
Svejsning  1

Februar 2011

38. årgang

Dansk Svejseteknisk

Landsforening

Dansk NDT Forening

www.dslsvejs.dk

TEMA:

Valg af stål



2	

Svejsning

Valg af stål
Produkter af stål har gennemgået en 
lang række ændringer som følge af 
den teknologiske og metallurgiske 
udvikling. Dette gælder halvfabrikata 
som knipler, slabs og blokke, men 
også de processer, som omdanner 
halvfabrikata til det endelige pro-
dukt. Valsningen foregår nu både 
som konventionel valsning (AR), som 
normaliserende valsning (NR) og som 
termomekanisk kontrolleret valsning 
(TMCP).

Den historiske udvikling
Går vi tilbage til 50’erne, var der 
mange stålfremstillingsfaciliteter rundt 
omkring i verden, som hver fokusere-
de på deres specifikke produkter: coils 
(båndstål), profiler og plader. Bes-
semer processen, hvor luft blev blæst 
gennem smelten, var opfundet i 1855. 
Men det var først, da ren ilt blev 
tilgængelig i tilstrækkeligt store mæng-
der, at Linz-Donawitz (LD) metoden 
med blæsning af ilt gjorde det muligt 
at producere charger på 30 – 100 t. 
Indførelsen af LD-metoden efter dens 
opfindelse i 1948, og den samtidige 
indførelse af strengstøbningen, førte til 
langt højere produktivitet. Dertil kom, 
at mindre stålværker i løbet af 60’erne 
og 70’erne gik sammen for at få en 
højere produktion.
Færdigprodukterne blev primært frem-
stillet ved konventionel valsning - even-
tuelt efterfulgt af ovnnormalisering (N). 

Legering af stålet med små mængder 
finkornsdannere var blevet udviklet 
i 50’erne. Men stål med en flyde-
spænding på 355 MPa blev stadig 
anset som værende et højstyrkestål 
på det tidspunkt, hvor flydespændin-
ger mellem 185 og 235 MPa var det 
normale. Den primære prøvning af 
produkterne var som hidtil trækprøv-
ning. Men slagprøvning begyndte at 
blive mere almindeligt.
Bratkøling og anløbning (Q+T) var 
fortsat under udvikling, og de opnå-
ede flydespændinger var på 500 
MPa. Resultaterne blev opnået ved 
legeringstilsatser og videreudvikling af 
varmebehandlingen. TMCP var på vej. 
Men vi skal frem til midten af 80’erne, 
før det rent kommercielt blev en suc-
ces. For at opnå de rette egenskaber 
ved TMCP skal valsningen foregå 
med nøje styrede mekaniske defor-
mationer ved specifikke temperaturer. 
Der er desuden krav om tillegering 

af mikrolegeringselementer.80’erne 
bragte også chargestørrelser på 
300-400 t, der blev produceret gen-
nem LD-metoden og med elektroovne 
(EAF). Med olieudvindingen i Nord-
søen så stadig mere højt belastede 
konstruktioner dagens lys. På bag-
grund af de erfaringer, man høstede 
her, blev kravene ved valg af stål 
væsentligt strammere.

Nutidens krav
Vender vi blikket mod dagens stålmar-
ked, finder vi forespørgsler på plader 
til: 
•	 kedler og trykbeholdere, 
•	 offshore, 
•	 energi, 
•	 rørledninger, 
•	 konstruktion og 
•	 skibssbygning. 

Når det drejer sig om kedler og 
trykbeholdere, går kravene i retning 
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Svejsning

af tykkere og stærkere stål. Marke-
det flytter sig fra ASME SA516-60 
til SA516-70 og fra P265GH til 
P355NH. Molybdæn-legerede stål 
som 16Mo3 og krom-molybdænle-
gerede stål som 10CrMo9-10 bliver 
efterspurgt, hvor krybning eller højtem-
peraturstabilitet er krævet. Stål som 
P355NL2, hvor slagsejhed er krævet 
ned til -50 grader, bliver også oftere 
efterspurgt, hvilket skyldes skrappere 
krav i normer og direktiver for trykbe-
holdere. H2S-inducerede revner (HIC) 
kan undgås ved rigtigt materialvalg. 
Vigtigt her er at specificere lavere 
svovl-indhold og NACE-godkendte 
stålkvaliteter. Mange af disse konstruk-
tioner skal afspændingsglødes efter 
svejsning. Dette skal sikre, at mate-
rialet stadigvæk har egenskaberne i 
behold efter denne varmebehandling. 
Men det er ikke usædvanligt, at der 
specificeres simuleret afspændings-
glødning (Simulated PWHT). Her 
bliver prøvningsstykkerne udsat for op 
til 4 varmebehandlingscykler med hol-
detider på typisk 2 timer per cyklus, 
inden man foretager prøvningen.

Kravene til offshore stål er velbeskre-
vet i standarderne EN10225, API 2H/
API 2W og API 2MTI. Her er kravet 
fra kunderne ofte, at man kan bevise, 
at ens produkt giver konsistente og 
gode resultater, både som råplade og 
i en svejst konstruktion. Det forudsæt-
ter, at der bliver fremlagt datapakker 
med statistikker over trækprøveresulta-
ter, slagprøvningsresultater, CTOD re-
sultater, og resultater fra svejseforsøg. 
Det kræver i denne sammenhæng en 
tæt kontrol af den kemiske sammen-
sætning med høje krav til sekundær 
metallurgisk behandling af smelten. 

I markedet for materialer til energi-
sektoren, bevæger kravene sig fra 
materialer med flydespændinger på 
minimum 235 MPa op til 355 og 420 
MPa, samtidigt med at materialetyk-
kelsen øges kraftigt både i forhold til 
monopiles og som følge af de større 
og større vindmølletårne. Vægten af 
den enkelte plade er gået drastisk op 
de seneste år fra 10 til 24 t stykvægt. 
Desuden skal mange af disse plader 
leveres figurskåret og fugeforberedt.

Med hensyn til rørledninger går udvik-
lingen i retning af tyndere plader med 
højere flydespænding. Kravene er me-

get lavt svovlindhold til rørledninger til 
olie og gas transport. Store ændringer 
i API 5L, (standard for rør), afspejler 
udviklingen mod højere styrker, bedre 
slagsejhed, højere krav til indre ren-
hed af stålet og snævrere tolerancer i 
rør dimensionerne. Producenterne af 
rør efterspørger også bredere plader, 

da dette kan mindske antallet af svejs-
ninger for rør med større diametre.
Inden for konstruktionsstålene ser vi 
en ændring mod større tykkelser, flere 
krav om z-prøvning og et stadigt større 
pres på prisen.
For skibsbygningsstålene ses højere 
tykkelser og højere krav til prøvning.

Makes it happen 

AH International A/S, Valk Welding BV og Panasonic 

har indgået en strategisk alliance om markedsføring 

af Panasonic robotløsninger og svejseartikler fra 

Valk Welding i Danmark og Sverige.

Makes it happen 

Succesfuld svejsning i rustfrit 
stål med Valk Welding

 

Svejsning i rustfrit stål bliver kun en 
succes, hvis du har den rigtige 
knowhow af processen. Valk 
Welding har denne viden i 
eget hus, og en lang række 
virksomheder har nydt godt af 
denne viden.  
 
Valk Welding leverer en udvidet 
program af svejsetråd- og udstyr 
samt automatiserede robotter til 
svejsning   i rustfrit stål.  
 
Valk Welding har også altid en god  íde til at 
automatisere små serier. Giv dem et kald! 
 

Valk Welding DK A/S  
Tel. +45 6442 1201  
Fax +45 6442 1202 
info@valkwelding.com 
www.valkwelding.com

A.H. International A/S
Tel. +45 7550 1100 
Fax +45 7550 2021 
ahi@ahi.dk 
www.ahi.dk

Nyt stærkt makkerskab
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Svejsning
Én ting, som alle disse produkter 
har til fælles, er kravet om en stadig 
lavere kulstofækvivalent (CEQ) for at 
få lettere eller mere svejsbare stål. 
Indsatsen for at opnå samme styrke 
med en lavere CEQ går gennem at 
erstatte kulstof (C) og mangan (Mn) 
med andre legeringsstoffer, der i 
mindre grad influerer på svejsbarhe-
den. Erstatningen af C og Mn med 
andre legeringsstoffer har dog ofte 
en omkostningsmæssig konsekvens. 
Tillegering af mikrolegeringselementer 
er i dag almindeligt for stål, der er 
fremstillet ved AR, N og for NR-stål, 
hvor de to sidstnævnte når op på 
flydespændinger på 460 MPa. Ved 
højere flydespændinger bliver CEQ-
værdien uacceptabelt høj i forbindelse 
med disse fremstillingsmetoder, og 
andre metoder bliver foretrukket.
Kravet om lavere CEQ er specifikt 
for visse industrier. Det kan afhænge 
af flere faktorer, herunder on-site 
svejsning med lavt heat input (SMAW, 
GMAW), begrænsede muligheder for 
at forvarme, færre krav til elektroder/
svejsetråd, kvalifikationen af svejserne 
og følsomhed overfor bestemte lege-
ringsstoffer.
Dette er en af forklaringerne på, at 
TMCP- og Q+T-stål nu vinder frem. 
Høj styrke, lavt legeringsindhold og 
ekstremt lav CEQ sammenholdt med 
andre ståltyper med samme styrke. 
TMCP-stålplader kan man fremstille 
på flere måder. Således kan man give 
flydespændinger på op til 960 MPa 
i tynde plader og flydespændinger 
på op til 700 MPa i plader op til 50 
mm’s tykkelse. Q+T-stålene kan opnå 
flydespændinger på over 1000 MPa 

med meget lave CEQ-værdier.
Inden for rørfremstillingen er der 
fortsat fokus på CEQ-værdien. Men 
ved lavere kulstof-indhold er det 
rettet mod Pcm-værdien (Ito-Bessyo), 
som bedre beskriver svejsbarheden. 
Pcm-værdien inddrager silicium og 
bor i beregningen af svejsbarheden. 
Desuden angiver man ofte krav til 
både CEQ og Pcm-værdien. Foruden 
ønsket om lavere CEQ og Pcm er der 
også et ønske om lavere svovl-indhold 
og højere renhed af stålene for at øge 
sejheden af disse og mindske risikoen 
for indre fejl. Dette betyder også, at 
pladeproducenterne konstant skal 
presse deres leverandører af råvarer 
(slabs) – det være sig interne som 
eksterne leverandører – hen imod at 
levere slabs med snævrere tolerancer 
på kemien, men også den indre struk-
tur i halvfabrikata.

Så grundlæggende skal pladepro-
ducenten/rørproducenten producere 
stærkere og tyndere produkter med 
mere prøvning, lavere CEQ/ Pcm, 
bedre svejsbarhed samt kontrollerede 
kemiske og mekaniske egenskaber for 
at kunne leve op til dagens standarder 
sammen med specifikke kundekrav 
til leveringstid og pris, hvilket igen 
er meget at kræve! På specifikke 
områder som offshore, energi og 
rørledninger har dette ført til et behov 
for samarbejde mellem stålproducen-
ten, svejseingeniøren og konstruktøren 
allerede medens projektet er på teg-
nebordet (FEED – Front End Engine-
ering Design), således at alle kan 
påvirke design, valg af stålmaterialer, 
svejseprocedurer og konstruktion på et 
tidligt tidspunkt i projektet. 

