål har en to-faset
mikrostruktur bestående av ferrittiske
og austenittiske korn, som vist i foto
1. Duplex stål gir en bedre motstand
mot spenningskorrosjon, sammenliknet med austenittiske stål, og bedre
slagseighetsegenskaper enn ferrittiske
rustfrie stål. Duplex stålene spiller en
viktig rolle i ulike applikasjoner som
petrokjemisk industri, rørsystemer i
offshorestrukturer, broer og kjemikalietankere, som vist i foto 2 og 3.
Denne artikkelen tar for seg egenskapene til duplex stål og rutile rørtråder
tilpasset disse.
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gert Bridge
med main
22%Cr-5%Ni-3%Mo: (! :$ #8* : ;)<
175 moh 567+892
(Hong0.15%N,
Kong)
og regnes som standard
+
67+8
legering.
'
1
%2
A. &
B Super duplex rustfritt
stål: Med
#%) %! $ #%)
25%Cr, og økt innhold av Mo og N
for å forbedre punktkorrosjonsmotFoto 3: Stonecutters Bridge main tower,
stand og øke fastheten.
175
(Hong Kong)
2. moh
B. 3:&Stonecutters
' C!Lean duplex
#%2 rustfritt stål: Ni- og
Bridge main tower,
FotoFoto
3: moh
Stonecutters
Bridge
main tower,
175
(Hong Kong)
Mo-innhold er redusert sammenlig)
175 moh (Hong Kong) !
net med standard, for å redusere
!
slik stabil mikrostruktur kan følgende
prisen.
)
! !
C. 1 for duplex" stål#$%
egenskaper
fremheves. ' #$%
Tabell 1 viser typisk kjemisk innhold
Sammenlignet med austenittiske rustfrie stål, gir duplex stål følgende for2.
deler:
Foto 1: Mikrostruktur av duplex rustfritt
•3 den termiske &utvidelseskoeffisienstål.
!
ten er lavere, og termisk lednings'
evne er høyere䞉4
" #$% • høyere#$%
!
fasthet ved romtemperatur
•567+892
utmerket motstand
mot
:䞉 (! punktkor:$ #8* : ;)<
䞉 og spenningskorrosjon
rosjon

+

&

䞉
䞉
䞉

䞉

䞉
䞉

3.1
4

,-.

!

67+8

䞉 noen ulemper:
Men også
䞉 nitrogen (N) innhold
• høyere
• større endringer' i mikrostrukturen
!
ved varmebehandling og raskere
!
䞉
䞉

3.

'

Figur 1: Relativ sammenligning mellom
strekkfasthet og punktkorrosjonsindeks
!"#
$
(PREW) for ulike rustfrie stål.

'

?

()*

()*

Foto 2: Kjemikalietanker, korrugert
skott.

!
2. Egenskaper for duplex 䞉
rustfrie stål
䞉

Mikrostrukturen til duplex stål viser at
austenitt har blitt utfelt fra en helferrittisk struktur, med en balanse på ca.
50% ferritt og 50% austenitt. Med en
22

&

'
()*

Tabell 1: Typisk kjemisk analyse for ulike duplex rustfrie stål (vekt%)
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4) 4)
D

Tabell 2: KOBELCO duplex rustfrie rørtråder, deres kjemiske analyse og mekaniske egenskaper. (vekt%)

for
de tre kategoriene. Figur 1 viser en
&
relativ sammenligning
4) 4) mellom strekkD
fasthet og punktkorrosjonsindeks
[PREW=Cr+3.3(Mo+0.5W)
+16N]
&
for ulike rustfrie stål.
En
høyere
4) 4)
PREW-verdi betyr økt motstand
D mot
punktkorrosjon.
3. Egenskaper i sveisesone for
duplex rustfrie stål
3.1 Varmepåvirket sone (HAZ) i duplex rustfrie stål
For duplex
rustfrie stål, blir de to fer3
rittiske og austenittiske strukturene
balansert i varmebehandlingsprosessen. Til sammenligning, i HAZ for
duplex stål, kan punktkorrosjonsmostand og mekaniske verdier av og til
forringes, fordi fasebalansen og kjemisk analyse endres i samsvar med
avkjølingshastigheten, som igjen er
påvirket av varmetilførselen ved svei3
sing og materialtykkelsen.
Mer presist, i høytemperatur-HAZ
,
+
(HT-HAZ),
løses austenitt
i den ferrittiske fasen først, før den utfelles som
austenittiske korn i avkjølingsprosessen, og til slutt danner tofasestrukturen. Men, ved høy avkjølingshastighet
på grunn av en ugunstig lav varmetilførsel, kan Cr-karbider og/eller Cr-nitrider felles ut i ferritten. Dermed vil
et Cr-utarmet sjikt dannes i HAZ, og
&
føre til en reduksjon av korrosjonsmotstanden.
I lavtemperatur-HAZ, (LT-HAZ), kan
en ugunstig lav avkjølingshastighet,
på grunn av for høy varmetilførsel,
forårsake
grovkornet ferritt og+og ut,
felling av σ (sigma) fase, Cr-karbider,
og Cr-nitrider, og dermed redusere
korrosjonsmotstand og seighet.
Som en konklusjon krever HT-HAZ

relativt sakte avkjøling for at austenittten skal utfelles tilstrekkelig, mens
LT-HAZ krever en mye raskere avkjøling for å unngå skadelige utfellinger.
Det er derfor nødvendig å kontrollere
avkjølingshastigheten gjennom styring av varmetilførsel, forvarming og
mellomstrengstemperatur for å kunne
/ ,
tifredsstille
kravene i+HT-HAZ og LT;". 253
HAZ (1)
>

Foto
33 4: Mikrostruktur av duplex sveisemetall

4)
$

;# -

3.2 Sveisemetallet for duplex rustfrie stål
&
Sveisemetallet( for duplex
stål
67+8* )rustfrie
/ ,
er justert for å oppnå en
struktur
;". 253 i
sveist tilstand
som
vist
i Foto 4.; i
( * ( *
motsetning til den stabile fordelingen
4)
av de ferrittiske og austenittiske fasene i duplex rustfrie4)stål,
! er disse mer
4)E
3
$' ;# tilfeldig
fordelt i sveisemtallet.
6
7
CC
Figur
,

8

7

" 2

+

>
4)

