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Svejsning

Produktion i højsædet med 
MADE

Danmark som attraktivt produktions-
land handler ikke kun om lønniveau 
og generelle rammebetingelser. Det 
handler også om, hvordan vi kan 
forny, effektivisere og gentænke vores 
produktion gennem nye teknologier, 
nye produktionssystemer, ledelse og 
bedre organisering af produktionen. 
DI er derfor medinitiativtager til etab-
leringen af den hidtil mest ambitiøse 
satsning til fremme af dansk produk-
tion, nemlig MADE – Manufacturing 
Academy of Denmark.

MADE er både en forsknings-, in-
novations- og uddannelsessatsning 
og vil give et samlet bud på, hvordan 
Danmark kan vende udviklingen 
og stå stærkere i den internationale 
konkurrence om produktionsarbejds-
pladser. MADE består af CBS, DTU, 
Syddansk Universitet, Aarhus Universi-
tet, Aalborg Universitet, de Godkendte 
Teknologiske Serviceinstitutter FORCE 
og Teknologisk Institut, Industriens 
Fond og syv virksomheder – Danfoss, 
Grundfos, Terma, NKT, Siemens, 
Haldor Topsøe og LEGO.

Forskere og virksomheder har fornylig 
på en MADE-workshop sammen 
identificeret og beskrevet de områder 
og temaer, som de mener, kan løfte 
virksomhederne konkurrencemæssigt. 
Hvilke udfordringer står virksomheder-
ne overfor i den daglige produktion? 
Og hvad skal der til for, at produktio-
nen bliver konkurrencedygtig? 

Det skal gå stærkt, når nye produkter 
skal sættes i produktion, og produk-
tionen hurtigt skal kunne opskaleres 
eller stilles om. Det er derfor vigtigt 
for en virksomhed, at man kan skabe 
overblik over produktarkitekturen og 
etablere fleksible produkt- og produk-
tionsplatforme, som er afgørende for 
reduktion af omkostninger og time-to-
profit.

Det er også vigtigt, at produktionsud-
styret tilpasses stigende krav om flek-
sibilitet. Det har affødt et tema om at 
skabe en ny generation af automation, 

som er interessant for en bred skare af 
virksomheder. Sådanne løsninger skal 
være fleksible, lette at stille om, med 
intelligente proceselementer og ikke 
mindst være billige. Det skaber både 
grundlag for et nyt forretningsområde 
hos automationsproducenter og en 
større grad af automationsløsninger i 
mindre og mellemstore virksomheder.

Forskning i teknologi kan også være 
emner som Additive Manufacturing, 
3D-printprocesser og nye materialer, 
der gør det muligt at fremstille proto-
typer og præsentationsmo-
deller af meget høj kvalitet. 
Med 3D print kan man me-
get tidligt i udviklingsfasen 
fremstille tredimensionelle 
prototyper i plast og metal 
og i en næsten hvilken som 
helst udformning ud fra en 
digital model. Udviklingen 
i nye materialer øger mu-
lighederne for anvendelse 
af teknologien indenfor 
endnu flere områder.
 
Et vigtigt mål med MADE 
er at rulle ny teknologi 
og nye løsninger ud til en 
bred skare af mindre og 
mellemstore virksomheder i 
Danmark, der ikke selv har 
kapacitet til at gennemføre 
nyskabende innovations-
forløb i forhold til at forny 
deres produktion. Sammen 
med forsknings- og in-

novationsindsatsen indeholder MADE 
derfor også en teknologi- og viden 
spredningsdel, som de godkendte 
teknologiske serviceinstitutter vil stå i 
spidsen for at gennemføre. 

MADE-initiativet hviler kort sagt på 
en erkendelse af vigtigheden af at 
have produktion i Danmark. MADE er 
derfor en helt afgørende indsats for 
Danmark de kommende år.

Af Charlotte Rønhof, 
Dansk Industri
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Svejsning

Alfa Laval koncernens globale 
hovedsæde for udvikling og 
fremstilling af koncernes store 
dekanter centrifuger ligger 
i Søborg ved København.  
Her er godt en tredjedel af 
de ansatte beskæftiget med 
produktion og udvikling 
af dekanterne, der bliver 
leveret til vide grene af 
procesindustrien.

Af Birthe Lyngsø

Alfa Laval har koncentreret produktio-
nen og færdiggørelsen af sine dekan-
tere på fabrikken i Søborg. Stativer og 
rammer kommer fra underleverandø-
rer, mens alle de roterende dele bliver 
fremstillet af medarbejdere hos Alfa 
Laval, der efterfølgende også står for 
færdig montering og tests.

Vores største marked ligger i udlan-
det. Men selvom afsætningen til det 

hjemlige marked kun er ca. 5 %, kan 
det alligevel betale sig at fastholde 
produktion og udvikling i Danmark, 
da det er en produktion, som forud-
sætter stor viden og erfaring, siger 
produktionsteknisk chef og svejseinge-
niør Kim Hurup.

Dekantere til  
håndtering af spildevand  
var udgangspunktet
Dekanteren er bygget op med en 
transportør, der med høj hastighed 
adskiller partikler fra væsker.  Grund-
læggende er ideen den samme, som 
i Gustaf de Lavals klassiske separator, 
der for 130 år siden dannede grund-
laget for virksomheden.

Ude i fabrikshallen udpeger Kim Hu-
rup en af de klargjorte dekantere og 
forklarer, at denne model er beregnet 
til rensning af byspildevand. Det var 
til spildevandsrensning Alfa Lavals 
dekantere i første omgang vandt 

udbredelse. Og det er ifølge Kim 
Hurup fortsat et meget stort marked 
for virksomheden.

Dekanteren arbejder med en centrifu-
galkraft, der er lidt over 3000 gange 
den almindelige tyngdekraft. Det be-
tyder i denne sammenhæng, at man 
får bundfældet slammet 3000 gange 
så hurtigt som ved anvendelse af et 
traditionelt rensningsbassin. Samtidig 
bliver slammet langt mere tørt, og det 
resterende spildevand bliver renere. 
Så der er både energimæssige og 
miljømæssige gevinster ved denne 
metode.

Vi satser massivt på at videreudvikle 
vores produkter. Og vi har i forbin-
delse med vores senest patenterede 
dekanter løsninger kunnet dokumen-
tere, at de forbruger 40 % mindre 
strøm end andre tilsvarende produkter 
på markedet, supplerer produktchef 
Otto Sloth.

Stor erfaring og teknisk knowhow er med 
til at fastholde produktionen i Danmark

Otto Sloth (tv) og Kim Hurup viser rundt i 
fabrikshallerne hos Alfa Laval i Søborg, 
hvor dekanterne bliver fremstillet.
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Svejsning

Energieffektiviteten er et af de afgø-
rende konkurrence parametre for os. 
For ikke alene i Europa, men også i 
Sydamerika og Asien oplever vi, at 
der er kommet voksende fokus på 
det miljømæssige, samtidig med at 
virksomhederne er opmærksomme 
på at få højest mulig effektivitet ind i 
produktionsprocesserne. 

Vi udvikler mange kundespecifikke 
løsninger og dækker et bredt spekter 
af industrier. Det kan være alt lige fra 
processer til oprensning efter udvin-
ding af olie sand i Canada, til fremstil-
ling af rørsukker i Sydamerika og til 
fremstilling af olivenolie i Sydeuropa, 
hvor dekanteren i en trefaset proces 
skal kunne skille olivenolien fra skaller, 
kerner og vand.

Til de mange forskellige kundegrup-
per hører også olie og gas industrien, 
hvor det er afgørende, at man har 
virkeligt godt styr på sin proces. Der 
er tale om stadigt mere komplicerede 
boringer. Og her er værdien for vores 
kunder, at de kan opnå en bedre 
udnyttelse, siger Otto Sloth, som 
fremhæver, at målet, uanset det drejer 
sig om råstofudvinding, olivenolie eller 
f.eks. mangojuice er, at de kan levere 
nogle dekantere, der kan hjælpe bru-
geren kan optimere sine processer og 
blive bedre til at genanvende vandet i 
sin proces.

