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Svejsning

LEDER
Udsættelse af CE-mærkningen
efter DS/EN 1090-1
EU’s stående byggeudvalg har med
stor majoritet anbefalet at udsætte
slutdatoen i overgangsperioden for
CE-mærkning af stål- og aluminiumskomponenter fra 1. juli 2012 til 1. juli
2014. Udsættelsen af slutdatoen for
CE-mærkning af stål- og aluminiumskomponenter sker efter, at flere EUlande har tilkendegivet, at man ikke
kan nå at gennemføre kvalifikationen
af deres smedeværksteder i henhold til
DS/EN 1090-1. Dette skyldes primært
to forhold. I 10 lande er der endnu
ikke notificerede organer til gennemførelsen af kvalifikationen, og antallet af
værksteder i Europa, der skal kvalificeres, er så stort, at man ikke kan nå at
sagsbehandle alle værksteder inden
overgangsperiodens udløb. I Tyskland
estimeres det, at der mangler endnu
20.000 virksomheder, som skal gennemgå kvalifikationen, hvilket selv for
et land af denne størrelse ikke er praktisk muligt at nå inden 1. juli 2012.
Hvis udsættelsen ikke var gennemført,
havde værksteder – mod egen vilje været nødsaget til at sende produkter
på markedet ”ulovligt” uden CE-mærkning. Ulovligt, idet CE-mærkning er et
ultimativt krav i henhold til den danske
bekendtgørelse om markedsføring,
salg og markedskontrol af byggevarer. Heldigvis indretter den danske
bekendtgørelse sig efter de datoer,

som angives af EU, og dermed slår
udsættelsen for selve CE-mærkningen
automatisk igennem i Danmark.
Udsættelsen til 1. juli 2014 betyder,
at myndigheder endnu ikke kan
kræve CE-mærkning. Imidlertid skal
man være meget opmærksom på, at
CE-mærkning fortsat kan være et krav
fra kunden. CE-mærkning har været
mulig siden overgangsperiodens start
1. januar 2011, hvis værkstedet var
kvalificeret hertil.
Et andet og vigtigt dansk forhold er,
at vi i henhold til Bygningsreglementet
har haft Eurocodes som projekteringsgrundlag siden 1. januar 2009.
Eurocodes forudsætter ved udførelsen
af svejsearbejdet brugen af reglerne i
EN 1090-2 for stål og del 3 for aluminium. Udsættelsen ændrer derfor ikke
på det forhold, at brugen af udførelsesstandarderne allerede er et krav i
Danmark.
Det kan derfor ikke anbefales, at
værkstederne udskyder deres kvalifikation i henhold EN 1090-1 både set ud
fra et kunde- og konkurrenceperspektiv og set i forhold til, at de bagvedliggende regler skal anvendes under alle
omstændigheder.
Opmærksomheden skal derfor også
henledes på, at EN 1090-2, der blev
udgivet på dansk i 2009, netop er
blevet ajourført og udgives på dansk
i den nærmeste fremtid. Ajourføringen er i første omgang relativt
teknisk begrænset. Men den viser i
høj grad en af de store udfordringer
for værkstederne, idet alle typer af
stålkomponenter til bygge og anlæg
er omfattet. Uanset om der er tale
om unika- eller serieproduktion, har
EN 1090-2 henvisning til 200 andre
standarder. Det er selvfølgelig kun
de standarder, som er omfattede af
værkstedes definerede produktfamilie, der er interessant, og det kan
bringe det aktuelle antal af referencestandarder betragteligt ned for det
enkelte værksted. Men EN 1090-2
må nødvendigvis overordnet hele
tiden forholde sig til udviklingen af de
refererede standarder.
Praksis i standarder er, at henvisninger til andre standarder enten er
udateret eller dateret. Ved udateret
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reference er
det anført, at
seneste udgave
af standarden er
gældende. Ved
dateret reference
er det kun den
aktuelle standard,
som er gældende,
selv om den er
afløst af anden
standard.

Jørgen Hagelund,
Dansk Standard.

For NDT referencerne er der et paradoks, idet referencen til EN 12062
for de generelle regler for NDT af
svejsninger er dateret , men samtidig
er de anførte referencer for de enkelte
prøvningsmetoder udateret. Flere af
disse udaterede metodestandarder
er allerede erstattet af nye og kan på
denne bagrund bringes i anvendelse.
Det anbefales dog, at værkstederne
har særlig opmærksomhed på nye
standarder ved deres kontraktgennemgang og sikrer, at der ikke hersker
tvivl herom ved indgåelse af kontrakter.
Af chefkonsulent
Jørgen Hagelund,
Dansk Standard.
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Svejsning

Tendens til at CE-mærkning giver konkurrencefordel
Lad det være sagt med det samme: ”Vi har meget travlt”. Og ”vi” er i denne sammenhæng
leverandører af stålkomponenter, svejseværksteder, rådgivere, bemyndigede organer og
andre, der er involveret i design, fabrikation og kontrol af stålkonstruktioner. Selvom fristen for
implementering af CE-mærkning netop er blevet udskudt af EU-kommissionen til 1. juli 2014, er
realiteterne ved at gå op for mange parter.
Af Ingeniør Niels Ovesen,
FORCE- Dantest CERT

ene med CE-mærkning og den anden
uden - kan være en præference for
valget af af de CE-mærkede produkter, da det dog indebærer, at en
udefrakommende inspektion har været
inde og vurdere det aktuelle produkt.

Selvom CE-mærkning ikke er nogen
”kvalitetsmærkning”, så synes der
dog at indfinde sig en vis konkurrencefordel til de virksomheder, der kan
fremvise dokumentation for overensstemmelse med byggevaredirektivet.
Vi har på det seneste oplevet, at
bygherrer har efterspurgt leverancer
af CE-mærkede stålkonstruktioner
på trods af, at det lovgivningsmæssigt endnu ikke er et krav - men en
”mulighed”. Ligeledes kan det heller
ikke udelukkes, at der i de tilfælde,
hvor en bygherre står med to tilbud på
levering af en stålkonstruktion - den

Men hvad betyder CE-mærkning
egentlig? CE-mærkning af et produkt
angiver kun, at fabrikanten erklærer,
at produktet opfylder EU’s byggevaredirektiv! Det er således udelukkende
fabrikanten, der erklærer overensstemmelse. Men der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt, før det
er muligt at erklære denne overensstemmelse. Byggevaredirektivet, der
har været i kraft siden 1989, er en
del af det ”indre marked”, som i EU

indebærer, at produkterne kan transporteres indenfor EU’s grænser uden
at blive påvirket af myndigheders
eventuelle tekniske handelshindringer.
Byggevaredirektivet er skrevet i generelle vendinger, som ikke er særligt
konkrete for de enkelte byggevarer.
Derfor er der udarbejdet ”harmoniserede standarder” med det formål,
at såfremt produktet og produktionen
opfylder disse standarder, så opfylder
produktet også direktivet. En sådan
harmoniseret standard er EN 1090-1.
Afgræns dine produkter
De hidtidige erfaringer med certificering af stålkonstruktioner viser, at
den altafgørende indgang til igang-
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Svejsning
get af kunden, af rådgiver eller som
underleverance. Hvis fabrikanten på
et eller andet tidspunkt selv foretager
beregninger, anbefales det, at beregningsdelen én gang for alle bliver
medtaget i produktcertificeringen.

Selvom fristen for CE-mærkning nu er udsat til 1. juli 2014, er der uændret travlt hos alle,
der er involveret i design, fabrikation og kontrol af stålkonstruktioner til byggeriet.

sætningen er, at den enkelte virksomhed danner sig et overblik over sine
produkter og kritisk identificerer, hvilke
produkter, der er omfattet af direktivet,
og hvilke der IKKE er! Vi i FORCE Certification A/S får utallige spørgsmål på
dette område, da mange virksomheder synes i vildrede om, hvorvidt netop
deres produkt skal CE-mærkes eller ej.
Generelt er svaret, at hvis der er tale
om et bærende produkt, der kan
”transporteres over en grænse” – altså
sættes på en lastbil og køres ud af
værkstedet – og det samtidig skal
indgå som en varig komponent i et
byggeri, ja så er produktet omfattet af
CE-mærkning efter EN 1090. Men det
er rigtigt, at der er mange tvivlstilfælde, hvor det absolut kan diskuteres,
om produktet er ”en komponent” (læs:
styk) og samtidig ”varig” placeret.
Men kernen i det er, at hver virksomhed skal gøre sig klart, hvilke produkter, der er omfattet af CE-mærkning og
hvilke, man absolut ikke SKAL - eller
rettere ikke MÅ - CE-mærke.
Aktivitet
Konstruktionsberegninger af komponenten

Sådan kommer
virksomheden i gang
Når virksomhedens produkter er
identificeret, skal følgende forhold
afdækkes:
Udførelsesklasse
Ud fra EN 1090 bestemmes det,
hvilken udførelsesklasse produkterne
er omfattet af. Udførelsesklassen har
betydning for omfanget af virksomhedens kvalitetsniveau, krav til svejsekoordinator, krav til svejseprocedurer,
krav til ikke-destruktiv udførelse m.v.
Generelt anbefales det at ansøge om
den ”højeste” udførelsesklasse, virksomhedens produkter er omfattet af,
hvorefter de lavere udførelsesklasser
ligeledes vil være omfattet.
Beregning
Fabrikanten skal gøres sig klart, om
”beregninger” skal være omfattet
af CE-mærkningen. Dvs. foretager
virksomheden selv beregninger efter
Eurocode 3, eller bliver det foreta-