Nye investeringer skal imøde-
komme stigende krav
For at indfri disse krav har DanSteel 
valgt at investere i en ny 8000 t val-
sestol med start i 2012 for at kunne 
producere plader i op til 4 meters 
bredde og tykkelser på indtil 200 mm 
med en 50 % højere kapacitet. Val-
semetoderne bliver AR, NR og TMCP 
med flydespændinger på op til 550 
MPa. Fase to af denne investering vil 
være, at der bliver etableret accelere-
ret køling af de færdigvalsede plader, 
hvorved flydespændinger på op til 
700 MPa vil kunne nås.
Frem mod implementeringen af den 
nye valsestol bliver der lavet udvikling 
af offshore kvaliteter med svejseforsøg 
samt udvikling af rørlednings- og HIC-
modstandsdygtige ståltyper.
For stålplader til vindenergisektoren 
og til kedler, hvor den fortrukne leve-
ringstilstand stadigvæk er ovnnormali-
seret, har de større og tykkere plader 
gjort det nødvendigt for DanSteel at 
investere i et nyt tykplade normali-
seringcenter. Produktionen i centret 
blev indledt sommeren 2010 og skal 
primært håndtere plader fra 50 -150 
mm’s tykkelse. Dette bringer den sam-
lede kapacitet for ovnnormalisering på 
op over 80 % af den valsede tonnage 
ved fuld produktion. Denne investering 
fulgte efter den nye tykkelsesmåler i 
2009 og den nye varmretter i 2007.
Der bliver stillet større krav til vores 
slableverandører. Vakuum behandling, 
skeraffinering, makro- og mikrokon-
trol af legeringsstoffer, dynamisk soft 
reduction under støbning, større tyk-
kelser og bredder af slab, reduktion 
af svovl-indholdet og – som det måske 
vigtigste - indre renhed af halvfabri-
katet. Er dette ikke er på plads, vil 
alle efterfølgende anstrengelser være 
nytteløse.
Presset fra Kina med de investeringer i 
stålproduktion, som er der, og som vil 
ske i disse år, er stort. For at modstå 
dette pres er de europæiske stålprodu-
center nødt til at udvide deres service 
til også at inkludere f.eks. slyngrens-
ning, priming og figurskæring. Men 
det er også mere og mere nødvendigt 
at skifte retning fra de lavere til de 
højere stålkvaliteter.

Lederskribenter:  
Product Developer  
Simeon Tulip og Chefmetallurg  
Zibrandt Greisen, DanSteel.Her fra DanSteels nye center.
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NY - Fagmesse i Danmark - for Værktøjsmaskiner 
til metalbearbejdning (spån og plade) 
Det er første gang i 5 år, at maskiner til metalbearbejdning og værktøjer udstilles 
samlet på en fagmesse. Benyt muligheden for både at blive opdateret fagligt og 
for at møde dine kolleger i branchen. Tilmeld dig f.eks. en af de planlagte ”Guide 
ture” inden for emnerne:

Multitasking • Automatisering • Højhastighedsbearbejdning 
Tyndpladeskæring • Laserskæring • Intelligente styringer 
Fra prototype til færdigt emne • Måleteknik m.m.

Værktøjsmaskiner 2011
Innovation  Igangsætning  Vækst

22.-25. marts i Odense Congress Center
Åben tirsdag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-16

Registrer dig“gratis”til messen påwww.vtm2011.dk
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Af Michael Ambye og  
Peter Krabbe-Christensen,  
FORCE Technology

I det følgende vil vi omtale nogle 
problemstillinger, som har vist sig 
efter indførelsen af Eurocode 3. For 
overskuelighedens skyld, har vi valgt 
kun at koncentrere os om de mest 
almindelige konstruktionsstål.

Slagsejhedskvaliteter:  
JR problematikken
Ved specifikation af laveste design 
temperatur er der brudt med den 
tidligere filosofi fra DS409/410 og 
DS412, hvor der med baggrund i 
laveste middeldøgntemperatur blev 
defineret en laveste designtemperatur 
på -10 °C for udendørs konstruktioner 
i Danmark.

Efter Eurocode 3, nærmere angivet i 
EN 1993-1-10 fra 2005, får man nu 
tilfælde, hvor laveste designtemperatur 
kan være væsentligt lavere.  Dette 
er med baggrund i vedtægter fra 
NAD dokumenterne EN 1991-1-5 DK 
NA:2007 (-31˚C som basistemperatur) 
samt EN 1993-1-10 DK NA:2007, 
specielt indførelse af en generel ”tem-
peratur sikkerhedsafstand” (T27 joule 
– 40˚C)) i 2.2.5 Note 3.
En konsekvens af dette er, at ordinære 
stål som S235JR i Eurocode systemet 
ikke er tilladt for udendørs svejste 
(udmattelsespåvirkede) konstruktioner i 
Danmark - selv ikke i laveste konse-
kvensklasse (CC1). JR kvaliteten er et 
stål, som bliver slagsejhedsprøvet ved 
+ 20 °C.
 Det er en ganske overraskende stram-
ning i forhold til tidligere anvendelser 
af stål med slagsejhedsprøvning ved 
20 °C. For kendsgerningen er, at der 
er meget få sprødbrudshavarier for 
konstruktioner udført i S235- alias 

Fe360 alias St 37- i Danmark, hvilket 
ikke mindst skal ses i forhold til det 
meget store antal eksisterende kon-
struktioner med dette materiale.  
Der er næppe mange konstruktører, 
entreprenører, byggemyndigheder 
eller stålforhandlere, der er opmærk-
somme på dette aspekt.

Slagsejhedskrav i forbindelse 
med indflydelse af spændings-
tilstand  
I Eurocode 3 – EN 1993-1-10 er 
der en tabel med angivelse af max. 
tilladelige godstykkelser, afhængigt 
af materiale styrke- og kvalitetsklas-
ser samt udnyttelsesgrad ved nogle 
givne reference temperaturer. Der 
er ikke direkte nævnt eller tilgodeset 
en lempende effekt af spændingsfri 
glødning.  
Det tilrådes at undersøge NA do-
kumenter for EN 1993-1-10 for det 
opstillingsland, der er relevant for den 
aktuelle stålkonstruktion. Således har 
den danske NA nogle lempende tem-
peratur kompensationer for valsede 
profiler – med og uden borede huller. 
Der nævnes derimod intet om nogen 
effekt af spændingsfri glødning med 
hensyn til kompensation for slagsej-
hedskrav.

Slagsejhedskrav i forbindelse 
med massive cirkulære 
tværsnit  
Det har tidligere været praksis med 
en vis hensyntagen til fremstillingsform 
og tværsnitsgeometri i forbindelse 
med fastlæggelse af slagsejhedskrav. 
Eksempelvis var der i DS 412 en lem-
pelse af slagsejhedskrav til cirkulære 
tværsnit i forbindelse med hensynta-
gen til kolddeformation /bukning, idet 
der blev indført en anvendt (reduceret) 
godstykkelse på 0.85 x rundståls 
diameter ved angivelse af slagsejheds-

krav. 
Eurocode 3 - her EN 1993-1-10 næv-
ner ikke direkte en sådan hensyntagen 
til cirkulære massive eller rørformede 
tværsnit - eller andre profilformers 
tværsnitsgeometri. Kun godstykkelsen 
af plade eller profil er nævnt.
Der er dermed tale om en skærp-
ning af slagsejhedskrav til cirkulære 
tværsnit, som man bør være opmærk-
som på. Og det kan tilrådes, at man 
undersøger NA dokumenter for EN 
1993-1-10 for det opstillingsland, der 
er relevant for den aktuelle stålkon-
struktion.
For smedede materialer til trykbæren-
de formål forekommer der angivelser 
af ”ækvivalente tværsnits tykkelser” 
for forskellige tværsnit. Her refereres 
eksempelvis til EN 10222-2.  
Dette kan måske inspirere til en 
tolkning af slagsejhedskrav for ikke-
rektangulære tværsnit.
Samtlige kriterier og specifikationer 
for valg af slagsejhedskvalitetsklasser 
i en stålkonstruktion må derfor være 
genstand for meget detaljerede aftaler 
mellem projekterende og fremstilende 
firmaer samt bygherre og andre 
interessenter i et projekt, inden man 
indkøber stålet. 

Z-stål - nyt set up angående 
Through Thickness specifikatio-
ner og krav
Dette aspekt er trukket meget mere 
frem i EC 3 (EN 1993-1-10), end det 
var tidligere i DS 412 med under/
følgestandarder. EN 1993-1-10 
foreskriver en metode til at give 
et kvantificeret skøn over krav til 
Z-kvalitet (trækprøve i materialets 
tykkelsesretning), der er baseret på et 
pointtildelingskriterium. 
Points bliver tildelt efter graden af for-
skellige forhold /parametre. Disse er:
Effektiv dybde af svejsning eller 

Valg af stål efter  
DS/EN 1090-2:2009
Siden introduktionen af Eurocode 3 har vi løbende fulgt op på reaktioner og resultater i forbin-
delse med svejsning og materialevalg. På den baggrund kan vi konstatere, at der er nogle forhold 
i forbindelse med valg af stål, som konstruktører og fremstillingsvirksomheder bør være opmærk-
somme på – i forhold til gældende praksis i den gamle danske DS412.
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Den nye lette ultralydsfejlsøger
- let at benytte
- let at bære
- let at betale

Læs om de enestående egenskaber på www.olympus.dk/epoch600 eller kontakt  
Olympus Danmark på e-mail: industri@olympus.dk.

Olympus EPOCH 600

NYHED

ULTRASONIC FLAW DETECTOR

EPOCH 600

Tempovej 48-50 • 2750 Ballerup • telefon 44 73 47 00 • fax 44 73 48 01 • www.olympus.dk

halsmål. Form og position af svejsnin-
ger i T og hjørnesamlinger. Effekt af 
grundmaterialets tykkelse på ind-
spænding af svejsning. Indspænding 
af den aktuelle konstruktionsdel som 
følge af andre fjernere svejsninger. 
Indflydelse af forvarmning. Indfly-
delse af eventuelle trykspændinger. 
Specielt forhold vedrørende form og 
position af svejsninger samt vurdering 
af indspændingsgraden som følge af 
andre svejsninger kan give anledning 
til subjektive vurderinger og skøn med 
forskellige slutkrav til Z-kvalitet som 
følge. 

Dette system er kopieret efter en 
tidligere tysk standard. Metoden har 
dog ikke været nævnt i DS 412. Så så-
danne krav har i nogle tilfælde været 
en del af bygherrekravene eller stål-
beskrivelser fra rådgivende ingeniører. 

Ultralydprøvning for lagdeling 
efter EN 1090 -2:2009
Det ses ofte, at man forveksler kravet 
om Z-stål med en ultralydprøvning for 
lagdeling.
Men en ultralydprøvning for lagdeling 
kan ikke erstatte et krav om Z-stål. Det 
skal dog bemærkes, at en ultralyd-
prøvning for lagdeling altid er en 
del af dokumentationen for en Z-ståls 
leverance. 

De nyere EN-standarder for ultralyd-
prøvning af plader (EN 10160) og 
profiler (EN 10306) for indre diskonti-
nuiteter, (typisk lagdeling/indeslutnin-
ger), har efterhånden helt erstattet den 
ofte benyttede SEL 072-77. EN 10160 
for plader indeholder forskellige ac-
ceptklasser for henholdsvis fladeprøv-
ning og randzoneprøvning på samme 
måde som SEL 072-77.