Svejsemæssige udfordringer i 
fremstillingen af de roterende 
dele
Alle roterende dele til dekanterne 
bliver fremstillet i rustfrit stål og i 
mange tilfælde duplex stål, forklarer 
Kim Hurup.

Dekanterens krop bliver svejst på en 
rundsømsautomat, og der bliver sat 
vindinger på. Herefter er de ydre 
dele af maskinen på plads i form af 
kuglen. Der bliver så svejst en række 
ribber på transportøren, som skal 
beskytte mod slid og sikre, at trans-
porten sker optimalt.

Selvom dekanterne umiddelbart kan 
se ens ud, er der reelt store indbyrdes 
variationer, i og med at vi tilbyder at 
fremstille kundespecifikke løsninger.

Variationer er der f.eks. på transportø-
ren, som er den største af de rote-

Fremtidssikret løsning
- er det noget for dig?

WPS-pakker til alle TransSteel systemer og produkter 
- med Fronius er du altid et skridt foran (EN 1090)

Pakken kan medbestilles eller leveres separat

For mere information kontakt Erik Jørgensen på mobil 
nr. 40 643 030 eller eej@loewener.dk

V. Løwener A/S
Postboks 1330 • Smedeland 2 • 2600 Glostrup 
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg
Tlf. +45 86 982 288 • Fax +45 86 981 952

Selvom dekanterne umiddelbart ser ens ud, bliver de fremstillet i mange varianter, 
siger Kim Hurup.
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Svejsning

rende dele. Her kan afstanden mellem 
ribberne være vidt forskellig, lige som 
der kan være forskellige vinklinger af 
transportøren alt efter den konkrete 
applikation.

Vores svejsere bliver mødt med høje 
krav i forbindelse med produktionen 
af dekanterne og er af samme grund 
alle certificerede, siger Kim Hurup, 
som blandt de mange svejsemæs-
sige udfordringer fremhæver kravet 
om renhed. Det gælder om at hindre 
bakterievækst som følge af spalter og 
revner. Og for at undgå dette, svejser 
vi ikke mere end højst nødvendigt for 
at lukke spalterne. Problemet, når der 
svejses, er, at der introduceres varme i 
emnet, og dermed opstår der en øget 
risiko for deformationer. Varmeinputtet 

søges derfor begrænset ved hjælp af 
hurtig pulssvejsning.

At dekantere roterer med høj hastig-
hed betyder også, at der i udviklings-
fasen skal tages høje for udmattelse. 
Og da udmattelsesrelaterede brud 
oftest opstår omkring svejsezonen eller 
ved geometrisk skarpe kanter, gælder 
det om få svejsninger med så glatte 
overgange som muligt.

Betydningen af at reducere deforma-
tioner spiller desuden en afgørende 
rolle, når vi efterfølgende skal bruge 
tid på at afbalancere emnet, tilføjer 
Kim Hurup. For kendsgerningen er, at 
selv den mindste deformation vil give 
en ubalance, som bliver forstærket, 
når emnet roterer.

Undersøger mulighederne for 
at indføre robotsvejsning
Som det er i dag, hvor vi svejser ma-
nuelt, vil der være nogle, som svejser 
hurtigere end andre og nogle, som 
lægger lidt større A mål på.  Der vil 
med andre ord være forskelle alt efter, 
hvem der har svejst transportøren, og 
det betyder, at vi ikke kan have en 
standardiseret afbalancering.

Så en af vores store udfordringer er 
at få optimeret processerne omkring 
svejsning. Og vi er ved at undersøge 
mulighederne for at automatisere med 
svejserobotter i en produktion som 
vores, hvor vi typisk kører med enkelt-
styksproduktion.

Automatiseringen skulle gerne løfte 
os til næste skridt, hvor vi har mindre 
deformation og dermed mindre behov 
for efterfølgende at afbalancere vores 
emner, så vi opnår en endnu bedre 
proceskontrol, supplerer Otto Sloth. 
Vi skal sørge for, at vinklen er fordelt 
præcist. Man skal tænke på, at en 
komplet enhed ofte vejer langt over 
1000 kg. Der skal derfor ikke mange 
gram til, for at den kommer ud af ba-
lance. Så afbalanceringen sker inden 
for meget fine tolerancer.

Et af de spørgsmål, vi skal have afkla-
ret i forbindelse med automatiseringen 
er, om det er fiksturer eller sensorer, 
der skal anvendes til at finde vindin-
gerne med.

Så vores fokus omkring automatisering 
er dels på det kvalitetsmæssige og 
hurtigheden, dels på at vi skal have 
begrænset varmeinputtet, så vi får 
reduceret deformationerne og behovet 
for den efterfølgende afbalancering 
af emnet. Der er desuden den særlige 
udfordring ved transportørerne, at 
de har ”vinduer”. Det vil sige huller 
i vindingerne ind mod kroppen. Det 
betyder, at vi har et sted, hvor svejs-
ningen skal starte og stoppe på sin vej 
rundt, når den skal svejse vindingerne 
på. Og det er for mig at se netop 
disse start stop områder, der byder på 
de helt store udfordringer i forbindelse 
med svejseautomatisering, siger Kim 
Hurup.
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Svejsning

Nyhed! 
Først i Danmark med Oxygen 300 bar
Som den eneste gasleverandør i Danmark, kan Strandmøllen nu tilbyde Oxygen KVIK TOP® 300 bar. 
Du kan nu få leveret din 300 bars oxygen i 20 L, 50 L og i vores store XL batterier.

Dine fordele er:
•  Du får 50 % mere oxygen pr. flaske/batteri.
•  Din arbejdsgang bliver mere effektiv på grund af færre flaskeskift.
•   Du får en besparelse i lejeomkostninger, idet du har behov for færre flasker.

Strandmøllen Oxygen KVIK TOP® har indbygget ventil, samt  
regulator. Udtag og ventil er beskyttet af en bøjle med en  
gribetop, der gør det lettere at løfte og rulle flaskerne.

Ring til Strandmøllen på 701 02 107 og bestil  
din Oxygen KVIK TOP® 300 bar allerede i dag.

www.strandmollen.dk Oxygen KVIK TOP® 300 bar. Meget mere oxygen.

20 liter

50 liter

XL batteri, 8 x 80 liter

Oxygen300bar_Svejsning_helside_210x297_250113.indd   1 1/25/2013   9:36:28 AM



8 

Svejsning

Af Teknisk Chef 
Erik-Ole Jensen, 
Arla Foods

Rørinstallationer skal være hygiejniske 
og korrosionsresistente i et omfang, så 
de holder til det, de udsættes for, og 
det kan være svært at definere. Derfor 
vælger vi hos Arla Foods, at AISI 316L 
skal være den rustfrie stålkvalitet, der 
anvendes, og svejsningerne må ikke 
forringe korrosionsbestandigheden af 
installationen i nævneværdig grad. 
Dette sikres ved, at svejsningen bliver 
udført fagligt korrekt, hvilket igen bety-
der, at der skal svejses med tilstrække-
lig beskyttelsesgas. Indvendig i rørene 
skal der være baggas, så misfarvnin-
gen kan holdes under niveau C, (Jfr. 
FORCE Technologys” Referenceatlas 
- for renhed af baggas i rør af rustfrit 
stål – Rapport 94.30”. 
På svejsesiden, rørenes yderside, skal 
der være beskyttelsesgas i svejsepisto-
len, så misfarvningen bliver begrænset 

til et niveau, hvor den efterfølgende 
vil kunne fjernes, uden at det rustfrie 
stål har taget skade. Det er vigtigt, at 
der også er baggas under ophæft-
ning, idet man ellers let vil kunne 
få koksdannelse, som giver porer i 
svejsningen.

