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Oddis og utplasseringselever
fra Gauldal VGS som får
opplæring på laserskjæreanlegget av Odd Arild
Tvervåg.
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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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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
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NSF går spennende
tider i møte
Norsk Sveiseteknisk forbund er en
interesseorganisasjon som er mer
allsidig en det mange av våre medlemmer og medlemsbedrifter kanskje er klar over.
Normalt ser dere oss og vår Daglige
Leder i form av et fagtidsskrift,
SveiseAktuelt som vi får mange
gode tilbakemeldinger på, lokale
sveisetreff i regi av NSF lokallag eller Smart Sveis konferansen som arrangeres årlig.
Vi er representert i en rekke internasjonale organer der premissene for
fremtidens standarder og reguleringer legges, fora der fremtidens
sveiseutdannelse defineres osv.
NSF står også for godkjenningen av
institusjonene som driver sveiseutdannelse i Norge, godkjenner de
som ønsker å kvalifisere seg for
videreutdannelse og vi kjemper for
en større fleksibilitet i selve fagutdannelsen slik av praktikere med
god og nyttig erfaring også finner
sin vei til ulike diplomer.
Er det en ting som er sikkert så er
det at det finnes få fagområder som
er så viktige for et sluttprodukt som
det sveiseren representerer.
Denne høsten er det gjennomført
mye godt arbeid i styret der vi har
sett på formålsparagrafer og driftsformer slik at vi er forberedt og leder bransjen inn i fremtiden på best
mulig vis.
Vi er avhengige av din hjelp og også
at din bedrift engasjerer seg i rammebetingelsene for sveisefaget, re-

kruttering og nye krav som melder
seg i form av eksempelvis digitalisering og automatisk logging av sveiseparametre, selve vaterpasset til
sveiseren og ledelsesunderlaget for
all produksjon.
Engasjementet kan rettes inn mot
deltakelse i viktige utvalg, lokallag
og seminarer i regi av NSF sine lokallag, erfaringsdeling og samarbeid
i en bransje som er i en stadig omveltning.
De senere årene har vi sett at vi i
Norge produserer med god kvalitet,
til rett tid og til en totalkostnad som
er mer enn konkurransedyktig på
mange områder. Vi ser bedrifter som
tester ut nye samarbeidsformer i
prosjekt, med fokus på gjennomføringstid, der ligger det store muligheter, samarbeid heller enn konflikt
og vanntette skott gir enorme fordeler for de ulike aktørene og oppdragsgiver.
I NSF forbereder vi nå et lederskifte,
bakgrunnen for det arbeidet som er
gjort i høst er å gi gode innspill til
funksjon, rolle og synlighet i bransjen i form av et arbeidsdokument
og målsetninger for den som vil erstatte vår daglige leder Dag Syvertsen som nå nærmer seg pensjonsalder.
Det er en spennende og allsidig stilling med stort handlingsrom og
mange kontaktflater i industri, innen
utdannelse, kvalitetssikring, ledelse,
kurs, seminarer og annet. Tips om
gode kandidater mottas med takk.

I skrivende stund er vi i ferd med å
legge siste hånd på programmet for
Smart Sveis 2020, du kan lese mer
om dette i denne utgaven og neste
utgave av SveiseAktuelt. Det blir
spennende, målet er enda større oppslutning enn sist.
De fleste er nå i ferd med å avslutte
året på best mulig måte og jeg vil
benytte anledningen til å takke styret, daglig leder og medlemmer for
et konstruktivt og utviklende samarbeid.
Lykke til med oppløpet og ha en fin
førjulstid.
Med sveisehilsen
Erik Virik Fusdahl

Norsk Transformator AS
satser på sveiserobot
Norsk Transformator AS produserer transformatorer for det skandinaviske markedet, og spenningsregulatorer for det europeiske markedet.
Bedriften er markedsleder for fordelingstransformatorer i Norge.
Lokalisert i Steinkjer
Bedriften er lokalisert i Steinkjer hvor
det er drevet transformatorproduksjon
siden 1950. Kjente industrikonsern
har opp gjennom årene bygget opp
denne virksomheten, og navn som
No-Tra-Mo, National Industri og
ABB er forløpere til dagens aktivitet i
Norsk Transformator AS. Etter at
Norsk Transformator AS kjøpte fabrikken fra ABB, så er det investert
betydelig i moderne produksjonsut-
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styr, for å øke effektiviteten og skape
konkurransekraft. Den foreløpig siste
investeringen i denne prosessen er en
sveiserobot, for sveising av transformatortanker til oljekjølte transformatorer.
HMS i fokus for sveiserne
Av denne investeringen forventer bedriften en betydelig HMS gevinst for
sine sveisere, og en merkbar kostreduksjon i denne delen av produksjo-

Daglig leder Rune Evjen.
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nen. I tillegg vil roboten bidra til en
kapasitetsøkning. Konkurransekraft
handler om høy kvalitet og lave enhetspriser, noe som også denne automatiseringen av en arbeidskrevende
prosess bidrar til. For Norsk Transformator er automatisering av arbeidskrevende prosesser en viktig innsatsfaktor for å kunne konkurrere i et
internasjonalt marked.
Sveiseroboten
Sveiseroboten som er en Fanuc
AM100id robot med spesiallaget software der operatør selv programmerer
inn nye kasser. Roboten har tre-akset
manipulator som gjør at operatør laster kasse på en side, mens roboten
sveiser på andre siden. Utstyret er levert av EGH AS i samarbeid med
EIVA SAFEX.
Roboten benyttes til sveising av
Transformator kasser av stål hvor tynneste platetykkelse er 1,2mm. Til
denne installasjonen er det valgt en
ESAB 4004i sveisemaskin og man
benytter Mison 8 gass, og ESAB OK
Autrod 12.51 tråd.
Bedriften ser allerede nå etter kort tids

kjøring at denne investeringen vil bety
mye for dem i forhold til kvalitet, effektivitet og ikke minst HMS som

også selskapets daglige leder Rune
■
Evjen har stor fokus på.

/ 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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AB Furhoffs Rostfria:

CoWelder optimerer TIGsvejseproduktionen
Den svenske VVS-industri er i vækst, og det har lagt pres på produktionslinjen hos AB Furhoffs Rostfria,
Sveriges førende producent af komponenter i rustfrit stål til VVS-branchen. Som følge heraf har virksomheden
for nylig investeret i den kollaborative svejserobot CoWelder fra Migatronic med TIG-svejseteknologi for at
kunne automatisere deres produktion.
AB Furhoffs Rostfria startede som en
lille virksomhed i Skövde tilbage i
1899 og betragtes i dag som en af
Sveriges førende specialister inden for
produktion af komponenter i rustfrit
stål. Den familieejede virksom¬hed,
der stadig har hovedkontor i Skövde,
udvikler og fremstiller sit eget VVSbrand, men servicerer også nogle af
Sveriges største industrivirksomheder.
Furhoffs har valgt at investere i automatisering som følge af den stigende
efterspørgsel efter dets produkter i de
seneste år:
– Vi tager højde for den øgede efterspørgsel efter vores produkter og serviceydelser ved at ansætte flere folk
og optimere vores produktionslinje.

Det er også derfor, vi har investeret i
en del svejserobotter, udtaler Lars
Ryefalk, markedsdirektør i AB Furhoffs Rostfria.
– Vores produkter er lavet af rustfrit
stål, og derfor TIG-svejser vi 90% af
komponenterne. Det er en udfordring,
når det gælder automatisering, fordi
de mest gængse TIG-automatiseringsteknologier og robotter på markedet
ikke lever op til vores krav.
Ny TIG-løsning forbedrer
automatisering
For at kunne klare efterspørgslen efter
automatisering i den globale svejseindustri har svejsemaskine¬fabrikken
Migatronic i Fjerritslev for nylig lan-

Markedsdirektør i AB Furhoffs Rostfria, Lars Ryefalk. - CoWelder er utrolig fleksibel;
den er så nem at betjene og indstille til alle slags produkter, at vi også er begyndt at
bruge svejserobotten til mindre serier og specialemner.
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ceret TIG-svejseteknologi til deres
kollaborative svejse¬robot CoWelder.
Furhoffs er den første virksomhed, der
har investeret i en CoWelder med
TIG-svejseteknologi, og selv om den
innovative svejserobot kun har været
en del af virksomhedens produktion i
to måneder, har CoWelder allerede
gjort et godt indtryk på dens nye kolleger:
– Vi har i mange år fokuseret på at
automatisere processerne i vores produktion. Så da vi hørte om Migatronics CoWelder med TIG, begyndte vi
at overveje, hvordan det svejsekoncept kunne gavne vores virksomhed,
og til sidst besluttede vi at investere.
Indtil nu har vi fundet en række produkter, hvor svejserobotten kan øge
vores produktivitet, forklarer Lars
Ryefalk.
– Med CoWelder behøver vores medarbejdere kun at fastgøre svejseemnerne til svejserobotten, der er udstyret med en Cold Wire Feeder (koldtrådsfremføring), som automatisk fører tilsatstråd ind i smeltebadet. Vi har
optimeret vores TIG-produktion væsentligt på grund af CoWelders effektivitet og høje svejsekvalitet.
Furhoffs producerer typisk serier på
op til 2.000 emner, men producerer
også specialserier på to eller tre emner. Tidligere var Furhoffs’ svejserobotter kun beregnet til større serier,
men den nye CoWelder gør nu også
virksomheden i stand til at automatisere produktionen af specialemner.
– CoWelder er utrolig fleksibel; den er
så nem at betjene og indstille til alle
slags produkter, at vi også er begyndt
at bruge svejserobotten til mindre serier og specialemner, fortæller Lars
Ryefalk.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2019

heder, der primært laver produkter i
rustfrit stål eller tyndplader. Svejserobottens effektivitet og høje ydeevne
kan i høj grad optimere en virksomheds produktion, siger Patrik Karlsson.
Hos Furhoffs har CoWelder allerede
oversteget virksomhedens forventninger:
– Vi er tvunget til at automatisere vores produktion for at holde os konkurrence¬dygtige på markedet. Med vores nye svejserobot ser vi et stort potentiale for yderligere at automatisere
vores produktion samt øge både kapacitet og omsætning. CoWelders effektivitet, svejsekvalitet og fleksibilitet
har oversteget vores forventninger, så
vi planlægger at anskaffe endnu en til
vores produktionslinje, slutter Lars
■
Ryefalk.