Fladeprøvningen bliver delt op i 4 
acceptklasser: S0, S1, S2 og S3, hvor 
S0 er den dårligste kvalitet. Eksempel-
vis indebærer acceptkravet S2, der 
modsvarer kravet til klasse 2 efter SEL 
072-77, følgende: 
Uacceptable enkelt fejl: S › 100 mm²
Acceptable grupper af fejl: 
Fejl der skal tages hensyn til:  
50 < S< 100 mm²
Max. Antal pr m²: 10 stk.

Randzoneprøvningen er delt op i 5 
acceptklasser: E0, E1, E2, E3 og E4, 
hvor E0 er den dårligste.

Hvor randzoneprøvningen er en 100% 
prøvning i en zonebredde, der er 
bestemt af pladetykkelsen, skal man 
være opmærksom på, at fladeprøv-
ningen er en statistisk kvalitetskontrol, 
idet ultralydprøvningen udføres i net 
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Svejsning

med linjeafstand på 200 mm eller 
100 mm, bestemt ud fra acceptklas-
sen. Den stikprøvevise prøvning sikrer 
en høj statistisk sandsynlighed for at 
finde væsentlige fejl. Men der vil sta-
dig kunne optræde fejl, der ikke bliver 
detekteret. 

Det er derfor vigtigt, at være op-
mærksom på dette forhold. Og det 
ikke mindst, hvor der er behov for at 
eftervise, at der i et nærmere define-
ret område på en stålkonstruktion, 
hvor der eksempelvis skal påsvejses 
løftebeslag, ikke forekommer selv små 
lagdelinger/indeslutninger. I sådanne 
tilfælde må konstruktøren i sit design 
anføre, at der skal udføres en 100 % 
ultralydprøvning i anviste områder, 
lige som der skal henvises til accept-
klassen ifølge standarden (ofte S2 
eller S3 for fladeprøvning efter EN 
10160). 
Den udførende skal i sådanne tilfælde 
tilsvarende være meget opmærksom 
på, at han ved bestilling af stålet eller 
ved den efterfølgende ultralydprøv-
ning får leveret en 100% undersøgel-
se af de specificerede områder. Hvis 
man vurderer, at acceptklasserne i 
standarden, ikke er tilstrækkelige, bør 
man overveje at specificere stålet med 
dokumenterede Z- egenskaber, som 
beskrevet ovenfor.

Z-stål versus ultralyd prøvning 
for lagdeling
I forlængelse af ovennævnte beskri-
velse af Z-stål og ultralydprøvning for 
lagdeling vil det være naturligt at stille 
spørgsmålet, hvornår det er nødven-
digt med Z-stål, og hvornår er det 
tilstrækkelig med en ultralydprøvning 
for lagdeling?
Dette giver Eurocode 3 (EN 1993-1-
10) ikke et entydigt svar på. 
Det tolkes dog, at EN 1993-1-10 ikke 
kræver Z-prøvet materiale, hvis en 
aktuel tværpåvirket samling udviser en 
Z – point sum under 15. 

Materialecertifikater 
Stålmaterialer skal leveres med certifi-
kater (inspektionsdokumenter) efter EN 
10204. Kravene til dokumenta- 
tionsniveau for de almindelige 
konstruktionsstål efter EN 10025-2, 
er anført i nedenstående tabel som 
funktion af udførelsesklasse (EXC) og 
materialets styrke- og kvalitetsklasse.

Certifikat 2.2: Erklæring om overens-
stemmelse, men ingen specifikke 
prøvningsresultater.
Certifikat 3.1: Specifikke prøvnings-
resultater og attesteret godkendt af 
stålværkets kvalitetsafdeling.
Sammenholdes dette med kravene 
i DS 412 for ”normal materialekon-
trolklasse”, bemærkes det, at der er 
lempet på kravene. Efter EN 1090-2 
er der således kun krav om certifikat 
2.2 for materialekvaliteterne S235 
J0, S275 J0 samt for S355 J0 i EXC1, 
hvor kravene, ifølge DS 412 for disse 
materialekvaliteter, var 3.1.
Som en del af udførelsesdokumentatio-
nen skal der altid foreligge materiale-
certifikater – uanset udførelses- 
klasse.

Indkøbsdokumenter
En væsentlig forudsætning for at få 
leveret et tilfredsstillende stålprodukt 
er naturligvis, at stålordren fra den 
udførende til stålleverandøren inde-
holder en entydig specifikation af alle 
relevante tekniske projektkrav til stålet. 
Heri indgår blandt andet: 
Materialets styrke- og kvalitet, mate-
rialecertifikat, dimensioner, tykkelses-
tolerancer, overfladebeskaffenhed, 
rustgrad, eventuelt særlige krav til 
ultralydprøvning for lagdeling, Z-stål, 
max. kulstofækvivalent, kemisk ind-
hold m.m. Dernæst skal der peges på 
vigtigheden af, at stålleverandøren/
stålværket fremsender en ordrebekræf-
telse, hvoraf det fremgår, at samtlige 
relevante krav i stålordren er opfattet 
korrekt. 

Der er som sådan ikke noget nyt i 
denne problematik i forhold til DS 
412. Men de formaliserede krav til 
kvalitetsstyring - og kvalitetsdokumen-
tation - indtager en meget fremtræ-
dende plads i EN 1090-2. Derfor er 
det relevant at fremhæve, at mange 
fejlleverancer/afvigelser ville kunne 
undgås, inden fabrikationen overhove-
det blev sat i gang, hvis alle interes-
senter i projektet ofrer den tid, der er 
nødvendig for en omhyggelig gen-
nemgang af indkøbsdokumenterne.

Sporbarhed for grundmateria-
ler
For EXC3 og EXC4 er der krav om 
fuld sporbarhed af stålmaterialer på 
alle trin under fabrikationen til det fær-
dige produkt. Med fuld sporbarhed 
menes her sporbarhed til materialets 
charge nummer og ikke til eventuelt 
løbenummer for den enkelte plade 
eller profil.
For EXC2 er der krav om delvis spor-
barhed af stålmaterialer. Med delvis 
sporbarhed menes her sporbarhed til 
sondring mellem forskellige styrke- og/
eller kvalitetsklasser. 
For EXC1 er der ikke krav om sporbar-
hed, selvom der for samtlige ståltyper 
i kvalitetsklasse J2 kræves certifikat 
type 3.1. 

Sporbarheden kan opretholdes ved 
mærkning. EN 1090-2 præciserer en 
række krav til stempling.
FORCE Technology tolker teksten i 
EN 1090-2 sådan, at sporbarheden 
kan opretholdes ved en opmærkning 
på As Built tegninger af de enkelte 
isvejste plader og profiler i en kon-
struktion.
Kravene til pålidelighed af denne  
registrering må da modsvare krav til 
omstempling af materialer og regi-
strering af prøvning af svejsninger i 
forhold til den relevante EN 3834 del. 
Denne fremgangsmåde har i øvrigt 
den fordel, at detail sporbarhed 
ikke forsvinder for elementer, hvor 
mærkningen bliver skjult som følge af 
indsvejsning/ tildækning under den 
videre samlingsproces. 
 For konstruktioner i klasse EXC1, 
hvor der ikke er krav til sporbarhed 
for grundmaterialer, er der i øvrigt en 
potentiel problemstilling i forbindelse 
med eventuel fremtidig svejsereparati-
on eller modifikation. Dette kan endda 
yderlige kompliceres for grænseflader 

3 
 

Hvor randzoneprøvningen er en 100 % prøvning i en zonebredde, der er bestemt af 
pladetykkelsen, skal man være opmærksom på, at fladeprøvningen er en statistisk 
kvalitetskontrol, idet ultralydprøvningen udføres i net med linjeafstand på 200 mm eller 100 mm, 
bestemt ud fra acceptklassen. Den stikprøvevise prøvning sikrer en høj statistisk sandsynlighed 
for at finde væsentlige fejl. Men der vil stadig kunne optræde fejl, der ikke bliver detekteret.  
 
Det er derfor at være opmærksom på dette forhold. Og det ikke mindst, hvor der er behov for at 
eftervise, at der i et nærmere defineret område på en stålkonstruktion, hvor der eksempelvis skal 
påsvejses løftebeslag, ikke forekommer selv små lagdelinger/indeslutninger. I sådanne tilfælde 
må konstruktøren i sit design anføre, at der skal udføres en 100 % ultralydprøvning i anviste 
områder, lige som der skal henvises til acceptklassen ifølge standarden (ofte S2 eller S3 for 
fladeprøvning efter EN 10160).  
Den udførende skal i sådanne tilfælde tilsvarende være meget opmærksom på, at han ved 
bestilling af stålet eller ved den efterfølgende ultralydprøvning får leveret en 100% undersøgelse 
af de specificerede områder. Hvis man vurderer, at acceptklasserne i standarden, ikke er 
tilstrækkelige, bør man overveje at specificere stålet med dokumenterede Z- egenskaber, som 
beskrevet ovenfor. 
 
 
 Z-stål versus ultralyd prøvning for lagdeling 
I forlængelse af ovennævnte beskrivelse af Z-stål og ultralydprøvning for lagdeling, vil det være 
naturligt at stille spørgsmålet, hvornår det er nødvendigt med Z-stål, og hvornår er det 
tilstrækkelig med en ultralydprøvning for lagdeling? 
Dette giver Eurocode 3 (EN 1993-1-10) ikke et entydigt svar på.  
Det tolkes dog, at EN 1993-1-10 ikke kræver Z-prøvet materiale, hvis en aktuel tværpåvirket 
samling udviser en Z – point sum under 15. 
 
 
 Materialecertifikater  
Stålmaterialer skal leveres med certifikater (inspektionsdokumenter) efter EN 10204. Kravene til 
dokumentationsniveau for de almindelige konstruktionsstål efter EN 10025-2, er anført i 
nedenstående tabel som funktion af udførelsesklasse (EXC) og materialets styrke- og 
kvalitetsklasse. 
 
Konstruktionsstål 

EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 
Styrke Kvalitet 

S235 
JR 2.2 2.2 2.2 2.2 
J0 2.2 2.2 2.2 2.2 
J2 3.1 3.1 3.1 3.1 

S275 
JR 2.2 2.2 2.2 2.2 
J0 2.2 2.2 2.2 2.2 
J2 3.1 3.1 3.1 3.1 

S355 

JR 2.2 3.1 3.1 3.1 
J0 2.2 3.1 3.1 3.1 
J2 3.1 3.1 3.1 3.1 
K2 3.1 3.1 3.1 3.1 

 
Certifikat 2.2: Erklæring om overensstemmelse, men ingen specifikke prøvningsresultater. 
Certifikat 3.1: Specifikke prøvningsresultater og attesteret godkendt af stålværkets 
kvalitetsafdeling. 
Sammenholdes dette med kravene i DS 412 for ”normal materialekontrolklasse”, bemærkes det, 
at der er lempet på kravene. Efter EN 1090-2 er der således kun krav om certifikat 2.2 for 
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Svejsning

Ring til Bjarne Nielsen på tlf. 40 33 97 55 
og hør mere om vores værktøj til vækst.
Du kan også læse mere om os på 
www.maskingruppen.dk

Maskingruppen forhandler og servicerer robotløsninger og svejsemaskiner 
af høj kvalitet fra CLOOS. Det gavner din forretning.