Hvis der er misfarvning, nedsættes 
korrosionsresistensen i svejsezonen, 
afhængig af misfarvningsgraden. I 
overensstemmelse med det ovenfor 
nævnte ”Referenceatlas - for renhed 
af baggas i rør af rustfrit stål – Rap-
port 94.30”, er den maksimalt tilladte 
misfarvning niveau C. Misfarvning 
over niveau C bliver ikke accepteret. 
For det vil medføre en forringelse af 
korrosionsbestandigheden, som ligger 
over det, vi i Arla Foods vil acceptere.

Som beskyttelsesgas bliver der sæd-
vanligvis anvendt Argon eller Formier. 
I Skandinavien er det almindeligt at 
anvende Argon i svejsepistolen og 

Rustfrie rørinstallationer 
til fødevarevirksomheder

Misfarvning af en svejsefejl.

Det er afgørende at 
stille store krav til 
udførelse af svejsninger 
i forbindelse med 
rørinstallationer i 
fødevarevirksomheder. 



Svejsning

Formier som baggas. Kommer vi uden-
for Skandinavien, er det mere typisk at 
bruge Argon både i pistolen og som 
baggas.
Selve svejseroden stilles der også krav 
til. Dette sker for at sikre, at svejsnin-
gen kan rengøres. Det gælder om 
at undgå, at der sker ophobning af 
biologisk materiale i eventuelle huller i 
svejsningen, da det vil kunne resultere 
i bakterievækst og risiko for kontami-
nering af produktet/fødevaren. De 
stillede krav til svejseroden er, at den 
skal overholde specifikationerne, som 
er angivet i EN/ISO 5817 niveau b.

Krav til gyldigt svejsecertifikat
Svejseren skal have et gyldigt svejse-
certifikat, og de svejsninger, der udfø-
res, skal påføres svejserens personlige 
referencenummer samt et løbenummer 
for den pågældende svejsning, der er 
udført. 
Svejsecertifikatet er en dokumentation 
for, at svejseren har lært at svejse 
og har kunnet udføre en ”ordentlig” 
svejsning. Dette er dog ingen garanti 
for, at svejseren rent faktisk udfører 
en god svejsning! Vi oplever således, 
at der kommer flere og flere svejsere 
fra tidligere østlande, og de skulle – 
efter sigende – alle have et gyldigt 
svejsecertifikat. Da svejsepassene i de 
tilfælde er udstedt i hjemlandet, kan 
det være vanskeligt at efterkontrollere, 
alene af den grund at de er på svej-
serens hjemlandssprog. Det i sig selv 
gør det lidt vanskeligt at holde styr på.
Man har været ude for, at én svejser 
på én uge har udført mere end 120 
svejsninger i 2½” til 4” rør. Og dette 
vækker en del undren, da det normalt 
ligger tæt på 40 som det maksimale.

Ved at følge nummereringen af 
svejsningerne kan man finde ud af, 
hvor mange svejsninger én person har 
udført.
Vi ser stor spredning i svejsekvaliteten 
– også hos den enkelte svejser. Når 
man så samtidig kan konstatere, at en 

mand har noteret 3 gange så mange 
svejsninger, som han reelt er i stand 
til at udføre i den tid, han har været 
der, kan man få den tanke, at nogen 
svejser uden certifikat, og at dette 
bliver omgået ved, at en svejsers svej-
senummer bliver benyttet for 2 andre 
personer, der ikke har svejsecertifikat.

Personligt tillægger jeg ikke svejsecer-
tifikatet så stor betydning. Derimod 
skal det udførte arbejde være på rette 
niveau. Når jeg derfor nævner oven-
stående eksempel, er det for at gøre 
opmærksom på, at der er behov for 
ændringer i måden, der bliver holdt 
styr på, hvem der udfører hvad. 

Billedet viser en rodfejl.
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Svejsning

MigaLOG™ - ny software til  
Migatronic Sigma Galaxy

tænd  I  tryk  I  SvejS

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

Migatronics nyudviklede MigaLOG™ software til Sigma Galaxy  
svejsemaskiner giver dig lynhurtigt data fra dine svejsninger til brug 
for udfærdigelse af procedurer og efterfølgende stikprøvekontroller. 

Du får samtidig fuldgyldig dokumentation og nemmere  
verificering i henhold til svejsetekniske procedurer.

MigaLOG™ opfylder kravene i EN 1090 om valide data  
for strøm, spænding og trådhastighed. 

Et svejsecertifikat skal indeholde 
personens fulde navn, fødselsdato, 
adresse, samt et vellignende foto. 
Certifikatet skal være et plastickort i 
kreditkortstørrelse og bæres synligt 
på jobbet, så man let kan identificere 
svejseren. Desuden kan der eventuelt 
som bagved liggende dokumenta-
tion være et papirdokument med 
yderligere nødvendige oplysninger 
omkring rammerne for certifikatet. 
På den måde vil det blive vanskeligt 
at ”snyde” med certifikater og med, 
hvem der udfører hvad. Og grunden 
til snydet er hermed bortelimineret.
Når en svejser har udført en svejsning, 
skal det være et uigenkaldeligt krav, 
at han kontrollerer sin egen svejsning 
for at sikre, at den opfylder kravene 
både til misfarvning og til udførelsen. 
Udførelsen skal overholde EN/ISO 
5817 niveau b – med de få undtagel-
ser, som er angivet i Arla Foods krav 
til svejsning af rustfrie rør.
Forekommer der svejsninger, som er 
fejlbehæftede, og som svejseren selv 
har kunnet kontrollere, skal dette give 
anmærkninger, og et antal anmærk-
ninger skal have konsekvenser – i form 
af fratagelse af certifikat. 

For mange svejsninger 
overholder ikke stillede krav
Erfaringsmæssigt viser kontrol af nye 
rørinstallationer med endoskopi, at 
dette er strengt nødvendigt, i og med 
at der er for mange svejsninger, som 
ikke overholder de stillede krav. 

Man skal huske på, at kunden køber 
en rørinstallation i henhold til nogle 
stillede kvalitetskrav. Og er der svejs-
ninger, som ikke overholder disse 
krav, betyder det, at kunden ikke får 
den vare, han betaler for. Dette kan 
have fatale følger. For korrosion i et 
anlæg betyder, at man bliver nød til at 
stoppe produktionen for at få ska-
derne udbedret. 

Er der mange fejl, kan det i værste 
fald betyde, at produktionen må 
stoppes i op til et par måneder. Om-
kostningerne, som dette medfører, vil 

ligge på et 3 cifret millionbeløb, alene 
af den grund, at der vil være over 1 
million liter mælk om dagen, der ikke 
umiddelbart vil kunne behandles. Læg 
dertil, at produktet, som det mejeri 
fremstiller, vil udgå af markedet i en 
periode, og at salgsarbejdet skal 
nærmest starte forfra. Det er derfor 
afgørende, at kvaliteten på installati-
onsarbejde - og specielt rørsvejsninger 
- altid bliver udført i henhold til de 
stillede kvalitetskrav.
Jeg har for nylig selv oplevet, at en 
dårlig rørinstallation måtte udskiftes 
på grund af mange dårlige svejsnin-
ger. Mejeriet stoppede produktionen 
i 2 uger og fik skiftet noget af den 
dårlige rørinstallation. En sag, som 
koster en hel del penge for alle, da 
omkostningerne ved udskiftning er 
større, end ved at udføre installationen 
ordentligt første gang. 