" F (872*

2 og 3 viser sammenhengen
4+7?3&2G6+H
henholdsvis
mellom&ferrittnummeret
(FN), dvs. ferrittinnholdet, og strekk- (
6
67+8* )
fasthet/flytegrense, samt mellom
FN og slagseighetsverdier
for svei=
4)
4+7?3&2G6+H
semetallet til den rutile rørtråden
( * ( * ,
,
+
+
Figur 2: Sammenheng mellom
FN og
PREMIARCTM DW-2594.
strekkfasthet/flytegrense for DW-2594
sveisemetall.
Som vist i figurene, vil fastheten øke,
4)
mens seigheten reduseres med økende
FN. FN påvirker også punktkorro4) !
sjonsmotstanden. Gode mekaniske
4)E
3
'
egenskaper og tilfredsstillende punkt6
korrosjonsmotstand kan oppnås ved
7 og kontroll
8
7
" 2
" F (872*
valg av rett tilsettmateriale
4)
4)
på sveiseprosedyrer, CC
inkludert oppD
,
4+7?3&2G6+H
blanding med grunnmaterialet
og/eller
avkjølingshastigheten. Dette for å
oppnå FN innenfor 630 til 65. Alle
sveisemetall har generelt dårligere
korrosjonsmotstand enn grunnmaterialet, som er produsert
= under kontrol4)
lerte varmeprosesser.4+7?3&2G6+H
Sveisemetallet
legeres derfor med noe høyere
/ ,
+
Figur 3: Sammenheng mellom FN og
mengde legeringselementer (høyere
;". 253
slagseighetsverdier
for DW-2594 sveisemetall.

fortsettelse side 24
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3

&

;# -

4)23

A
4)
3&2G6+H PREW). Ni-innholdet
872 i sveisemetallet
er også høyere enn i grunnmaterialet,
4+7?3&2G6+H
872for å optimalisere balansen mellom
austenitt og ferritt i sveist4)tilstand. (2), (3)

Foto 5 viser strengutseende og makroslip for en buttsveis, t13 mm sveiset
med rørtråden PREMIARCTM DW2594 (1.2mm dia.) i PF-posisjon, med
2 strenger/2 lag og 1 streng/1 lag ved
160A-26V (80%Ar+20%CO2 dekkgass).

FN i sveisemetallet påvirker både mekaniske egenskaper og punktkorrosjonsmotstand. Det er derfor viktig å
+12G
måle og kontrollere FN. Men hvordan
KOBELCO duplex rustfrie rørtråder
måles FN? Tre metoder er tilgjengegir utmerkede mekaniske egenskaper,
lige:
god punktkorrosjonsmotstand og sik– Punkttelling av mikrostruktur.
kerhet mot porer samt suveren slag– Referanse til Welding Research
gløsning.
Council’s (WRC)-1992 diagram basert på kjemisk analyse.
– Håndholdt FERITSCOPE®, som
5. Valg av rørtråd
anvender magnetisk induksjon.
Ved sveising av rustfrie duplex stål,
Foto 5: Strengutseende og makroslip for
Punkttelling anvendes sjeldent til feltanbefales det å velge artslikt eller en
DW-2594 buttsveis i PF-pos. ;". 253
måling, da den er tidkrevende og med & 2 , . $
høyere legert rørtråd. For eksempel,
store krav til operatørkvalifikasjoner.
ved sveising av standard duplex stål,
Ved krav til feltmåling av FN for
kan en rørtråd i klasse AWS 2209 elbuttsveiser, er, FERITSCOPE® ofteIGJ+12G
høye nitrogen (N) innholdet, som kan
ler 2594 (høyere legert) velges. Se taforetrukket.
forårsake ulike poredannelser samt
bell 3.
dårlig slaggløsning. Nitrogen kan
Figur 4 viser sammenhengen mellom
også forårsake underkjente radiografiI tilfeller med sveising av karbonstål
5.
FN
målt
med
FERITSCOPE®
eller
resultater
i
side-inn
(PC)
og
undereller austenittiske rustfrie stål mot du3 ,
+
kalkulert med WRC diagram. FN målt=
opp (PE) sveisestillinger. For å motplex stål, brukes 309L, 309MoL eller
med FERITSCOPE® er ikke nøyaktig
virke dette, blir KOBELCOs rørtråder
artslik rørtråd for duplex stålet. Se ta4
lik resultater med WRC diagram. Det
designet for å øke oppløsningen av N,
bell 4.
-8&
$C
#CA
(
*
må
derfor
alltid
tas
hensyn
til
hvilken
ved
å
justere
kjemisk
analyse
av
svei4
A
4)
()* metode for bestemmelse 872
&
av FN som
semetallet,
og optimalisere slaggens
4+7?3&2G6+H
)
4) er anvendt.
4+7?3&2G6+H
størkningstemperatur og viskositet.
6. Spesielle hensyn
?
872
Forbedring av slaggsløsningen er nødSveiseprosedyrer for duplex stål er
4)
2*
(6+*
4
$C1 $C! 1
vendig fordi N i sveisemetallet forvergenerelt relativt like som for austenitIGJ+12G
&
A
4. KOBELCO
duplex
rustfrie
rer
denne,
selv
om
det
dannes
en
heltiske rustfrie stål. Men spesiell opp)
rørtråder
dekkende slagg fra slaggdannende
merksomhet må til for opprettholde
4.
KOBELCO duplex
rustfrie
rørtråder
elementer
i
pulvereret.
Dårlig
slagmaksimal utnyttelse av stålene.
4
IGJ+12G
er tilgjengelige)for alle legeringer av
gløsning kan også medføre at slaggduplex rustfrie stål, og er listet i Tabell
rester blir sittende på strengoverflaten
6.1 Begrensning av varmetilførsel
3
2, med deres respektive kjemiske anaog forårsake dårlig
sveisbarhet
og/
Begrensning
av varmetilførsel er van䖂
䕿
䕿
lyse og mekaniske egenskaper.
eller slagginneslutninger ved flerlig for alle sveiseprosesser. Det økte
㽢
䖂rørtråder 䕿 innholdet av Cr og Mo i Super duplex
strengsveising. KOBELCOs
>
er
derfor
designet
med
optimalisering
㽢
㽢
䖂 stål vil gjøre dette mest følsomt for
IGJ+12G
av
slaggdannende
elementer
i
pulveret
varmetilførselen. Hvis sveisemetallet
䖂
for
å
forenkle
slaggløsningen.
kjøles ned ekstremt sakte på grunn av
䕿

㽢

2 ,

!?-723! 8 #CA (
>
*
- : $%2G

&

>

* 64
;$- ;=

;". 253
.

$

IGJ+12G

5.
3 , 4: Sammenheng mellom
+
Figur
FN målt
med FERITSCOPE® og WRC diagram.