Med mere end 90 års erfaring i ryggen,   
anvender CLOOS den nyeste teknologi med 
optimale svejsemuligheder og forstærket  
brugervenlighed. Det mærkes tydeligt i hver-
dagen – og på bundlinien. Alt tilbehør som 
svejsepistoler, trådfremføringssystemer og 
fjernbetjeninger leveres fra CLOOS’s egne  
fabrikker. Det samme gælder for CLOOS robot-

system inkl. software, sensorer, sikkerheds-
udstyr, manipulatorer og procesteknologi. 
Systemets skalerbare løsninger matcher dine 
krav til produktionen perfekt. 
Maskingruppen forhandler og servicerer alle 
maskiner og robotsystemer fra CLOOS. Det 
betyder besparelser uden at spare på kvalitet 
og service.

REVOLVERSTANSERE | STANSEVÆRKTØJER | 2-D/3-D LASERSKÆRERE | RØRLASERSKÆRERE | VANDSKÆRERE | AFGRATERE | KANTPRESSER
RØRBUKKERE | CNC VERTiKALE OG hORiSONTALE BEARBEJDNiNGSCENTRE | DREJEBÆNKE | ROBOTSVEJSELØSNiNGER | SVEJSEMASKiNER

CLOOS er i en 
klasse for sig

Egenproducerede totalløsninger 
inden for robotsvejsning og manuel svejsning

til andre konstruktioner, hvis en EXC1 
klasse konstruktion indgår i en EXC2 
eller EXC3 klasse konstruktion.
Det kan eksempelvis være ved isvejs-
ning eller udskiftning af en konstruk-
tionsdel i S235 uden sikkerhed for, at 
der er tale om S235 i stedet for S355. 
Er der er tale om S355, som svejses 
med en procedure, der er udarbejdet 
for S235, risikerer man, hvis der bliver 
anvendt S355 med Cev i den øvre 
tilladelige ende af standarden, at der 
reelt indføres en reduceret styrke/sej-
hedsmæssig sikkerhed for den aktuelle 
samling. 

Valg af styrkeklasse i forhold 
til EN 1090-2 - afledt af Euro-
code 3 
Konsekvensen af valg mellem pro-
duktionskategori 1 eller 2 som følge 
af valg mellem S355 eller lavere 
styrkeklasse:  

Ved lavere styrkeklasse og svejst 
konstruktion fås produktionskategori 
1 og dermed EXC1 (for CC1), hvilket 
reducerer kvalifikationskrav til værks-
tedet til EN 3834-4 i stedet for 3834-
3 /2, hvor der er væsentligt stærkere 
kvalifikations-, styrings- og dokumenta-
tionskrav.

Svejselige stålstøbegods og 
stålsmedegods til brug i Euro-
code 3 konstruktioner
Af og til forekommer der svejste 
konstruktioner, hvor det af forskellige 
grunde er nødvendigt eller ønskeligt 
at udforme konstruktionselementer 
i støbt eller smedet tilstand. Dette 
materialeområde er fortsat meget 
mangelfuldt dækket af EN standarder.
Det kan derfor tilrådes, at man søger 
specialistbistand ved udarbejdelse af 
indkøbs- og fremstillingsspecifikationer 
for specialfremstillede emner i 

svejseligt stålstøbegods eller smede-
gods. Desuden er der inspiration at 
hente i materialespecifikationer for 
f.eks. offshore konstruktioner i regler 
fra klassifikationsselskaberne, (DNV, 
ABS, Lloyds Register m.fl.).    

Til trods for de problemstillinger, vi 
har omtalt i det foregående, kan vi 
dog sammenfattende konstatere, at 
der med de nye konstruktions- og 
fremstillingsstandarder nu foreligger et 
mere operationelt værktøj til valg og 
anvendelse af stål i bærende konstruk-
tioner, herunder både med hensyn til 
kontrakt /aftalegrundlag og tolkning 
af regler. Ikke desto mindre mener vi, 
at der fortsat er elementer i Eurocode 
komplekset for stålkonstruktioner, 
som bør revurderes af de relevante 
normudvalg.
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Svejsning

Af direktør Flemming Søgaard 
Nielsen, Uddeholm A/S.
 
I Danmark udgør de nyere stålsorter 
i dag en ganske væsentlig del af 
markedets forbrug af højtpræsterende 
materialer til værktøjer og kompo-
nenter. Udviklingen i salget fortæller 
os, at vi har ramt et behov for disse 
materialer. 
Fælles for disse stål er muligheden 
for svejsning. I det følgende vil jeg 
kort præsentere nogle af de nye – og 
svejsbare - materialer fra Uddeholm 
og deres egenskaber i forhold til 
opgaver, der kræver høj brudstyrke, 
slidstyrke og duktilitet.

Unimax
Det er et materiale der i anvendelser 
spænder lige fra plastforme til stanse- 
og bukkeværktøjer.
Unimax er et matrix-stål, som udmær-
ker sig ved større sejhed og duktilitet 
(slagsejhed på 250 J efter normen 
NADCA#207-97). Det har givet ekstra 
levetider til værktøjer og forme med 
stor belastning. Unimax har ved 57 
HRC vist sig at have så god en duktili-
tet, at det i stor udstrækning bliver an-
vendt til f.eks. plastforme, hvor der er 
brug for stor trykstyrke til at modvirke 
indtrykninger i delefladerne.

Caldie
Caldie er som Unimax et matrix-stål, 
der bevarer en god duktilitet ved op 
til 60 HRC, hvilket gør, at det blandt 
andet finder anvendelse i forbindelse 
med svære bukke- og stanseopgaver 
i middellange seriestørrelser. Mate-
rialet bliver blandt andet anvendt i 
værktøjer til formning af emner i ultra 
højstyrkestål. Og så har erfaringen 
vist, at Caldie sætter nye standarder 
for modstandsdygtigheden mod 
udflisning.  

Nimax
At der er et stort behov for et materia-
le, der leveres med en god hårdhed, 
er Nimax et bevis på. Selvom dette 
materiale først blev introduceret for 
kort tid siden, oplever vi allerede 
nu en stor interesse for det. En af 
forklaringerne er, at Nimax’ 40 HRC 
er en populær hårdhed, der dækker 
flere behov i forhold til en lang række 
forskellige applikationer. Tilbage-
meldingerne lyder, at det er let at 
bearbejde, lige som man opnår meget 
fine overflader. Desuden er der en 
meget ensartet hårdhed fra overflade 
til kerne. Dermed er hårdheden også 

der, hvor der til plastforme ofte er 
mest brug for den, nemlig dybt nede 
i materialet. Endnu et plus ved Nimax 
er, at det også findes i store dimensio-
ner – firkantede som runde.
Det er et formstabilt materiale med en 
god duktilitet ved -20°C. Dette åbner 
for, at man kan tilføre styrke til udsatte 
komponenter, der blandt andet arbej-
der ved vintertemperaturer.  

Ramax LH
Dette korrosionsbestandige holderstål 
blev først lanceret i Nordamerika, 
hvor det allerede på kort tid opnåede 
en stærk position. Fra brugerside 
bliver der lagt vægt på, at Ramax LH 
klarer sig fint på hårdhed og kor-
rosionsbestandighed, og at det som 
korrosionsbestandigt holderstål er let 
at bearbejde. Og netop bearbejdelig-
hed har afgørende vægt for holder-
materialer, hvilket da også har været 
målet med vores udvikling af Ramax 
LH. Vi har gennemført egne testresulta-
ter, der fuldt ud er blevet bekræftet af 
vores amerikanske kunder, der beteg-
ner det som ”a real winner” inden for 
dette produktsegment.

Udvikling af nye stålsorter
Uddeholm har gennem de senere år introduceret en hel ny generation af højtpræsterende stål. Hver 
for sig har de nye materialer specifikke egenskaber, som i sidste ende har potentiale til at give et 
kontant udbytte i form af f.eks. længere levetider, lavere vedligeholdsomkostninger og færre drifts-
stop for de værktøjer og komponenter, de anvendes til.

Det kræver viden, erfaring og dygtige medar-
bejdere at fremstille Uddeholm kvalitetsstål. Det 
gælder ikke mindst for de to smedepresser på 
stålværket i Sverige.
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Svejsning

Værktøjsstål og svejsning
Går vi nogle år tilbage, var ordet 
svejsning og værktøjsstål ikke foreneli-
ge størrelser. Men gennem de seneste 
15 år har der i stigende grad været 
fokus på svejsbarheden af materia-
lerne. I Uddeholms svejselaboratorium 
på stålværket i Hagfors bliver der da 
også i dag gennemført test af alle nye 
materialer. 

Der har været - og bliver stadig - for-
sket i svejsemetoder og fremstilling af 
tilsatsmateriale i tæt samarbejde med 
de firmaer, der fremstiller elektroder 
og tilsatsmateriale for MMA, TIG 
og lasersvejsning. Interesserede kan 
hos Uddeholm bestille databladet 
“Welding of tool steel”, hvori der 
er anvisninger til svejsemetoder og 
tilsatsmaterialer.

Her Uddeholm Nimax. Der er mere end 30 forskellige stålkvaliteter med hver deres spe-
cifikke egenskaber og profil. Produkterne fra Uddeholm bliver ofte betegnet som værktøjs-
stål ud fra de konstruktioner, de indgår i. Men de bliver i stigende grad også anvendt til 
at give styrke til belastede komponenter i maskiner og anlæg.

NYHED

 Jens Juuls Vej 15, Postboks 2305, 8260 Viby J.
Telefon 87 38 64 11, Telefax 87 38 64 22
Internet: www.svejsehuset.dk
E-mail: svejsehuset@svejsehuset.dk
CVR-nr. DK-12 61 42 41 SVEJSEHUSETA/S

Bank 3627 3660067175  •  IBAN nr. DK 84 3000 3660067175  •  S.W.I.F.T. DABADKKK

- det sikre valg... (se bagsiden)

631 Svejsehuset   1 11/12/06   8:37:41

Oplysninger kan fås hos:  
Jimmy Andersen og Lars Jakobsen, 
Svejsehuset A/S.

Jens Juuls Vej 15 • 8260 Viby  J
Tlf: 87 38 64 11 • Fax: 87 38 64 22

svejsehuset@svejsehuset.dk 
w w w . s v e j s e h u s e t . d k

Kompakte maskiner med finplasma  
fra Kjellbjerg / Hypertherm
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Svejsning

Af Birthe Lyngsø.
Som en af landets førende stålgrossi-
ster ligger det lige for at lægge vejen 
forbi Lemvigh Müllers hovedsæde i 
Herlev. Her mødes vi med Indkøbs-
chef Torben Schrøder og salgschef 
Poul Kristoffersen fra Ståldivisionen for 
at få et par generelle anvisninger på, 
hvordan man får lavet den korrekte 
bestilling af et stålprodukt.  

Inden for stål har vi nok det største og 
bredeste lagerprogram herhjemme. 
Alene på centrallageret i Randers 
har vi mere end 5.000 forskellige 
dimensioner. Men ud over vores 
lagerlagte sortiment fungerer vi 
også som samarbejdspartner mellem 
udenlandske stålværker og danske 
virksomheder ved direkte leverancer, 
eller når virksomheden har behov for 
specielle stålkvaliteter. Ud over at sikre 
leveringer på rette sted og tid har vi 
også en vigtig rolle som løsningsorien-
terede rådgivere, der kan bidrage til 
at skabe merværdi for kunderne. 