Endoskopi kontrol af svejsninger viser i 
gennemsnit, at der ud af 10 sites, hvor 
der bygges rørsystemer, kun er 2 sites, 
der har under 5 % fejl i henhold til de 
stillede krav. 6 sites har mellem 5 % 
og 35 % fejl, mens 2 ud af de 10 sites 
har over 35 % fejl.
Opgørelsen er fremkommet ved at 
kontrollere f.eks. 100 svejsninger og 
tælle, hvor mange der ikke opfylder 
de stillede krav. Ca. 90 % af fejlene 
er for meget misfarvning, og ca. 10 % 
er rodfejl.

Her et ventilationsbatteri, der skal kontrolleres.
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MigaLOG™ - ny software til  
Migatronic Sigma Galaxy

tænd  I  tryk  I  SvejS

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

Migatronics nyudviklede MigaLOG™ software til Sigma Galaxy  
svejsemaskiner giver dig lynhurtigt data fra dine svejsninger til brug 
for udfærdigelse af procedurer og efterfølgende stikprøvekontroller. 

Du får samtidig fuldgyldig dokumentation og nemmere  
verificering i henhold til svejsetekniske procedurer.

MigaLOG™ opfylder kravene i EN 1090 om valide data  
for strøm, spænding og trådhastighed. 
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Svejsning

Af Project Manager 
Henrik Jørgensen, 
Voith Industrial Services A/S

På grund af nye regler for olietermina-
ler, der håndterer Klasse II produkter, 
skulle terminalen opgraderes til det 
eksisterende brandslukningsanlæg, 
som stammer fra 1960-erne, da Gulf 
Oil A/S (senere Kuwait Petroleum) 
drev raffinaderiet, som lå op til olie-
terminalen. Raffinaderiet blev revet 
ned i 1997 og olieterminalen solgt til 
DONG Energy.

I samarbejde med Rambøll har 
DONG Energy håndteret alt myndig-
hedsarbejde. Det viste sig at trække 
lidt længere ud end først planlagt, 
hvorfor kontrakten først trådte i kraft 
december 2011. Projektet er derfor 
blevet gennemført i løbet af 2012 og 
overdraget til drift i februar 2013.

Omfanget af leveringen har for Voiths 
vedkommende været både detailpro-
jektering, jordarbejder (ved underle-
verandører), rørarbejder over jord , 
under jord og på olietankene, levering 

Juni 2011 vandt Voith 
Industrial Services 
A/S kontrakten på at 
projektere, fremstille og 
installere et automatiseret 
brandslukningsanlæg til 12 
olietanke på vestkysten af 
Sjælland. Anlægget var på 
det tidspunkt en del af DONG 
Energys Olieterminaler. 
Projektet blev 1. februar 2013 
overdraget til den Canadiske 
terminaludbyder, Inter 
Terminals.
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Svejsning

af udstyr som pumper og ventiler, 
dokumentation og idriftsætning samt 
overdragelse til slutkunden.

Rundt på anlægget er der instal-
leret 11 brandnicher, der virker som 
beskyttelse for brandmænd og udstyr. 
Udstyret i nicherne sørger for enten 
køling af tanksvøb eller for iblanding 
af skumkoncentrat til aktiv brandbe-
kæmpelse på olietankene. Desuden 
kan manuelt brandbekæmpelsesudstyr 
tilkobles ved både brandvand og 
skum.
Ud over rør og udstyr har Voith gen-
nem en underleverandør leveret en 
102 m3 tank, der er beregnet til at 
opbevare skumkoncentrat. Fra denne 
tank sørger 2 Pelton turbine pumper 
for at sende skum ud på anlægget.

I det eksisterende pumperum er der 
installeret nyt rørsystem med filtre. 
Dette sørger for at bortfiltrere muslin-
ger osv., der bliver suget ind gennem 
de eksisterende pumper.

I alt er der installeret næsten 3 kilo-
meter ø400 / ø225 / ø90 mm plast 
PE rør og omkring 2 kilometer stålrør 
i DN40 til DN200, som efterfølgende 
er galvaniseret. Alt rørarbejde er 
projekteret efter EN 13480, svejsear-
bejdet er udført efter ISO 3834-2 med 
sporbarhed på materialer, svejsere og 
NDT. 

Rør, som er i kontakt med skumkon-
centrat inden iblanding med vand, er 
udført i syrefast stål AISI 316L eller PE. 
Ventiler i brandnicher er i Fire Safe 
udførsel i syrefast AISI 316 og drev er 
AUMA.

Dertil kommer, at hele leverancen 
naturligt nok er omfattet af Voiths 
kvalitetsstyring efter ISO 9001. 
Designgrundlaget for påførselsrater af 
skum er baseret på det amerikanske 
National Fire Protection Agency ś 
regler – NFPA 11. For køling af tanke, 
der er placeret nærmere end 50 meter 
til nabotanke, er designgrundlaget det 
engelske IP 19. Dyser, der er placeret 
rundt på tanktop og ved svøbfor-
stærkningsringe, sørger for en jævn 
fordeling af brandvand til køling.

Norsk Sveiseteknikk AS
Tel: +47 99 27 80 00

E-mail: nst@nst.no
Se www.nst.no for repræsentanter i Danmark

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 
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Af Jørgen Melchior, 
FORCE Technology

Den nye Guideline 4304-1 blev lan-
ceret i dansk og engelsk udgave for 3 
måneder siden. Den er resultatet af et 
projekt, der blev søsat efter et møde 
med en række videooperatører. I for-
bindelse med projekter i Østen, var det 
generelle billede, at udførelse og tilsyn 
med videoendoskopi fra nogle lokale 
operatører var af utilfredsstillende kva-
litet. Tilsvarende har vi også i Danmark 
ind imellem haft negative erfaringer 
med niveauet på gennemførte projek-
ter, både hvad angår svejsearbejdet og 
videoinspektionen.
 
Guidelinen er tænkt som et værktøj, der 
kan hjælpe i forbindelse med vurde-
ringer af anløbningsfarve og andre 
fabrikationsbetingede skader i svejste 
processystemer. Ideen er, at den skal 
kunne bruges som opslag og sammen-
ligning i tilfælde, hvor der er usikkerhed 
om vurdering af konkrete farveniveauer 
samt andre fejl og afvigelser.

På et opfølgende møde blev der 
inviteret repræsentanter fra rådgivende 
ingeniører og leverandører af videoud-
styr, så vi kunne få klarlagt ønsker og 
behov med henblik på at få lavet en 
Guideline, der kunne udtrykke ensarte-
de retningslinjer og regler for gennem-
førelsen af et projekt fra start til slut, 
desuden blev det klarlagt på hvilke må-
der, de enkelte interessegrupper kunne 
bidrage til den nye Guideline. Planerne 
for denne blev herefter præsenteret på 
Dansk NDT Forenings seminar i Kolding 
2011, og der var god opbakning til at 
fortsætte med projektet. 
Formålet er at give folk, der er be-
skæftiget med fremstilling af rustfrie 
procesanlæg - primært farmaceutisk 

industri og 
fødevarein-
dustrien - et 
værktøj, der 
kan sikre et 
højt kvali-
tetsniveau. 
Guidelinen 
kan bruges 
i alle projek-
tets faser og 
tager sigte 
på følgende 
faggrupper: 
Rådgivende 

ingeniører, ingeniører der projekterer 
anlæg og udarbejder kravspecifika-
tioner, entreprenører, der udarbejder 
tilbud og gennemfører svejseopgaver, 
NDT virksomheder, der gennemfører 
VT inspektionsopgaver samt kvalitets-
inspektører, der udfører inspektion og 
samler dokumentation.
Ud over et ensartet og kvalitetsrigtigt 
projektforløb, er det vores håb, at 
Guidelinen vil medvirke til at reducere 
omkostninger, der er forårsaget af fejl 
og misforståelser under et projektfor-
løb. Den bør også danne standard for 
udførelse af fremtidige inspektionsop-
gaver, hvor der stilles høje krav til kor-
rosionsbestandighed og hygiejne m.m.