=
4

+
-8&
()*
En nøkkelfaktor
i design av tilsettmaterialer for duplex rustfrie stål)er hvordan man kontroller
for det relativt
(62*
(6+*
4

24

IGJ+12G
)

$C

#CA (

*

&
? 3: Valg av rørtråder for ulike duplex stål.
Tabell

$C1 $C! 1
&
A
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førsel. For Standard duplex stål anbefaler The American Petroleum Institute (API) en varmetilførsel mellom 5
og 25 kJ/cm i sine retningslinjer.(4)

Tabell 4: Valg av rørtråder for blandingsforbindelser

for høy varmetilførsel, og holdes ved
700-800°C i for lang tid, formes σ
6.(sigma)
Spesielle
fase, somhensyn
forringer slagseighetsegenskapene. Men, hvis sveisemetallets avkjølingshastighet er for
Sveiseprosedyrer
duplex
høyt på grunn av svært for
lav varmetil-

førsel, utfelles Cr-nitrider, og et Cr-utarmet lag dannes. Dette vil forringe
korrosjonsegenskapene. Fordi avkjølingshastigheten også påvirker FN i
sveisemetall, er det nødvendig å
stål
er for
generelt
unngå
lav- ellerrelativt
for høy varmetil-

[Referanser]
(1) Welding Consumables for Super
Duplex Stainless Steel: Journal of the
Japan Welding Society, Vol. 80
(2011), No. 2
(2) Welding of duplex stainless steel:
Welding Technology, February, 2011
(3) Weldability of Stainless Steels:
Journal of the Japan Welding Society,
Vol. 79 (2010), No. 6
(4) API Technical Report 938-C: Use
of Duplex Stainless Steels in the Oil
Refining Industry: American Petro■
leum Institute

like som for austenittiske rustfrie stål. Men spesiell
oppmerksomhet må til for opprettholde maksimal
utnyttelse av stålene.

Norsk Sveiseteknisk Forbund og SveiseAktuelts
ønsker
alle lesere og annonsører
6.1 redaksjon
Begrensning av
varmetilførsel
en fredelig Jul og et riktig Godt Nytt År!
Begrensning av varmetilførsel er vanlig for alle
sveiseprosesser. Det økte innholdet av Cr og Mo i
Super duplex stål vil gjøre dette mest følsomt for
varmetilførselen.
Hvis sveisemetallet kjøles ned
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
ekstremt sakte på grunn av for høy varmetilførsel, og
holdes ved 700-800°C i for lang tid, formes @ (sigma)
fase, som forringer slagseighetsegenskapene. Men,
hvis sveisemetallets avkjølingshastighet er for høyt på
grunn av svært lav varmetilførsel, utfelles Cr-nitrider,
og et Cr-utarmet lag dannes. Dette vil forringe
korrosjonsegenskapene. Fordi avkjølingshastigheten
også påvirker FN i sveisemetall, er det nødvendig å
unngå for lav- eller for høy varmetilførsel. For
Standard duplex stål anbefaler The American
Petroleum Institute (API) en varmetilførsel mellom 5
og 25 kJ/cm i sine retningslinjer.(4)
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HTS maskinteknikk AS,
en AS 9100 sertifisert leverandør
Etablert i 1981
I mer enn tre tiår har HTS maskinteknikk i Drammen betjent svært krevende kunder både i Norge og internasjonalt. Selskapet ble etablert i 1981
som et presisjons maskinerings verksted for medisinsk teknisk sektor, og
nærliggende bedrifter med behov for
maskinerte produkter.
Selskapet startet veldig tidlig med
CNC styrte maskiner og datastyrt måleutstyr for å kunne levere det siste
innen produksjonstekniske løsninger.
Denne utviklingen for å bli en moderne aktør har vært viktig gjennom hele selskapets over tretti årige
historie, og har nylig ledet dem inn i
en ny teknologisk forpliktelse HTS
4.0.
Mer avanserte produkter
Etter som behovet for høy presisjons
maskinering økte beveget HTS seg
inn mot produksjon av mer avanserte
produkter. I hovedsak til subsea industrien. Her har HTS vært en del av
utviklingen, og senere igangkjøring

CAM-programming,
simulation and
machine set-up by
using a digital twin

Increased up-time in
CNC-machines by
automating small
series production

av serieproduksjon av hydrauliske
koblinger for ledende EPC kontraktører av subsea utstyr.
I løpet av nittitallet entret selskapet in
i produksjon av mekaniske komponenter til forsvars og romfarts industrien og har vært involvert i både utvikling og prototype produksjon så
vel som serieproduksjon for ulike norske eksportsuksesser. Med AS9100
sertifiseringen på plass siden 2017 åpner det seg muligheter i nye markeder
for drammensbedriften.
Mere enn 80 ansatte
I dag har HTS mer enn 80 dedikerte
og høyt kvalifiserte ansatte som daglig kombinerer høyteknologi, kompe-

Securing stable
processes by using
sensors, predictive
maintenance and
artificial intelligence

Automating routinetasks, and focusing
on creative- and
value adding work

tanse og yrkesstolthet for å tilfredsstille strenge kundekrav og sikre leveranser til mange deler av verden – og
forventningene til ledetid er hele tiden
skjerpet. De ansatte har 6200 m2 lyse,
rene og trivelige lokaler til disposisjon. Her finner vi i tillegg til sveiseavdelingen også store maskineringsavdelinger der de har gjort tunge investeringer og har i dag ca 50 CNC
styrte maskiner.
Sveis fra 1991
Da SveiseAktuelt var på besøk møtte
vi 4 av medarbeiderne. Adm. direktør
Nina C. Solberg, markedsdirektør
Lars-Andre Harvik, avdelingsleder
fortsettelse side 28

Lars Harvik, Nina C. Solberg og Tor Olav Roso.
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for materialer og sveis Tor Olav Roso
og sveiser Cecilie Nøstdal.
Helt siden 1991 har HTS jobbet med
sveis. Men i 2002 kom den frøste
sveiseroboten. I dag finner vi 4 spesialtilpassede Migatronic sveiseroboter
med to arbeidsstasjoner pr robot optimalisert for høysensitiv og lange produksjonsserier inne på sveiseverkstedet. I 2008 ble de virkelig anerkjent
som en sveisebedrift. Men dette er
ikke et typisk sveiseverksted slik man
kjenner det fra industrien. Her får man
mer følelsen av å komme inn på et laboratorium. Det er ingen sveiseblink
og det er ingen sveiserøyk. Helt tydelig at Nina Solberg og hennes team
har hatt stort fokus på miljø i bedriften. Noe som er viktig ikke bare for de
ansatte, men også for den svært avanserte produksjonen. HTS er en global
leder innen høy presisjons sveising i
sitt segment. De er spesialisert innen
sveising av utfordrende materialer.
Her sveises komponenter i materialer
som Superduplex, Duplex, Inconel
625, Nitronic og 316L. De har i dag
140 WPQ fordelt på de ulike materialtyper og dimensjoner. I flg. Nina C.
Solberg er de markedsledere innen
buttsveis på dimensjoner opp til 2
tommer i diameter i subsea materialer
og har assistert mange ledende dypvanns olje og gassoperatører i sveiserelaterte emner. Gjennom år av forskning og erfaring i avansert sveising
har de oppnådd en tilnærmet null feil
evne kapabilitet der feilfri kvalitet er
en del av daglige leveringer.