Når en virksomhed skal købe stål, 
bliver man mødt med et utal af stålty-
per, der har forskellige betegnelser. 
Disse refererer hver især til en kemisk 
sammensætning, til udseende og 
anvendelsesformål, siger Poul Kristof-
fersen, der som eksempel fremhæver 
de forskellige finplade typer, korro-
sionstrægt stål – CorTen , rustfri stål, 
aluminium og mange andre typer. Ved 
alle  stålbestillinger er det derfor af-
gørende, at man når frem til at vælge 
den korrekte ståltype i forhold til den 
konkrete opgave. 

Normerne ens uanset stålværk
Uanset hvilket værk, stålprodukterne 
kommer fra, er de alle standardnor-
merede og dermed ens. Derfor leverer 

vi ikke bare ”rør” eller ”plader”, men 
derimod rør eller plader efter en 
bestemt kvalitetsnorm – EN 10025-1 
til 6, og certifikater efter EN 10204 
- type 2.1, 2,2, 3.1 eller 3.2. For at 
være sikker på, hvad man får, når 
man bestiller stål, kan man derfor ikke 
nøjes med et produktnavn. Man skal 
kende den rette specifikation, supple-
rer Torben Schrøder. 

Han understreger vigtigheden af, at 
man som kunde oplyser om anven-
delsesformålet, da det har afgørende 
betydning for den korrekte bestilling. 
Der er som bekendt en lang række 
parametre, der influerer på, hvad 
man skal bruge for en type stål. 
Skal det varmforzinkes, sandblæses, 
bores eller på anden måde overfla-
debehandles. Det stiller krav til de 
kemiske værdier og til overfladen, så 
det ønskede resultat opnås. Man skal 
med andre ord have afklaret, hvilken 
stålkvalitet, man har behov for, hvilke 
normer og tolerancer, der skal refere-
res til og hvilke krav, man i øvrigt skal 
have specificeret i sin bestilling. 

 Med hensyn til certifikat, er det også 
vigtigt på forhånd at afklare, om det 
skal med eller ej. Det kan f.eks. være 
et krav i forbindelse med en offentlig 
opgave, hvor der kommer arbejdstil-
syn, og hvor man i den sammenhæng 
skal kunne dokumentere, hvad det er 
for en stål, der er brugt.   

 Set fra store eller større industrivirk-
somheders optik kan dette måske 
synes banalt. For her ved de profes-
sionelle stålindkøbere nøjagtigt, hvilke 
produkter de skal anvende til en 
konkret opgave i forhold til kvalitets- 
tolerance- certifikats normer osv.  Af 
samme grund er man sædvanligvis 

meget præcis i sine bestillinger. Ud 
over stålkvaliteten og den tilhørende 
norm kan det også være specificeret, 
om det skal være en reduceret eller 
skærpet udgave. Man har oplysninger 
med om vægt, antal og længde. Man 
har anført de nominelle dimensioner. 
Man har tegningsnumre med, der 
refererer til udformningen af produk-
tet. Er der særlige krav til overfladebe-
handling og finish, vil det også være 
specificeret, lige som det vil fremgå, 
hvis der er det til udvendig eller ind-
vendig kvalitet. 

Men sådan ser bestillinger ikke 
nødvendigvis ud hele vejen rundt, 
påpeger Poul Kristoffersen. Vi bliver 
ind imellem også præsenteret for ret 
så mangelfulde bestillinger. Vi kan 
komme ud for en kunde, der ringer 
og siger, at han godt vil bestille en 
længde stangstål på 50 x 10 mm i 
normal kvalitet. Alt skulle så være i 
skønneste orden, mener han. Men det 
er det langt fra. For hvad er fladstål i 
normal kvalitet? Det kan lige så godt 
være i den ene som i den anden ende 
af spektret.  Når vi bliver mødt med 
denne form for mangelfuld standard-

 
 
Korrekt bestilling af stål forudsætter en meget præcis formulering af det ønskede, både med hen-
syn til kvalitet, tolerance, certifikat osv. Man skal også på forhånd gøre sig klart, hvilke konstruk-
tioner, et givent stålprodukt skal indgå i, og hvilke påvirkninger, det skal kunne modstå. 
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bestilling, spørger vi ofte ind til, hvad 
stålet mere præcist skal bruges til, da 
det er vigtigt at få uddybet i forhold til 
den korrekte bestilling. 

Afklaring af belastninger og 
andre ydre påvirkninger af 
stålet
For at få ordret den korrekte ståltype 
er det også vigtigt at fortælle, i hvilken 
sammenhæng stålet indgår og hvilke 
påvirkninger, det kan blive udsat for, 
da det jo i nogle tilfælde kan medføre, 
at man skal have skærpet kravene 
og have en bedre kvalitet, end det, 
normen foreskriver. 

Dette er der også gerne fuldt styr på, 
når det drejer sig om bestillinger fra 
større industrivirksomheder. Er der tale 
om de mere komplicerede projekter, 
vil der her også typisk være ingeniø-
rer, beregnere og andre fagfolk inde 
over, som i forbindelse med detail-
planlægningen besidder eller indhen-
ter den nødvendige viden. 

Har man imidlertid ikke i tilstrækkelig 
grad taget højde for eventuelle påvirk-
ninger, som stålet skal kunne modstå, 
kan det ende galt. Man kan f.eks. 
forestille sig, at en kunde bestiller 
plader i en CorTen stålkvalitet. Men 
i bestillingen er der kun anført en al-
mindelig standardudførelse, mens der 
ikke er specifikationer og krav med 
om en bestemt kvalitet i forhold til de 
påvirkninger, pladerne efterfølgende 
kan blive udsat for. Ved ikke at have 
taget højde for dette risikerer man, at 
der sidenhen opstår problemer i form 
af revnedannelse og lignende. Er man 
derfor den mindste smule i tvivl om 
det miljø og de påvirkninger, stålet 
kan ventes at blive udsat for, anbe-
faler vi på det kraftigste, at man får 
det undersøgt en ekstra gang, inden 

man afgiver den endelige ordre. Og 
enden på det bliver måske, at man 
vælger noget andet end den standard 
kvalitet, man oprindeligt havde forestil-
let sig. Man skal huske på, at når vi 
først har spurgt ind til anvendelsen, og 
når man har afgivet bestillingen, så 
vil man som kunde få leveret nøjagtigt 
det, man har anført i sine specifika-
tioner. 

Torben Schrøder gør opmærksom på, 
at Lemvigh-Müller hen over året holder 
en række stålkurser. Sammen med stål-
kurset, som tager ca. 3 timer, vil der 

også blive givet bred information om, 
hvad der aktuelt sker på det globale 
stålmarked. Kurserne henvender sig 
især til folk på kontoret og i produktio-
nen, der er nyansatte, eller som lige 
har fået stålindkøb som ansvarsområ-
de. Men uanset baggrund og erfaring 
er alle velkomne.  

Vi holder også kurser, der er mere 
specifikke, og som henvender sig 
til folk, der anvender rustfrit stål 
og metaller. Kurserne er tilrettelagt 
med tanke på den nye og uerfarne 
indkøber på området. Men de er 
også relevante for den mere erfarne, 
der ønsker at opdatere sin viden på 
området. 

Det er gratis at deltage i de nævnte 
kurser. Tal derfor med din daglige 
kontaktperson hos Lemvigh-Müller 
om tilmelding og tidspunkt for næste 
kursus, eller hvis der er andre spørgs-
mål, lyder opfordringen fra Torben 
Schrøder, som også henviser til hjem-
mesiden www.LEMU.dk for nærmere 
information.

Repræsentant i Danmark
Ring Bæk Welding aps: 2068 4915

baekagentur@get2net.dk

Norsk Sveiseteknikk AS, Tel +47 32 78 85 99 
Mer informasjon på www.nst.no

Nittetsu sømløs
rørtråd

Perfect welding
   by NST

Keramisk
backing

INOX høylegert
tilsettprogram 



Program for svejse- og NDT-seminar 2011
Seminar og årsmøde for DSL og NDT-Foreningen bliver holdt fredag den 6. og lørdag den 7. maj 
2011 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Kom og oplev følgende indlæg:

Trends i svejseindustrien og svejsende virksomheders vilkår og muligheder

Opbygning af svejsevirksomhed i Vietnam
Svend Hjorth, tidl. Direktør Aalborg Industries

Erfaringer med opbygning af 3D svejsefiksturer til bilsædefabrikation
Søren Thorsen, Migatronic Automation

Fra manuel til automatiseret svejsning ved brug af sensorteknik
Steen Ussing, FORCE Technology

Nye lysbueformer, applikationer og case stories     
Ulrich Hoepfel, Kemppi Robotics

Udvikling i stålpriser, ståltyper og stålforbrug  

Styring af underleverandører til vindmølleindustrien

Udfordringer ved overgang fra kulkraft til biobrændsel    
DP Clean Tech Europe A/S       

Plasma hybrid welding of large sections    
Dr. Igor Dykhno  

NDT på støbegods
Pia Hudlebusch, Siemens Wind Power 

NDT af jernbaneskinner
Carsten Jørn Rasmussen, Banedanmark 

”E-MAT” UT boiler scanner til tykkelsesmåling
Anne Marie Thommesen, FORCE Technology 

Lokalisering af indre fejl og skader i svært støbt maskingods med avanceret NDT
Piet Jansen, FORCE Technology

Udvidet grundlag for farvevurdering i rustfrit stål og fjernbetjent visuel kontrol
Jørgen Melchior og Vagn Hansen, FORCE Technology

INKO Test – Inspection of insulated steel objects
Jan Jespersen, Applus/RTD 

Vi tager forbehold for ændringer i ovenstående program.
I forbindelse med seminaret vil der den 6. maj være en udstilling, hvor alle de førende udstyrsleverandører og NDT-firmaer 
på det danske marked præsenterer deres nyeste produkter og ydelser. Her vil der være god mulighed for at netværke med 
kolleger, kunder og leverandører.

Efter det tekniske program bliver der fredag eftermiddag holdt årsmøde for NDT-Foreningen og ordinær generalforsamling 
for DSL.  Fredag aften er der festmiddag, musik og socialt samvær. 

Deltagelse i NDT-seminaret er kompetencegivende (pointgivende) i henhold til EN-473/Nordtest og EN-4179.



Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 6. og lørdag den 7. maj 2011 Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Denne tilmelding mailes eller faxes til:
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL   Fax nr.:  4326 7011 
Park Allé 345      Tlf.: 4061 3090 
2605 Brøndby      e-mail: dslsvejs@post12.tele.dk 
Att.: Monica Wenøe     web: www.dslsvejs.dk 

  Jeg er medlem af DSL og/eller NDT-Foreningen  Jeg er ikke medlem af DSL (/NDT-Foreningen)

 Firma:            Telefon nr.:       
 Navn:            Fax nr.:       
 Adresse:            e-mail:       
 Postnr., by:           Tilmeldingsdato:       

Sæt kryds i de ønskede!
1a)  Seminardøgn inkl. årsmiddag og overnatning  (fredag-lørdag d. 6.-7. maj 2011)
Seminar, overnatning, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og formiddags- og eftermiddagskaffe

  a) Medlemspris DKK 4.840,-   b) Ikke-medlemspris DKK 5.210,- (inkl. årskontingent)

Alternativ:
1b)  Konference uden årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 6.-7. maj 2011)
Seminar, lunchbuffet og formiddags- og eftermiddagskaffe

 a) Medlemspris DKK 3.900,-   b) Ikke-medlemspris DKK 4.270,- (inkl. årskontingent)

2)  Ekstra overnatning

  a) Ekstra overnatning torsdag den 5. maj til fredag DKK 975,- 

  b) Ekstra overnatning lørdag den 7. maj til søndag DKK 975,-

3)  Tillæg for ledsager til årsmiddag fredag aften

  Årsmiddag for ledsager: DKK 520,-   Ledsagernavn:       
 Inkl. vin under middagen

Evt. forplejning torsdag aften er på egen regning. Forbrug af telefon, minibar, kaffe med videre udover det i konferencen inkluderede, skal  
afregnes direkte med hotellet inden afrejse. Der skal ikke betales ekstra for evt. ledsagers overnatning. 
Tilmelding til seminar/konference er bindende. Bekræftelse på tilmelding samt faktura fremsendes af DSL.
   