COWELDER MED TIG:

Furhoffs er den første virksomhed, der har investeret i en CoWelder med TIG-svejseteknologi.
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– Det har været en udfordring at udvikle en optimal automatiseringsløsning
til TIG-svejsning, fordi det er en ret
kompliceret proces. Men vi tror på, at
CoWelder med TIG-teknologi lever
op til svejseindustriens høje krav. Vi
ser et stort potentiale i vores løsning,
som er specielt relevant for virksom-

FAKTA

Stort potentiale
Ifølge teknisk sælger Patrik Karlsson
hos Migatronic i Sverige har svejseindustrien – specielt virksomheder, der
ligesom Furhoffs fremstiller komponenter i rustfrit stål – i mange år efterspurgt ny teknologi, der kan automatisere TIG-svejseprocessen.

• Komplet svejseløsning med en Pi
350 AC/DC strømkilde og Cold
Wire Feeder; leveres med en UR5eller UR10-robot
• Hurtig opstilling: leveres samlet
og klar til at installere i en eksisterende produktion
• Optimerer produktionen af svejseemner, uanset mængde og hyppighed
• Nem og intuitiv programmering,
selv for uerfarne robotoperatører
• Effektiv og omkostningseffektiv
automatiseringsløsning til alle
typer produktionsvirksomheder
• Brugervenlig, fleksibel og nem at
flytte rundt
• Løsningen er CE-certificeret og
kræver ingen afskærmning.
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Ny styreleder i
NSF lokalavdeling Øst
Sindre Hejberg Kentsrud overtok nylig som styreleder i NSF lokalavdeling Øst.
Sindres bakgrunn innenfor sveisefaget
startet ved Tess Produksjon. Her jobbet han som TIG-sveiser av stålslanger, kompensatorbelger og rørspooler.
Deretter begynte han hos Mar-Kem
som NDT-operatør. Her utførte han
VT, PT, MT, RT, UT og PMI for bedrifter på østlandet.
Sindre forteller at han i dag jobber hos
PG Flow Solutions som planlegger for
plateverkstedet.
Vi disponerer et fantastisk verksted på
~2100m2 med god krankapasitet og en
maskinpark i sterk vekst.
Hovedmarkedene vi jobber mot er
Energi, Marine og Akvakultur.
Produktmiksen er veldig variert og det
er stadig nye utfordringer som må løses.
I oktober sendte Equinor ut kake til
alle sine leverandører som takk for innsatsen så langt i Johan Sverdrup prosjektet.
Johan Sverdrup omtales som Nordsjø
Giganten som vil bidra med 900 milliarder kroner inn i det norsk samfunnet over de neste 50 årene.
70% av kontraktene på dette prosjektet gikk til norske leverandører på
grunn av det arbeidet norsk leverandørindustri har gjort på kostnadssiden.
Jeg mener det er avgjørende at dersom
vi skal fortsette å bygge ut prosjekter
som dette i norsk regi så må vi ikke
hvile på laurbærene og sole oss i glansen.
Vi konkurrerer i et globalt marked
hvor det er viktig med daglig utvikling og optimalisering.
Derfor er det så viktig med organisasjoner som NSF som jobber med utdanning, standardisering og kompetanseheving for bransjen.
Sindre som er en meget engasjert kar,
avslutter samtalen med SveiseAktuelt
med å si at den dagen vi slutter å forbedre oss er den dagen vi slutter å
■
vinne kontrakter.
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Montasje av kjemikalie injeksjon skid.

Produksjion av Co2-stripper for
CNE-WT AS

Ferdigstilling av kjemikalie injeksjon skid med
lagertanker.

Sindre har kontor i verkstedet og trives best ute på gulvet tett på produktene.
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Stålkontroll i 30 år
Hofstad – Trondheim Ståls lokaliteter på Hofstad næringspark

Trondheim Stål AS er en sertifisert stålentreprenør lokalisert i 5000 kvm nye produksjonslokaler på Hofstad
næringspark sør for Trondheim. Etablert 1989 – 30 års jubilant!
Trondheim Stål er sertifisert etter NS-EN1092-2, utførelsesklasse EXC3 i stålkvalitetene S355, S420, AISI316L og i
sveiseprosessene 111,135,136,138. Trondheim Stål har sertifisert sveisere iht. NS-EN 17660 armeringssveising.
Trondheim Stål tilbyr ulike typer stål/smedarbeider og vedlikeholdsoppdrag for industri, bygg og anlegg. Produktutvikling fra skisse til ferdig løsning.
Vår høyteknologiske og effektive maskinpark med bla. to laserskjæreanlegg og vannjet gjør at vi også er en av
Midt-Norges største underleverandø-

rer på tilskårede og bearbeidede detaljer. (bilde 6)
Med blant annet to store CNC-styrte
kantpresser, plate- og profilvalser og
to automatsager er vi godt utstyrt når
det gjelder prefabrikkering av plate,
rør og profiler.
Når det gjelder sveisesiden er vi vel
endra bedre skodd med to IWT’er, en

IWT-IWS-IWE: fra venstre. Bård Eidsmo – IWE, Rudi Jørgensen – leder NSF Trøndelag
og IWT, Martin Lillebudal – IWT, Kjetil Bergsmyr – IWS.
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IWS og en IWE. 85% av produksjonsarbeiderne har fagbrev og i tillegg har
vi 4 dyktige lærlinger.
Vi har også etablert egen sveiseskole
hvor vi sertifiserer og re-sertifiserer
våre ansatte, samt tilbyr eksterne aktører muligheten til å sertifisere sine
ansatte. Vi tilbyr trening og oppsveising i en rekke ulike metoder og materialer. Sveiseskolen er et samarbeide
mellom Trondheim Stål og MSG
Technology. MSG utfører sertifisering
på vegne av DNV-GL. Se www.trondheimstaal.no for mere info.
Større og mindre prosjekter blir tatt
godt hånd om av en av våre 4 prosjektledere, som fordeler tegne-/ konstruksjonsoppdrag til en av våre 5
konstruktører med ingeniørbakgrunn
eller teknisk fagskole. Ved hjelp av
Autodesk Inventor eller Tekla Structure, modellerer og framskaffer konstruktørene skjærefiler for maskiner
samt lager nødvendig tegningsunderlag for produksjonen.
HMS, kvalitet og miljø
Trondheim Stål tar HMS, kvalitet og
miljø på alvor og er sertifisert etter
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2019

– En av skoleklassene fra Charlottenlund VGS – TIP, som har vært her på omvisning
nå i høst

Oddis og utplasseringselever- to av våre utplasseringselever fra Gauldal VGS som får
opplæring på laserskjæreanlegget av Odd Arild Tvervåg.

ISO9001 og ISO14001. Trondheim
Stål har egen kvalitets/ HMS ingeniør
i 100% stilling som sørger for at lover
og forskrifter blir overholdt, og med
ansvar for at HMS og KS blir innarbeidet og utført i bedriften.
Aktiv rekruttering i nærområdet
Trondheim Stål bruker mye tid og ressurser for å rekruttere ungdommer til
fagområdene våre og har nesten til enhver tid skoleelever på utplassering.
Skolene i Trondheimsområdet kommer ofte hit for å få et innblikk i det å
være ansatt i Trondheim Stål. Vi har
også til enhver tid lærlinger innenfor
yrkesfagene platearbeid og produksjonsteknikk.
Tekst og bilder: Stein Ivar Elstad
SVEISEAKTUELT 04-2019  www.sveis.no

(Bilde 6) Trumpf laser – vårt nye fiberlaseranlegg med 94 hyllers høytlager og automatisk plukk av ferdigskårede detaljer.
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Et halvt århundre
med manipulatorer i
verdensklasse
Pemamek har designet og produsert manipulatorer for krevende sveising i nesten femti år nå. Manipulatorer muliggjør økt arbeidsfleksibilitet, produktivitet, kvalitet, og de er også gunstige for sveiserne: PEMAmanipulatorer er utviklet for å gi ergonomisk arbeidskomfort og sikre et
tryggere arbeidsmiljø.
50 års produktiv kvalitetssveising
Da Pemamek ble etablert for snart 50
år siden, i 1970, var det aller første
produktet en liten manipulator. De
første manipulatorene ble kun levert
til kunder i selskapets hjemland Fin-

PEMA APS 15000 Skymaster Positioner.
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land, men allerede på midten av 1970
begynte Pemamek å levere manipulatorer også utenfor sine landegrenser, i
første omgang til Sverige og Norge.
De første manipulatorene var kun for
ca 150 kilos arbeidsstykker, mens Pe-

mameks standard manipulatorer i dag
er beregnet for opptil ca 50.000 kilo.
Manipulatorene støtter sveiserne
i deres arbeid
Den største fordelen med bruken av
manipulatorer er at arbeidsstykker kan
justeres til best mulig sveiseposisjon dette øker sveiseproduktiviteten med
så mye som 70%. Pemameks manipulatorer er en kombinasjon av moderne
design og pålitelig, effektiv teknologi,
og de kan enkelt integreres med andre
PEMA-løsninger.
Manipulatorene er utviklet for å
kunne støtte sveisearbeidene på best
mulig måte, med funksjoner som
praktisk tilskuddsbetjening for fjernkontroll, og med økt oppmerksomhet
på HMS og ergonomi.
PEMAs serie med manipulatorene
APS Skymaster, FPS Megamaster,
HPS Headstock & TPS Tailstock og
SPS Skyhook tilbyr et bredt spekter
av kapasitet fra 250 kilo opp til 250
tonn. Sammenlignet med manuell
håndtering av arbeidsstykker, reduserer manipulatoren usikkerhet rundt
kvalitet og risiko for skader, og de
gjør det også mulig å spare tid: eksempelvis spares det med PEMA APS
opptil 700 timer per år sammenlignet
med manuell håndtering.
PEMA APS SKYMASTER - Ideell
partner for enhver sveiser
PEMA APS SKYMASTER manipulatorer er Pemameks mest populære
produkter; serien består av et bredt
spekter av standardprodukter med
kort leveringstid. Alle manipulatorer i
PEMA APS Skymaster-serien, det
største utvalget av manipulatorer på
markedet i dag, er utstyrt med justerbar rotasjons-, vippe- og høydebevegelsesfunksjon som gjør det mulig å
løfte, dreie og vippe tunge arbeidsstykker med kompleks geometri. Muwww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2019