Beskrivelse af problemstilling
Driftsforhold, der stiller høje krav til 
den indvendige overflades renhed, 
rengøringsvenlighed eller korrosionsbe-
standighed, fører til krav om, at opbyg-
ningen af anlægget skal være baseret 
på meget præcise krav, for at det kan 
fungere tilfredsstillende i drift. Forhold 
som f.eks. geometriske fejl er defineret 
i standarder, både i form af beskrivelse 
af fejltyper og acceptkriterier. Dette gør 
sig kun i begrænset omfang gældende 
for eksempelvis anløbning som følge af 
utilstrækkelig indvendig gasdækning. 
Her baserer man sig på referencema-
teriale som f.eks. FORCE Technologys 
Referenceatlas. 

Når det gælder andre forhold som 
overfladeforureninger, uautoriseret 
slibning eller direkte grove sliberidser, 
har der hidtil manglet entydige standar-
der og anvendelige referencer. Meget 
specifikke standarder som ASME BPE, 
der kan anvendes for de reneste dele 
af farmaceutiske anlæg, har formuleret 
en del af disse krav. Men de er ofte for 
omfattende til at fungere som generel 

specifikation af anlægget. Som følge 
heraf har større virksomheder eller 
større projekter udviklet deres egen 
kvalitetsspecifikation. Denne type 
specifikationer kopieres, rettes lidt til og 
bruges i næste projekt. Herved kan op-
dateringen blive lidt tilfældig, samtidig 
med at entreprenører, tilsynsførende 
og inspektører skal forholde sig til en 
række forskellige specifikationer med 
varierende grad af forskellighed. Set i 
lyset af at nye standarder, som kunne 
dække dette område, næppe er nært 
forestående, har vi med Guidelinen 
en mulighed for at tilbyde et udvidet 
referencemateriale, der kan anvendes i 
specifikationen af acceptable kvalitets-
niveauer sammen med EN ISO 5817 
for geometriske svejsefejl og FORCE 
Technology’s Referenceatlas rapport 
94.34 for anløbningsgrad. En fælles 
referenceramme vil altid fremme kvali-
teten og mindske omfanget af diskus-
sioner af tvivltilfælde. De omfattende 
videooptagelser har samtidig givet os 
en mulighed for at supplere laborato-
riefotos af anløbningsgrader i Referen-
ceatlasset med eksempler på, hvordan 
det ser ud ved en forskriftsmæssig 
videooptagelse.

Indhold i Guideline
Guidelinen består af et afsnit, der 
beskriver forudsætninger for korrekt 
vurdering af anløbsfarve. Her beskrives 
hvordan svejsningers rodside skal frem-
stå, når de inspiceres. De skal stå som 
svejst, hvilket vil sige urørt. En anden 
forudsætning er, at videokameraet og 
øvrige udstyr, der anvendes ved inspek-
tionen, er af egnet kvalitet. Dette omfat-
ter optisk og farvemæssig gengivelse 
samt mekanisk formåen, herunder at 
få adgang til de aktuelle svejsesømme, 
og at der skal kunne manøvreres på en 
måde, så svejsezonen kan kontrolleres 
100 %. Skal inspektionen gemmes for 
en permanent dokumentation, er det 
vigtigt at video eller foto bliver gemt i 
tilstrækkelig god og holdbar kvalitet.

Andet afsnit omhandler de fejltyper, der 
kan forekomme i rustfrie rørsvejsninger 
– de geometriske fejl, der er beskrevet 
i ISO 6520 og ISO 5817 eller eksem-
pelvis i ASME BPE for anløbningsfarve. 
Dette ud fra en erkendelse af, at en 
fortykket oxid, der er forårsaget af var-
meforløbet i svejseprocessen, nedsætter 
korrosionsbestandigheden. 

Guideline 4304-1 er tænkt som et nyttigt værktøj 
i forbindelse med indvendig visuel inspektion af 
rustfrie rørsystemer med skærpede krav.

En hjælp til at øgE

 kvalitEtEn
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Svejsning

 

 

 

 

                                                                               Susåvænget 1 – DK 6710 Esbjerg V 

                                                                                Tlf.nr. +45 7524 6960  mail: nsk@nskas.dk 

 

Nyt samarbejde giver større fleksibilitet 
Nordisk Svejse Kontrol A/S har indledt et samarbejde med GSI SLV Hannover, som er en af 
Tysklands førende leverandører af NDT, destruktiv prøvning, inspektion, svejseteknisk 
rådgivning, samt certificering. 

 

Samarbejdet består i at tilbyde 
certificering af din virksomhed iht. 
standarderne: 

EN 1090-1: CE-mærkning stål- 
og alu. konstruktioner  

ISO 3834: Kvalitetskrav til 
smeltesvejsning 

Har din virksomhed ikke på 
nuværende tidspunkt opbygget et 
kvalitetsstyringssystem efter ISO 
3834 eller efter EN 1090-1, kan 
NSK hjælpe med opbygning, samt 
evt. efterfølgende stille en af vores 
dygtige svejsekoordinatorer til 
rådighed efter ønske/krav fra 
kunder, myndigheder m.fl. 

I de tilfælde, hvor NSK hjælper 
med opbygning af din virksomheds 
kvalitetsstyringssystem eller hvor 
din virksomhed har tilknyttet en af 
vores svejsekoordinatorer, vil 
samarbejdet med GSI SLV give 
mulighed for at GSI SLV udføre 
selve certificeringsdelen. 

Dermed opnår din virksomhed 
større fleksibilitet gennem hele 
processen med CE-mærkning af 
stål- og alu. konstruktioner eller 
opbygning og certificering af ISO 
3834. 

 

 

Samarbejdsaftale mellem GSI SLV 
og NSK A/S 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Certificering af din 
virksomhed efter EN 1090-1 
og ISO 3843 på én gang  

Hvis din virksomhed ønsker 
det, kan certificering efter EN 
1090-1 suppleres med en ISO 
3834 certificering. 

Derved kan din virksomhed 
opnå begge certificeringer på 
én gang, hvilket er endnu en 
fordel ved samarbejdet 
mellem NSK og GSI SLV. 

 

 

 

Fordel ved et 
kvalitetsstyringssystem 

Med certificeringen af sit kva-
litetsstyringssystem beviser 
virksomheden overfor kunder, 
leverandører og myndigheder, 
at den officielle standards 
forskellige krav opfyldes. 

Udover krav fra kunder, 
myndigheder m.fl., kan et 
kvalitetsstyringssystem også 
give ledelsen interne fordele 
som bl.a. bedre kontrol med 
virksomhedens procedurer, 
overblik over evt. 
reklamationer og en 
systematisk registrering af 
interne og eksterne fejl, for 
derved at minimere disse. 

Samarbejdet vil også 
styrke NSK position 

Samarbejde med GSI SLV vil 
også styrke NSK´s position, 
som dermed stadig vil være 
en af Danmarks førende inden 
for NDT, destruktiv prøvning, 
inspektion, svejseteknisk 
rådgivning, samt certificering. 

Kontakt venligst NSK, og få en 
snak om hvad vi kan gøre for 
dig. 