Tilret kvalitetssystemet
Næste skridt for virksomheden bliver
på baggrund af ovenstående analyser
at opbygge et dokumenteret kvalitetssystem. Mange virksomheder har muligvis allerede et kvalitetssystem. Men
der vil under alle omstændigheder
skulle tilpasses visse punkter – specielt
kan nævnes, at procedurer for ”mærkning” og udstedelse af ”overensstemmelseserklæring” skal udarbejdes.
De virksomheder, der i dag arbejder
efter et dokumenteret kvalitetssystem
som eksempelvis EN ISO 3834 vil

Fabrikantens opgaver og leverancer
Metode 1

Metode 2

Metode 3b

Metode 3a

Ingen

Ja
Baseret på krav om at
anvende en produktstandard,
der henviser til relevante dele af
eurocodes

Ja
Baseret på et krav om at
anvende købers projekteringsoplæg eller producentens projekteringsoplæg for at opfylde
kundens ordre

Ingen

MPCS

MPCS

PPCS

Leverede komponenter skal
være i overensstemmelse med
EN 1090 med henvisning til relevante dele af eurocodes, med
angivelse af bæreevne angivet
som karakteristiske værdier eller
regningsmæssige værdier

Leveret komponent skal være i
overensstemmelse med MPCSspecifikationen og sporbar til
købers ordre

Leveret komponent skal være i
overensstemmelse med PPCSspecifikationen

Grundlag for fremstilling MPCS
Deklaration af
komponentegenskaber

Dokumentationsmetode
Herefter skal virksomheden overveje,
hvilke dokumentationsmetoder, der
normalt anvendes. Nedenstående
tabel viser muligheder for dokumentationsmetoderne 1, 2, 3a eller 3b.
For svejseværkstedet vil metode 1 og
3a være de simpleste metoder til at
erklære komponentegenskaberne,
idet det således ”blot” skal erklæres
og bevises, at komponenten opfylder de specifikationer, som andre
har udarbejdet. Men ofte vil mange
virksomheder være i den situation,
at de har beregnet hele eller dele af
komponenten. Også her gælder det,
at hvis virksomheden er blevet bedømt
til at kunne erklære overensstemmelse
efter eksempelvis metode 3b, så vil
virksomheden sandsynligvis også
være i stand til at erklære overensstemmelse med de øvrige metoder.

Oplysning om geometri og
materiale og andre oplysninger, der er nødvendige for, at
andre kan udføre vurdering og
beregning af konstruktionen

MPCS: ”Manufacturers provided component specification” altså en komponentspecifikation leveret af fabrikanten.
PPCS: “Purchaser provided component specification” altså en komponentspecifikation leveret af fabrikantens kunde.
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Svejsning
have en stor del på plads. Men en
grundig gennemgang samt en revision
vil utvivlsomt være påkrævet. Specielt
vil kvalitetssystemet blive gennemgået
for:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Svejsning og andre sammenføjningsmetoder, herunder svejseprocedurer (WPS) og (WPQR),
bolte, dimensioner, tolerancer,
mærkning, reparationer
Personale
Udstyr
Projekteringsproces
Materialer til fremstilling
Underleverandører
Håndtering af komponentspecifikationer
Produktvurdering
Ikke-konditionsmæssige produkter

Det er helt essentielt, at kvalitetssystemet – FPC Fabric Production Control
– omfatter alle væsentlige aspekter for
de(t) specifikke produkt(er).
Ansøg bemyndiget organ (NB)
Når ovenstående er på plads, vil det
være tid at ansøge et bemyndiget
organ (Notified Body) om vurdering af
produktet med henblik på udstedelse
af et FPC-certifikat.
Ansøgningen, som eksempelvis
FORCE Certification A/S har opstillet
den, skal omfatte:

•
•
•
•

•
•

Kopi af QA-systemet, eventuelt i
uddrag
Specifikation af personale, herunder specielt angivelse af ansvarlig
svejsekoordinator
Udstyr
Produktionsmetoder, herunder angivelse af evt. malings-, galvaniseringsprocesser, varmebehandling
m.v.
Beregningsprocedurer og metoder
Kopi af WPQR og WPS

Gennemførelse af
”indledende kontrolbesøg”
Det bemyndigede organ vil herefter
udføre det, der i standarden kaldes
”indledende kontrolbesøg”, som i
bund og grund er en audit udført efter
EN 1090-1, hvor det skal afklares, om
virksomheden kan dokumentere ALLE
de egenskaber, der er angivet i tabel
1 i EN 1090-1.

Opnå FPC-certifikat
Når det bemyndigede organ har fået
vished for, at fabrikantens kvalitetssystem sikrer dokumenterede egenskaber for produktet, bliver der udstedt et
FPC-certifikat. Det skal understreges at
opnåelse af dette certifikat kun er én
af forudsætningerne for, at virksomheden kan CE-mærke produkterne.
Fabrikantens ansvarlige for overensstemmelseserklæring skal i hvert enkelt
tilfælde sikre sig, at produktionen
virkelig foregik som beskrevet og efter
det godkendte kvalitetssystem.

En del virksomheder synes i vildrede om,
hvorvidt netop deres produkt er omfattet
af kravet om CE-mærkning. Og her er det
generelle svar, at det er omfattet, hvis det
indgår som en varig komponent i et byggeri, siger Niels Ovesen fra
FORCE-Dantest Cert.

Perfect welding
by NST
Nittetsu sømløs
rørtråd
Keramisk
backing
INOX høylegert
tilsettprogram

Repræsentant
i DanmarkAS
Norsk Sveiseteknikk
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80 00

baekagentur@get2net.dk
E-mail: nst@nst.no
Norsk
Sveiseteknikk
AS,
Tel
+47 32 i78Danmark
85 99
Se www.nst.no for repræsentanter
Mer informasjon på www.nst.no

5

Svejsning

Langt fremme på vejen mod

CE-mærkning
Stålkomponenter til byggeriet er spidskompetencen for Kecon A/S. Den vestsjællandske
smedevirksomhed er da også i fuld gang med at finpudse de procedurer og rutiner i
kvalitetssikringssystemet, der skal kvalificere dem til en CE-mærkning ud fra DS/EN 1090-1.

Af Birthe Lyngsø
99 pct. af vores opgaver går til byggeriet, siger Benny Egesø, som er
virksomhedens indehaver sammen
med Bjarne Kristiansen.

vi også har udarbejdet en kvalitetshåndbog. Med hensyn til udførelsesklasse har vi lagt os fast på DS/EN
3834-2, som omfatter de fuldstændige
kvalitetskrav,siger Kjeld Gravesen.

Langt det meste er i sort stål. Men vi
har også opgaver i rustfrit og aluminium, tilføjer virksomhedens kvalitetsansvarlige, Kjeld Gravesen, mens vi
går ind i en af de store fabrikshaller,
hvor der lige nu bliver MAG svejst
på nogle trapper til en ombygning af
Utterslev skole.

I forhold hertil indfrier vi kravene om
at have en svejsekoordinator. Desuden
er vi med vores 25 svejsere godt
dækket ind, idet de har de krævede
certificeringer, hvad enten det er
svejseopgaver i MAG, rustfrit eller
lavtlegeret, vi arbejder med.

Vi er ved at færdiggøre ti ståltrapper
til dette skolebyggeri, hvor vi også har
stået for levering og montage af 250
tons stål.
Omfattet af Eurocode
Vi befinder os på et marked, hvor vi
møder meget hård konkurrence. Men
vi holder skansen. Vi har nogle dygtige svejsere, og så har vi en meget
effektiv logistik med flere automatiserede processer, siger Benny Egesø.
Som producent af varige komponenter
til byggeriet er vi omfattet af Eurocode. Udførelsen af svejsearbejdet sker
således i henhold til Byggevaredirektivets regler i EN 1090-2.
Vi har i overensstemmelse hermed for
længst opbygget et kvalitetsstyringssystem for svejseværkstedet, lige som
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I vores kvalitetsstyringssystem indgår
også en WPS’er, (svejseprocedurespecifikation), der er i overensstemmelse
med kravene i 3834-2.
Løbende stikprøvekontroller
Egen produktionskontrol er tilsvarende
en del af vores kvalitetssikring. Vi kører her med nogle funktionsskemaer,
der er bygget op med fem fortrykte
punkter for henholdsvis mængde, dimension, rethed, geometri og tegning.
Skemaerne bliver løbende udfyldt af
vores svejsere i forhold til de opgaver,
de har udført.
Desuden bliver der jævnligt taget stikprøvekontroller af mig eller af værkføreren, hvor vi kontrollerer svejsninger,
geometri, rethed osv. i forhold til de
foreskrevne produktspecifikationer, vi
har modtaget fra kunden, siger Kjeld
Gravesen.

99 pct. af opgaverne hos Kecon er til
byggeriet, og ifølge kvalitetsansvarlige
Kjeld Gravesen er man godt på vej til at
kunne blive kvalificeret til CE-mærkning.