Sidste frist for tilmelding: 15. april 2011
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Der er mange faktorer i spil, 
når man som producent skal 
vælge den rette stål.  Og det 
siger sig selv, at et valg kræver 
stor omhyggelighed. Men der 
er ikke uvæsentlige fordele 
ved at have miljøet med i sine 
overvejelser.   

Af salgschef Ole Mårtensson, 
Tibnor A/S. 
Brugen af High Tech stål til en kon-
struktion kan bane vejen for stærke 
og konkurrencekraftige produkter. 

Dette hænger sammen med de lettere 
konstruktioner, man opnår. For når en 
konstruktion vejer mindre, giver det 
større nyttelast, samtidigt med at man 
bruger mindre brændstof og reducerer 
omkostningerne i produktionen. En 
bestemt ikke uvæsentlig sidegevinst 
ved dette er også, at man gavner 
miljøet som følge af det reducerede 
CO2 udslip.

 Hos Tibnor lagerfører vi SSAB’s 
højstyrke stålkvaliteter med flyde-
spænding op til 700 mpa. Det er 

produktionsvenlige stål, der er egnet 
for laserskæring, svejsning, formning 
og presning. Dertil kommer slidstål, 
som bliver leveret med hårdhed op til 
600 HB.

De originale kvaliteter fra SSAB såsom 
Domex, Docol, Weldox og Hardox 
bliver både lagerført på SSC lageret 
i Göteborg og på centrallageret i 
Taulov. Vi er også til rådighed med 
teknisk support i forbindelse med 
konvertering til High Tech kvaliteter via 
SSAB’s tekniske kundeservice.

Når det miljøvenlige er med i valget

For tre år siden besluttede Dansk 
Værktøjsmaskinforhandler Forening 
(DVF) at samle metalbranchens udby-
dere om en målrettet branchemesse, 
der nu bliver gennemført i samarbejde 
med Odense Congress Center i dage-
ne fra 22. til 25. marts. Efterfølgende 
har initiativtagerne også indgået en 
samarbejdsaftale med Branchefor-
eningen Værktøj & Værktøjsmaskiner, 
(VOV), der omfatter en række førende 
leverandører af skærende værktøj. 
Det er den første større værktøjsma-
skinudstilling herhjemme i fem år, og 
det er siden da gået markant fremad. 

Løsningerne bliver anvendt stadigt 
mere produktivt, og tendensen er, at 
de bliver udviklet til komplet værktøj 
uden eller med ganske få værktøjs-
skift, så man opnår en større effektiv 
maskintid. 
Der er lagt op til masser af inspiration 
for brugerne også. Ikke mindst når det 
handler om en stadig mere kompleks 
bearbejdning i vanskeligt bearbejde-
lige eller eksotiske stål og metaller. 
Og her er en af udfordringerne som 
bekendt, at danske virksomheder 
skal være gode til at distancere sig 
fra lavtløns-landene ved at opnå en 

stadigt højere grad af specialisering. 
Der skal både erfaring og viden til for 
at kunne bearbejde ædle metaller. For 
råmaterialerne tillader ikke fejl. Og 
her har virksomhederne i Danmark 
fordelen af en mere end hundrede år 
lang tradition for at kunne bearbejde 
effektivt med udgangspunkt i de 
meget velkvalificerede medarbejdere, 
der er til at håndtere de stadigt mere 
avancerede maskiner, virksomhederne 
i dag investerer i.

Masser af inspiration i Odense 
De førende udbydere af værktøjsmaskiner og skærende værktøj til metalbearbejdning vil præge 
den kommende branchemesse, Værktøjsmaskiner 2011, der bliver holdt fra 22. til 25. marts i 
Odense. Man vil kunne se eksempler på avanceret automatisk produktion med robotter og nye 
effektive værktøjsløsninger. 

JOM konference til maj
Der bliver holdt international JOM konference  
i Sankt Helene Centret Tisvildeleje fra 10. til 
13. maj 2011.             
JOM konferencen er organiseret af Alan Parnes & Steen 
Kledal og Osama Al-Erhayem. 

Der var i slutningen af januar kommet mere end 40 
indlæg ind, og de repræsenterer et bredt spekter – også 
international set, siger Osama Al-Erhayem.  

Han tilføjer at det tegner til at blive en meget spændende 
Konference med et program, der er bygget op omkring 
følgende syv fokusområder:

1.	 Trends i udviklingen inden for sammenføjningsteknologi –  
herunder svejsning, lodning og limning.

2.	 Udvikling af materialer og deres svejselighed.

3.	 Eksempler på cases med stærk relation til industriel anvendelse.

4.	 Svejsekvalitet, svejsekonstruktioners tilstand og miljøhensyn.

5.	 Kvalificering og certificering af svejsepersonel.

6.	 Svejsedata bestemmelser, monitorering, sensorer og kontrol.

7.	 Matematiske modeller og simulation.
 
Interesserede kan få yderligere information ved at ringe, 
skrive eller e-maile til Osama Al-Erhayem, JOM:  
Gilleleje Strandvej 28, DK 3250 Gilleleje.
Tlf: +45 48 35 54 58.E-mail: jom_aws@post10.tele.dk
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Syd- Vestjylland / Fyn:
Susåvænget 1 • 6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 6904

Nordjylland:
Nørredybet 1 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 2061 0559

Midtjylland:
Tlf. 8636 7400

Sjælland:
Tlf. 2567 5371

Nordisk Svejse Kontrol A/S blev stiftet 01. 12. 2000 
og er i dag en af Danmarks førende leverandører af 
prøvning, inspektion, svejseteknisk rådgivning samt certificering.
Godkendelser: 
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til ikke destruktiv testning under DANAK med reg. Nr. 445. 
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. Nr. 3007. 
Nordisk Svejse Kontrol A/S har Part 145 godkendelse til fly med godkendelse nr. DK.145.0081.
Personalet i Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt til at udføre ikke destruktiv prøvning samt 
personcertificering i henhold til PED.

Vi rådgiver indenfor: 
1. Løsninger af svejsetekniske problemer med udstyr eller metoder. 
2. Udarbejdelse af specifikationer for svejsning. 

NSK certificerer i henhold til DS/EN 287-1,
DS/EN ISO 9602-2, -3, -4 og -5 samt DS/EN 1418.

Vi overværer procedureprøver i henhold til
DS/EN 15614 og andre standarder.

Nordisk Svejse Kontrol A/S blev stiftet 01. 12. 2000 
og er i dag en af Danmarks førende leverandører af 
prøvning, inspektion, svejseteknisk rådgivning samt certificering.
Godkendelser: 
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til ikke destruktiv testning under DANAK med reg. Nr. 445. 
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. Nr. 3007. 
Nordisk Svejse Kontrol A/S har Part 145 godkendelse til fly med godkendelse nr. DK.145.0081.
Personalet i Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt til at udføre ikke destruktiv prøvning samt 
personcertificering i henhold til PED.

Vi rådgiver indenfor: 
1. Løsninger af svejsetekniske problemer med udstyr eller metoder. 
2. Udarbejdelse af specifikationer for svejsning. 

NSK certificerer i henhold til DS/EN 287-1,
DS/EN ISO 9602-2, -3, -4 og -5 samt DS/EN 1418.

Vi overværer procedureprøver i henhold til
DS/EN 15614 og andre standarder.

Svejsning_august-2010  16/08/10  6:29  Side 1

Kontrollér stålleverancen straks ved modtagelsen

Her fra Saniståls centrallager i Taulov, hvor der er opført en 42.000 
m2 stor hal. Stållageret er udstyret med avanceret teknologi til at flytte 
tunge og vanskeligt håndterbare stålprodukter.

Som køber af stål skal man, 
ved modtagelsen og inden 
man går i gang med bearbejd-
ning, nøje kontrollere, om det 
leverede er i overensstemmelse 
med den afgivne ordre.  

Produktchef Keld Winther Nielsen fra 
Sanistål A/S fremhæver vigtigheden 
af at få sikret sig, at den pågældende 
leverance er i fuld overensstemmelse 
med de specifikationskrav, man har 
stillet – herunder kravene til tolerancer. 
Med mindre der er udvist særlig grov 
uagtsomhed fra leverandørens side, 
vil man ifølge den sædvanlige kutyme 
i branchen ikke kunne gå ud fra som 
givet, at man får erstatning for even-
tuelle indirekte tab, hvis der senere 
bliver problemer.
Viser der sig at være uoverensstem-
melser vedrørende leveringen, skal 
man med det samme sørge for, at 

det bliver noteret på 
fragtbrevet.
Produktchef Keld 
Winther Nielsen sup-
plerer med endnu et 
par gode råd i forbin-
delse med modtagelse 
og lagerføring af alle 
former for galvaniserede 
plader:
Når man ved mod-
tagelsen kontrollerer, at varerne er 
i intakt stand, skal man også lige 
tjekke for såvel kantskader som brud 
på emballagen. Og så er det vigtigt 
at undersøge de modtagne plader 
for fugt eller vand. Ved mindste spor 
af fugt eller vand, skal man med det 
samme pakke pladerne ud og få dem 
tørret. Problemet opstår typisk i fugtigt 
vejr og i vintersæsonen, hvor der som 
følge af store temperaturforskelle kan 
opstå kondens.

Ligeledes om vinteren kan man komme 
ud for, at plader eller coils er under-
afkølede. Man skal derfor undgå 
at sætte dem direkte på lager ved 
højere temperaturer, da dette også 
kan skabe kondens. Temperaturen skal 
være ensartet og konstant, når pla-
derne skal lagerføres, og man skal, af 
samme grund undgå at placere dem i 
forbindelse med en portåbning.

bly
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Af produktchef Jørgen Hilsøe, 
Olympus Danmark

Lige fra første tryk på startknappen er 
man klar over, at der med Olympus 
EPOCH 600 er tale om et helt nyt 
produkt. Opstartstiden er nemlig me-
get kort, og billedet på skærmen står 
klart på den store VGA-skærm, der er 
designet vandret for at lette aflæsnin-
gen af A-scan mest muligt. Og så kan 
man med den nye skærmteknologi 
tydeligt se billedet, uanset om man 
er i indendørs belysning, eller man 
er uden døre, ja selv i direkte sollys, 
kan man uden problemer anvende 
instrumentet.

I udviklingen af EPOCH 600 har man 
også tilgodeset ønsker fra brugerne 
om, at udstyret skal have en me-
nustruktur, som er enkel og intuitiv. 
Indstillinger for GAIN, RANGE og 
GATES er umiddelbart tilgængelige, 
mens yderligere indstillinger ses ved 
hjælp af logiske funktionstaster.

EPOCH 600 opfylder kravene i 
internationale standarder for vand-
tæthed, stød og vibration. Kravene i 
standarden for NDT-ultralydsudstyr EN 
12668-1 imødekommes også.