PEMA APS 1500 Skymaster Positioner.

ligheten for for trinnløse justeringer
av arbeidsstykket garanterer optimale,
produktive og ergonomiske arbeidsstillinger for sveiseren.
Lastekapasiteten på standardmodeller
varierer fra 250 kg til 50 000 kilo. Ved
behov for større kapasitet tilbyr Pemamek kunden en spesialtilpasset manipulator.
Hver manipulator er designet in-house
hos PEMA og produsert med komponenter av høy kvalitet. Frekvensstyrte
AC-drevne rotasjonsbevegelser er
jevne og nøyaktige under alle lasteforhold.
Kraftige, hydraulisk betjente vippeog høydejusteringer muliggjør sikker
plassering av arbeidsstykket i optimale sveise- og arbeidsstillinger. Det
hydrauliske systemet er utstyrt med
innebygde sikkerhetsventiler for skader på slangen. Alle bevegelser styres
enkelt med en fjernkontroll, og operatøren kan overvåke rotasjonshastigheter fra et display.
PEMA APS Skymaster er kompakt i
størrelse, men den er bygget for store
bevegelser og designet for å takle selv
de mest robuste forholdene. Kundene
er garantert rask leverings- og produksjonsstart, og tilbys omfattende interSVEISEAKTUELT 04-2019  www.sveis.no

nasjonal PEMA-service gjennom
samarbeidet. iTec AS distribuerer
PEMA i Norge og står for levering,
igangkjøring og opplæring, samt service og oppfølging.

Ta kontakt med Salgssjef på
maskiner hos iTec, Arild Wangsmo,
på tlf: +47 95 009 351 eller
e-post: arild@itec.as, for mer
■
informasjon. www.itec.as

PEMA APS 15000 Skymaster Positioner -Dish end welding.
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Ideas become solutions.

NSF hovedstyre på
Kværner Verdal

Hovedstyret i Norsk Sveiseteknisk Forbund møtes 3 til 4 gager pr år. Møtene gjennomføres ofte i Oslo, men
kan også være ute hos en interessant bedrift. På denne måten får styremedlemmene se en spennende bedrift
samtidig som de deltar i hovedstyremøtet. Sist styremøte ble gjennomført den 16. oktober, og denne gangen
var vi invitert til Kværner i Verdal.
Foto: Kværner©

Kværner i Verdal er et verft i Verdal
kommune i Trøndelag. Verftet er en
del av det børsnoterte industrikonsernet Kværner AS. Et av de viktigste
foretaksområdene er ingeniør- og byggearbeid knyttet til moduler, stålkonstruksjoner, understell og plattformer
for oljeindustrien. På 2000-tallet har
Kværner i Verdal hatt rundt 750 ansatte, og er således en av fylkets største industriarbeidsplasser.
Verftet ble etablert som AS K. Ellingsens Mek. Verksted i 1969, og ble
oppkjøpt av industrikonsernet Aker
AS i 1970. I forbindelse med fisjonen
i Aker Solutions ASA på 2000-tallet
ble det foretatt et navnebytte fra Aker
Verdal AS til Kværner Verdal AS.
De viktigste produktene er understell
til oljeplattformer der Johan Sverdrup
har vært den største leveransen de
siste årene. 3 av 4 understelle til første
fase på dette feltet i Nordsjøen er bygget ved verftet, og stålunderstellet til
fase 2 er under bygging. Av andre
større leveranser i det siste, kan topside og understell til Valhall Flank
West-plattformen som ble levert våren
2019 nevnes. Nytilsatt verftsdirektør
Erik Stiklestad som sitter som nestleder i NSF hovedstyret viste oss rundt
sammen med ansvarlig sveisekoordinator Jørgen Fjerdingen.
Vi fikk se en bedrift med meget høy
SVEISEAKTUELT 04-2019  www.sveis.no

NSF hovedstyre under omvisning i en av produksjonshallene på Kværner i Verdal. Fra
venstre: Inge Andre Omundsen, Erik Fusdahl, Rudi Jøgensen, Jørgen Fjerdingen,
Morten Rygh, Sindre Kentsrud og Erik Stiklestad.

grad av kompetanse som produserer
noen av de mest krevende produkter
for oljeindustrien.
Styremøtet
Etter en omvisning satte hovedstyret
seg i møte der agendaen bl.a. inneholdt informasjon om NSF økonomi,
SMART Sveis konferansen 2020 og
ikke minst en diskusjon rundt fremti-

dig organisering av NSF. Her har flere
undergrupper jobbet med temaer
rundt dette. Arbeidet skal f.eks. danne
grunnlaget for jobbinstruks for ny
daglig leder som skal på plass i løpet
av første halvår 2020 da nåværende
daglig leder går av med pensjon.
NSF takker Erik Stiklestad og hans
team for hyggelig mottagelse og om■
visning på Kværner i Verdal.
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NSF Trøndelag holder
tradisjonen med Trønsk
Sveisedag levende
NSF lokallag i Trøndelag arrangerte den tradisjonelle sveisedagen den 17. oktober på Scandic Hell.
Slike arrangement er viktige for lokalavdelingene innen NSF.
Her treffes mange fagpersoner for å utveksle erfaringer og
bygge nettverk. Årets sveisedag inneholdt mange interessante
foredrag.
Etter at lokalavdelingens leder Rudi Jørgensen ønsket velkommen fikk vi høre Per Terje Lænn fra ELAS fortelle om motstandssveising – konkurransedyktig produksjon i Norge. Deretter hadde det lykkes NSF å få inn nyutnevnt verksdirektør fra
Kværner Verdal, Erik Stiklestad som snakket om erfaringer
rundt Consortium Valhall Flanke Vest.
Dgl.leder av NSF Dag Syvertsen informerte om aktiviteter
innen NSF og spesielt endringer/tillegg i opptakskriterier for
IWE utdanning. Etter lunsjpausen ventet en buss utenfor som
fraktet oss til Skala Maskon. Et interessant bedriftsbesøk er alltid et bra innslag og en fin oppdeling av en konferansedag med
mye påfyll av informasjon. Hos Skala Maskon fikk vi se en nyutviklet maskin med en robot som skulle benyttes til pakking av
brunost. En stor og kompleks konstruksjon med mye sveising av
rustfrie materialer.
Etter bedriftsbesøket gikk turen tilbake til konferansesalen og
fortsatte med foredrag og presentasjon fra selskapet Itec der
Ståle Ellingsen presenterte interessante ting for forsamlingen.
Konferansen ble rundet av med en sak rundt Industri 4.0.
Sist men ikke minst samlet deltagerne seg til en hyggelig middag som ble en fin avslutning på dagen.

Vinner av dagspremie er: Jan Sandvold (AGA WELDONOVA). Sponsor av dagspremie: Norsk sveiseteknikk (NST AS
ved Kjell Tormod Sanden).

Fra utstillingen på Trønsk Sveisedag

18
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Daglig leder av NSF Dag Syvertsen.

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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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.

Banebrytende robotsveising

Robotekspertise fra hjertet
av Danmark
Danske Inrotech A/S er ekspert på
sveiseautomasjon og utvikler smarte
og mobile robotsveisesystemer. Inrotechs konkurransefortrinn er virksomhetens egenutviklede, avanserte pro- ”
gramvare med ulike teknologilag for
sveiseplanlegging, skanning og registrering. Ved å integrere programvaren
med sveiseroboter og strømkilder fra
andre produsenter sørger den adaptive
intelligensen for fleksibel robotsveising uten CAD-overføring eller programmering.

«Vi konkurrerer med ganske gode

halvautomatiske eller manuelle prosesser. Det finnes også sektorer der utfordringen er å overbevise en mer
konservativ kundemasse om å prøve
den nye teknologien vår», fortsetter
Morten Arndal Nielsen.
Inrotech har vokst raskt og teller nå 26
medarbeidere, som er mer enn en dobling på ett år. Omsetningen er også
doblet. Med en standardisert produkt-

portefølje og ekspertise på implementering av tilpassede løsninger er Inrotech godt rustet til å videreføre denne
trenden.
Ukomplisert robotsveising
Visjonen til virksomhetens grunnlegger Flemming Jørgensen er å utvikle
robotsveisesystemer som er like enkle
å bruke som en vaskemaskin. Bruke-

T

"Jeg ønsker å ta robotsveising til en
helt«ny dimensjon, slik de avanserte
robotene har blitt tatt i bruk på det
medisinske området. Jeg vil at vårt
selskap skal være ledende, så vi
prøver hele tiden å ligge i forkant
og utnytte den beste teknologien på
markedet. Mye kan vi gjøre selv,
men når det gjelder de tingene vi
selv ikke kan levere, ønsker vi partnere som jobber tett sammen med
oss", sier Flemming Jørgensen.
Kemppi er Inrotechs hovedpartner
innen strømkilder.

«
SVEISEAKTUELT 03-2019  www.sveis.no
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Inrotechs løsninger kan gi betydelige
produktivitetsfordeler i mange ulike
områder av tungindustrien. For øyeblikket fokuserer vi virksomheten om
sektorene skipsbygging, offshore og
grønn energi, men vi ser også etter
muligheter innenfor tunge stålkonstruksjoner. Konkurransen er hard, og
Inrotechs løsninger sammenlignes
ofte med mer tradisjonelle prosesser.