Svejsning
Med i virksomhedens kvalitetsstyringssystem indgår også inspektionsprocedurer for kontrol, registrering og
sporbarhed af materialer.
Det betyder ifølge Kjeld Gravesen,
at der bliver gennemført en modtagekontrol, hver gang virksomheden får
læsset materialer af. Og viser det sig
her, at der er en fejl, bliver det skrevet
på de medfølgende papirer fra leverandøren, lige som man sørger for at
orientere projektlederen, så han kan
rette henvendelse til leverandøren.
I princippet mangler vi kun at finpudse
vores kvalitetssikringssystem og spidse
rutinerne til, for at kunne blive auditeret og få stemplet på, at vi opfylder
kravene i 1090-1 til CE-mærkning,
siger Benny Egesø.
Han understreger, at processen, der
skal føre til CE-mærkning, forløber i
samme tempo som hidtil, også selvom
fristen for CE-mærkning som lovkrav

Medejer af Kecon Benny Egesø (th) her i svejseværkstedet sammen med virksomhedens
kvalitetsansvarlige Kjeld Gravesen.

netop er forlænget fra 1. juli 2012 til
1. juli 2014.
De gode ved CE-mærkningen er, at
der er tale om stringente regler, som
gælder for hele Europa, og dermed også for de, der handler med
østlande. Blandt disse er der godt nok
nogle, som er meget langt fremme og

skarpe. Men det er samtidigt vores
erfaring, at der er stor underskov af
virksomheder, som næppe vil være
klar til at opfylde kravene i 1090-1
inden for en overskuelig fremtid. Så
konsekvensen bliver uden tvivl, at der
bliver skilt nogle ”garagesvejsere” fra,
forudser Benny Egesø.

DU SKAL CE-MÆRKES
INDEN 2014!

Bliver du klar til den 1. juli 2014?
Fra den 1. juli 2014 er det et lovkrav, at konstruktionskomponenter i stål og aluminium, der indgår i byggeri skal være CE-mærket. Og din
virksomhed skal certificeres for at udføre mærkningen. Er du ikke allerede i gang med processen, er det på høje tid at gå i gang, så du er
sikker på at leve op til lovgivningen, når den træder i kraft. DS Certificering er bemyndiget organ i henhold til byggevaredirektivet, og vi
fører dig kompetent og effektivt gennem hele processen. Book et uforpligtende møde nu på 72 24 59 00.
DS Certificering er leverandør af certificeringer, godkendelser, screeninger, andre former for audit og kurser til danske virksomheder nationalt og internationalt.
Vi har over 25 års erfaring med at styrke vores kunders konkurrenceevne og skabe merværdi.
Vores innovative behovs- og løsningsorienterede produkter baserer sig på danske og internationale standarder og best practice.

www.dscert.dk/staal
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Svejsning

CE-mærkning af
produktionsudstyr
”Tænk før du bygger”. Det er princippet bag Maskindirektivet.
Hvis man følger det og er opdateret på de mange standarder,
der giver løsninger på de sikkerhedskrav, Maskindirektivet
stiller, kan man spare ærgrelser, tid og ikke mindst penge.
Af Senior konsulent Flemming
Madsen, Maskinsikkerhed ApS
Princippet ”tænk før du bygger” blev
indført som et krav til alle maskinbyggere med Maskindirektivet tilbage i
1995. Maskiner og produktionsudstyr,
som falder ind under Maskindirektivet,
skal konstrueres og bygges på grundlag af en grundig risikovurdering, som
skal laves, før man bygger. Dokumentationen for udstyret skal foreligge,
før det må tages i brug. Hvis kravene
blev fulgt i praksis, ville meget produktionsudstyr blive bygget både billigere
og sikrere, ligesom indkøring og
justering kunne foretages nemmere,
end det i dag ofte er tilfældet.
Kravet om risikovurdering gælder
både ved bygning af nyt udstyr og

ved ombygning/samling/ændring
af gammelt og nyt udstyr. Det er
fabrikanten, der har det fulde ansvar.
Ved ombygning/samling/ændring
foretaget af bruger-virksomheden er
brugeren fabrikant. Med mindre det
kan dokumenteres, at andre har fabriksansvaret, er det derfor brugeren,
der skal lave risikovurdering, opdatere
brugsanvisning mv.
Maskindirektivet
skal sikre fri bevægelighed
over landegrænserne
Hvis fabrikanten overholder kravene,
har han ret til at markedsføre produktionsudstyret/maskinen i hele EU/EØS,
uden at myndigheder må stille yderligere krav til maskinens indretning. Det
vil med andre ord sige, at CE-mærket
er en maskines pas, så den kan pas-

Flemming Madsen
er teknikum ingeniør
med konstruktion
som speciale. Han
har arbejdet med
maskinsikkerhed og
CE-mærkning siden
1995 og deltager
blandt andet i
den internationale
standardiseringsgruppe
for robotsikkerhed.

sere fællesskabets grænser, uden at
der kan stilles spørgsmål.
Krav til
sikker indretning
Ingen personer må, utilsigtet, kunne
komme til skade ved arbejde ved en
maskine. Kravet gælder for nye som
gamle maskiner - med eller uden CEmærkning. Med utilsigtet menes, at
man ikke ved en refleks eller et uheld
kan skades; f.eks. hvis man taber sin
mobiltelefon ind i maskinen og da
ikke bliver skadet i forsøget på at
redde den. Så når man tillader kædesave, er det på baggrund af en rigtig
god risikovurdering.
Sikkerhedsniveauet gælder for alt
arbejde ved maskinen.
Efterhånden er mange maskiner tilstrækkeligt sikrede under brug. For en

Maskiner og produktionsudstyr, som falder ind under Maskindirektivet, skal konstrueres på grundlag af en nøje risikovurdering.
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Svejsning
del specialmaskiner er der imidlertid
et stykke vej igen, når man ser på
sikkerheden under indkøring, service,
justering, fejlfinding, fejlretning og
lignende opgaver.
Når indkøring af maskinen ikke er
gennemtænkt og medtaget i risikovurderingen, bruges der ofte lus/løse
kontakter/snydenøgler som nødløsning, hvilket både er risikabelt og ulovligt. Desuden kan det i nogle tilfælde
medføre, at en uheldig ”luse-bruger”
ikke kan få erstatning efter en ulykke.

være ganske profitabelt at komme af
med lus. Når maskinen kan indkøres
sikkert, kan man indkøre hurtigere - og
endda under fuld drift. Det sparer meget nedetid og kan i sidste ende give
en bedre produktkvalitet. Det kræver
et større analysearbejde med kendskab til både maskinen, dens brug og
praktisk anvendelige sikkerhedsløsninger, men det vil næsten altid vise sig
at være umagen værd.

Maskindirektivet giver
kravene, standarderne viser
løsningerne
Maskindirektivet stiller en række
Nogle fabrikanter påstår så, at ”fabrigenerelle sikkerhedskrav, f.eks. at man
kantens eget uddannede personale”
ikke må kunne blive lukket inde i en
gerne må bruge lus. Arbejdstilsynets
maskine. Løsninger på sikkerhedskrasvar på dette er, at man ”endnu ikke
vene kan man så finde i de over 800
har set en situation, hvor det var acmaskindirektivs relaterede standarder,
ceptabelt”. Altså må fabrikanten heller
som kommissionen har harmoniseret.
ikke bruge lus, lige som man heller
Mens maskinfabrikanter typisk skal
ikke må det hjemme i værkstedet.
bruge et sted mellem 20 og 50
”Jamen så kan man jo ikke køre
standarder for at dække behovet for
maskinerne ind”, lyder indvendingen.
information, kan mange produkti”Nej, men så må du konstruere maonsvirksomheder nøjes med færre.
skinen, eller bygge den om, så det er
Hvilke standarder, man skal bruge, vil
muligt.” I nogle tilfælde er det svært.
naturligt
nok afhænge af, hvad det er
Men heldigvis har det
ofte vist sig
at Side
Svejsning_august-2010
16/08/10
6:29
1

for en type maskiner og udfordringer,
man står overfor.
Det er et klart princip i størstedelen af de Europæiske direktiver, at
standarder er frivillige at bruge. Hvis
fabrikanten har bedre løsninger,
må de gerne anvendes. Men ifølge
kommissionen er det sådan, at hvis
fabrikanten ikke følger et krav fra en
relevant standard, så skal fabrikanten
dokumentere, at den valgte løsning
giver mindst samme sikkerhedsniveau
som standarden. Altså skal fabrikanten kende alle relevante krav fra alle
relevante standarder.
Standardernes krav repræsenterer
minimumskrav for alle maskiner (og
ombygninger), der tages i brug som
nye fra den dato, kommissionen
offentliggør dem i EF-tidende. F.eks.
skal robotceller, der tages i brug som
nye efter 18. november 2011 bygges
i forhold til DS/EN ISO 10218-2. Og
der er mange krav i standarden, som
vil være nye for de fleste fabrikanter
af robot-celler. Sikkerhedsløsninger på
maskiner kan dermed blive forældet
fra den en dag til den næste.

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.

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
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Svejsning
noget af en opgave, og selv om man
har haft 5 år til at indføre standarden,
er der fortsat ganske langt mellem de
maskiner, der overholder den.
Robotter og andet
produktionsudstyr er
med CE-mærket sikret
fri bevægelighed over
landegrænserne i EU.