Cecilie Nøstdal ved en av
sveiserobotene.

Det er ikke bare
Sveiseaktuelt som
har vært pa
̊ besøk
hos HTS.

En kvinne styrer roboten
Cecilie Nøstdal er sveiseren med fagbrev som styrer en av sveiserobotene
hos HTS.
Vi lurte litt på hvorfor ville du bli
sveiser ?
Cecilie svarer at hun alltid har vært fasinert av verksteder, og luktene. Hennes bestefar var smed og drev med litt
sveising. Da hun fikk muligheten til å
ta et sveisekurs, var det gjort. Jeg
28
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hadde funnet det rette for meg. Jeg tok
voksenopplæring og begynte på fagbrevet i en alder av 30 år.
Hvordan er det å være kvinne i et
mannsdominert sveisemiljø, og hvordan er fagmiljøet på HTS ?
Jeg trives veldig godt i et mannsdominert sveisemiljø. Jeg foretrekker å
jobbe med menn enn kvinner. Direkte
tale og utblåsninger, også er vi ferdig
med det. Føler meg godt ivaretatt og
faglig respektert. Vi har et godt miljø,
hvor vi diskuterer utfordringer og
kommer frem til løsninger sammen.
Vil du anbefale andre kvinner til å bli
sveiser, og eventuelt hvorfor ?
Jeg vil absolutt anbefale andre kvinner å bli sveisere. Det trengs flere
kvinner i dette yrket, og kvinner blir
oppfordret til å søke sveisejobber. Det
er supert å jobbe med menn, men man
skal ikke være hårsår. Passer for
kvinner med litt bein i nesa.
Som sveiser hos HTS får hun varierte
sveiseoppgaver. De sveiser for det
meste kombinasjoner av, Uns s20910
(Nitronic 50), Uns s06625 (Inconel
625), Uns s32750 (Super Duplex)
Uns s31603 (316L) Syrefast
Cecilie avslutter med å fortelle at nå
har hun jobbet 10 år som sveiser. 5 år
som TIG sveiser, og 5 år her med robot sveising. Jeg ser for meg at jeg de
neste 5-10 årene fremdeles jobber her
hos HTS. Lager programmer. Lærer
mer om hva vi kan få disse robotene
til å gjøre. Løse utfordringene ved nye
material kombinasjoner osv.
Storfint besøk
I mars 2014 fikk bedriften storfint besøk da statsministeren og finansminis-

teren besøkte HTS. I et takkebrev fra
Erna Solberg skriver hun bl.a at det
var interessant og lærerikt og være

hos dere. Noe jeg fra SveiseAktuelt
kan henge meg på.
Subsea Valley
Noen har gitt området fra Drammensdistriktet og oppover langs Drammenselva og videre mot Kongsberg
navnet Subsea Valley. Men her i SveiseAktuelt bruker vi navnet welding
valley. Det er nemlig et faktum at
svært mange av sveise- og gassleverandørene enten er lokalisert i området, eller har startet opp i området.
HTS er altså lokalisert i hjertet av
welding valley i Drammen. De produserer og leverer høykvalitets mekaniske presisjonskomponenter til subsea-, luftfart- og forsvarsindustrien.
De er spesialisert innen kritisk maskinering og sveising av avanserte mate■
rialer.
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Lascentrum Norge AS
Lascentrum Norge AS er lokalisert i Ytre Enebakk og er et datterselskap av Lascentrum Welding & Cutting i
Nederland. Det norske selskapet har i dag 4 ansatte og moderselskapet 33 ansatte.
Målet er å være først med tilbakemelding til kunden med rett vare til rett pris fra stort lager i Norge/Nederland.
Norge er et langstrakt land, derfor satser vi på å bygge opp kompetanse hos
forhandlere som har lokalkunnskap og
personlig kontakt med sine kunder
sier daglig leder Tore Endsjø.
Flere ansettelser
Lascentrum Norge AS ble startet sommeren 2013 av Tore Kleiven som har
30 års erfaring fra sveisebransjen i
Norge. Tore Endsjø ble ansatt i desember 2013. Tore har jobbet mot
sveisebransjen siden 1998. Christian
Helling ble ansatt Januar 2016, og
hadde erfaring fra lager og logistikk
hos blant annet ASKO og Brødrene
Dahl. Martin Ramsøe ble ansatt oktober 2017 med 28 års erfaring fra sveisebransjen. Martin har utdannelse
som Instrumentmaker på universitetet
i Oslo, og jobbet i mange år på Radiumhospitalet i faget. Der var det
mange allsidige oppgaver, fra den fineste mekanikk og teknisk tegning, til
sveising i syrefast og aluminium. I
1998 tok Martin over AFU Elektromekaniske AS, og produserte der
”custom’’ 19’’ rack for avansert elektronisk utstyr i ypperste kvalitet. Det
ble også produsert elektromagneter,

Tore Kleiven.
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og spesial kabler etter spesifikasjoner
der.
Novatek
Novatek ble startet av Svein Martinsen i 1989. Martinsen kom fra jobben
som sveiseingeniør på Moss Verft.
Selskapet drev i mange år fra Moss,
med forhandlere over det ganske land.
I 2003 ansatte Martinsen Martin Ramsøe, med tanke om at han skulle ta
over selskapet på sikt. I 2006 kom
også Anders Ramsøe inn i selskapet,
og i 2008 dro brødrene i gang som
eiere av Novatek.
Sammenslåing
Sommeren 2017 startet samtalen
mellom Lascentrum Norge AS og Novatek Engros AS om et tettere samarbeid. Dette endte med full sammenslåing og oppkjøp av Novatek til Lascentrum.
Tore Endsjø og Ramsøe brødrene har i
to tiår hatt mye med hverandre å
gjøre, da de har jobbet i samme bransje. Dette har gjort det lett for Martin å
gå inn i Lascentrum som salgsingeniør fra 1. oktober 2017.
Samme dato startet rørleggermester

Christian Helling.

Anders Ramsøe hos Vitek.

Anders Ramsøe som ansatt i Vitek
AS, ved deres nye avdeling i Østfold.
Før sin tid i Novatek har Anders Ramsøe solid erfaring som rørlegger både
som eier av rørleggerfirma, som bas
på storanlegg og som tradisjonell rørlegger. Siden han ble ferdig utdannet i
1983 har han skaffet seg erfaring med
alle typer rørleggerarbeid.
– Hos oss kommer han først og fremst
til å jobbe med vannbåren varme, noe
som han har lang erfaring med. Han
har lagt Wirsbo-rør «over hele StorOslo», han har vært sentral ved byggingen av snøsmelteanlegget ved Gardermoen-prosjektets første etappe i
1996 og ved gulvvarme- og snøsmelteanlegget på Telenor-bygget på Fornebu for å nevne noe. Han har bred erfaring fra varmepumper, solfangere,
gass- og vedfyringsanlegg og fra å
legge og vedlikeholde vannbårne varmeanlegg i store og mange industrianlegg, sier Carl Christian Sibbern, daglig leder i Vitek.
Veien videre
”I oppstarten var hoved fokuset salg
av sveisetråd fra Hyundai, men med
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2018

Tore Endsjø (til venstre) og Martin Ramsøe (til høyre) på lageret i Ytre Enebakk.