Når man bruger det genopladelige 
lithium ion batteri, kan man anvende 

instrumentet i mere end 12 timer uden 
at løbe tør for strøm. Og skulle opga-
ven trække yderligere ud, så kan man 
anvende den medfølgende batterihol-
der til almindelige alkaline batterier.
Man vil kunne lagre dokumentation af 
måledata og kalibrering på MicroSD 
kort, eller man kan alternativt udskrive 
en rapport direkte fra USB-porten.
Både til denne ultralydsfejlsøger og til 
andre fabrikater er der hos Olympus 
et stort udvalg af standard- og special-
transducere.

Olympus EPOCH 600 sætter 
ny standard inden for ultralyd

Løwener har fra i år fået endnu et 
agentur inden for skæreudstyr med 
forhandlingen og serviceringen af ma-
skiner og anlæg fra Kaltenbach. Det 
tyske firma er velkendt inden for stål- 
og maskinindustrien. I forbindelse med 
overtagelsen af dette nye agentur, har 
Løwener lagt vægt på Kaltenbachs 
årelange erfaring med at fremstille 
kvalitetsprodukter til industrien, hvad 
enten det nu er i form af båndsave, 
standsemaskiner, anlæg til flamme-

skæring, boring eller slyngrensning.
Kaltenbach er også karakteriseret ved 
at udvikle sine produkter som sam-
menhængende løsninger. Et eksempel 
på dette er et conveyor system, der vil 
kunne binde de forskellige maskinan-
læg sammen i én rationel og sammen-
hængende arbejdsgang.
I valget af det nye agentur er der hos 
Løwener også lagt vægt på, at de 
med produkterne fra Kaltenbach vil få 
et godt supplement til de produkter, 

virksomheden i forvejen forhandler 
inden for svejseudstyr og forskellige 
former for udstyr og anlæg til skæring.

bly

Kaltenbach hos Løwener

Siden november sidste år har CLOOS 
robotløsninger og svejsemaskiner 
været en del af Maskingruppens pro-
duktprogram. Nu bliver virksomheden 
yderligere eneforhandler af produk-
terne fra CLOOS.

Med mere end 90 års erfaring i 
ryggen anvender CLOOS den nyeste 
teknologi med optimale svejsemulighe-
der og stor vægt på det brugervenlige 

i deres løsninger. Alt bliver leveret 
direkte fra CLOOS egne fabrikker, 
herunder svejsetilbehør og komplette 
robotsystemer med tilhørende manipu-
latorer, software og teknologi.

”Der er tale om svejse og robotudstyr 
af høj kvalitet, så vi er meget tilfredse 
med at have det med i vores produkt-
program,” udtaler Bjarne Nielsen, der 
er Produktchef hos Maskingruppen.

”Interessen i markedet har da også 
været stor for at høre om produkterne 
og løsningerne fra CLOOS. Og det 
har inden for de første tre måneder 
resulteret i flere nye robotsystemer, der 
er tilpasset kundens produktion. Men 
andre spændende projekter er også i 
støbeskeen, så vi ser bestemt positivt 
på fremtiden,” fastslår Bjarne Nielsen.

bly

Maskingruppen eneforhandler af 
CLOOS på det danske marked
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TIBNOR ER NORDENS FØRENDE  
STÅL- OG METALGROSSIST

Vi har haft Norden som hjemmebane i mere end 30 år og har 
afdelinger i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen og Letland. 
Vores ekspertise ligger inden for levering, rådgivning, bearbejd-
ning af stål, specialstål, kobber og messing.

www.tibnor.dk

TIB-20078-Profilannonce_stål_metal.indd   1 28/01/10   15.21

Da Dansk Metallurgisk Selskab (DMS) 
holdt sit vintermøde i januar var det 
grønne og bæredygtige den røde 
tråd. 

Der er en stigende opmærksomhed 
omkring bæredygtighed, genbrug og 
det miljømæssige, hvad enten det er 
i byggeriet eller i den metalforarbej-
dende industri. 

Det er afgørende aspekter at have 
med i valg af materialer, design og 
konstruktion.  Inden for materialeforsk-
ning og udvikling skal man også se på 
bæredygtighed og genanvendelighed, 
så vi ikke opbruger de ressourcer, der 
indgår, når materialerne forædles, 
lyder det fra DMS. Heri ligger, at man 
skal se på, om natur eller mennesker 
kan forny og gendanne de anvendte 

basiskomponenter og materialer, der 
indgår i produkterne. Det skal også 
med i vurderingerne, hvad vi gør, når 
de samme produkter på et tidspunkt 
er udtjente. Kan man adskille dem i 
grundelementer igen, så vi kan genan-
vende dem til fremstilling og forædling 
af nye materialer og produkter. Med 
dette er der opfordret til, at dansk 
industri præsenterer grønne strategier 
og veje til at realisere disse, lige som 
forskere, konstruktører og designere 
opfordres til at komme med deres 
visioner og løsninger til en mere grøn 
fremtid.

bly

Det grønne og bæredygtige 
skal med i valg af materialer

Nyt om CE-mærkning
Datoerne for, hvornår mærkning af 
stål og aluminiumskonstruktioner træ-
der i kraft, er på plads nu. 

EU har harmoniseret den europæiske 
udførselsstandard, DS/EN 1090-1. 
Det betyder, at alle stål- og alumini-
umskomponenter kan CE-mærkes fra 
1. december 2010 og at alle skal 
CE-mærke senest 1. juli 2012. 

Som producent eller underleverandør 
betyder dette, at man skal vedlige-
holde et system til produktionskontrol, 
og at virksomheden skal underlægges 
kontrolbesøg af et udpeget organ. For 
nogen vil det bidrage til et generelt 
højere niveau for dokumentation end 
tidligere. Myndighederne kan reelt 
først kræve CE-mærkning efter 1. juli 
2012. Men man skal ifølge Senior 
Konsulent Jørgen Hagelund fra Dansk 
Standard være opmærksom på, at 
kunderne allerede nu kan kræve CE-
mærkning.
De nye krav til CE-mærkning af 
konstruktioner i stål og aluminium 
skal sikre ensartede krav i medlems-
landene, så man ikke længere skal 
konkurrere på kvalitet og ikke-kvalitet, 
siger Jørgen Hagelund, der har været 
med til at oversætte standarderne til 
dansk og gennemført en række infor-
mationsdage og kurser om reglerne i 
EN 1090-1, og hvor der ofte er blevet 
spurgt til netop CE-mærkningen.

bly
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Valk Welding og AH International er 
fra i år samarbejdspartnere omkring 
salget af Valk Weldings svejseudstyr 
og Panasonic robotter til kunderne på 
det danske og svenske marked. 

I alliancen indgår, at AH International 
fra sin base i Kolding skal stå for salg 
og markedsføring på det skandina-
viske marked, mens Valk Welding 
Danmark med udgangspunkt i Nørre 
Aaby som hidtil vil arbejde med at 
levere teknisk support og assistance 
i forbindelse med gennemførelse af 
robotprojekter. 
Forventningerne er store hos part-
nerne bag den nye alliance. Direktør 
Svend Sommer Knudsen fra AH Inter-
national og Valk Weldings Danmarks 

direktør, Marcel Dingemanse lægger 
begge vægt på den gode synergi, 
der er mellem de to virksomheders 
ekspertiser og produkter. 

 Vi har med AH International fået en 
kompetent samarbejdspartner, der 
har været aktiv spiller på det danske 
marked siden 1992, og som har et 
stort netværk i Skandinavien. Ud over 
det danske marked vil der ikke mindst 
være fokus på det svenske, siger Mar-
cel Dingemanse.  Vi vil i fællesskab 
følge op på svejserobotprojekter med 
en rollefordeling, hvor AH Internatio-
nal holder fokus på de kommercielle 
aktiviteter, mens vi koncentrerer os om 
at udvikle og finde frem til de optimale 
løsninger i forhold til kundens behov. 

Det eksisterende lager i tilknytning til 
Valk Weldings tekniske center i Nørre 
Aaby bliver udvidet til også at omfatte 
AH Internationals lagerfaciliteter i 
Kolding, hvilket betyder, at man kan 
sikre kunderne en hurtig levering af 
svejsetråd og andre svejserelaterede 
materialer. Med den nye konstella-
tion er der på alle planer lagt op til 
en hurtig service og effektiv teknisk 
support, lyder det samstemmende fra 
Svend Sommer Knudsen og Marcel 
Dingemanse.

bly

Ny alliance med god synergi

Kaj Fløjbo fra SSAB’s afdeling i 
Fredericia er netop udnævnt til 
svenske SSAB’s nye  
”Green Manager”.
Min opgave i den nye funktion går 
ud på, at jeg skal rejse rundt til vores 
forskellige afdelinger i verden for på 
forskellige planer at bidrage til at 
fremme det grønne og mulighederne 
for at konvertere til stålkonstruktioner, 
der er mere CO2 venlige, fortæller 
Kaj Fløjbo. 

Hos SSAB bliver der fremstillet 
stålplader inden for de fleste kvalitets- 
kategorier. Vi er nu inde i en fase, 
hvor miljø og hensynet til vores verden 
bliver mere og mere påtrængende 

og aktuel. Vi har derfor stor fokus 
på, hvordan vi som stålproducent kan 
opgradere produktioner og konstruk-
tioner til at være mere miljøvenlige. 
På den måde kan vi være med til at 
reducere C02 udslip og mindske for-
bruget af ressourcer i form af lettere, 
stærkere og mere konkurrencekraftige 
produkter.

Med vores forskellige typer af High 
Tech stål ønsker vi at gøre en forskel 
gennem det ”grønne argument”. 
Kendsgerningen er at alt, der kon-
verteres til bedre kvaliteter, også har 
indflydelse og er vigtigt, når det hand-
ler om C02/kg udslip og de krævede 
ressourcer i forbindelse med svejsning, 

energi og transport. Alle konverterin-
ger bidrager positivt til vores fælles 
miljø. For produktioner og processer, 
der bygger på traditionelle materialer 
og teknologier, resulterer sædvanligvis 
også i meget mere ressourceforbrug 
og udslip af CO2/kg. 

For at generere miljøvenlig energi me-
ner jeg f.eks. også, at konstruktioner-
ne, der ligger til grund for disse, skal 
være så CO2 neutrale som muligt.

Hvad enten det nu er konstruktioner 
til bølgeenergi, biomassesolceller, 
vindmøller eller transportmidler, opnår 
man at få reduceret CO2 udslippet og 
mindsket forbruget af ressourcer ved 
at tænke i effektive konstruktioner og 
optimale kvaliteter” siger Kaj Fløjbo.
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Skal være bannerfører for 
CO2 venlige konstruktioner

Erfaringen fra en del europæiske 
virksomheder viser, at det kan være 
risikabelt at søge efter alternative 
leverandører af stålmaterialer i Østen. 
Det kan være udsigten til besparelser 
på grund af de lavere lønninger og 
dermed priser, der lokker. Men det 
kan også være risikabelt og kostbart, 

hvis man må kassere stålmaterialerne 
fra Østen. Det har vist sig at gå galt i 
en del tilfælde, og det, selvom  man 
havde specificeret, hvilken kvalitet, 
man ønskede. 