”

”Inrotech startet som
en spinoff av Odense
Steel Shipyard Lindø i
2010, så det var naturlig at vi utviklet vårt første produkt innenfor
skipsbygging. Vi har
kunnskapen som er
nødvendig for å styre og
bruke roboter. Vi har
programvaren, vi har
sveiseekspertisen, og vi
har den mekaniske
designen. Alle disse
elementene inngår i
produktet som vi leverer til kundene våre,”
forteller Morten Arndal
Nielsen, Inrotechs CCO.

ren trenger ikke bry seg om hva som
befinner seg under dekselet.
«Prosjektene våre krever nøye planlegging, utforming og tid til implementering, og her trenger vi gode
samarbeidspartnere. De må være villig til å involvere seg i utviklingen for
å levere løsninger til kundene våre»,
fortsetter Morten Arndal Nielsen. «Vi
krever fleksibilitet, og der er Kemppi
gode. Takket være innsatsen deres, er
de nå involvert i 80 prosent av produktene vi leverer.
Ting som ingen andre kan gjøre
Inrotechs kjernekompetanse ligger i
selskapets avanserte programvare for
adaptiv intelligens.
«Våre løsninger skiller seg fra standardmetoden der du gjentar den
samme oppgaven hundrevis av ganger, og programmene er virkelig enkle. Vi utvikler også mer avanserte
løsninger f.eks. til skipsverft, der elementene og toleransene varierer mye.
Systemet vårt identifiserer det som
skal sveises, og hvilke toleranser som
gjelder, og deretter foretas beregninger online av f.eks. hvor mange
strenger som skal legges inn – og det
er dette som gjør løsningen vår så
unik», forklarer Rasmus Faudel, Inrotechs leder for Systems & Software.
Ulike bransjer bruker ulike teknologier, siden behovene er forskjellige.

Et effektivt verktøy for integrering
Inrotech har integrert Kemppis A7
MIG Welder i sine robotsveisesystemer siden 2017. A7 MIG Welders
nettbaserte brukergrensesnitt har utmerket seg som et effektivt verktøy
for ingeniører, som nå kan kontrollere
sveiseutstyrets innstillinger selv om
de befinner seg langt unna stedet der
systemet brukes.

med A7 MIG Welder. «Integrasjonen
med roboten skjer også mye raskere
nå. Det tar bare rundt fem minutter å
sette opp systemet.»
«Den har mange funksjoner, og med
spesialprosessene kan du sveise alt du
I

«A7 MIG Welders nettbaserte brukergrensesnitt gjør det mulig for oss å
bruke Internett til å definere paramewww.kemppi.no

«På skipsverft programmerer vi hovedsakelig
enkle kilesveiser inn i
programvaren, slik at vi
vet hva
« vi skal søke
etter. Siden sveiselengdene eller mellomrommene mellom arbeidsstykkene kan variere,
identifiserer systemet
først sveisetypene og
søker etter start- og
sluttpunktene med en
laserskanner for deretter å sveise dem», forteller Rasmus Faudel.

«I offshore-sektoren kan sveising
imidlertid bli svært komplisert, og her
brukes alle spesialfunksjonene i systemet vårt. Her stilles det også strengere
krav til sveisekvalitet enn ved skipsverft. Alle prosjektene våre gjennomføres i nært samarbeid med kunden
for å sikre at alt tas hånd om.»
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trene, sjekke feilloggen og se hva maskinen har sveiset, enten arbeidet har
blitt utført i Spania eller Kina. Uten
denne muligheten må du reise dit maskinen befinner seg», sier Rasmus
Faudel.
Ifølge Rasmus Faudel er det ikke bare
brukerstøtten som har blitt raskere

Inrotechs sveisespesialist Lars
Madsen undersøker og definerer de
riktige parameterne og programmene for sveising. Han har erfaring
med den effektive bruken av det
nettbaserte brukergrensesnittet, og
har nå et alternativ til robotens lille
display.
«Jeg bruker det nettbaserte brukergrensesnittet via en bærbar PC. Det
er en veldig god funksjon og gjør
det raskere å skrive nye programmer for roboten.»
A7 MIG Welder har innfridd forventningene hans.

ønsker. Programmer som WiseFusion
og WisePenetration er veldig effektive
til å styre lysbuen og oppnå konsekvent sveisekvalitet, og det har vi
bruk for i forbindelse med robotsveising. Selve maskinen er rask og enkel
å bruke, og trådmateren er stabil»,
legger han til.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2019

Enestående lokal brukerstøtte
Sveisestrømkilder er en integrert del
av Inrotechs produkter, og de skal aldri variere i den stabile driften av systemet.
«For oss er det viktig at A7 MIG Welder er en god maskin. Signalene er tydelige, koblingene er solide og den

SVEISEAKTUELT 04-2019  www.sveis.no

nye designen er kompakt og attraktiv.
Siden vi ofte jobber med små marginer, er det like viktig at brukerstøtten
er god, særlig gjelder dette for spesialfunksjonene som maskinen tilbyr. Vi
har også hatt behov for enkelte tilpasninger», forklarer Rasmus Faudel.
«Kemppi er en veldig god partner for

oss. «Vi er svært fornøyd med brukerstøtten vi får fra Kemppis hovedkontor i Finland og ikke minst fra den
enestående lokale brukerstøtten. Selv
www.kemppi.no
om vi stort sett finjusterer
parameterne selv, er mannskapet fra Kemppi
Danmark alltid tilgjengelig hvis vi
■
trenger hjelp.»
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Sveising under åpen himmel
Landbruksteknikk som sveiseutfordring

Traktorer, skurtreskere eller såmaskiner må tåle vind, vær
og smuss hver dag. Dermed er det uunngåelig med skader
eller slitasje, de må ofte repareres ute på jordet og er ofte
knyttet til en rekke utfordringer. I slike tilfeller er pålitelige,
mobile og allsidige sveisesystemer en viktig støtte for alle
gårdbrukere eller serviceteknikere på verksteder som
reparerer landbruksmaskiner.

Bare det å sveise en ren søm i et beskyttet rom med stabil strømtilførsel,
krever mye øvelse. For at vedlikehold
eller reparasjoner skal være vellykket
under vanskelige forhold – enten det
er manglende strømforsyning, ulendt
terreng eller selve sveiseoppgaven –
må sveisesystemer oppfylle bestemte
kriterier. Fronius tilbyr flere apparater
for nettopp disse utfordringene. De er
enkle å betjene, robuste, kraftige og
samtidig mobile: for eksempel TransSteel, TransPocket og AccuPocket.
Alle tre sveisestrømkildene har intuitiv betjening og muliggjør en stabil
lysbue og reproduserbare sveiseresul24

tater takket være digital regulering.
Programvaren bak systemene kan
oppgraderes med oppdateringer, slik
at brukerne kan dra nytte av nye eller
videreutviklede sveiseprosesser, uten
å måtte investere i et nytt sveisesystem. Sprutbeskyttelse (beskyttelsesklasse IP23) og lang levetid er andre
fordeler denne serien kan by på.
Fronius tester holdbarheten til sveisesystemene i utholdenhetstester med
krav som overgår standardene betraktelig.
Klare til bruk overalt
Særlig når det dreier seg om mobil og

fleksibel bruk ved sveising, vil valget
falle på elektrode- og TIG-sveisesystemene TransPocket og AccuPocket.
AccuPocket er den perfekte følgesvenn ved mobile sveiseoppgaver: Systemet veier kun 11 kg, inkl. litium-ionbatteriet. Under batteridrift hentes den
nødvendige strømmen utelukkende
fra batteriet. Med fullt oppladet batteri
kan sveisesystemet sveise opptil 8
elektroder på 3,25 mm i diameter eller
18 elektroder på 2,5 mm i diameter.
Hybridmodusen lar deg bruke batteriet samtidig med strømtilførsel fra
strømnettet eller en generator. Her vil
batteriets effektreserver utligne spenwww.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2019

Fleksibiliteten gjør
TransSteel 2200 til
en populær allrounder.

Med multiprosessystemet TransSteel
2200 er verksteder for landbruksmaskiner rustet for enhver sveiseoppgave.
I bruk overalt: Med AccuPocket kan reparasjoner utføres ute på jordet.

SVEISEAKTUELT 04-2019  www.sveis.no

ring inngangsstrømmen slik at den får
et tilnærmet perfekt sinusformet forløp. Denne teknologien garanterer en
stabil lysbue ved at spenningssvingninger utlignes. Slike svingninger kan
for eksempel oppstå under generatordrift som er beregnet på enfasede
sveisesystemer.
Begge sveisestrømkildene er utstyrt
med funksjoner som Softstart, HotStart og anti-stick. Disse stabiliserer
lysbuen, gjør tenningen lettere og forhindrer at elektroden gløder ut. I tillegg hjelper disse programmene teknikeren med å oppnå sveiseresultater av
høy kvalitet ved mobil service.

Allrounderen
Ved allsidige sveiseoppgaver er sveisesystemer med multiprosessevne,
som TransSteel, det perfekte alternativet, ettersom de kan brukes til MIG/
MAG-, TIG- og elektrodesveising. Et
stort pluss ved den enfasede strømkilden er de mange karakteristikkene,
blant annet for aluminiums- og kobber-silisium-legeringer. TransSteel har
dessuten to gassmagnetventiler, noe
som sørger for enkelt bytte fra
MIG/MAG til TIG. En annen fordel
for brukeren er den enkle håndteringen – brukeren er klar til å sveise
med kun tre enkle trinn. Du trenger
25



ningssvingninger og forhindrer at
nettsikringen utløses ved overspenning. Strømmen kan også hentes utelukkende fra strømnettet. På grunn av
lavt strømopptak holder det med en
vesentlig mindre – og dermed mer rimeligere – transformator på to i stedet
for åtte kilovoltampere.
Hvis det ikke er batteri tilgjengelig for
spenningsutligning, som ved robuste
TransPocket, kommer PFC-teknologi
(power factor correction) inn i bildet.
PFC-teknologi bruker strømnettet på
en effektiv måte og unngår reaktiv
ytelse. For å oppnå dette modellerer
en automatisert effektfaktorkorrige-

Norsk Sveiseteknisk Forbund er et av Norges eldste fagforbund.
Totalt er det ca 600 personlige og 100 bedriftsmedlemmer.
Organisasjonen er bygget opp med 8 lokalavdelinger.