25000 artikkelnummer relatert til
sveisebransjen selges det langt mer
enn bare sveisetråd”, smiler Tore Endsjø som er daglig leder.
Tore startet i en alder av 18 år ”på gulvet” og gikk en god skole hos Ole
Martin Martinsen i Eiva-Safex fra
1998 til 2010 (Den gang het det kun
EIVA).
Etter dette jobbet Tore 2 år hos Nilfisk-Alto og 2 år hos Sveiseeksperten
AS med forhandler- og sluttkunde
salg.
Når muligheten dukket opp i desember 2013 om å bli med på og bygge
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opp et firma fra bunnen av med sveisrelaterte produkter, var han ikke i tvil.
Tidspunktet passet ikke best med
kone og 2 små barn i hus, men dette
var min mulighet til å kunne påvirke
min egen arbeidsdag og bygge noe fra
bunnen av sier Tore Endsjø.
5 år siden oppstart
Det har nå gått 5 år siden oppstarten
av Lascentrum Norge og pilene peker
rette veien. Det har ikke vært lett og til
tider svært krevende, men en hverdag
med utfordringer er også gøy.
Når Novatek og Lascentrum slo seg

sammen føler jeg at vi ble komplettert, det vi manglet hadde de og motsatt.
Øsker dere å vite mer om oss og hva
vi kan tilby dere er det bare å kontakte
oss:
Lascentrum Norge AS
Postboks 28, 1917 Ytre Enebakk
Andersrudveien 1
1914 Ytre Enebakk
Mail: norge@lascentrum.com
Telefon: 69 24 41 41
Internett: www.lascentrum.com og
■
www.novatekengros.no

31

®

®
® ViPR
GENIE
GENIE
ViPR
JDVVÁDVNHPHG
JDVVÁDVNHPHG
JDVVÁDVNHPHG
integrert regulator
regulator
integrert
integrert
regulator
NHUHIIHNWLYLWHWHQPHG

NHUHIIHNWLYLWHWHQPHG
NHUHIIHNWLYLWHWHQPHG
VW¡UUHVLNNHUKHWRJNRPIRUW
VW¡UUHVLNNHUKHWRJNRPIRUW
VW¡UUHVLNNHUKHWRJNRPIRUW
IRUGHJ
IRUGHJ
IRUGHJ

)UHPWLGHQVJDVVÁDVNH
Nå med integrert regulator.
®
®
®
GENIE
JDVVÁDVNHIRUHWEHGUHDUEHLGVPLOM¡
GENIE JDVVÁDVNHIRUHWEHGUHDUEHLGVPLOM¡

1\KHW*(1,(®®®9L35JDVVÁDVNHPHG0,621
9L35JDVVÁDVNHPHG0,621®®® 18
18 og
og Argon
Argon 4.8
4.8 Premium.
Premium.
1\KHW*(1,(
®
GENIE®
EDUJDVVÁDVNHHUHWUHYROXVMRQHUHQGHRJQ\VNDSHQGHSURGXNW0HGVLQODYHYHNWRJXQLNH
GENIE
GENIE®EDUJDVVÁDVNHHUHWUHYROXVMRQHUHQGHRJQ\VNDSHQGHSURGXNW0HGVLQODYHYHNWRJXQLNH
EDUJDVVÁDVNHHUHWUHYROXVMRQHUHQGHRJQ\VNDSHQGHSURGXNW0HGVLQODYHYHNWRJXQLNH
®
GHVLJQRJLQWHOOLJHQWHLQQKROGVPnOHUYLO*(1,(®
JDVVÁDVNHJLHQQ\KYHUGDJIRUJDVVEUXNHUH9HQQOLJVW
GHVLJQRJLQWHOOLJHQWHLQQKROGVPnOHUYLO*(1,(
GHVLJQRJLQWHOOLJHQWHLQQKROGVPnOHUYLO*(1,(®JDVVÁDVNHJLHQQ\KYHUGDJIRUJDVVEUXNHUH9HQQOLJVW
JDVVÁDVNHJLHQQ\KYHUGDJIRUJDVVEUXNHUH9HQQOLJVW
®
NRQWDNW7DJH7\VNHEHUJHWIRUPHULQIRUPDVMRQRP*(1,(®
9L35JDVVÁDVNHPHGLQWHJUHUWUHJXODWRUSn
NRQWDNW7DJH7\VNHEHUJHWIRUPHULQIRUPDVMRQRP*(1,(
NRQWDNW7DJH7\VNHEHUJHWIRUPHULQIRUPDVMRQRP*(1,(®9L35JDVVÁDVNHPHGLQWHJUHUWUHJXODWRUSn
9L35JDVVÁDVNHPHGLQWHJUHUWUHJXODWRUSn
WHOHIRQ
WHOHIRQ
WHOHIRQ

Digitalt
Digitalt
Digitalt
/('GLVSOD\
/('GLVSOD\
/('GLVSOD\

www.aga.no/GENIE
www.aga.no/GENIE
www.aga.no/GENIE

Lav vekt
Lav
Lav vekt
vekt
og ergonomisk
og
og ergonomisk
ergonomisk

Lett å
Lett
Lett å
å
IRUÁ\WWH
IRUÁ\WWH
IRUÁ\WWH

300 bar
300
300 bar
bar
gir +45 %
% mer gass
gass
gir
gir +45
+45 % mer
mer gass

Stabil og
Stabil
Stabil og
og
mulig å stable
stable
mulig
mulig å
å stable

®®®
GENIE
GENIE
ogog
MISON
MISON
ererer
registrerte
registrerte
varemerker
varemerker
i The
i iThe
Linde
Linde
Group.
Group.
GENIE
og
MISON
registrerte
varemerker
The
Linde
Group.

NYHET
NYHET
GENIE ViPR

SMART Sveis konferansen 2019
Norsk Sveiseteknisk Forbund vil i 2019 gjenta suksessen med å arrangere en
ny SMART sveis konferanse.
Arrangementet vil finne sted den 2.-3. april 2019. Lokalisering er ikke helt avklart, men det vil bli i Oslo området.
Konferansen vil ha 4 hovedtemaer der vi bl.a. vil få presentasjoner og foredrag
fra kunder av sveiste konstruksjoner som f.eks. oljeselskap, foredrag om sveisetekniske utfordriger innen høylegerte materialer, hvordan skal norske bedrifter hevde seg i en internasjonalt konkurranse, erfaringer med robotisering
samt en rekke andre interessante foredrag.
Informasjon om konferansen med detaljert program og påmeldingsskjema vil
bli publisert på www.sveis.no og i neste utgave av SveiseAktuelt.