Annonce:



Svejsning

Acceptkriterier for tilladeligt omfang 
af anløbningsfarve er ikke specificeret 
i gældende EN standarder for svejse-
kvalitet. Men de er typisk formuleret i 
projektspecifikationer med reference 
til FORCE Technologys Referenceatlas, 
rapport 94.30, eller via ASME BPE. 
Acceptkriterier kan ligeledes findes 
defineret med henvisning til AWS 18.1 
og -18.2. Til krævende korrosions- eller 
sanitære forhold specificeres ofte mak-
simalt anløbningsniveau C efter FORCE 
Technologys rapport 94.30 eller det 
næsten tilsvarende krav i AWS 18.1, 
Weld no. 3 max.
Dette afsnit har også en vejledning for 
valg af inspektionstidspunkt, da farve-
niveauet kan ændre sig i løbet af de 
første 24 timer efter, at svejsearbejdet 
er afsluttet. Derfor kræver Guidelinen, 
at svejsninger, der er udført i polerede 
og bejdsede rør i almindelighed og 
kvalificeringstest i særdeleshed bliver 
testet visuelt efter 24 timer, eller at de 
har en farvetoning under det generelle 
acceptkriterium ved bedømmelse umid-
delbart efter svejsning.

Den sidste del af dette afsnit omhandler 
andre overfladefejl som for eksempel 
ridser i overfladen, belægninger af 
snavs, spåner eller slibestøv fra tildan-
nelse af rør og svejsefuger, rustaflejrin-
ger og rester fra kemisk efterbehandling.

Det tredje afsnit omhandler anvisninger 
for brug af Guidelinen, da den i sin 
nuværende form ikke er forankret i 
standarder eller normer.

Guidelinen rummer specifikation af krav 
til personale, der skal udføre kontrollen, 
til udstyret som skal anvendes, til de for-
hold, der skal inspiceres under og til de 
acceptkrav, der skal kontrolleres mod.

Med Guidelinen har bygherre, rådgi-
ver, entreprenør og kontrolinstans et 
fælles referencemateriale, som specielt 
vil være nyttigt i tilfælde, der ikke er 
direkte beskrevet i gældende standar-
der og normer.

En aktuel specifikation kan henvise til 
hele Guidelinen eller til udvalgte særligt 
relevante afsnit.

Guidelinen består også af billedatlas, 
der vil kunne anvendes som en del af 
træningsmaterialet i forbindelse med 
uddannelse af personale, som skal ud-
føre kvalitetskontrol og svejseinspektion 
med videoendoskop.

Det fjerde afsnit omhandler udformning 
af krav. Da ikke alle projekter er ens, 
hvad angår udformning, anvendelse og 
sikkerhed m.m. er det vigtigt, at krav 
bliver specificeret så præcist som mu-
ligt, så man undgår at projektet bliver 
unødigt dyrt, eller at krav bliver sat for 
lavt med det resultat, at det går ud over 
sikkerhed eller levetid.

Guidelinen har delt kravene i tre 
niveauer. Niveau I: Skærpede krav. Ni-
veau II: Mellemliggende krav. Niveau 
III: Moderate krav.
 
Guidelinen er i afsnit fem en vejledning 
til, hvad en rapport for videoinspek-
tion skal indeholde, med reference 
til relevante EN og ISO standarder. 
Rapporten skal sikre dokumentation for 
anvendt udstyr, krav til sporbarhed for 

Niveau I: Skærpede krav (stringent) Niveau II: Mellemliggende krav (intermediate) Niveau III: Moderate krav (moderate)

• Risiko for lokalkorrosion, (typisk ved klorider og ilt i mediet)
• Høje renhedskrav
• Ønske om maksimal fleksibilitet til alternative produkter 

eller senere produktioner

• Ingen risiko for lokal korrosion, mediet harmløst eller 
stålet overlegeret

• Nogen grad af renhedskrav 
- Eksempelvis rør til rene gasser

• Ingen risiko for korrosion
• Ingen krav til renhed 

- Iltfrit eller inhiberet vand 
- Smøreolier 
- Generel trykluftforsyning

Guidelinen indeholder desuden en række bilag med rele-
vante fotoeksempler på forskellige fejl og afvigelser.

Bilag 1 indeholder en serie billeder af videooptagelser, der 
giver en langt bedre beskrivelse af farveniveauer, når de 
sammenlignes med foto i farveatlas.

Farveniveau A og D.

Bilag 2 viser billeder med typiske svejsefejl der tydeligt 
påvises med videoinspektion, f.eks. rodfejl, tændsår og 
konkav rod.

Her Rodfejl og tændsår.

94.34 REFERENCE COLOUR CHARTS - for purity of purging gas 
in stainless steel tubes - J. Vagn Hansen

Koks og porøsiteter i roden, der er svejst uden baggas. Konkav 
rod, bemærk skygge skal være på betragtningssiden af 
rodstrengen ellers er det gennemløb.

Desuden er der i bilag 9 vist en omfattende sammenligning 
og beskrivelse af forskelle mellem FORCE rapport 94.30, 
AWS og ASME BPE, herunder acceptkriterier for svejsning i 
procesrør, EN ISO 5817 vs. ASME BPE.
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Svejsning

undersøgelsen, kontrol og justering, 
kontrollantens kompetence og certifi-
kat, prøvningsomfang, acceptkrav og 
resultat af prøvningen.

Der er også beskrevet en ”svejse log”, 
hvor det udtrykkes ved afkrydsning 
og underskrift, om relevante krav er 
opfyldt.

Det sjette afsnit indeholder krav til 
prøvningspersonale. Prøvningspersona-
let skal som minimum opfylde følgende 
krav:
• Være niveau 2 eller 3 certificeret 

i VT efter EN 473/ISO 9712/ 
Nordtest og være i besiddelse af 
gyldigt certifikat.

• Have gennemført FVT kursus på 
minimum 3 dage og bestået til-
lægseksamen i FVT af emner med 
svejsefejl og misfarvning på rustfrie 
svejsninger baseret på guideline 
Publication 4304-1-DA. Eller kunne 
dokumentere tilsvarende kvalifi-
kationer i forhold til anerkendte 
uddannelses- og certificeringssy-
stemer.

• Have modtaget praktisk træning i 
FVT af rustfrie rør ved at arbejde 
sammen med en erfaren videoope-
ratør i minimum fem arbejdsdage, 
på relevante opgaver.

• Have bestået synsprøve i henhold 
til regler i EN 473/ISO 9712 og 
Nordtest DOC GEN 10. Kontrol-
lanten må ikke være farveblind, 
hvis det på nogen måde kan 
påvirke evnen til at vurdere anløb-
ningsfarver på svejsningerne.

Afsnit syv omtaler prøvningsudstyr m.m.

Udstyr der anvendes til FVT (RVI) skal 
overholde:
Krav og anbefalinger i EN 13927, 
hvilket omfatter minimum krav til optik, 
billedcensor, lyskilde, farvegengivelse, 
billedgengivelse og betragtningsvinkel 
på monitor samt kvalitet af lagring og 
dokumentation (tekst).

Desuden må udstyret ikke have nogen 
skadelig påvirkning på de overflader, 
der inspiceres, f.eks. i form af ridser, 
lige som udstyret skal kunne tåle det 

miljø, det bliver udsat for. Herefter 
beskrives en række detaljerede krav 
til udstyret, der skal betragtes som 
minimumkrav.

Endvidere omtales testemner, som kan 
eller skal anvendes i forbindelse med 
kontrol og verifikation af farvegengi-
velse og eftervisning af opløsningsevne 
i en given inspektionsafstand og vinkel.

Det ottende afsnit – udførelse af 
prøvning – kan betragtes som en 
generel procedure for videoinspektion 
af rustfrie rør, eller som grundlag for 
en specifik procedure til en konkret 
inspektionsopgave. 

Afsnittet har overskriften: Udførelse af 
prøvning og dækker alle aspekter af 
et prøvningsforløb, både de punkter, 
der er omtalt tidligere i denne artikel 
og punkter som inspektionsforhold, vej-
ledning ved anvendelse af videoendo-
skoper, beskrivelse af fremgangsmåde, 
registrering af de undersøgte svejsnin-
ger samt påviste fejl og afvigelser og 
krav til rapportering og dokumentation.