Da vår nåværende daglig leder går av med pensjon søker vi

Daglig leder/
generalsekretær
Dine hovedoppgaver blir å bringe vårt fagforbund videre med de
mål, støttespillere, den kompetanse, de samarbeidspartnere og
den finansieringsform som er påkrevet.
Vi er avhengige av å synligjøre vårt formål og en strukturert,
utadvendt og operativ stil er viktig for å lykkes. Du evner å se
muligheter også i kursvirksomhet og rekrutterer nye medlemsbedrifter og medlemmer som står som en samlet enhet og
fremmer fagets interesser.
Vi er ansvarlig for godkjenningsordningen for utdanningen av
sveiseinspektører og sveisekoordinatorer i Norge og deltar i
internasjonale forbund.
Økt synlighet i form av sosiale medier i tillegg til å stå for et godt
fagtidsskrift SveiseAktuelt ligger i ansvarsområdet.
Du må kunne arbeide selvstendig og målrettet, være strukturert og
ha gode samarbeidsevner. Du må inneha kunnskap om sveisefaget
og ha forretningsmessig forståelse og se muligheter for bl.a. å
etablere nye områder for inntjening. Det vil være en fordel om du
også har erfaring fra industrivirksomhet.
Kjennskap til IIW og/eller EWF vil være positivt. Det samme når det
gjelder offentlige/private og frivillige organisasjoner og
støtteordninger. At du har gode IT kunnskaper og behersker
engelsk skriftlig og muntlig er en selvfølge.
For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig leder
Dag Syvertsen på tlf 41 59 69 55, dag@sveis.no eller
hovedstyrets leder Erik Fusdahl på tlf 91 88 09 87,
erik.fusdahl@kemppi.com.

Skriftlig søknad sendes hovedstyrets leder Erik Fusdahl
pr e-post innen 31.12.2019
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AccuPocket er enkel å bære – inklusive batteri veier den kun 11 kg.

bare å stille inn tilsatsmaterialet som
skal sveises, tråddiameteren og gassen
som skal brukes.
Andre særegenheter omfatter TACfunksjonen samt punkt- og intervallsveising. TAC hjelper deg med å sette
heftepunkter: For at to smeltebad skal
kunne smelte sammen, settes de i bevegelse av pulslysbuen. Funksjonen
er også praktisk ved sveising av tynne
plater uten tilsatsmateriale. Punkt- og

intervallsveising er også tiltenkt fuging av tynne plater, ettersom varmetilførselen er lavere.
Men uansett hvilken sveisestrømkilde
du velger, må de alle fraktes til stedet
der de skal brukes. Fronius tilbyr derfor en passende verktøykoffert, ikke
bare for sveisesystemet, men også for
det nødvendige tilbehøret for profe■
sjonell bruk på stedet.

Verktøykofferter byr på
plass til sveisesystemer
og det nødvendige tilbehøret – slik blir alt lett tilgjengelig, også ved mobil
bruk.

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

Fronius International GmbH
Fronius International er et østerriksk
selskap med hovedsete i Pettenbach
og med øvrige anlegg i Wels, Thalheim, Steinhaus og Sattledt. Selskapet har 4760 ansatte på verdensbasis
og arbeider innenfor områdene sveiseteknikk, solcelleteknologi og batteriladeteknikk. Fronius har 30 internasjonale selskaper og representanter i
over 60 land. Dette gir en eksportandel på ca. 92 %. Innovative produkter
og tjenester samt 1253 tildelte patenter gjør Fronius til innovasjonsleder på verdensmarkedet.
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Kraftsenter for sveis åpnet
ved TESS Vest i Bergen
Digitalisering, roboter, sertifiseringer og alt innen sveisetilsett- og tjenester er samlet på ett sted under kraftsenter for sveis på Kokstad.
– Dette er en stor dag for oss. Vi har
satset mye på å virkelig bli et kraftsenter. Det er mange kriterier som
skal oppfylles for at vi kan kalle oss
det. Takk til alle som har bidratt, sa
Erlend Gjerdevik, daglig leder av
TESS Vest under åpningen av kraftsenteret for sveis ved TESS Vest på
Kokstad i Bergen.
– Sveising må kunne sies å være en av
verkstedindustriens aller viktigste metoder. Historia om sveising startet for
alvor på begynnelsen av 1900-tallet,
med utviklinga av sveiseelektroder.
Dette var en stor og viktig innovasjon
som ganske raskt fortrengte andre metoder. Den var heilt avgjørende for å
holde skipsfarten i gang under den andre verdenskrigen, og i gjenoppbyggingen etter krigen. Sveiseteknikken
har vist seg å væra svært viktig i utviklinga av olje- og gassindustrien.
Men som i alle andre næringer, må
teknologien heile tida videreutvikles. I

Pål Kårbø åpnet ved å legge sin første sveis. Her får han instruksjon av Arild Eidsvåg
fra TESS Vest.

dag er det kanskje i digitalisering og
automatisering det største innovasjonspotensialet ligger, sa fylkesvaraordfører Pål Kårbu da han foretok den
offisielle åpningen.
Han mente at Kraftsenter for sveis er
viktig for det nye Vestland fylke. Det
nye storfylket bør ta en ledende rolle
når det gjelder grønn konkurransekraft, digitalisering og kompetanseutvikling, understreket varaordføreren.

Under selve åpningen kunne de fremmøtte teste sine egne sveiseferdigheter på en
simulator fra Lincoln Electric. Vinneren ble Håkon Nummedal, formann ved HMR
Voss. Her er det Erlend Gjerdevik som prøver.
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Sertifiseringer
Wangen sveis som etter oppkjøp er et
heleid TESSfirma, har innredet en
egen avdeling for sertifiseringer og
testing av sveisere, loddere og maskiningeniører.
– Her forventer vi at det blir god etterspørsel, sier Dag Wangen. Han har
bygget opp firmaet, men trekker seg
nå tilbake og overlater det faglige til
Jimmy Jahren og TESS.
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2019

Utstillere fra ESAB, Flexovit, 3M,
Kobelco, JD sveiseservice, MAscot,
Binzel, Reglo, Castolin, Lincoln Electric, Nippon gases, Voestalpine, Kiwa
Norge og TESS produksjon bidro med
det nyeste innen produkter, kunnskap,
maskiner, roboter og tilsettmaterialer.
Bærekraftsmål
Fylkesvaraordføreren hadde registrert
at TESS prøver å konkretisere FNs
bærekraftsmål og invitert sentrale aktører i leverandørindustrien for å diskutere hvordan virksomheten kan bidra til å nå målene.
– Det lover godt for framtiden. Vi må
alle prøve å strekke oss litt ekstra for å
nå disse målene. Det positive er at det
ser ut til å bli et konkurransefortrinn.
Kundene setter i stadig større grad
krav til grønn produksjon og grønne
tjenester. Fremtidens bedrifter må
derfor ta disse målene på alvor, sa
■
han.

Dag Wangen i det TESSeide firmaet
Wangen sveis.

Praxair er nå Nippon Gases
konnichiwa = hei

Vi er stolte av vår nye logo og slagordet
«The Gas Professionals».
Vi skal fortsette å gi våre kunder
den samme gode servicen
som de forventer og fortjener.
Som en del av japanske
Taiyo Nippon Sanso Corporation
er vi en global aktør med tilgang på
ny teknologi og kunnskap. Samtidig
har vi en stolt norsk industriarv
³ñ®®³ÛÀÈ¨v®Ã§§®
forhandlernett har vi en lokal forankring,
som sikrer deg de produktene
du trenger, når du trenger dem.

Les mer på nippongases.no
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Medlemsmøte NSF Rogaland
med interessante foredrag
Norsk Sveiseteknisk Forbund lokalavdeling Rogaland arrangerte nylig et
medlemsmøte i Stavanger. Møtet
samlet rundt 40 interesserte medlem-

mer som fikk presentert foredrag om
ulike tema. Møtet ble åpnet med at
lokalavdelingens leder Inge Andre
Omundsen ønsket velkommen.

Gotthard Mälzer fra Equinor foreleser om standardisering.
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Daglig leder i NSF hadde tatt turen fra
Oslo for å informere om viktige nyheter for personer med IWT diplom som
fortsettelse side 41

Kristian Jørgensen fra Aker Solutions.
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Contiga – store på stål også
Contiga har siden 80-tallet produsert stål på produksjonsanlegget på Roverud utenfor Kongsvinger, og har de
siste årene blitt den største leverandøren av bæresystemer i stål og betong i Norge.
De fleste byggene i Barcode i Oslo er
levert av Contiga, som prosjekterer,
produserer både stål- og betongelementer.
Contiga AS er en del av HeidelbergCement Group, og er med sine 500
ansatte en av de største aktørene i
Norge på bygging av prefabrikkerte
råbygg. Ni fabrikker, hvorav syv betong og to stål, går for fullt hele året
for å tilfredsstille etterspørselen etter
alle type bolig og næringsbygg. I den
årlige omsetningen på litt over en milliard inngår ca 7000 tonn stål, både i
rene stålbygg, men aller helst i kombinasjonbygg stål/betong.
Den siste tids konkurranse med mas-

sivtre- i tillegg til generelt økt fokus
på miljø, har medført stort fokus på
klimaeffektive løsninger, både innen
betong og stål. For betong sin del har
det optimale hulldekket redusert co2utslippet med 40% bare de siste to år.
For stål sin del er det økt fokus på resirkulerte materialer og miljødeklarasjoner etterspørres mer og mer.
Bygging med stål gir fleksible og
formbare løsninger. Stålets styrke gjør
at konstruksjonene blir slanke og fine.
Sveising gir nøyaktige og fleksible
knutepunkt, i tillegg til at skjøting av
profiler med sveis sørger for lite svinn
av materialene.
Stålets strekkapasiteten er stor og

kreftene kan overføres i flere retninger. Sammen med betong løses de
fleste byggene på en mer eller mindre
enkel måte.
Det er stadig store og spennende bygg
å jobbe med i både Oslo og andre deler av landet. Et av byggene som Contiga har jobbet med det siste året er et
større kontorbygg for Veidekke i
Kværnerdalen i Oslo. Internt kalles
prosjektet for Freserveien og har gitt
alle avdelinger i bedriften utfordrende
og spennende oppgaver.
Det gikk med ca 650 tonn stål til Freserveien, som er et 13-etasjers(11 etasjer +2 kjelleretasjer) kontorbygg på
ca 33000m2.

Kontorbygget i Freserveien i Kværnerbyen, med planlagt ferdigstillelse høsten 2019.
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Barcode i Oslo.