Totalleverandør til Norsk sveiseindustri

www
www.sveiseeksperten.no
.sveiseeksper
.sveiseeksperten.no
ten.no
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Nytt utvalg av solidtråder
designet for Wire Arc
Additive Manufacturing
3D Printing - Et nytt utvalg av solidtråder designet for Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) fra voestalpine Böhler Welding
1. Generell informasjon
WAAM er en stor endring i tankesett
og teknologi som gradvis blir introdusert i industrielle applikasjoner, også i
Norge. I hovedsak skjer dette via nedsmelting av materialet lag for lag, som
igjen gjør det mulig å lage alt fra enkle til komplekse, små og store detaljer fra tredimensjonale modelldata
ved hjelp av et råmateriale som kan
være pulver eller tråd.
Ved 3D Printing eller Additive Manufacturing som det også heter, så benyttes det i industrien mange forskjellige
råmaterialer for å lage ønskede produkter.
Når det gjelder de kanskje mest brukte
prosessene i vår industri, er hvor pulveret ligger i en seng, hvor en laser
energikilde smelter eller sintrer råmaterialet og skaper objektet. Disse to
prosessene benevnes som Selective
Laser Smelting (SLM) eller Selective
Laser Sintering (SLS).
Når tilsettsmaterialet brukes direkte til
å deponere materiale, så kan det være
pulver eller tråd hvor prosessen kalles
Direct Energy Deposition (DED) (for
metal printing også kalt Direct Metal
Deposition (DMD).
Ved tråd som tilsettsmateriale, kan en
ytterligere klassifisering gjøres basert
på smelteprosessen, da som laser eller
en lysbue. I det sistnevnte tilfellet,
som er kjent fra sveiseverden, kalles
prosessen Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM). Kilden til den
prosessen er normalt plasma WAAM
med en sidetrådmater eller MIG/
MAG WAAM.
Vær oppmerksom på at det finnes
mange «prosessløsninger» som ikke
er nevnt i denne artikkelen som voestalpine jobber med.
34

Wire Arc Additive Manufacturing er
en rask og svært effektiv produksjonsprosess, basert på velkjent sveiseteknologi og claddingkunnskap, som
gjelder for et stort spekter av legeringer. Alt fra ulegerte til høylegerte
stål, nikkellegeringer, titanlegeringer
og aluminiumslegeringer. I utgangspunktet kan alt som kan sveises også
produseres av WAAM hvor trådene er
utviklet for det.
2. Sammenligning av WAAM med
annen teknologier
WAAM har noen klare fordeler i forhold til konvensjonelle teknologier.
Noen av fordelene er nevnt nedenfor:
• Meget fleksibel når det gjelder avsettsytelse, parametere, mate -og
framføringshastigheter.
• Produserer nær nettverksformet
(NNS) -deler med lite materialtap;
• Konvensjonell bearbeidingstid reduseres til minimum;
• Reduserte ledetider;
• God strukturell integritet
Forskjeller mellom pulverbaserte systemer og WAAM kan oppsummeres i
henhold til følgende tabell:
Dessuten, med mindre det er nødvenKost
Tilgjengelighet for materialer

dig for spesifikke materialer, kan utstyret fungere i et åpen atmosfære,
med dekkgass som beskytter smeltebadet. Derfor er produksjon av store
komponenter også mulig, mens 3Dpulver normalt fungerer i lukkede celler. På den annen side er det også
kjent at graden av kompleksitet av delene som kan fremstilles er lavere ved
bruk av WAAM på grunn av den
større bredden i smeltebadet, større
grovhet og utseende.
3. Funksjoner ved solid tråd for
WAAM
Til sammenligning med sveise- og
cladding prosesser er analogier med
WAAM kjent og tydelig, men WAAM
er mer utfordrende for tilsettsmaterialet. Årsakene er i utgangspunktet knyttet til mer krevende metallurgi og prosesskrav.
Rent metallurgisk, produktiviteten fører til bruk av høy varmetilførsel og
lavere kjøle hastighet på grunn av de
etterfølgende sveisestrengene, og derfor må de fysiske og mekaniske egenskaper av tilsettsmaterialet være tilpasset slike forhold; i tillegg må tilsettsmaterialet være designet for å ta
flere varmepåvirkninger- / tempereringssykluser av flere lag og kunne ut-

Pulver legeringer
Høy
få tilgjengelige som standard
(mer under utvikling)
Typisk 40-60%
Mulig
Nei

Materialeffektivitet
Gjenvinning
Prosess i ﬂere stillinger
(ikke bare PA)
Rotasjonsproblem
Koaksial - nei, sidemate ja
Avsetningsrate per time
(avhengig av prosess/parametere) 2.0 kg/h

WAAM
Medium
Mange, som f.eks
Ti, Fe, Ni, Al
100%
Mulig
Ja
Koaksial - nei, sidemate ja
3.5 kg/h ~ 70% more

Tabell 1: Sammenligning med pulver-systemet og WAAM.
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Fig. 1: Plasma WAAM.

føre varmebehandling når og om nødvendig,
Den kjemiske framstillingen av tilsettsmaterialet påvirker også buestabiliteten, flytegenskapene, så vel som
silikatøyenes formasjon i de tidligere
lagene, noe som kan være destruktivt
for de etterfølgende lagene i prosessen.
Ettersom stabil lysbue og trådfremføring er kritisk for prosessen, så er perfekt spolingen på spolen sammen med
kontrollert trådoverflate noe som gjør
en stor forskjell for å minimere antall
driftsstopp, øke levetiden på liners og

kontaktrør. Som i sluttenden gir lønnsomhet og kvalitet for sluttproduktet.
Derfor bestemte voestalpine Böhler
Welding å utvikle egne tilsettsmaterialer kalt 3DPrint AM som dekker et
stort antall av legeringene som kreves

i industrien i dag. Spesifikk overflatebehandling av tilsettsmaterialene har
blitt avgjort, og for noen legeringer
har kjemien blitt finjustert sammenlignet med standard sveisetråder for å
oppnå de ønskede mekaniske og pro-

Bilde 3: U [V] / I [A]
plotting over tid
(blå stjerne i midten) som viser en
meget stabil prosess.


Fig.2: MIG-MAG WAAM.
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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.