Hesa Tek A/S offers design and fab-
rication of custom shell and tube type 
heat exchangers manufactured in 
accordance with ASME Code: ASME 
Section VIII Division I. or PED/97/23/
EC: EN 13445; BS PD 5500; AD2000 
Mërkblätter.

Quality
All units are supplied with full material 
certi� cation and are pressure tested 
at our plant. Units are manufactured 
using proven techniques and in-
spected regularly throughout manu-
facture. We can arrange for third party 
inspection/witness from most of the 
internationally recognised independ-
ent classi� cation societies

Hesa Tek A/S has specialised in the 
development and manufacture of 
heat exchangers in any heat transfer 
size, for all current industrial applica-
tions and designs. Extensive experi-
ence in construction of heat exchang-
ers in many different materials used 
world-wide.

Excepts of product range and speci� cations for Heat exchangers:

Materials: Carbon steel
ASTM A179, A333, A350 LF2
Stainless steel 
St304, 316L 
Super Duplex
SAF 2205,2507 
254 SMO
Titanium Grade 2

Temperature 
ratings:

0 - 450 C°
Special cases also under 0 C° to -46 C°

Options: Possibility for combination of materials on shell-side and tube-side.
NORSOK requirements and with some sour service requirements

 
For further information, please contact:

 Karsten Lehrmann
 Phone: +45 40 81 85 28
 Email: Karsten@khtek.dk         
 WEB: www.khtek.dk

Kolster Hesa-tek

Member of 
K.S.M Kragelund Group
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Vi ses på Hotel Koldingfjord 
24. – 25. maj 2013
Dansk Svejseteknisk Landsforening og Dansk NDT-forening inviterer til seminar

Kom og hør om bl.a.: 

• Why not - innovation i vindmøllebranchen - Henrik Stiesdal, teknisk direktør, Siemens Wind Power

• Latest Automation Technology for Shipbuilding and Offshore Industry - Jukka Rantala, Pemamek OY

• Local Vacuum Electron Beam Welding - Chris Punchon, TWI

• Ultrahøj effekt lasersvejsning til industriel anvendelse - ny svejseteknologi på Lindøværftet 
Christian Højerslev, Lindoe Welding Technology / Michel Honoré, FORCE Technology

• Svejsekoordinatorens uddannelse, roller og rettigheder- Hans Knudsen / Jesper Christiansen, FORCE Technology

• Undervandssvejsning på offshorestrukturer og skibe - Subsea Solution

• From Welding Monitoring to Welding Quality Management - Petteri Jernström, Kemppi OY 

• De nye standarder for radiografi af svejsninger EN 17636-1, -2 m.fl. - Bo Bossen, FORCE Technology

• Endoskopi på rustfrit stål

• Digital radiografi

• Nyt hvirvelstrømsudstyr

• Udfordringer og erfaringer med inspektion og NDT på amoniakanlæg 
Piet Jansen & Martin Kingo Kristensen, FORCE Technology

• NDT på skinner – eskalerende problemer med udmattelsesrevner kræver  ny tilgang med NDT og vedligehold 
Carsten J. Rasmussen, BaneDanmark

• Anvendelse af sporhunde til detektion af skjult korrosion - Rune Fjellanger, Fjellanger Dog Training Academy

• Svejsning for NDT-folk - Søren Nielsen, FORCE Technology

• Nye fællesbetingelser for kraftværkerne - hvad betyder de for smede, entreprenører og NDT-folk? 
Niels Bugge Skjødt, FORCE Technology

Der tages forbehold for ændringer.

I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor 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.

Sæt stort kryds i kalenderen ved den 24. -25. maj 2013!



Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 24. og lørdag den 25. maj 2013 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: dsl@dslsvejs.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. 24.-25. maj 2013)
Seminar, overnatning, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og formiddags- og eftermiddagskaffe

  a) Medlemspris DKK 4.840,-   b) Ikke-medlemspris DKK 5.230,- (inkl. årskontingent)

Alternativ: 
1b)  Konference uden årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 24.-25. maj 2013)
Seminar, lunchbuffet og formiddags- og eftermiddagskaffe

 a) Medlemspris DKK 3.900,-   b) Ikke-medlemspris DKK 4.290,- (inkl. årskontingent)

2)  Ekstra overnatning

  a) Ekstra overnatning torsdag den 23. maj til fredag DKK 975,- 

  b) Ekstra overnatning lørdag den 25. maj til søndag DKK 975,-

3)  Tillæg for ledsager

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

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: 1. maj 2013
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Af Jan Elkjær Frantsen, 
Troels Mathiesen og 
J. Vagn Hansen, 
FORCE Technology

Anlæg bliver kemisk behandlet, for 
at man kan opnå den bedst mulige 
bestandighed.

En række virksomheder i levnedsmid-
delbranchen og mange farmaceutiske 
virksomheder har interne specifikatio-
ner, der kræver passivering med f.eks. 
20 – 25 % salpetersyre, hvis der er 
udført arbejde på de lukkede proces-
systemer, samt ved ibrugtagning af ny-
bygninger. I specifikationerne skelnes 
der mellem dekontaminering (kemisk 
rensning) og passivering.  Dekonta-
minering er som oftest baseret på 
en indledende affedtning med f.eks. 
2 % NaOH og siden syrerensning. 
Eksempelvis med 10 % citronsyre ved 
temperatur > 60 °C. 

Passivering set i forhold  
til stålets egenskaber
Den gode korrosionsbestandighed for 
rustfrit stål skyldes et tyndt, kromrigt 

oxid overfladelag, der reducerer 
nedbrydningen til et så lavt niveau, at 
det i praksis svarer til inaktiv korro-
sion. Man definerer stålet som passivt 
(i det givne miljø). Oxidlagets tykkelse 
er nogle få nanometer (milliontedel 
af en millimeter). Og det er åbenlyst 
meget sårbart, blandt andet over for 
mekaniske skader som slid og ridser. 
Stålets bestandighed er derfor afhæn-
gig af, at kromoxiden bliver gendan-
net spontant og meget hurtigt, uden at 
stabile og aktive korrosionsangreb når 
at igangsættes. Denne type angreb vil 
typisk have form af grubetæring. Så 
for at forebygge dette, skal stålet have 
gode egenskaber for repassivering. 

Evnen til repassivering betyder derfor 
også, at stålet danner sit passivlag 
spontant på en overflade, hvor metal-
let er blotlagt. Det kan f.eks. være i 
forbindelse med fremstillingsproces-
ser som spåntagende bearbejdning, 
slibning, blankglødning, elektrolytisk 
polering eller bejdsning.

Hvis der er adgang til ilt, vil dannel-
sen af det passiverende oxidlag starte 

øjeblikkeligt. Hvor hurtigt det går, før 
et stabilt passivlag er dannet, afhæn-
ger af forholdene, herunder specielt af 
ilt mængden, fugtigheden og tem-
peraturen. Man har for denne første 
spontane fase traditionelt forventet et 
opbygningsforløb, varende fra nogle 
få dage til 1 -2 uger. Oxiderende 
medier, eksempelvis salpetersyre og 
hydrogenperoxid, er med til at ac-
celerere den første fase i passiverings-
processen. 

Passiveringen kan være ufuldstændig. 
Dette vil typisk føre til start af grubetæ-
ringer i punkter, der ikke er beskyttet 
af passivlaget. Den ufuldstændige 
passivering skyldes som oftest forure-
ninger i metaloverfladen. Forurenin-
gerne kan enten modvirke passiverin-
gen ved fysisk at hindre ilt adgangen 
eller ved at danne et kemisk miljø, 
der hindrer, at oxiden bliver stabil. 
Eksempler på det sidstnævnte er 
korroderende, jernholdige partikler 
på eller i overfladen og kloridioner 
eller kloridrige salte, der hæfter sig 
til overfladen. Disse kan f.eks. fjernes 
ved den omtalte dekontaminering.