Vi har fått tatt i bruk hele produktportoføljen, og har levert underliggende
bjelker, oppsveiste hatteprofiler med
støpeskasser, stålsøyler, betongfylte
stålsøyler, vindfagverk, gitterdragere
og glasstaksbæring.
Bygget har varierende geometri i alle
etasjer og har 3 utkragede deler i 6 til
10 etasjer. Det er veldig tydelig at det
ikke er en ingeniør som har tegnet utformingen av dette bygget, for da
hadde det nok fått en mye kjedeligere
utforming. Her finnes både åpninger,
sprang, utkraginger og avvekslinger i
massevis.
Spesielt de utkragede delene av bygget har bydd på utfordringer.
Det ble i utviklingsprosessen gjort den
del vurderinger for å se på materialvalg til disse utkragerne, og etter
grundige vurderinger ble mest mulig
stål sett på som den beste løsningen
for å få løst kreftene. Utkraginger av
denne størrelsen gir selvfølgelig store
krefter, og strekk er ikke det betong liker best. Betongsøyler ble byttet med
betongfylte stålsøyler (som også står i
mot brann), mens betongbjelker ble
erstattet med oppsveiste profiler med
støpekasser for å få til fleksible løsninger av fasaden. Det ga arkitektonisk veldig fine løsninger for arkitekt
og kunde.
Sveising i fabrikk er som regel å foretrekke foran sveising på byggeplass,
men på Freserveien har det heller blitt
ja takk begge deler. Til tider har det
gått mange mann og sveist koblinger
mellom hulldekker i dagevis.
SVEISEAKTUELT 04-2019  www.sveis.no

Teknologien har kommet langt i byggebransjen, men helt automatisk går
fremdeles ikke byggingen. Mye kappes automatisk direkte fra datagenererte filer og noe sveises med sveiseroboter. Men de mest kompliserte utformingene løses fremdeles best av
dyktige fagarbeidere. For å få til detaljeringen av spissen ytterst på taket
måtte sveiserne få hjelp av 3d-model-

ler for å få det til som ønsket. Bruk av
3d-modeller har vist seg som et uvurderlig verktøy i alle deler av byggeprosessen.
Et prosjekt av et slikt omfang og størrelse gjør at man får testet hele arsenalet av løsninger. Kreativiteten utfordres og erfaringer gjøres. Læringsutbyttet har vært enormt, så nå er ingen
utfordringer for store lenger.

Contiga leverte i 2018 var Nye Nidarøhallen i Trondheim.
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Additive manufacturing –
har du kontroll på atmosfæren?
Additive manufacturing er på full fart
inn i industrien med nye og spennende
produksjonsmetoder. I Norge ser det
ut til at de fleste aktørene ennå er på
teststadiet og produserer i småskala. I
Europa derimot er det flere og flere
som satser stort og prøver seg på serieproduksjon. Uavhengig av om man
driver stort eller smått er det viktig at
alle parametere man velger å benytte i
produksjonen er testet ut og kvalitetssikret slik at delene som produseres
tilfredsstiller alle krav som forventes
av de. Akkurat som med sveising og
EN 3834.
Innenfor Additive Manufacturing finnes det flere ulike metoder for såkalt
3D printing av metall. En av metodene som benyttes er det som kalles
Laser metal fusion (LMF). LMF foregår ved at en høy effekt laserstråle
skanner over en seng av metallpulver
og sintrer pulveret til den fasongen
som laserstrålen tegner i pulveret. Etter at laserstrålen har scannet et lag
senkes sengen et lite hakk, en mekanisme legger et nytt lag metallpulver

Linde ADDvance O2 precision i arbeid.
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over sengen og laserstrålen gjentar
scanningen. Slik fortsetter det helt til
man har bygget den strukturen man er
ute etter. Hele prosessen foregår inne i
et stengt kammer med en kontrollert
gass atmosfære som enten er inert, eller aktiv slik at man kan optimalisere
printingen av de ulike produktene.
Ved ordinær gassveising er vi opptatt
av å holde alle forurensninger unna
smeltebadet. Enten med dekkgass,
bakgass eller ved å kombinere disse.
Om ikke kan det gå ut over kvaliteten
og sikkerheten. Vi kan og benytte aktive gasser som gir oss ulike fordeler
under sveisingen, som for eksempel
bedre innbrenning eller mer stabil lysbue. Samme prinsipper gjelder også
for 3D printing.
Et av satsingsområdene for 3D printing av metall er flyindustrien. Fordelene er så mange at her satses det
stort. Linde som gass selskap deltar
aktivt også i denne satsingen. Vår
kompetanse strekker seg langt utover
gassmolekylene og utstyret som leverer disse frem til printeren. Vi har en

Kai Arne Trollerud.

egen forsknings- og utviklingsavdeling utenfor Munchen hvor det kun
jobbes med additive manufacturing.
Blant annet har vi metallurger som
jobber med ulike aspekter rundt metallpulveret, og vi har spesialister som
forsker på atmosfæren inne i kammeret.
Om en bedrift har 10 like 3D printere
stående i samme rom satt opp med de
samme parameterne, og med samme
råvarer, vil man oppleve at resultatene
vil variere fra maskin til maskin. Resultatene kan også variere fra dag til
dag. Dette vil i verste fall resultere i
manglende repeterbarhet i produksjonen, og det vil ikke være mulig med
for eksempel serieproduksjon. Årsaken er utilstrekkelig kontroll med atmosfæren i printerens kammer.
Den største utfordringen ved såkalt
LMF printing er fukt molekyler
(H2O) som befinner seg i, eller oppstår i kammeret under printing. H2O
molekylet spaltes av laseren og danner hydrogen og oksygen. Avhengig
av hva slags metall som printes påvirkes dette i ulik grad av hydrogenet og
oksygenet. For eksempel kan det være
en utfordring at oksygenet danner
missfarging på 3D printede titan eller
www.sveis.no  SVEISEAKTUELT 04-2019

aluminium komponenter, eller at
hydrogenet reduserer den relative tettheten og derav styrken til den printede
komponenten.
Det er derfor avgjørende med kontroll
på atmosfæren uansett metaller som
printes, men det er ekstremt viktig
med atmosfærekontroll ved printing
av for eksempel titan og aluminium.
Som verdens ledende industrigassleverandør har Linde utviklet løsninger
for å kontrollere dette aspektet ved
LMF printing. Vi samarbeider med

mange av de store industrikonsernene
i Europa for å hjelpe de frem til identiske forhold rundt 3D printingen.
Målet er å sikre kvalifiserte metoder
slik at kvaliteten og derav repeterbarheten ligger innenfor alle akseptkriterier hva angår for eksempel hardhet,
bruddfasthet, flytegrense, forlengelse
og utmattingsfasthet. Selve kjernen i
disse løsningene er vår Linde ADDvance® O2 precision. Enkelt forklart
er dette et kabinett som koples sammen med selve 3D printeren og gass-

forsyningen slik at den kan overvåke
og kontrollere atmosfæren i kammeret
gjennom hele printingen. Den logger
alle måledataene sine kontinuerlig.
Disse kan enkelt hentes ut og sammenstilles med andre parameter for på
denne måten bidra til å kvalifisere metoden.
Ønsker å vite mer? Kontakt AGA AS
v/Kai Arne Trollerud,
WELDONOVA® Process Support
Mobil: 91339277 / e-mail:
kai.arne.trollerud@no.aga.com

Videregående skoler fortsetter å velge
sveiseutstyr fra Kemppi
Fornøyde lærere og elever hos Kristiansund Videregående Skole i Møre & Romsdal som tirsdag 29.10-19
fikk levert 10 stk. Kempact 323A og 10 stk. Kemppi
Beta 90A sveisemasker. Maskinene er levert fra vår
dyktige forhandler Ralf Skram i Kristiansund.
Maskinene vil bli brukt i den daglige sveiseopplæringen på skolen. Fordelene med å bruke denne maskinen på skole er at du kan skifte mellom synergisk og
manuell innstilling i det store og oversiktlige panelet. I
manuell innstilling stiller man inn trådmating og spenning uavhengig. I synergisk innstilling stiller man inn
trådmatingen, og spenningen følger etter. Man kan også
forandre visning i displayet til å vise strømstyrke istedenfor matehastighet og man kan lett stille inn den
strømstyrken man skal bruke.
I skolesammenheng vil elevene lettere forstå sammenhengen mellom trådmating, sveisestrøm og buespenning.
Kempact RA serien kommer i forskjellige utgaver, der
man kan velge mellom 180A, 250A og 320A. En av
funksjonene basert på ny teknologi, reduserer energi-

Rune Bjerkeseth (tv.) og Clas Emil Kjøl (TIP lærer).

kostnaden med konvensjonelle trinnregulerte strømkilder. Man kan også velge multivolt maskiner. Da skifter
den automatisk fra 400V til 230V, alt du trenger å gjøre
er å bytte støpsel etter hvilken nettspenning som er i
verkstedet eller der du skal sveise.
Det er lys i kabinettet for enkelt trådbytte i dårlig lys.
Andre fordeler er serviceindikator som melder ifra om
rutinemessig vedlikehold av trådbanen. Det intrigerte
vogndesignet gjør flaskehåndtering og flyttingen av
maskinen enklere og sikrere.
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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 og NORSOK M601 og M101.
Ved bruk av tidligere kvalifiseringer (WPQR) kan det bli påkrevet
å utføre produksjonstester.
I tillegg til bevitnelse, destruktiv testing (DT) og ikke destruktiv testing
(NDT) av WPQR kan vi også levere produksjonstester raskt og effektivt.
For mer informasjon: Atle.Mossige@kiwa.com | Tlf.: 454 11 329

www.kiwa.no

18 IIW kommisjoner
I denne og de neste utgavene av SveiseAktuelt vil du finne artikler om de ulike kommisjonene innen IIW. Det finnes i alt 18 kommisjoner som jobber med hvert sitt fagområde. Denne artikkelserien er ment som en informasjon om hva de jobber med og hvordan
man eventuelt kan bli medlem. Det er faktisk mulig å bli medlem, men det er via NSF som er det norske medlemmet av International
Institute of Welding (IIW).
Artiklene er på engelsk siden de er skrevet av kommisjonenes ledere. IIW er en internasjonal organisasjon med over 60 medlemsland.
Ledere og medlemmer kommer fra medlemslandene og språket er derfor engelsk. Vi har kommisjonsledere fra USA, Tyskland,
Østerrike, Japan, England, Korea, Norge, Italia og Kina.