Nye standarder, der bør følges
De 800 standarder skal revurderes
mindst hvert 5 år, og der er mere end
100 nye standarder på vej igennem
systemet. I princippet skal der altså
komme over 150 nye/opdaterede
hvert år. Nogle standarder gælder
for mange typer af maskiner, f.eks.
skærme eller hydraulik, mens andre
kun gælder for specifikke maskiner,
f.eks. palleteringsanlæg.
De nye standarder der har den største udbredelse er:

•
•
•

DS/EN ISO 4413 Hydraulik og
DS/EN ISO 4414 Pneumatik (gældende fra 1. december 2011).
DS/EN ISO 13849-1 Sikre
styresystemer (gældende fra 31.
december 2011)
DS/EN ISO 10218-2 Robot-celler
(gældende fra 18. november
2011)

Hvor standarden for robotceller skal
være kendt af ”robot-folket”, er der
mange flere, der skal kende kravene
til hydraulik og pneumatik.
DS/EN ISO 13849-1 i praksis
DS/EN ISO 13849-1 Sikre styresystemer omhandler krav, som er relevante
for næsten alle maskiner. De bør
derfor være kendt og anvendt af alle,
der bygger/ombygger/ændrer/samler
maskiner.
De fleste leverandører af sikkerhedskomponenter giver en udstrakt hjælp
til kunderne. Men at finde den rigtige
kombination af produkter er kun en
del af løsningen. Der skal laves en
god risikovurdering, styresystemets
overordnede design skal på plads,
der skal vælges komponenter, der
skal dokumenteres, lige som adskillige oplysninger og beskrivelser skal
indsættes i brugsanvisningen. Det er
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Brugerens pligt til kontrol før
ibrugtagning
Når man som produktionsvirksomhed bygger om på maskiner, er man
fabrikant.
Den almindelige brugervirksomhed er
også stillet over for et krav om, at man
ikke må tage maskiner i brug, før virksomheden har sikret sig, at maskinen
er sikker at anvende.
Hvis man kender maskintypen og de
farer, brugen af den indebærer, vil
en del virksomheder selv kunne lave
denne kontrol uden ekstern assistance.
”Maskinen skal være CE-mærket”.
Det er ofte det eneste krav, der stilles i kontrakten ved indkøb af selv
meget dyre maskiner og anlæg. Men
køberne kan gøre sig selv en stor
tjeneste ved at stille krav til leverandøren, f.eks. om krav til sikker indkøring,
brug af 3-positions-kontakter, ergonomi, støj, eksplosionssikring, og hvad
der ellers kan være relevant i forbindelse med den aktuelle maskine.
Desuden er det en god idé at forlange
at risikovurderingen udleveret kort
tid efter ordre, så man kan diskutere
sikringsløsningerne, før maskinen bygges. Er den først bygget, kan det være
vanskeligt at få noget ændret. Og er
maskinen først taget i brug, kan det
tage lang tid at få lov at bygge om.
Husk ”tænk før du bygger”
Selv om kravet kom med Maskindirektivet i 1995, er det fortsat lige aktuelt.
Det er veldokumenteret, at en god
risikovurdering lavet før beslutningerne
tages, kan spare tid, bøvl og rigtigt
mange penge.
Denne rettidige omhu skal så kombineres med, at man faktisk kender de
gældende sikkerhedskrav, så man
ved, hvad der er acceptabelt og hvad
der ikke er det. Det er ikke så svært
som det lyder. De fleste virksomheder
kan lære håndværket, så langt de fleste opgaver kan løses på egen hånd.
Når det er sagt, vil det selvfølgelig
kræve en vis indsats, både med hensyn til kurser, læsning og til generelt
at følge med, da der løbende kommer
nye standarder og fortolkninger.

Inspirerer

Kvindelige
Svejsere
For at værdsætte det arbejde som kvindelige svejsere udfører hver dag, har
3M designet verdens første sortiment af svejseskærme til kvinder - 3M™
Speedglas™ 100 med grafik - til kvinder. Fire forskellige og flotte designs,
der kvalitetsmæssigt anerkender, at kvindelige svejsere er engagerede og
professionelle, hvad angår deres arbejde. Skærmene opfylder en svejsers
krav til sikkerhed, og giver samtidig plads til at tænke kreativt. Til kvinder
der mestrer et håndværk helt uden grænser.

Steel Rose
Designet af ERGONOMIDESIGN IFP

Wild-N-Pink

Skull Jewels

Steel Eyes

Designet af ERGONOMIDESIGN IFP

Designet af ERGONOMIDESIGN IFP

Design udført i samarbejde mellem ERGONOMIDESIGN IFP og 3M™

Det første sortiment af svejseskærme til kvinder - www.speedglas.dk
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Svejsning

Lift-off for endnu et
kapitel i raket-eventyret
Næste step i udviklingen af fremtidens raketmotor tages i disse
uger hos FORCE Technology, hvor næste-generations raketdyse til
den succesfulde ARIANE 5 raket er under udvikling.
Af M. SC. Eng.
Michel Honoré,
FORCE Technology
Siden den vellykkede test af første
prototype, er tiltroen til sandwichteknologien i den nye dyse til rakettens
Vulcain 2-motor nu så stor, at næste
generation har forladt tegnebrættet og
er landet hos FORCE Technology.
Udviklingen af raketdyser er foregået
i tæt samarbejde med det europæiske
rumfartsagentur, ESA, Volvo Aero
og FORCE Technology. Den tager sit
udspring for mere end 15 år siden,
hvor sandwich-konceptet første gang
fostredes i Volvo-ingeniørernes hjerner.
I aerospace-industrien sker forandringer ikke fra dag til dag, og indførelse af helt nye teknologier kræver
omfattende forstudier, prototyping og
verifikation. Med FORCE Technologys
særlige kombination af viden inden for
avancerede svejseteknologier, automatisering og NDT under ét tag, fødtes et
partnerskab, som siden har frembragt
et hav af større og mindre konceptuelle prototyper, og i slutningen af 2009
en prototype i fuld skala, som affyret i
en stationær motortest endegyldigt har
cementeret konceptets validitet.
Testen af prototypen i 2009 var indtil
for nylig højdepunktet i udviklingen
af lasersvejste sandwich-raketdyser. I
samarbejde med Volvo Aero, havde
FORCE Technology lasersvejst og
NDT-testet en prototype raketdyse i
fuld-skala. Det var hermed bevist, at
fremstillingsprocessen lod sig udføre og verificere. Men endnu vidste
ingen, om det nye koncept ville klare
de ekstreme kræfter, det var designet til. Testen fandt sted i Deutsche
Luft- und Raumfarts (DLR) testfacilitet i
Lampoldshausen i Sydtyskland, hvor
raketdysen og den tilhørende motor i
grove termer blev boltet til et bjerg og
affyret for fuld kraft. Fem-seks millio-
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Her ARIANE 5-raketten.
(Photo: Courtesy of ESA)

ner hestekræfter og udstødningsgas
med temperaturer over 3000 grader,
samt hastigheder mere end tre gange
lydens, det er voldsomme påvirkninger
selv i en testfacilitet for raketmotorer.
Så fuld-skala testen var nøje tilrettelagt
som den sidste, inden en planlagt
hovedrenovering af testfaciliteten.
Bare for en sikkerheds skyld. Designlevetiden for Vulcain 2-motoren er
ti minutter. Så efter at have ladet
testen forløbe problemfrit i knap tolv
minutter, netop i tide til at forhindre at
faciliteten løb tør for kølevand, blev
der udført en kontrolleret nedlukning
af motoren, som tilsyneladende havde
klaret alle belastningerne. Prototypetesten var en umiddelbar succes.
I månederne efter testen analyserede
ingeniører hos ESA og Volvo Aero de
kolossale datamængder, der var blevet opsamlet under forsøget, og dysen
blev gennemgået på alle leder og
kanter. Resultaterne var entydigt positive: Sandwich-teknologien havde taget
et stort skridt frem og vist sig som en
teknologi værd at satse på. Det var på
tide at søsætte udviklingsprojekter for
at modne teknologien med henblik på
produktion og egentlig opsendelse.
Trin to – Videreudvikling af
raketdysen til Vulcain 2+
På ét enkelt punkt er skiftet fra den
eksisterende teknologi til fremstilling
af raketdyser til sandwich-teknologi
et tilbageskridt: Den konventionelle
metode frembringer naturligt klokkeformede raketdyser, sådan som
sådanne emner nu engang skal se ud.
Sandwich-teknologien derimod, har
indtil videre kun har været i stand til
at frembringe koniske raketdyser. Efter
fremstillingen af dysen har et ekstra
procestrin derfor være nødvendigt for
at presse dysen op til den ønskede
klokkeform. Et procestrin, der ikke
er uden risiko, og som forekommer
som det allersidste i en lang række

Svejsning
type af en fuldt formgivet raketdyse til
Vulcain 2-opgraderingen. Dysen befinder sig allerede i svejselaboratoriet
hos FORCE Technology, og laseren er
rettet ind mod svejsning.

Den nye raket dyse til ARIANE 5 rakettens motor bliver svejst ved hjælp af FORCE
Technologies avancerede sandwich-teknologi. Her ses den øverste halvdel af den nye
dyse, før de to delkomponenter er blevet samlet. Kun den inderste del er synlig, og det er
alle vægge, som skal svejses, dermed også.

af operationer. En potentielt risikabel
strategi, men bestemt ikke umulig, det
har fuld-skala testen i 2009 allerede
bevist. Men det er åbenlyst, at der
ligger et potentiale i at overstå denne
operation tidligere i fremstillingsprocessen og derved minimere risikoen
for fejlbearbejdning i det afsluttende
procestrin. Som en konsekvens heraf
har Volvo Aero besluttet at gøre det,
der i aerospace termer kaldes ”to
push the envelope”: at forsøge at

strække grænserne, og videreudvikle
dysens design, så den allerede inden
svejsning er klokkeformet.
En række mindre skalatests på forskellige klokkeformede dyser i årene
2010-2011 under forskellige kampagner har udviklet og modnet de nødvendige teknologier og kompetencer.
Og i foråret 2012 er Volvo-FORCE
samarbejdet nu endelig klar til at
forsøge sig med en fuld-skala proto-



Trin et: Lasersvejsning af
sandwich-konstruktioner
Den klokkeformede dyse til Vulcain 2+
motoren bygges som sin forgænger
på Volvo Aeros sandwich-koncept
(SW), hvor dysen bliver samlet af to
skaller: En tynd, ydre skal, som svejses
til en tykkere indre skal, i hvilken et
stort antal kanaler er fræset, således
at der, når de to emner samles, bliver
dannet hundredvis af hule kanaler, i
hvilke kølemiddel kan løbe og effektivt
køle dysen fra flammetemperaturer
over 3.000 grader celsius. Tidligere SW-designs er opbygget af små
firkant-rør, spiraleret op over en klokkeformet form og svejst på traditionel
vis med TIG.
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Svejsning

Produktionsprocesserne, herunder lasersvejsning med FORCE Technology’s
patenterede on-line røntgen guidede
system, der er integreret i et 15 akset
robotsystem, skal yderligere optimeres
og kvalificeres gennem et antal 0-serie
komponenter, der testes indgående.
Det er som et led i dette arbejde, at
en ny motordel netop er landet hos
FORCE Technology Brøndby for at få
foretaget ca. 1100 m præcisionssvejsning i det fuldautomatiske svejseanlæg. Efterfølgende bliver der gennemført en omfattende inspektion med
de nyeste teknikker inden for digital
røntgen teknologi.