For mer informasjon:
Atle.Mossige@LJXB.DPN | Tlf.: 454 11 329

www.kiwa.no

Metallurgiske fordeler
Laget for lave kjølehastigheter og høy
varmetilførsel
Godtar ﬂere varmepåvirkninger /
temperatursykluser ved ﬂere lag
Optimalisert for varmebehandling. (PWHT)
Skreddersydd metallurgi for komplekse
materialer

Prosessfordeler
Høy prosess stabilitet for robot-MIG eller
andre mekaniserte prosesser
Tønne og spolevekter kan i stor utstrekning
tilpasses vekten av deler
Kvalitetskontroll for å sikre stabil lysbue og
framføring
Optimalisert overﬂate teknologi for lange bue sykluser.
Linere holde seg ren lengre, kontaktrør vare lenger

Tabell 2: Metallurgiske og prosessfordeler ved Böhler 3DPrint AM-tilsettsmaterialer.

sess egenskaper som kreves. Derfor
kan fordelene med Böhler 3DPrint
AM-tilsettsmaterialene oppsummeres
som i tabell 2.
Tabell 3 viser legeringene som er innført for å møte etterspørselen av industrisegmentene fokusert på WAAM,
for eksempel romfart, skip, O&G og
vannkraft. Materialer er tilgjengelige i
forskjellige diametere (f.eks. 1,0 og
1,2 mm) samt spoler og tønner i for-

skjellige størrelser. Spesielle formater
kan også produseres på forespørsel.
For å gi et eksempel, er det i bildet
under demonstrert et tilsettsmaterialet
designet for WAAM, 3Dprint AM 174 PH, martensittisk rustfritt stål av typen 17-4.
For å vise egenskapene til materialet,
har 20 lag blitt lagt, uten sliping
mellom lagene, med en MIG-robot,
framføringshastighet på 55cm / min.,

Rp0.2
[MPa]

Rm
[MPa]

A5
[%]

941
951

968
1019

2.6
17.3

As welded
Heat treated

Tabell 4.: Strekkprøveresultat.

dekkgass av typen M12, som simulerer en reell tilstand for additiv produksjon. Varmetilførselen var 7,2 kJ / cm.
Bøye og strekkprøve i «as welded» og
etter varmebehandling viste resultater
som oppfyller kravene. Strekkprøve
resultater er i henhold til tabellen
over:
Et annet eksempel, 3DPrint AM70
lavlegert tilsett med egenskapene til et
S700-materiale, har også blitt utført i
en MIG-robot, M12-dekkgass, framføringshastighet 65 cm / min., samt at
det ikke var nødvendig med sliping
mellom lagene.
4. Konklusjon
voestalpine Böhler Welding har utviklet en rekke tilsettsmaterialer skreddersydd for produktiv Wire-Arc Additive Manufacturing. Takket være finjustert kjemi og spesifikk overflatebehandling, kan slike tråder fullt ut tilfredsstille de krevende kravene til
WAAM-prosesser, i form av produktivitet, materialets integritet, kjemiske
■
og mekaniske egenskaper.

Bilde 4: Teststykke og destruktiv tester
på 3Dprint AM 17-4 PH avsett.

Tabell 3.
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Bilde 5: «As welded» og makro med
3Dprint AM 70.
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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 Marius gjør.

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

doublethink.no

Empatisk.

Migatronic Automation styrker indsatsen på service
Leverandør af svejseautomatiseringsløsninger Migatronic Automation i Aabybro har for nyligt ansat
Allan Heinrich Klausen som After Sales Manager.
Allan skal styrke virksomhedens
indsats på service af robotter og
automatiserede svejseanlæg på alle
markeder, herunder definere og opbygge stærke service- og vedligeholdelseskoncepter, som opfylder
Migatronic Automations mange forskellige kunders behov.
Formålet er at sikre, at de automatiserede løsninger, der bliver udviklet
på matriklen i Aabybro forbliver effektive i kundernes produktion, som
dermed kan opretholde deres konkurrenceevne.

Allan kommer til at besøge kunder i
hele Scandinavien for at kortlægge
hvordan Migatronic Automation
bedst muligt kan vedligeholde og
servicere både automatiserede standardløsninger og specialudviklede
svejseautomatiseringsanlæg.
Allan har en el-teknisk baggrund og
har tidligere arbejdet med embeded
software, software til process- og
automationsindustrien og salg. Senest kommer han fra en stilling som
produktspecialist hos Marel i Støvring.

Allan tiltrådte 1. november 2018.

Lincoln Electric – Oerlikon hva skjer?
Lincoln Electric Nordic AB og vi i Sveiseeksperten får mange spørsmål om dette og da vil vi
gjerne prøve å forklare det.
Lincoln Electric kjøpte sommeren
2017 Air Liquide Welding, med velkjente varemerker som Oerlikon og
Weldline. Lincoln Electric er notert
på Amerikanske børsen og har
salgskontorer i mer enn 160 land og
ca 12 000 ansatte rundt om i verden.
Den nordiske salgsorganisasjonen
er i dag en sammenslåing av Lincoln og Oerlikon.
Den nordiske salgsorganisasjonen

rapporterer til Lincoln Smitweld (i
Nederland), som siden 1992 har
vært en del av Lincoln Electric.
Lincoln Electric har komplett utrustet weld-tech senter og flere europeiske produksjonsenheter for tilsatt
materialer.
Special Alloys (tidigere Metrode) er
nå ett varemerke under Lincoln
Electric.
Special Alloys er spesial produkter

for kunder som arbeider eksempelvis innenfor offshore, kraftverk,
kjernekraft, kjemisk og petrokjemisk industri.
Vil du vite mer tar du kontakt med
Sveiseeksperten som har hoved
agenturet for Lincoln Electric, Special Alloys og Oerlikon.
Send en mail til: post@sveiseeksperten.no med din forespørsel, eller
ring oss på tlf 22 08 00 92