C-IV
Terms of Reference Template [IIW
Working Unit IV]
1 Scope and objectives
Commission IV operates like a “think
tank” for scientists, engineering and
technical personnel who are involved
in the research, development and application of power beam processing
technologies including laser, laser-hybrid and electron beam welding processes. These processes are in a continuous state of rapid development and
advancement as new technologies and
innovations offer a nearly unlimited
array of welding, joining and processing opportunities. Technical and scientific presentations by Commission

members give attention to new processes, process modelling, mechanical
properties of endproducts and environmental health and safety. The
Commission is especially active in the
study of the application of power
beam processes to novel and otherwise difficult to weld materials like
high-strength steels, stainless steels,
light alloys, dissimilar materials and
coated products.
Together with Commission I and
Commission XII and Study Group212, the Commission works to establish more reliable welding and joining technologies with higher productivities through a deep understanding
of the physical phenomena governing
beam processes. In this joint group especially the laser based additive ma-

Leder av kommisjon IV Herbert Staufer.

Kommisjon IV med underkommiteer.
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nufacturing process will be investigated.
2 Key Objectives and deliverables
The key Objectives that CIV is responsible for are:
• To provide fundamental technological knowledge about power beam
processes in respect to weldability
of different material
• To develop adequate process parameters
• To take care of relevant EN ISO
standards
3 Composition and Membership
CIV follows the IIW Working Unit regulations and is cooperating together
with C-XII, SG212 and C-I
3.1 Officers and terms
Chair and Vice Chair
The Chair serves for up to two
terms of 3 years each. Extensions
may be granted with special permission of TMB and/or BOARD
Chair organizes meetings (agendas and minutes) and approves
documents for consideration at
meetings.
Vice Chair acts as Chair in Chairs
absence.
3.2 Membership
Delegates and members are nominated by IIW Member Societies
who have an interest/input in the
subjects covered by the scope stakeholders.
3.3 Subordinate WU’s
• Subcommission CIV-A: Laser
Beam Processes
In this subcommission laser beam
processes of most important
metals are considered. The focus
is to understand the process parameters in laser welding. (laser
power, focal diameter, wavelength, influence of heat input,
dissimilar joints)
• Subcommission CIV-B: Electron
Beam Processes
In this subcommission electron
beam processes of most important
metals are considered. The focus
is to understand the process parameters in electron welding. (electron beam power, focal diameter,
vacuum, influence of heat input,
dissimilar joints)
• Subcommission CIV-C: LaserArc Hybrid Welding
In this subcommission laser-arc
38

hybrid processes of mainly Steel
and Aluminium are considered.
The focus is to understand the
combined process parameters in
laser-arc-hybrid welding. (distance laser-arc, process plasma,
laser parameter, arc parameter, influence of heat input)
4 Operational responsibilities
Typically twice a year at the IIW Annual Assembly and one intermediate
spring meeting (in conjunction with
CI, C-XII, and SG212)
5 Accountability
Governance. CIV has no governance
accountabilities.
Reporting Responsibilities. CIV
Chair reports directly to the TMB.
Financial. CIV has no financial dealings and therefore has no financial responsibilities.
Conduct. These are in accordance
with the IIW Constitution, Code of
Conduct and IIW value statements.
6 Disbandment
IIW WU CIV can be disbanded at the
discretion of the IIW BOARD of Directors.

C-1
Terms of Reference [Commission I]
1 Scope and objectives
Commission I covers a broad range of
topics within the welding and joining
communities. Our commission has
three sub-Commissions, C-I-C, C-I-E,
and C-I-F. Between these three subcommissions, we cover surfacing,
thermal spray, thermal cutting and the
various forms of additive manufacturing processes. Our objective is to
provide the welding research community a place to present the latest work
in these areas, while also providing
the manufacturing community with a
venue to discuss manufacturing issues
and the latest in equipment design.
2 Key Objectives and deliverables
• We deliver a venue for researchers
to present and then publish information about these processes in Welding in the World;
• We provide a venue where manufacturers can discuss latest innova-

tions in these processes;
• We hold joint meetings with other
Commissions to cross fertilize ideas
about our process areas and their
appropriate characterization and
property analysis;
• We discuss standards and how they
impact the industry and how we can
help with worldwide standardization; and
• We provide white papers and other
documents to IIW on how to best
lead the industry in these process
areas.
3 Composition and Membership
3.1 Officers and terms
The following officer structure
exists for Commission I:
Subcommission C: Directed
Energy Deposition Additive Manufacturing and Surfacing
Subcommission E: Thermal Cutting and Related Processes
Subcommission F: Powder Bed
Fusion Additive Manufacturing
and Related Processes.
The present officers are:
Subcommission C: Zhenying Liu
(chair), Warren Miglietti (vice
chair)
Subcommission E:
Michael Schnick (chair)
Subcommission F:
Stewart Williams (chair)
Chair serves for up to two terms
of 3 years each. Extensions may
be granted with special permission of TMB and/or BOARD
Chair organizes meetings (agendas and minutes) and approves
documents for consideration at
meetings.
3.2 Membership
Delegates and members are nominated by IIW Member Societies
who have an interest/input in the
subjects covered by the scope. We
encourage other experts and
young professionals to provide input to our meetings and technical
literature.
3.3 Subordinate WU’s
• Subcommission C: Directed
Energy Deposition Additive Manufacturing and Surfacing
o Surfacing
o Thermal and Cold Spray
o Wire-based AM Processes
• Subcommission E: Thermal Cutting and Related Processes
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sion I reports to the TMB.
Financial. Commission I has no financial dealings and therefore has no financial responsibilities. Any financial
implications would be dealt with
through the IIW CEO and IIW budget.
Conduct. These are in accordance
with the IIW Constitution, Code of
Conduct and value statements and the
law of the land

4 Meeting frequency
Commission I holds a three day long
meeting, along with joint meetings at
the Annual Assembly. Early each year
we hold a joint intermediate meeting
with other commissions with related
topical areas.

7 Disbandment
Commission I can be disbanded at the
discretion of the IIW Technical Management Board.

5 Operational responsibilities
We assist in providing information for
interested standards organizations on
working toward international harmonization of standards. We provide guidance and input to the TMB, especially with respect to the AM industry.

Terms of Reference Template
[detail IIW Working Unit]

•

6 Accountability
Governance. Commission I reports to
the TMB.
Reporting Responsibilities. CommisSVEISEAKTUELT 04-2019  www.sveis.no

C-II
1 Scope and objectives
Commission II is focused mainly on
welds produced by arc welding and on
the filler metals which are used therefore. Its activities are set on the metallurgy of weld metals, the influence
of the chemical composition and minor elements on the mechanical, corrosion and damage weld behavior and

on the reliability of welds in practical
service.
The Commission work is determined
by various issues of filler metal optimization and development in respect
to metallurgy, new material grades,
new arc welding processes and practical applications. Microstructural interpretation of weld metals, establishing
of adequate test procedures for welds
and standardization activities in the
area of filler metal specifications for
arc welding are thereby the main
tasks.
Although there is a thematic overlap
with other IIW commissions in some
general technical topics of interests,
the differentiation to other commissions, especially to Commission IX, is
the technical approach to these topics.
While Commission II focuses on the
weld metal by a technology driven approach other Commissions are focusing on base metals which are subjected to welding from a more scientific
point of view.
2 Key Objectives and deliverables
The key Objectives that CII is responsible for are:
• To provide fundamental technologi39



o Plasma Cutting
o Oxy-fuel Cutting
o Laser Cutting
o Joint Preparation
Subcommission F: Powder Bed
Fusion Additive Manufacturing
and Related Processes
o Powder-based AM Processes
o Powder-based Surfacing
Processes

cal knowledge about weld metals in
respect to metallurgy, influence of
alloying-, minor elements and impurities
• To develop adequate weld metal
testing guidelines
• To perform round robin tests to evaluate
• To take care of relevant EN ISO
standards
3 Composition and Membership
CII follows the IIW Working Unit regulations
3.1 Officers and terms
Chair and Vice Chair
The Chair serves for up to two
terms of 3 years each. Extensions
may be granted with special permission of TMB and/or BOARD
Chair organizes meetings (agendas and minutes) and approves
documents for consideration at
meetings.
Vice Chair acts as Chair in Chairs
absence.
3.2 Membership
Delegates and members are nominated by IIW Member Societies who
have an interest/input in the subjects
covered by the scope - stakeholders.
3.3 Subordinate WU’s

Medlemsmøte NSF med...
fortsettelse fra side 31

ønsker å videreutvikle seg til IWE.
Dette er tidligere informert om i SveiseAktuelt. Denne saken har skapt stor
interesse. Aktuelle personer som er
interessert i dette kan holde seg oppdatert ved å lese SveiseAktuelt eller
følge med på www.sveis.no der det løpende vil bli informert om status i saken.
En representant for Universitetet i Agder informerte om deres tilbud om
IWE utdanning.