Illustration af typisk SW-design.

SW-konceptet indebærer i forhold til
den traditionelle metode flere fordele,
bl.a. en betydelig reduktion i antallet
af svejse-start og svejse-stop, hvorved
man minimerer risikoen for svejsefejl.
Desuden reduceres dysens vægt,
idet to sammensvejste firkant-rør vil
medføre, at hvor to rør sider lægges
side om side, vil godstykkelsen mellem
to kanaler være det dobbelte af den
nødvendige. Den ekstra masse som
herved bliver opsendt, kunne i stedet
have været anvendt på opsendelse af
indbringende payload. Desuden betyder overgangen til SW-teknologi en
væsentligt forkortet produktionstid for
raketdysen. Samlet set forventes SWkonceptet at betyde bedre og billigere
raketdyser med kortere leveringstid.
De mange fordele kommer dog ikke
uden en pris. Svejsningen af de
mange hundrede svejsninger, som til
sammen har en længde på to-tre kilometer, skal foregå i blinde. Den ydre
skal skjuler effektivt de underliggende
vægge, som skal svejses hver især i
over én meters længde. Samtidigt betyder selv begrænset varmetilførsel, at
dysen - og dermed svejsningerne - vil
flytte sig ganske lidt under svejsning.
Tilstrækkeligt til at den sensitive lasersvejsning meget hurtigt kan skifte til en
uønsket laserskæring. For at imødegå
dette, har vi udviklet en dedikeret
robot-svejsecelle, der er baseret på
den egenudviklede Seamtracker. Det
er en røntgenbaseret robot, som kan
lokalisere og følge de skjulte svejsninger igennem den ydre skal med en
præcision, der er bedre end én tiendedel millimeter. Seamtrackeren beviste
sit værd ved svejsning af den første,
koniske prototype i 2009.
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Trin to: Svejsning af
klokkeformede SWkonstruktioner
At det er muligt at detektere og svejse
tusindvis af meter i blinde med en
præcision bedre end en tiendedel
millimeter, blev demonstreret på
den første prototype raketdyse, som
testedes ultimo 2009, og var i sig selv
en imponerende bedrift. Ansporet af
de vellykkede testresultater besluttedes
det at forsøge at bringe konceptet
videre til næste naturlige trin, nemlig
svejsning direkte på færdige, klokkeformede emner. For svejseprocessen
medfører dette flere nye, væsentlige
udfordringer i forhold til koniske
emner: For det første betyder den
dobbeltkrumme overflade ændrede
refleksionsforhold for laserstrålen. For
det andet medfører den et behov for
endnu flere frihedsgrader i Seamtrackeren, så denne bliver i stand til at
følge overfladens krumning.
I praksis har det været nødvendigt
at opgradere Seamtrackeren med
yderligere to akser, således at den nu
rummer i alt seks: For positionering
op/ned, sideværts og nu også til tiltvinkel i forhold til overfladen kræves
tre akser til røntgen-seamtrackningen.
Tilsvarende kræves der tre til laseren, som skal følge det detekterede
svejseforløb. Med tilføjelsen af disse
to nye akser til robotcellen bringes
cellens samlede antal akser op på
femten. Softwaren til styring af dette
komplekse system er ligeledes blevet
udviklet, opgraderet og testet på
sub-skala-niveau for at verificere dets
funktionalitet på mindre emner forud
for den virkelige opgave: Svejsning af
en fuld-skala, klokkeformet prototype.

Perspektiv
I samme ESA kontrakt forskes og
udvikles der på FORCE Technology
intensivt i ikke-destruktive testmetoder,
der er egnede til kvalitetssikring i løbende produktion. Det forventes, at resultaterne af de nye røntgenbaserede
testmetoder i løbet af de kommende
år vil sætte nye standarder for automatiseret karakterisering af geometri
og defekter - til gavn for raketmotorer
og andre beslægtede områder med
store krav til kvalitetskontrol.
Den klokkeformede dyse i fuld skala
er ankom på FORCE Technology i
begyndelsen af 2012, og verifikation
og montage af de to delkomponenter
er udført. Herefter følger arbejdet
med verifikation af sikker detektion og
evne til pålideligt at følge svejsebanen
forud for egentlig svejsning af dysens
mange kanaler. Indledningsvis skal
kun en halv raketdyse svejses, nemlig
den øvre halvdel, hvor krumningsradius er mindst, og udfordringerne for
processen dermed er størst. Selv med
bare en halv dyse er der tale om i
størrelsesordenen tusind svejsninger
med en samlet længde på tusind
meter. En monumental opgave at løfte.
Men med den aktuelle track record, er
optimismen stor.

Svejsning

Offline-programmering muliggør
fleksibel anvendelse af svejserobot
Svejserobotter har allerede i lang tid
været brugt i andet end serieproduktion. Med større og større produktvariationer og mindre seriestørrelser
har markedet allerede i længere tid
forlangt svejserobotanlæg med fleksible anvendelsesmuligheder og kortere
omstillingstider. Som reaktion på
denne efterspørgsel er der blevet udviklet offline-programmeringssystemer,
hvormed der uden for fabrikationen
kan oprettes svejseprogrammer, som
uden at efterarbejde kan anvendes direkte på robotterne. Især på området
svejsning er DTPS, som er udviklet af
Panasonic Welding Systems i halvfemserne, et meget brugt offline-programmeringssystem til svejserobotter.
Dette system er videreudviklet sammen
med den europæiske svejserobot-integrator Valk Welding til brug i mindre
serieproduktion. Samtidig arbejder

over 300 firmaer i Europa med dette
system og har dermed ikke blot øget
driftstiden for deres svejserobotter,
men også reduceret tiden, indtil deres
produkter kan komme ud på markedet, betydeligt. Softwareingeniører fra
Valk Welding udvikler kundespecifikke
plug-ins, hvormed svejserobotterne
kan bruges rentabelt, endda i enkeltstyksfabrikationen.
DTPS (DeskTop simulation and Programming System) er helt afstemt efter
input af 2D og 3D-data CAD-systemer.
Desuden overtager DTPS den komplette geometri fra CAD-dataene.
Arbejdstilrettelæggeren, kan sætte
emnet ind i programmet og derefter
oprette svejseprogrammet. Med CADanlæggene kan hele robotanlægget
og også spændebakkerne tegnes.
Dermed råder arbejdstilrettelæggelsen

over et instrument, hvormed der både
kan tegnes og programmeres svejseprogrammer til svejserobotten. Simulationsmodulet viser hele cyklussen efter
programmeringen i 3D på skærmen
og genkender straks de punkter i programmet, hvor svejsebrænderen kommer i konflikt med bakken eller emnet.
Således kan programmøren korrigere
brænderstillingen i programmet. På
denne måde er det ikke nødvendigt
med tidrøvende forsøg i praksis.
Hurtigere end med
håndprogrammeringsværktøj
Med et offline-programmeringssystem
kan svejserobotter programmeres
eksternt, uden at produktionen skal
afbrydes. Sammenlignet med programmeringen med et håndprogrammeringsværktøj kan der vindes en
betydelig mængde tid på denne

Hele industriens
mødested!
Besøg METAL 2012
i Fredericia Messecenter
24. - 26. april

Klik for gratis adgangskort
for fagfolk på www.metal2012.dk
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En operatør forbereder et nyt produkt i „DTPS“; med dette
programmeringssystem kan programmer til svejserobotter
programmeres og testes offline. (Foto: Erik Steenkist)

måde. Med håndprogrammeringsværktøjet, en Art Controller, bevæger
operatøren sig med brænderen langs
svejsesømmene for på denne måde
at optegne vejen og brænderens
position under svejsningen skridt for
skridt. Imens kan svejserobotten ikke
anvendes i fabrikationen. Hvor emnet
er komplekst, kan programmering med
håndprogrammeringsværktøjet af og
til tage flere dage.
Uden rettelse, direkte i produktion
I praksis viser det sig, at offlineprogrammeringssystemet arbejder så
præcist, at eksternt forberedte svejseprogrammer på denne måde kan