Der er lejlighed til at høre mere om 
dette emne den 9. marts 2011 hos 

FORCE Technology i Brøndby, hvor 
der er arrangeret temadag. Under-
visere er Jakob Mørkholm og Henrik 
Bang, der begge er materialespe-
cialister og har mange års erfaring i 
undersøgelse af stålemner, svejsninger 
og overfladebehandling.

bly

Temadag om risikoen ved stålkøb i Østen
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www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Australasian welding
Nr.3/2010
Development of high productivity pipe-
line girth welding
D. Yapp and T. Liratzis

Der Praktiker
Nr.11/2010
Zeit und Kosten sparen: Metall-Aktiv-
gasschweissen von Krankomponenten 
mit der Verfahrensvariante ”forceArc”

Werkstoff schonend und flexibel. 
Anwendungen des MIG-L̈ otens und 
Anforderingen an die Zusatzwerk-
stoffe

Oft Ursache von Schadensfällen: 
Entstehung und Auswirkungen von 
Anlauffarben im Bauwesen

Anlauffarben im Bauwesen
Der Beitrag erläutert Entstehung und 
Auswirkungen der Anlauffarben und 
gibt Hinweise zu deren Vermeidung, 
bzw. Entfernung

Der Praktiker
Nr.129/2010
Erfolgreich Löten: Lötanwendungen in 
der Kälte-Klimatechnik

Die richtige Methode wählen: Vorwär-
men in der Schweisstechnik

Transactions of JWRI
Nr. 1/2010
Weld bead formation by 10 kW class 
high power fiber laser on a 16 mm 
thickness carbon steel plate

Repair by heating/Pressing on Locally 
Buckled Steel Bridge Pier and Its Beha-
vior under Cyclic Loads

Welding and Cutting
Nr.6/2010
TIM TWIN SPOT – New process for 
the resistance spot welding of two-
sheet and multi-sheet joints between 
material combinations with different 
sheet thicknesses

Welding International
Nr. 12/2010
Prediction of occurrence of solidifica-
tion cracking in weld metal

Welding International 
Nr. 11/2010
Arc initiation in aluminium GMAW

The influence of positive polarity time 
on GTAW AC of aluminium

Various laser welding techniques – test 
results and possible applications

Fibre laser usage in boiler elements’ 
production for the power industry

Gas-shielded arc welding of ferrite-
austenitic steel

Welding International
Nr. 1/2011
Evaluation of the mechanical proper-
ties of ceramic joints using amorphous 
ribbons as filler metals

Welding In the World
Nr. 1/2011
Edge layer condition and fatigue 
strength of welds improved by mecha-
nical post-weld treatment

Single-PASS Laser-GMA hybrid wel-
ding of 13,5 mm thick duplex stainless 
steel

Influence of tolerances on weld forma-
tion and quality of laser-GMA-hybrid 
girth welded pipe joints

Laser-MIH hybrid welding of alu-
minium to steel – a straightforward 
analytical model for wetting length

Welding Journal
Nr. 11/2010
A Control System for Keyhole Plasma 
Arc Welding of Stainless Steel Plates 
with Medium Thickness

Welding Journal
Nr. 12/2010
Optimizing the Next-Generation Resi-
stance Welding Cell
Globalization, advances in automa-
tic and electronic controls, and a 
worldwide interest in standardization 
are driving resistance welding cell 
developments

Welding Journal
Nr. 1/2011
Laser Welding of High-Strength Gal-
vanized Steels in a Gap-Free lap Joint 
Configuration under different Shiel-
ding Conditions



22	

Svejsning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DSL
I forbindelse med seminaret på Koldingfjord afholder DSL ordinær generalfor-
samling fredag den 6. maj 2011 kl. 16:45 med følgende dagsorden: 

1.	 Valg af dirigent.
2.	 Formandens beretning.
3.	 Aflæggelse af DSL’s regnskab for år 2010 for godkendelse samt orientering 

om DSL’s budget for 2011.
4.	 Fastsættelse af medlemskontingenter for 2012.
5.	 Eventuelle forslag fra medlemmer, (forslag skal være modtaget af DSL’s 

bestyrelse inden 2. maj 2011).
6.	 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7.	 Valg af bestyrelsesformand.
8.	 Eventuelt.

Venlig hilsen, Steen Ussing, Formand

Dagsorden for NDT årsmødet
NDT årsmødet bliver holdt 6. maj 2011 kl. 16:00 med følgende dagsorden:

1.	 Valg af dirigent.
2.	 Formandens beretning.
3.	 Årsmødets godkendelse af beretning og beslutning om decharge for styre-

gruppen.
4.	 Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 6. 

april.
5.	 Valg af medlemmer til styregruppen. 

Kirsten Grønning Sørensen modtager ikke genvalg.  
Pauli Bøge Sørensen modtager genvalg.

6.	 Eventuelt.

Venlig hilsen, Torben Lund, Formand
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Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af  
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Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer  
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned. 
 
Deadline er fire uger før udgivelse. 

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun  
tilladt efter aftale med redaktøren og 
med kildeangivelse.

Bemærk venligst, at DSL fra 2011 vil opkræve 
kontingent via PBS – nu nets.

6. - 7. maj: 
Svejse- og NDT seminar og årsmøde, Koldingfjord.

10. - 13. maj: 
JOM 16/ICEW 7 conference, Helsingør. 

17. – 22. juli: 
IIW 64th Annual Assembly and International 
Conference in Chennai, India. 
 

6. – 9. september: 
HI-Messe i Herning.

25. november: 
Julebanko.

Det sker i 2011:

Udskiftning i redaktionsudvalget bag SVEJSNING
Efter næsten 3 år i redaktionsudvalget 
for SVEJSNING har Kirsten Grønning 
Sørensen valgt at træde ud. Vi takker 
for mange gode møder med altid 
veloplagte og inspirerende input.
Pladsen i redaktionsudvalget vil her-
efter blive udfyldt Christian Højerslev, 
som blandt andet var med i bladets 
spalter dette efterår med en artikel 
om vindmølletårne og svejsemetal-

lurgi. Efter ansættelsen hos Vestas 
Wind Systems A/S er det i dag det 
nyoprettede LORC, (Lindø Offshore 
Renewable Center), der nyder godt af 
hans metallurgiske og svejsemæssige 
ekspertise. Vi byder velkommen til 
Christian Højerslev og ser frem til et 
godt samarbejde omkring bladet og 
den fortsatte udvikling af dette.

bly



Mindeord for  
Erik Rasmussen
Civilingeniør Erik Rasmus-
sen døde den 28. decem-
ber 2010 81 år gammel. 
I løbet af sine næsten 
40 års ansættelse på 
Svejsecentralen/FORCE 

Technology etablerede Erik Rasmussen 
sig som en kapacitet af internationalt 
format inden for metallurgi, materialer 
og svejsning. 
Efter dimission som civilingeniør fra 
Danmarks Tekniske Højskole, Labo-
ratoriet for Metallære, arbejdede 
Erik Rasmussen et års tid for Struers 
Chemiske Laboratorium A/S, hvorefter 

han blev ansat på Svejsecentralen 
den 1. november 1956. Han fik hurtigt 
opbygget en betydelig ekspertise inden 
for svejsemetallurgi, hvilket gjorde ham 
særdeles efterspurgt af dansk svejsein-
dustri, hvad enten det drejede sig om 
hjælp til udarbejdelse af specifikationer 
for svejseprocedurer eller opklaring af 
et havari af en svejst konstruktion. Et 
særligt speciale, som han opdyrkede, 
var svejsning og varmebehandling af 
varmfaste og krybebestandige stål, hvil-
ket især kraftværkssektoren – bygherrer 
såvel som entreprenører - har draget 
nytte af.
Til mange store anlægsprojekter – f.eks. 
det danske naturgasnet og Storebælts-

broen - har han leveret væsentlige 
bidrag i form af udbuds- og fremstil-
lingsspecifikationer for materialer og 
svejsning samt leverandør- og sikker-
hedsvurderinger.
I sin fritid havde Erik Rasmussen mange 
interesser. Men især to ting dyrkede han 
med stor lidenskab: Rododendron og or-
kidéer, hvilket gjorde hans hus og have 
ved Fortunen i Lyngby til en attraktion. 
Som menneske og kollega var Erik Ras-
mussen meget vellidt og bidrog med sit 
gode humør til at gøre tilværelsen mere 
munter - både til hverdag og til fest.

Arne H. Jensen,  direktør, 
FORCE Technology

Mindeord for 
Lars Mølgaard
Civilingeniør Lars Mølga-
ard sov stille ind 78 år 
gammel den 11. december 
2010 efter nogen tids 
alvorlig sygdom.
Lars Mølgaard voksede 

op i et lærerhjem i Vendsyssel. Efter 
studentereksamen fra Hjørring Gymna-
sium læste han til maskiningeniør på 
Danmarks Tekniske Højskole, hvorfra han 
dimitterede i 1957. Efter 2 års militærtje-
neste ved Flyvevåbnet blev han den 1. 
februar 1959 ansat på Svejsecentralen, 
nu FORCE Technology.
Under sine knap 37 års ansættelse 
- heraf næsten 25 år som leder af inspek-
tionsafdelingen - bidrog Lars Mølgaard 
meget aktivt til virksomhedens udvikling. 
Svejsecentralen havde i 1959 ca. 70 
medarbejdere. Nu godt 50 år senere be-

skæftiger FORCE Technology ca. 1200 
medarbejdere i 5 lande.
I 1981 og 1982 var han drivkraften 
bag etableringen af Svejsecentralens 
afdelinger i Esbjerg og Aalborg, der var 
knudepunkter for den hastigt voksende 
danske energisektor - især inden for olie 
og gas.
Han bidrog endvidere til at fremme den 
praktiske anvendelse af Svejsecentralens 
egenudviklede, avancerede prøvningsud-
styr gennem etableringen af en afdeling 
for avanceret prøvning, som tilbød 
inspektionsydelser med disse udstyr. Det 
er ydelser, som den dag i dag udgør 
kernen i FORCE Technology’s aktiviteter 
på A-Kraftværker, Offshore anlæg m.v. 
Hans forretningssans og evne til at se 
nye strategiske muligheder kom til udtryk 
i en række initiativer, hvor teknisk prøv-
ning – især NDT af svejste konstruktioner 
- i kombination med andre relevante 

ingeniørdiscipliner blev udviklet til et 
bredt forretningsmæssigt koncept, som 
stadig kendetegner FORCE Technology’s 
serviceydelser.
Lars Mølgaards flid og arbejdsevne 
var legendarisk. Men trods travlheden 
støttede Lars Mølgaard altid op om sine 
medarbejdere med råd og dåd i både 
arbejdsmæssige og private anliggender. 
Efter sin pensionering fra FORCE Tech-
nology med udgangen af 1995 var Lars 
Mølgaard stadig aktiv. Han påtog sig 
blandt andet posten som sekretær for 
komiteen, der stod for arrangementet af 
en stor international konference i Køben-
havn, ”7th ECNDT 1998”.
Lars Mølgaard efterlader sig hustruen 
Anna, børnene Gitte og Peter samt 4 
børnebørn.  

Arne H. Jensen, direktør,  
FORCE Technology
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Caddy® - din intelligente samarbejdspartner!

ESABs nye Caddy® Mig C160i/C200 svejsemaskiner  
er ikke bare kraftfulde, de er også intelligente, hvilket hjælper 
dig med at leverer høj svejsekvalitet.   
Med Caddy® Mig C160i/C200 er du sikret  
en række fordele:

•	 Fantastiske svejseegenskaber 

•	 Total bevægelsesfrihed

•	 Enkel at betjene 

•	 Tidsbesparende i form intelligente funktioner 

•	 Bredt anvendelsesområde 

A/S ESAB, Telefon 36 30 01 11, mail : esab@esab.dk . www.esab.dk