• Subcommission CII-A: Metallurgy
of Weld Metal
In this subcommission metallurgical
aspects of weld metals are considered. The focus is on the constitution
of weld metal (microstructure, microalloying, dilution effects, influence of heat input, dissimilar joints)
and on hydrogen (interaction with
the microstructure, damage phenomena, measurement, cold cracking
susceptibility of steels).
• Subcommission CII-C: Testing and
measurement of Weld Metal
This subcommission mainly deals
with test procedures for weld metals
in respect to hot and cold cracking,
microfissuring, corrosion resistance, delta ferrite, chemical analysis and microstructure prediction.
• Subcommission CII-E: Standardization
Subcommission II-E follows weld
metal testing standards which were
established in Commission II, coordinates the review of ISO filler metal standards which are under systematic review and provides collected
comments from Commission II to
ISO TC44 SC3 and SC9. It also observes the developments in the standardization of the measurement,

Internasjonal Standardisering av Sveisebransjen var også et tema som fikk
tilhørerne til å lytte interessert. Denne
gangen til Gotthard Mälzer fra Equinor.
Den faglige delen av medlemsmøte
ble rundet av med et foredrag om Digital Produksjons Monitorering. Kristian Jørgensen fra Aker Solutions fortalte om hva dette betyr for Sveiseren
og for Sveiseingeniøren.
Et siste punkt på agendaen denne
kvelden var et hyggelig måltid der deltagerne kunne pleie sine kontakter i
sveisebransjen, og kanskje etablere
noen nye.

analysis, characterization, and reporting of welding fume.
• A further activity of this subcommission is to conduct round-robin
tests as required to support the activities of Commission II and to establish best practice documents.
4 Meeting frequency
• Typically twice a year at the IIW
Annual Assembly and 1 intermediate spring meeting (in conjunction
with CIX)
5 Operational responsibilities
6 Accountability
Governance. CII has no governance
accountabilities.
Reporting Responsibilities. CII Chair
reports directly to the TMB.
Financial. CII has no financial dealings and therefore has no financial responsibilities.
Conduct. These are in accordance
with the IIW Constitution, Code of
Conduct and IIW value statements.
7 Disbandment
IIW WU CII can be disbanded at the
discretion of the IIW BOARD of Di■
rectors.

Det at lokalavdelingene inviterer medlemmene til slike samlinger er viktig
ikke bare for å spre informasjon og
opplysninger om sveisefaget, men
også for å bidra til at medlemmene
opprettholder et kontaktnettverk som
kanskje en dag kan være viktig om
man står i en situasjon der man
trenger å diskutere en oppgave med en
eller annen person.
En oppfordring går med dette også til
andre NSF lokalavdelinger om å forsøke seg med lignende arrangemen■
ter.

Frist for annonser og stoff til SveiseAktuelt nr. 1-2020 er
Materialfrist 10. januar – Utgivelsesdato 5. februar
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WelderMate
– autonomt sveisesystem for elektroder
på smelteverk
Den 24. oktober lanserte MOMEK Group sitt nye autonome sveisesystem, WelderMate. Systemet er tilpasset
sveiseprosessen for skjøting av Söderbergelektroder i et krevende miljø inne på smelteverk.
Med WelderMate i smelteverket forbedres sveisekvaliteten, sporbarheten,
samt at HMS løftes til et nytt nivå.
HMS-gevinstene oppnås ved at sveiseren får avlastning fra statisk arbeid,
samt at sveiserens nye operatørrolle
gir en helt annen årvåkenhet for potensielt farlige situasjoner som kan
oppstå inne på smelteverket.
WelderMate utnytter en rekke nye
teknologier, og måten teknologi er
sydd sammen i WelderMate sikrer et
grensesprengende resultat innen robotsveising.
Roboten som brukes er av type kollaborativ robot (Cobot) som gjør at
sveiseren kan dele operasjonsområde
med roboten, samt at roboten enkelt
kan håndteres av en operatør inne på
verket.
Systemet utnytter et avansert Fornius
TPS400i system som er tett integrert
med roboten, slik at data raskt og
sømløst utveksles. Denne integrasjonen sikrer et godt sveiseresultat, samt
at sveisedata enkelt kan logges.
Hele systemet forflyttes automatisk

Interesserte gjester under åpningen.

rundt elektrodemantelen på en tannkrast for å komme til alt som skal
sveises.

Elektrodene som sveises har varians i
form av bulker og varierende vinkler
på ribbene inne i elektroden. Dette

kompenseres effektivt ved bruk av 3D
maskinsyn.
Svært utbredt. Söderbergmantelen
brukes i dag på ca 75% av alle smelteverk i verden, noe som gir WelderMate et stort og globalt marked.
42
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For mer informasjon:
Momek Group AS,
www.momek.no
Alexander Johansen,
Alexander.Johansen@momek.no,
906 29 541.
Pioneer Robotics AS,
www.pioneer-robotics.no
Finn Oscar Karlsen,
fok@pioneer-robotics.no,
977 45 941.
Applica Robot Integration AS,
www.applica.no
Erlend Knutsen,
erlend.knutsen@applica.no,
■
415 13 296.
innen robot-sveisesystemer, og har utviklet Cobot- sveisesystemet som utgjør basis for WelderMate-systemet.
Applica Robot Integration AS er spesialister på 3D maskinsyn og softwareutvikling.
Dette unike samarbeidet har sikret
rask utvikling og høy systemytelse for
WelderMate. Videre viser dette med
full styrke de mulighetene som ligger
i fleksibel automasjon, og som venter
på å bli utnyttet.

Söderbergmantelen ble utviklet for
100 år siden av Elkem-ingeniøren
Carl Wilhelm Söderberg. Söderbergmantelen er en kontinuerlig selvbrennende elektrode som fører
strøm ned i smelteovnen, og som
gradvis forbrukes i smelteovnen. Siden den kontinuerlig forbrukes, må
det stadig skøytes på nye elektrodesegmenter på toppen av elektroden.
Mer info:
https://no.wikipedia.org/wiki/
Söderbergelektroden

INFO

Prosjektet er blitt realisert i tett samarbeid mellom de 3 partene MOMEK,
Pioneer Robotics AS og Applica Robot Integration AS.
MOMEK er initiativtaker til samarbeidet og eier WelderMate, og har utført mekanisk design og produksjon.
MOMEKs posisjon som en betydelig
serviceleverandør for smelteverksindustrien gjør at de kjenner de operasjonelle kravene godt.
Pioneer Robotics AS er spesialist

Stør
Sveis kre
Vi etable
over hele

























Fagfolk p
Ta kontakt
konta med ditt nærmeste

et TESS firma
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SMART Sveis
konferansen 2020

Den viktigste NSF konferanse arrangeres på
X-Meeting Point, Hellerudsletta, og datoen er 3.-4. mars

Konferanse med fokus på viktige løsninger for fremtiden
Norsk Sveiseteknisk Forbund gjentar suksessen med SMART Sveis konferansen. Dette er en konferanse som setter
fokus på viktige teknologiske løsninger for fremtiden.
Ekspertise fra mange fagmiljøer
Det har også denne gangen lykkes arrangøren å samle ekspertise fra mange ulike produksjons-, utdannings-,
forsknings- og fagmiljøer samt fra viktige leverandører av aktuelt utstyr.
Spennende foredrag om strategisk ledelse og prestasjonskultur er også en del av programmet.
Konferanse og utstilling samtidig
Samtidig med selve konferansen legges det også denne gangen opp til en utstilling der alle de viktige leverandørene til sveiseindustrien er invitert som utstillere.
Konferansen og utstillingen gjennomføres på X-Meeting Point, Hellerudsletta ved Lillestrøm. Konferansesal og
utstillingsareal ligger kun få meter unna hverandre. Konferansen blir lagt opp med gode pauser begge dager slik
at deltagerne har anledning til å kombinere konferansedeltagelse med besøk på utstillingen
Arena for nettverksbygging
Som arrangør ser NSF at det er viktig at man i tillegg til selve konferansen organiserer arrangementet slik at det
også blir en arena for å knytte nye kontakter. Det er derfor lagt opp til at alle deltagerne har anledning til å delta
på middagen hvor man kan styrke eller skape nye relasjoner mens man inntar et bedre måltid. Vi starter med
aperitiff og går inn til en spennende mingle-middag med god mat, og muligheten til å møte bransjen på en litt
annen måte.
Kommer du ?
NSF ser frem til å møte så mange som mulig på denne viktige konferansen som altså har fokus på fremtidige
løsninger. Vi kommer til å sette deltageravgiften på et svært rimelig nivå slik at flest vil prioritere denne konferansen.
Overnatting
NSF har reservert et begrenset antall hotellrom til en meget fordelaktig pris.
Vær tidlig ute for å sikre det et rom.
Detaljert program kommer i SveiseAktuelt nr 1 – 2020, og vil bli publisert på www.sveis.no såsnart alle detaljer er
på plass.
Påmelding
Gå inn på www.sveis.no

CALL ME

COWELDER
EN SAMARBEIDENDE SVEISEROBOT

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

Sikre løft – på
den enkle måten!
EIVA-SAFEX introduserer Pewag Levo fjernstyrt krok og plateklype til det norske markedet.
Effektivisering og operatørenes
sikkerhet blir stadig viktigere i
dagens arbeidsmarked. Ved å
flytte operatøren til sikker avstand fra lasten, reduseres faren
for uønskede hendelser. Krok og
plateklype kan ikke åpnes før
lasten er satt ned.
Denne kan, som alt øvrig løfteredskap, innlemmes i ECOSAFE, www.ecosafe.no, som er
et digitalisert system utviklet av
EIVA-SAFEX gjennom de siste
10 årene. ECOSAFE brukes nå i
stadig økende grad av våre kunder for å gi dem en bedre oversikt samt en årlig reduksjon av
kontrollkostnader opp mot 50 %.
Ytterligere informasjon kontakt:
jan.henrik@eiva-safex.no

CoWelder er en komplett sveiserobotløsning med alt inkludert, klar for installasjon i en eksisterende produksjon.
Den gjør produksjonsarbeidet mer
effektivt uansett mengde og frekvens.
Mulighet for alt fra enkel sveising til
avansert MIG- eller TIG-pulssveising.
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

SVEISEAKTUELT 04-2019  www.sveis.no

45

Utgivelsesplan / Frister og annonsepriser 2020

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

Utgiv.dato: Annonse- og artikkelfrist:
1/2020
5. februar
10. januar
(kommer ut tidlig pga SMART Sveis)
2/2020
29. mai
4. mai
3/2020
21. september
31. august
4/2020
2. desember
11. november

13.900,7.900,4.900,2.900,-

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

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

22.000,-

Opplag pr. nr.: ca 2 000

Omslaget:
2. omslagsside
3. omslagsside
4. omslagsside

15.000,14.500,14.500,-

Bilag:
2 sidig A 4
4 sidig A 4

13.000,18.000,-

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

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

A4 (210 mm x 297 mm + 3 mm utfallende)
181 mm x 258 mm
181 mm x 127 mm
88 mm x 258 mm

www.sveis.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norsk Sveiseteknisk Forbund
ønsker alle lesere
av SveiseAktuelt
en riktig god jul
og et godt nytt år !
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Far from the ordinary

www.kemppi.com

And you know.