Svejsning af den samme konstruktionsdel på et Valk Welding
svejserobotanlæg. (foto: Valk Welding)

overtages uden rettelser af robotten. I
de fleste tilfælde kontrollerer svejserobotten først ved hjælp af gasdysen, at
alle programmerede svejsepositioner
stemmer nøjagtigt overens med produktdelen. Fundne måltolerancer tilpasses automatisk i svejseprogrammet,
hvorefter robotten straks er startklar.
Kort markedsføringstid
for nye produkter
Da programmeringssystemet DTPS
er fuldt kompatibelt med de aktuelle
3D-CAD-systemer som SolidWorks,
AutoCad, Inventor, Pro Engineer
osv., kan arbejdsforberedelsen også
uden prototype begynde direkte med

programmeringen og den eventuelle
udvikling af passende spændebakker.
Ved et nyt produkt kan dette foregå
parallelt med opbygningen af den nye
produktionslinje. Dermed forkortes
markedsføringstiden for nye produkter
betydeligt.
Automatisk programmering
Til svejserobotisering af firmaets egne
produkter udvikler den hollandske integrator kundespecifik „Custom Made
Robot Software“ (CMRS). Dermed er
et automatisk forløb af programmeringen til variationer inden for en produktfamilie. Nogle producenter med
egne produkter, som riste (Dejo), hegn
(Betafence), trappelifts (ThyssenKrupp),
lastebroer (Dhollandia) og gaffeltrucks
(Mitsubishi/Caterpillar) bruger CMRS
til enkeltstyksproduktion og sparer
dermed megen programmeringstid.
Udbyderens software-ingeniører udviklede en „Automatic Path Generator“
(„APG“), hvormed svejseprogrammet
automatisk kunne oprettes på basis af
data fra både ERP- og CAD-systemer
og Excel-filer. Med disse data opretter
„APG“ automatisk programmer til
svejserobotten, som foruden positioneringen af svejsebrænderen også indeholder brændervinklen og de rigtige
svejseparametre som strømstyrke og
spænding samt parametre for pendulsvejseenheden og lunkefyldning.
Producenten ThyssenKrupp Encasa
anvender „APG“ til oprettelse af
programmer for sine trappekøretøjer.
ThyssenKrupp Encasa sparer dermed
tid ved programmeringen af enkeltprodukter. Hertil anvendes data fra ERP
og CAD som indgangsstørrelser for
„APG-softwaren“.
BS
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Svejsning
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Kvinder på vej i et
mandsdomineret fag
På tekniske skoler som i flere svejsevirksomheder er der
tendenser at spore i retning af stigende interesse blandt unge
kvinder for at gå svejsevejen. Det synes at være et plus for
arbejdsklimaet - men stiller også anderledes krav til personlige
værnemidler og arbejdsbeklædning.
Centrifugalventilatorer hører til i rækken af produktlinjer hos virksomheden
Novenco A/S, der har sit hovedsæde
og en del af produktionen i Næstved.
Centrifugalventilatorerne bliver bygget
op fra bunden, og der indgår en del
komponenter, som bliver svejst manuelt,
forklarer fællestillidsmand for virksomhedens faglærte, Jørgen Stensgaard
Madsen. Vi er på vej til det fabriksafsnit, hvor svejsningen af centrifugalventilatorerne foregår. Der er ca. 160
timelønnede hos Novenco i Næstved.
Heraf er der 20 svejsere og 9 lærlinge,
forklarer han, mens vi passerer nogle
sneglehusformede dele til centrifugalventilatorerne.
Så fanger blikket to kvindelige svejsere,
der arbejder side om side. Næsten
pr automatik. Dels fordi kvinderne
skiller sig ud med deres svejseskærme
i sprælske mønstre, dels fordi svejseværksteder fortsat er en relativt mandsdomineret verden. Den ene af de svejsende er lærling Linda Schmøde - den
anden klejnsmed Louise Pedersen.
Her i dette fabriksafsnit bliver der
hovedsageligt MAG svejst. Vi svejser

typisk emner i 1 til 4 sort plade, fortæller Linda, der har været lærling hos
Novenco i lidt over et halvt år nu. Linda
er ikke et sekund i tvivl om, at hun er
kommet på rette hylde med en uddannelse som klejnsmed. Det er et fag, hun
stortrives med, og som hun siger: at
have et stillesiddende arbejde dagen
lang, det duer slet ikke for mig.
Dette synspunkt kan kollegaen Louise
fuldt ud tilslutte sig. Jeg blev uddannet
som klejnsmed hos Novenco i 2006
og har ikke et sekund fortrudt det. Vi
er i mindretal på svejseværkstedet, og
selvfølgelig er der en vis mandejargon.
Men det vænner man sig hurtigt til. Det
er også tillidsmandens erfaring, at det
tager toppen af den til tider lidt rå tone
på værkstedet, når der er kvindelige
kolleger. Med hensyn til andelen af
kvindelige svejsere, så passer vi ind i
det generelle billede, hvor det er ca.
hver tyvende, der er kvinde. Vi passer
også meget godt ind på lærlingesiden,
hvor vi har én kvinde ud af ni lærlinge.
Og specielt blandt de unge kan der
spores en tendens til, at flere kvinder
vælger at gå svejsevejen, hvilket bestemt er en gevinst for arbejdsklimaet,
fastslår Jørgen.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd

Linda Schmøde og Louise Pedersen er begge
godt tilfredse med, at de har fået svejseskærme, der er specielt designede til kvinder.

Linda og Louise er begge blevet mødt
med udtalelser om, at det må være
hårdt og beskidt at være svejser, og
at det giver ondt i ryggen. Men det er
myter, vi godt vil skyde ned, lyder det
enstemmigt.
Vi har hjælpemidler til alle tunge løft,
og vi har hæve- sænkeborde, så vi står
ordentligt i alle svejsestillinger. Ja, og
så har vi som det seneste fået nogle
nye svejseskærme, der er specielt
udviklet til kvinder, tilføjer Louise. Det
var Jørgen, som blev opmærksom på,
at 3M havde udviklet nye Speedglas
svejseskærme til kvinder, da han lagde
vejen forbi Svejsehusets stand på
HI-messen i efteråret. De nye svejseskærme vejer lidt mindre, og de er udformet, så de passer bedre til kvinders
kranium. Pandestykket er kortere, og en
mekanisme i hovedbåndet gør, at man
uden videre kan indstille skærmen, så
man opnår den rigtige vægtfordeling.
Med de traditionelle svejseskærme
til mænd skal man spænde indtil den
passer. Man kan derfor godt opleve, at
svejseskærmen klemmer i tindingerne,
lige som man kan opleve en tyngde,
når man flytter vægten op. Og det
kan godt give hovedpine, siger Louise.
Modsat sker det, at vægten, når man
vipper de nye svejseskærme op, fordeler sig ud fra toppen, så den hviler der,
hvor den påvirker mindst, så fornemmelsen er helt klart bedre, siger hun.
Derudover kunne Linda og Louise også
godt tænke sig, at der kom specielt
designet tøj til kvindelige svejsere –
fremstillet i bomuld. Det man i dag kan
få er i polyester, og det duer ikke til
svejsning, men alene til montage. Vi
bliver derfor nødt til at krybe i herretøj,
indtil det én dag kommer, siger de.
BLY
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Myte eller maskine
Sigma Galaxy 400 giver svejsning en
anden dimension.
Den computerstyrede IAC™-funktion
(Intelligent Arc Control) giver en 100%
stabil og fokuseret kort lysbue, koldere
svejsning, lavere heatinput og mindre
deformation. Og desuden gør
maskinens lavere strøm- og gasforbrug
den økonomisk og miljømæssigt
ansvarlig.

Med IAC lægges der hurtigt rodsømme i faldende
svejsning. Hastigheden er væsentlig forøget i forhold til
traditionel stigende svejsning.g.

Migatronic A/S
Tel +45 96 500 600 • www.migatronic.com

Vi ses på Hotel Koldingfjord
den 11. – 12. maj 2012
Dansk Svejseteknisk Landsforening &
Dansk NDT Forening inviterer til seminar
Som i de foregående år er der lagt op til både inspirerende og informative foredrag samt diskussioner om nye tendenser og udviklingen inden for svejsning og NDT.

Kom og hør om bl.a.:
Status for EN 1090-1 og CE-mærkning.
Krav til svejsekoordinatorer i små og større virksomheder
Hvad gør vi, når gældende standarder eller specifikationer henviser til tilbagetrukne standarder?
v. Jørgen Hagelund, Dansk Standard
Udfordringer og erfaringer ved lasersvejsning i rustfri produktion
v. dir. Bo Ulsøe, B Rustfrit Stål A/S
Robotter til svejsning i lukkede rum
v. Flemming Jørgensen, Inrotech ApS
Europas mest moderne valsestol opført i Frederiksværk
Havvindmølleparker, fundamenter og transformerstationer
v. Rasmus Miller, DONG
Skolecertificering af svejsere – hvem kan få nytte og hvordan
v. Leif Andersen
NDT for svejsefolk
v. Jørgen Melchior, FORCE Technology
Phased Array Ultrasonic Inspection with 3-D Volume Corrected True-To-Geometry Imaging
v. Endety ApS
Kontaktfri magnetprøvning
v. HPT Hirsh Prüftechnik GmbH
Toldvæsenets mobile røntgenscanner til hele lastbiler
v. Klaus Hymøller, Skat
Hardangerbroen – erfaringer fra præfabrikation i Kina og montage i Norge
v. Martin Cederholm, MT Højgaard A/S
Revner i Storstrømsbroen – hvordan blev de fundet og hvad gjorde vi
v. Rambøll og FORCE Technology
Der tages forbehold for ændringer i programmet.
I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor alle de førende udstyrsleverandører og NDT-firmaer på det
danske marked præsenterer deres nyeste produkter og ydelser. Her vil være god mulighed for at netværke med kolleger,
kunder og leverandører.
Derudover afholdes henholdsvis årsmøde i NDT Foreningen og generalforsamling for DSL.

Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 11. og lørdag den 12. maj 2012 Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Denne tilmelding mailes eller faxes til:
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL			
Park Allé 345						
2605 Brøndby						
Att.: Monica Wenøe					

Fax nr.:
Tlf.:
e-mail:
web:

4326 7011
4061 3090
dslsvejs@post12.tele.dk
www.dslsvejs.dk

Jeg er medlem af DSL og/eller NDT-Foreningen		

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

Firma: 	     					
Navn: 	     					
Adresse: 	     					
Postnr., by:	     					

Telefon nr.: 	     
Fax nr.: 	     
e-mail: 	     
Tilmeldingsdato:      

Sæt kryds i de ønskede!
1a) Seminardøgn inkl. årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 11.-12. maj 2012)
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. 11.-12. maj 2012)
Seminar, lunchbuffet og formiddags- og eftermiddagskaffe
a) Medlemspris DKK 3.900,-			

2)

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

Ekstra overnatning
a) Ekstra overnatning torsdag den 10. maj til fredag DKK 975,b) Ekstra overnatning lørdag den 12. maj til søndag DKK 975,-

3)

Tillæg for ledsager
Ledsager: DKK 650,-				
Ledsagernavn:      
Inkl. årsmiddag fredag aften, vin under middagen, overnatning og frokost

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.
Tilmelding til seminar/konference er bindende. Bekræftelse på tilmelding samt faktura fremsendes af DSL.

Sidste frist for tilmelding: 25. april 2012

Svejsning

ASME CODE
Adgangsbilletten til det
internationale Marked.

Af Hans Erich Andresen,
Autoriseret ASME inspektør
ved TÜV Nord Danmark
Inden for procesindustrien er ”ASME
Boiler og Pressure Vessel Code”
(BPVC) for trykbærende udstyr nøglen
til de internationale markeder. Eksempelvis muliggør systemet eksport
til USA og Canada samt 113 andre
lande i hele verden, når komponenterne er i overensstemmelse med ASME
Code. Denne fastlægger kravene til
kvalitetssikring, design, fremstilling,
inspektion, prøving og certifikation
og omfatter bl.a. følgende typer af
komponenter:

•
•
•
•

Trykbeholdere
Kedler
Komponenter til nukleare anlæg
Trykbærende rør, fittings og
ventiler

Historien
BPVC har sine rødder i det postyr,
der opstod i staten Massachusetts
efter flere alvorlige kedeleksplosioner.
En kedel eksploderede på Grover
skofabrik i Brockton, Massachusetts
den 20. marts 1905 og resulterede i,
at 58 mennesker omkom og 150 blev
såret. Da der endnu engang indtraf
en kedeleksplosion på fabrikken PJ
Harney Shoe Company i Lynn Massachusetts den 6. december 1906,
blev det klart, at det var nødvendigt
at gøre noget. Som et resultat heraf
vedtog staten Massachusetts i 1907
den første lovpligtige standard baseret
på ASME regler for konstruktion af
dampkedler.
Den første udgave af ASME Boiler
Code, for konstruktion af stationære
kedler, blev udstedt i 1914. Den udviklede sig over tid til ASME Boiler og
Pressure Vessel Code, som i dag er
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udgivet i over 92.000 eksemplarer
fordelt på mere end 100 lande verden
over. Den første udgave af Boiler Pressure Code (1914 udgaven) bestod af
en bog på 114 sider. Den udviklede
sig siden til nutidens udgave, der
består af 28 bøger.
Efter den første udgave af standarden,
blev de af standarden krævede fremstillingskontroller udført af uafhængige
inspektører, hvilket resulterede i en
bred vifte af fortolkninger. Derfor blev
the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors dannet i februar
1919.
Hvad der startede som en ren
standard for kedler, er siden blevet
udvidet til at omfatte forskellige andre
anvendelsesområder og er løbende
blevet tilpasset i overensstemmelse
med dagens krav. I dag bliver der
udgivet en ny udgave hvert 2. år.
Eksempler på ASME mærkning:
Power Boilers - Section I
S

Power Boilers

PP

Pressure Piping

Heating Boilers - Section IV
H*
HLW

Cast Iron Heating
Boilers
Lined Potable
Water Heaters

Pressure Vessels - Section VIII Division 1
U

Pressure Vessels

UV**

Pressure Vessels
Safety Valves

Pressure Vessels - Section VIII Division 3
U3

High Pressure Vessels

UV3**

Safety Valves for
High Pressure Vessels

I fremtiden erstattes ovennævnte
ASME Stamp Symbol for hver type
trykudstyr følgende ASME Stamp
symbol:

TÜV Nord Danmark kan i samarbejde
med ONE/TÛV/BV tilbyde ASME
Code Inspektør godkendt af the
National Board of Boiler and Pressure
Vessel Inspectors.
Det betyder, at der nu er kompetent
hjælp at hente på områderne:

•
•
•
•
•
•
•

3. parts inspection af overensstemmelse med ASME Code
Inspektion for stempling for overensstemmelse med ASME Code
Kvalificering af personale
Kvalificering svejseprocesser
Uddannelse og seminarer
Beregninger
Audits

Tilsvarende betyder det, at TÜV Nord
vil kunne rådgive i spørgsmål om
stemplede /ikke stemplede ASME
komponenter og i spørgsmål vedrørende ASME Code / PED Compability.

Svejsning

Nyt i branchen:

Messe med fokus på stålkonstruktioner til byggeriet
Nordic Welding Expo 2012
finder sted fra 23. – 25.
oktober i Tammerfors Finland.
På denne kommende store nordiske
fagmesse for svejsning, skæring og
sammenføjning er stålkonstruktioner
og vedligehold nogle af de centrale
temaer. Den finske stålbranches organisation Teräskrakenneyhdisty vil
derfor have en fremtrædende rolle på
messen, som de, der arbejder med
at implementere byggebranchens
nye produktionsstandarder hos sine
medlemmer, der ikke mindst omfatter
smedevirksomheder med produktion
af komponenter til byggeriet.

Vi har allerede gennem flere år været
aktive i forbindelse med formidlingen
af information om Eurocode SF S EN
1993 for konstruktionsplanlægning,
og vi har arbejdet med den finske
tilpasningsstandard SFS EN 1090,
som er i overensstemmelse med Eurocode kravene for de, der producerer
til byggebranchen.

føjer, at de på messen også ser frem
til at få en god diskussion om alt, der
har med standarder og CE-mærkning
at gøre.
BLY

På Nordic Welding Expo 2012 vil vi
fortælle om de aktuelle ændringer og
om, hvordan vi kan vejlede virksomheder i spørgsmål omkring de forskellige
anvendte standarder, siger teknisk
specialkonsulent Pekka Yrölä fra den
finske brancheorganisation. Han til-

Maskindirektivet i
virkelighedens verden
15 nye kurser om mekanik, el
og sikre styringer til maskiner.
•
•
•
•
•
•

Maskindirektivet, maskinsikkerhed og CE-mærkning
Robotsikkerhed. Bliv DS-certificeret robotintegrator
El på maskiner: 60204-1, specifikation, dokumentation, måling
Nødstop, fjernstyring, trådløs styring, log out / tag out, mv.
Sikre styringer 13849-1: design, dokumentation, validering
Brugsanvisninger til maskiner: krav, sprog, udformning

Læs mere om vores kurser og kursusdato
på www.maskinsikkerhed.dk

Rådgivning • Inspektion • Undervisning
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Svejsning

Nyt i branchen:

Ny svejser til
stålbranchen
Østrigske Fronius har udviklet en ny
svejser, Compact 3500, der indgår i
TransSteel familien af digitalstyrede
3500/5000 svejsemaskiner. Den er
beregnet til stålbranchen, hvor driftsbetingelserne ofte er barske, hvad
enten det nu er rørsvejsning eller containerbyggeri.
Den nye maskine er luft og vandkølet
og har integreret trådfremføring.
Svejsning af stålkonstruktioner kan
være hårdt for både svejser og maskine. Forbedringer i relation til maskinens funktionalitet, driftssikkerhed og
ergonomi er der derfor lagt vægt på i
udviklingen.

som letter indtrængningen i materialet
og øger svejsehastigheden, og endelig Fronius’ kontrollerede standard
lysbue.

Der er tre lysbuetyper til maskinerne i
TransSteel familien: Steel root, der er
den fine, stabile lysbue til svejsning af
bundstrenge i åben fuge og til svejsning af store spalter; Steel dynamic,
der er en hård og stabil spraybue,

Til TransSteel serien er der desuden
udviklet en ny svejsebrænder, MTG
5300, i versioner til enten manuel
eller automatiseret svejsning. Den nye
MTG 5300 svejsebrænder er designet, så man har sikkerhed for, at strå-

Inspektion på ufremkommelige
steder og i råt industrielt miljø
IPLEX UltraLite er et nyt, kompakt videoskop fra Olympus. Det vejer 700 g,
har udskiftelige batterier og er udformet på en måde, så man kan betjene
det med én hånd.
Noget af det nye er, at man på snævre og vanskeligt tilgængelige områder
uden videre kan komme til og afsløre
selv meget små defekter, siger produktchef hos Olympus, Jørgen Hilsøe.
Det vil f.eks. være i forbindelse med
inspektion af procesrør, gasturbiner
eller vindmøllegear, hvor operatøradgang er vanskelig, uden at man skal
skille emnet ad.
Det er desuden designet, så det både
kan tåle regn, støv, fald fra halvanden
meters højde og temperaturer på op
til 100 grader.
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Til videoskopet er der udviklet flere typer udskiftelige
optiske adapterer med LED
-lys til at belyse emnerne.
Man kan f.eks. vælge optisk forstørrelse eller makro,
ligesom man ved inspektion
af svejsninger, ventiler eller kompressorblade har
mulighed for at vælge en
optisk adapter, der tillader,
at man kan se 90 grader til
siderne.
BLY

lingsvarmen fra lysbuen kun påvirker
et ganske lille område. Da restvarmen
hurtigt afgives til brænderkroppen via
kobbermaterialet, bliver dysen stort set
ikke udsat for belastning.
BLY

Svejsning

Marathon Pac™ – nu også til aluminium
Med endnu en variant til aluminiumssvejsning i Marathon PacTM familien,
dækker vi hele vejen rundt, lyder det
fra A/S ESAB.

indfrier svejseværkstedets behov for
en stabil trådfremføring og for at køre
effektivt som følge af de færre spoleskift, der er brug for.