Verdensnyhet fra optrel,
Crystal 2.0 sveisemaske
På Euroblech i oktober lanserte optrel sin siste innovasjon innen sveisemasker,
Crystal 2.0.
Verdens første sveisemaske med blendingsgrad DIN 2 når masken ikke er
aktivert. Dette gir et klart og riktig bilde av arbeidsemnet før lysbuen tennes,
og sveiseren slipper å ta av seg masken for å klargjøre før sveising kan starte.
DIN 2 er også blendingsgraden når masken brukes som slipemaske.
Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til undertegnede eller se
www.optrel.com.
Kristoffer Lindh
Fagsjef sveiseprosesser
Mobil 928 06 127
kristoffer@eiva-safex.no
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TiTech, et spesialfirma som ønsker
kvaliteten på sveis- og spare gass!
Historien om TiTech begynner i
1990
Historien om TiTech begynner i 1990,
da en industrirørlegger ved navnet
Trond Scheiene og en sveiser, Le Thai
Hoa, sammen finner opp et nytt produkt som viser seg å være svært effektivt ved sveising av høy legerte metaller som f.eks: Titan, Duplex, Super
Duplex, 6Mo stål og 316 stål.
Norwegian Contractors ble den
første store kunden
Tilbake på 90-tallet var Norwegian
Contractors veldig store, og etter å ha
testet slepesko ble de TiTech’s første
kunde. Noe som mulig gjorde oppstarten av Ti-Tech Titansveis og utstyr
AS (Nå TiTech). Slepeskoen ble godt
utprøvd under byggingen av Troll A
plattformen.
Trond Scheiene var syk, og grunnet
sykdom kom aldri helt produktet ut i
industrien. Etter ferdigstillelsen av
Troll A i 1996 ble det produsert mellom 100-200 slepesko årlig frem til
Tronds bortgang i 2013.
Slepesko på hobbybasis frem
til 2017
Hans sønner, Tore og Ola, arvet det
som var av virksomheten, egentlig
kun en patent og en maskinpark. Siden faren alltid har kalt virksomheten
for Ti-Tech opprettet de TiTech AS og
fortsatte å produsere slepesko på
hobby basis frem til 2017.
Ny satsing
Et nytt lag av gode folk ble satt sammen i 2017 for å satse videre på produktet. Vi produserer i dag Slepesko
tilpasset alle kjente rørdimensjoner
for både innvendig og utvendig bruk,
plate og kilsveis. Vi spesial tilpasser
også, og vi samarbeider tett opp mot
kunder.
Daglig leder Jan Wessel mener at de
har et produkt som olje og gass industrien trenger.
«TiTech er blitt Achilles JQS godkjent, samt sertifisert etter ISO
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fører til oksydering, sprøhet, sprekkdannelser og porøsitet. Disse faktorene kan være vanskelige å påvise.
Dette er ikke til å spøke med - installasjoner kan i verste fall gå ned.
Analyser ved røntgen og destruktiv
testing viser i flg. Jan Wessel at deres
tilnærming gir et betydelig bedre resultat enn konvensjonelle metoder.

9001:2015 og 14001:2015. Videre har
vi inngått et samarbeid med Kværner
AS, og vi er i gang med en reklamefilm om oss som blir produsert av
Kristoffer Joner og Chezville AS»

Noen av fordelene ved vår
metode:
• Tillater raskere sveising
• Eliminerer / reduserer etterarbeid
• For TIG / GTAW, MIG / GMAW
(Passer også maskinsveising)
• Reduserer gassbruk

En enorm gassbesparelse, bedre
kvalitet og raskere sveising:
TiTech har utviklet et enkelt konsept
kalt en Slepesko™ (på engelsk Trailing Shield®) som effektiviserer sveising av metaller som Titan, Duplex,
Super Duplex, 6Mo og rustfritt stål.
Kort fortalt er dette et verktøy tilpasset sveiseobjektet som med en stor
gassbesparelse forhindrer atmosfæriske forurensninger i sveiseforbindelsen.
Utfordringene for kvalitetssveising av
Titan og høylegerte metaller er atmosfæriske forurensninger som Oksygen
og Nitrogen.
Atmosfærisk forurensing av sveisen
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å forbedre
• Laget av lette metaller, og enkel å
bruke
• Reduksjon av sveisefeil på grunn av
bedre og lengre gassdekning (hindrer atmosfæriske forurensninger)
• 100 % bedre gassdekning i varmepåvirket sone i området bak sveisestedet
• Gir bedre kvalitet på sveisen
Med fokus på miljø og kvalitet
TiTech er sertifisert etter ISO
9001:2015 og ISO 14001:2015.
Vi mener at alle bør gjøre sin del for å
ta vare på miljøet. Vårt produkt vil utgjøre en enorm gassbesparelse - 100%
bedre gassdekning, samt forhindre atmosfæriske forurensninger.
At det videre tillater raskere sveising
og en bedre kvalitet på sluttproduktet
blir kun en bonus fra oss.
Dette er hva bransjen sier om vårt
produkt:
«Släpsko på titan är ett måste för
att möta visuella kvalitetskrav och
undvika TiO2 sprödhet i svetsen»
- Erik Sundkvist, Sr. Welding Engineer (IWE) – Metallurgist (MSc) –
Welding Inspector (NS477 - IWI) CSI (NS476 lv.II), Aker Solutions
AS
«Slepesko er ofte nødvendig»
- Håndbok beskyttelsesgass, AGA
AS
«For å sveise Titan må du bruke
slepesko»
- Mykola Dukhnivskyi, Welding
Engineer (IWE), Kværner AS
«Welding at higher currents or anything other than slow traverse speeds,
should be carried out with a Trailing
Shield / Slepesko attached to the
torch»
- The Institute of Materials, Minerals
and Mining (IOM3), Titanium in■
formation Group
SVEISEAKTUELT 04-2018  www.sveis.no

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. 1-2019 er 4. februar
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NSFs HOVED-STYRE
2018/2019
Erik V. Fusdahl, styreleder
Kemppi Norge AS
erik.fusdahl@kemppi.com - Mob: 91 88 09 87
Jan Erik Johansen, nestleder
Sveiseeksperten AS
jan.erik.johansen@sveiseeksperten.no - Mob: 95 79 87 50
Frode Johansson, medlem
Bergen Group Services AS
frode.johansson@bergengroup.no - Mob: 97 08 07 66
Helge Nesse, medlem
IKM
helge.nesse@ikm.no - Mob: 91 61 91 71
Alexandra Wichstrøm, medlem
Slagen Rør og Sveiseservice
iweld_alexandra@outlook.com - Mob: 0046-727 131 897
Steffen Overaa, medlem
OSO Hotwater AS
steffen.overaa@osohotwater.com - Mob: 41 12 09 31
Tone Hasle, medlem
DNVGL
tone.hasle@dnvgl.com - Mob: 90 14 75 08
Knut Arne Hundal, 1. varamedlem
LSI Welding AS
knut.arne@lsiwelding.no - Mob: 41 55 60 66
Magne Barka, 2. varamedlem
Aarbakke AS
magne.barka@aarbakke.no - Mob: 90 64 09 94

Totalleverandør innen
Totalleverandør
innen
sveis og kappe

sveis industrien
og kappe
industrien
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MIG WELDER

Future of welding is here!
Experience the digital WPS with X8 MIG Welder
and WeldEye welding management software.

www.kemppi.com

And you know.

Ikke glem: Bruk alltid værneutstyr før du begynner å sveise!

Lasting Connections

THE BEST FOR THE BEST.

+YRURJKYDGXHQQP§ȏHVYHLVHV§KDU%¸KOHU:HOGLQJIRUNXVS§§
WLOE\GHEHVWHVYHLVHHOHN WURGHQHIRUMREEHQ%¸KOHU:HOGLQJOHYHUHU
HOHN WURGHUDYKº\N YDOLWHWVWDELOO\VEXHRJPHNDQLVNHHJHQVNDSHUVLNUHU
N YDOLWHWHQLGLQHDSSOLNDVMRQHU

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