Det særlige pakkesystem til svejsetråd
med gule, ottekantede paptønder i tre
pakningsstørrelser er designet, så det

ESAB fremhæver videre, at overfladekvaliteten på svejsetråden er et
resultat af deres særligt udviklede

shaving teknologi. Heri ligger, at man,
som sidste led i fremstillingsprocessen,
mekanisk skraber det yderste lag af
tråden, så man eliminerer risikoen for
hydrerede overfladeoxider og dermed
for poredannelser.
BLY

Videncenter klar
med flere nye projekter
Offshore Center Danmark har indledt
2012 med otte nye udviklingsprojekter.
Det er projekter inden for undervandsteknologi, sikkerhed, bølgekraft, internationalisering, netværk og en generel
profilering af den danske offshore
sektor.
Der er 50 virksomheder og videninstitutioner involveret i de nye projekter,
hvor der er tale om satsninger til tocifrede millionbeløb.
Offshore Center Danmark, der omfatter 240 medlemsvirksomheder, fik i

efteråret forlænget sin støttebevilling
med yderligere tre år af Videnskabsministeriet, hvilket har været med til at
bane vejen for de mange nye aktiviteter og projekter, der nu sættes i gang,
siger Offshore Center Danmarks
direktør, Peter Blach. Han tilføjer, at
videncenteret helt aktuelt også har fået
tilsagn om støtte til det tværnationale
GADOW, der er et større EU-projekt,
som omhandler samarbejde med tyske
virksomheder omkring den massive
udbygning af havvindmøllepaker, der
er på vej syd for grænsen.
BLY

European Robotics Forum 2012
H.C. Andersens hjemby Odense vil
være centrum for Europas robotindustri, når den største europæiske
robotevent ”European Robotics Forum”
bliver afholdt fra 5. til 7. marts 2012.

ter mellem forskning i robotter og
industrivirksomheder. Dette er da
også målsætningen for det forestående European Robotics Forum,
som både har robotudstilling og
konference på programmet.

Vi har vundet konkurrencen om at
holde European Robotics Forum foran
blandt andre robotforeningerne i
Frankrig og Spanien, og vi har en forventning om, at mindst 500 danske og
udenlandske gæster vil deltage, siger
centerchef Claus Risager fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi
i Odense.

Det er en ære for os at have værtskabet ved European Robotics
Forum 2012, og vi er for længst
trukket i arbejdstøjet med forberedelserne, tilføjer Claus Risager, der
ser frem til denne store robotevent,
der har fokus på at bygge bro
mellem forskning og erhvervslivet.

Deltagerne ved European Robotics
Forum bliver et miks af forskere,
virksomheder og EU-Kommissionens
embedsmænd på robotområdet. European Robotics Forum er støttet af EU’s
organ, euRobotics Coordination Action, hvis rolle det er at skabe kontak-

De tre dage er programsat, så deltagerne får lejlighed til at møde
repræsentanter og forskere fra flere
organisationer, hvilket giver mulighed
for at skabe nye samarbejdsrelationer
og dermed styrke potentialet for europæisk robotindustri og forskning.

Interesserede kan hente yderligere
oplysninger på www.europeanrobotics12.eu eller ringe til Claus Risager
på telefon 72 20 39 85.
BLY
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i Rødekro

August/September

26. – 29. marts:
ARAB LAB The EXPO 2012, Dubai.

23. – 25. oktober
Nordic Welding EXPO/Finland 2012,
Tampere, Finland

16. – 20. april:
18th World Conference on Non
Destructive Testing, Durban, South Africa.
8. – 11. maj
Elmia Svets Jönköping, Sverige
11. – 12. maj
Svejse- og NDT seminar og årsmøde,
Hotel Koldingfjord

Virksomhedsbesøg hos
Lindø Industripark, Odense

23. – 27. oktober
EuroBLECH / Germany 2012, Hannover,
Tyskland

Hjortlund Medier
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www.hjortlundmedier.dk

Annoncer:
Birthe Lyngsø Tlf. 39 64 75 20

DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, Force Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Thomas Bertram, DONG Energy
Aksel Vinther, DS-SM A/S

23. november
Julebanko

Lars Holmberg, Strandmøllen A/S
Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology

4. – 7. juni
Beijing Essen International Welding and
Cutting Fair 2012, Beijing, Kina
8. – 13. Juli
65th IIW Annual Assembly and International Conference, Denver, Colorado, USA

Grafisk tilrettelæggelse:

Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:
November/december
Virksomhedsbesøg hos DanSteel A/S i
Frederiksværk

Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Bent Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Jørgen Melchior, FORCE Technology

Invitation til virksomhedsbesøg

Sekretariat:

Torsdag den 29. marts 2012

Monica Wenøe,

inviterer DSL til virksomhedsbesøg
hos DS-SM A/S på Værksvej 5, 6250 i Rødekro.

Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dslsvejs@post12.tele.dk

Program for besøget:

Kl. 13.30: Velkomst og introducerende præsentation af virksomheden.
Kl. 14.00: Rundvisning.
Kl. 15.30 Afrunding og lejlighed til at stille spørgsmål.

www.dslsvejs.dk

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press

Tilmelding senest 23. marts 2012

Lars Frank, A/S ESAB

til DSL Sekretariatet / Monica Wenøe
Telefon: 40 61 30 90 - E-mail: dslsvejs@post12.tele.dk

Christian Højerslev, LORC

Peter Villumsen, FORCE Technology
Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU
Osama-Al Erhayem, JOM-instituttet

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2012
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 2

26. april

30. marts

Innovation i den
metalforarbejdende industri

Nr. 3

11. juni

15. maj

Robotisering
automatisering

Nr. 4

28. august

1. august

Reparation og vedligehold
af svejste konstruktioner

Nr. 5

26. oktober

28. september

Produktion i Asien kontra
produktion i Danmark

Nr. 6

13. december

12. november

NDT
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Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.
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.

Svejsning

Jobskifte:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DSL

Lars Holmberg er
pr. 1. februar 2012
ansat som Markedsdirektør i Strandmøllen A/S.
Senest kommer Lars
fra en stilling som
Salgschef hos FORCE Technology.
Lige siden sin uddannelse som Svejseingeniør fra Helsingør Teknikum og
Cranfield University har Lars været aktiv
i svejse- og gasbranchen.
Lars fortsætter uændret som bestyrelsesmedlem i Dansk Svejseteknisk Landsforening.

samling fredag den 11. maj 2012 kl. 16:45 med følgende dagsorden:

JOM
Konference
2013

I forbindelse med Seminaret på Hotel Koldingfjord afholder Dansk NDT-forening

17. internationale JOM konference
bliver holdt i dagene 5. til 8. maj 2013
på LO-skolen i Helsingør.
Direktør for JOM i Danmark, Osama
Al-Erhayem, er til rådighed for yderligere information:
JOM Danmark, Gilleleje Strandvej 28.
DK 3250 Gilleleje
Telefon: 48 35 54 58;
E-Mail: jom_aws@post10.tele.dk

4.

I forbindelse med seminaret på Koldingfjord afholder DSL ordinær generalfor-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af DSL’s regnskab for år 2011 for godkendelse, samt orientering
om DSL’s budget for 2012.
Fastsættelse af medlemskontingenter for 2013.
Eventuelle forslag fra medlemmer (Forslag skal være modtaget af DSL’s
bestyrelse inden 2. maj 2012).
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Eventuelt.

Venlig hilsen, Steen Ussing, Formand

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Dansk NDT-forening
ordinær generalforsamling fredag d. 11. maj 2012 kl. 16.00 med følgende
dagsorden:

1.
2.
3.

5.

6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Forsamlingens godkendelse af beretning og beslutning af decharges for
bestyrelsen.
Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27. april 2012).
Valg af medlemmer til styregruppen.
Bent Nehlsen, Bo Bossen og Torben Lund (erstattet af suppleant Jørgen
Melchior) er på valg.
Bent Nehlsen modtager genvalg.
Bo Bossen modtager genvalg.
Torben Lund modtager ikke genvalg.
Eventuelt.
Kort orientering om ”Niveau 3 forum”.
Med venlig hilsen, Kim Agersø Nielsen, Formand
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Vælg en
hvid, sort
eller sej
ESAB-gul
Ny automatisk svejsehjelm - Aristo® Tech
ESABs nye Aristo® Tech svejsehjelm er udviklet til den professionelle svejser. Hjelmen
kan anvendes til både MIG/MAG-, MMA- og TIG svejsning samt slibning. Mørkhedsgraden
indstilles trinløst mellem DIN 5 og 13. En af markedets absolut bedste og mest innovative
svejsehjelme.
Læs mere på www.esab.dk eller kontakt din lokale ESAB forhandler.

STRENGTH THROUGH COOPERATION

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