Rustfrie procestanke bliver typisk passiveret.

Passiveringen er en tidskrævende og dyr proces. 
Spørgsmålet rejser sig derfor, om det i alle tilfælde er 
nødvendigt at gennemføre behandlingen - og hvilke 
konsekvenser det ville få, hvis man udelader den.

Passivering 
af rustfrie 
procesanlæg



Svejsning

Kempact RA
Tænd for den nye standard
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Passivering i praksis
Begrebet passivering er i praksis 
genstand for megen forvirring og hyp-
pige diskussioner i den farmaceutiske 
branche. Mindst to definitioner knytter 
sig til begrebet:

1. Passivering betegner den spon-
tane dannelse af et kromrigt 
oxidlag på overfladen af rustfrie 
stål, der er udsat for atmosfærisk 
luft og fugt.

2. Passivering betegner den kemiske 
proces, som fremmer og accelere-
rer dannelse af nævnte passivlag.

Hvad angår den første definition, 
tages der udgangspunkt i, at der efter 
mekanisk bearbejdning, svejsning, 
elektropolering, bejdsning eller enhver 
anden proces, som fjerner passivla-
get, spontant dannes et nyt passivlag 
på det rustfrie stål.

Det ydre lag i den passiverende oxid 
skal ideelt set have et højt Cr/Fe-
forhold. Uden nogen form for kemisk 
passiveringsbehandling vil oxidlaget 
dog være ganske tyndt. Der kan også 
af og til konstateres misfarvningsfæ-
nomener som følge af ganske små 
forskelle i strukturen på det dannede 
oxidlag. Udsat for driftsmediet vil 
passivlaget typisk vokse yderligere i 
tykkelse og nå en ligevægtstilstand. 
Denne proces kan – afhængigt af 
mediets egenskaber - tage fra nogle 
få timer til nogle få uger.

Når det drejer sig om den anden 
forståelse af begrebet passivering, 
(kemisk acceleration af passivlagets 
dannelse), skal man være opmærksom 
på, at den kemiske behandling kan 

defineres på flere forskellige måder. 
Den klassiske definition indebærer 
behandling med salpetersyre i en 
koncentration på mindst 18 vægtpro-
cent. Denne behandling indebærer 
en hurtig opbygning af passivlaget, 
samtidig med at man opnår et højt 
Cr/Fe-forhold.
I flere amerikanske standarder for 
efterbehandling af rustfrit stål beskri-
ves alternative definitioner for pas-
siveringsprocesser. Disse indebærer 

behandling med mildere opløsninger 
som f.eks. 3-10 % citronsyre - evt. tilsat 
overfladeaktive stoffer, chelater, pH-
buffere, etc. Appendix E i ASME-BPE 
oplister en bredere gruppe af kemika-
lier, der kan benyttes til at passivere 
rustfrit stål. Syrefri passiveringskemi-
kalier som hydrogenperoxid er også 
kommercielt tilgængelige.

Spørgsmålet er, om 
man kan udelade 
salpetersyrepassivering
Formålet med passivering i den bre-
deste fortolkning er, at man opnår en 
metallisk ren overflade, der er fri for 
fremmede, lavere legerede elementer 
som f.eks. jern, der vil kunne forstyrre 
eller forhindre det rustfrie stål i selv 
at danne et godt passivlag. Sam-
menlignet med salpetersyre påvirker 
citronsyre hverken selve dannelsen og 
væksten af passivlaget eller Cr/Fe-
forholdet. Funktionen er alene at sikre 
fjernelse af jernholdig forurening. 

Et af de store, svenske rustfrie stål-
værker har undersøgt passivlagets 
egenskaber. (jfr. reference 5). Det blev 

 
 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 
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påvist, at rustfrit ståls passivlag over 
tid opnår den samme tilstand i en tynd 
svovlsyreopløsning, uanset om den for-
udgående passivering skete naturligt i 
luft, citronsyrebaseret afrensning eller 
salpetersyrepassivering. Den samme 
konklusion bliver fremført af ISPEs 
gruppe for kritiske installationer i en 
artikel om Rouging i vandsystemer (jfr. 
reference 6). Det skal dog bemærkes, 
at forskningsarbejdet på det svenske 
stålværk ikke omfattede undersøgelser 
af, hvorvidt en tilsvarende effekt ville 
gælde i neutrale medier, hvor forskel-
len mellem passivlag med højt, hen-
holdsvis relativt lavere, Cr/Fe-forhold 
muligvis kunne være anderledes.

Forholdene for rustfrit stål i proce-
sanlæg varierer stærkt i forhold til 
forskellige typer af anlæg og til, 
hvorvidt man taler om opbygning af 
nye anlæg. Man kan derfor ikke give 
en kort anbefaling for passiverings-
behandlinger, som vil dække alle 
anvendelsesområder.

Accelereret passivering i salpetersyre 
(> 20 % HNO3) må fortsat betragtes 
som en god og velafprøvet metode 
i den farmaceutiske industri. Der er 
dog omvendt ikke dokumentation for, 
at salpetersyrepassivering skulle have 
afgørende fordele sammenlignet med 
andre metoder på en i øvrigt ren 
overflade.

Det bør derfor bemærkes, at salpeter-
syrepassivering stadig kan have forde-
le i visse anlæg eller applikationer.

Salpetersyrepassivering bliver udført 
som standardprocedure i umiddelbar 
forlængelse af bejdsning eller elektro-
polering af rustfrie beholdere med det 
formål at hindre pletter på de blanke, 
reflekterende overflader.

I visse tilfælde gælder dette også for 
procesbeholdere, hvor accelereret 
dannelse af pletter/skjolder eller rou-
ging kan forekomme som konsekvens 
af dampsterilisering eller umiddelbar 
kontakt til aggressive medier.

Salpetersyrepassivering medfører 
også en samtidig dekontaminering 
ved forureninger som jernholdige 
partikler og rustaflejringer i over-
fladen. Under andre forhold, hvor 
man har en fuldstændig metallisk ren 
ståloverflade, og hvor udstyret eller 
anlægget henstår under rene forhold i 
en periode på mindst en uges tid, kan 
alternative,mere miljøvenlige behand-
linger anvendes.

I et givent projekt kan man tage ud-
gangspunkt i en tjekliste:

• Hvilke(t) rustfri(t) stål er specifice-
ret?

• Hvilke(t) medie(r) skal anlægget 
udsættes for ved opstart og drift?

• Hvilke krav rummer den gælden-
de specifikation og standard?

• Har alle overflader været be-
skyttet mod forureninger under 
lagring, fremstilling af delkompo-
nenter, samling og slutlagring af 
udstyr?

• Er der gennemført processer, som 
blotlægger overfladen (slibning, 
elektropolering, maskin-bearbejd-
ning, svejsning, bejdsning)?

• Skal udstyret henstå eller trans-
porteres under beskyttede forhold 
frem til procesopstart. Hvis ja, har 
denne henstandstid da en varig-
hed på mere end 10 – 14 dage? 

Ud fra svarene på disse spørgsmål 
kan man specificere den optimale 
kemiske efterbehandling. En tilpasset 
procedure giver mulighed for at opnå 
bedre korrosionsbestandighed og 
undgå unødig belastning af miljø og 
økonomi. 

Svaret på artiklens spørgsmål er 
med andre ord, at den traditionelle 
salpetersyrepassivering kan udelades 
i tilfælde, hvor det på anden vis er 
sikret, at overfladerne er metallisk 
rene, og betingelserne er til stede for 
spontan passivering.

Referencer
1. ASTM A380, Standard Practice 

for Cleaning, Descaling, and Pas-
sivation of Stainless Steel.

2. Parts, Equipment, and Systems 1.
3. ASTM A967, ”Standard Specifica-

tion for Chemical Passivation Tre-
atments for Stainless Steel Parts”,  
ASTM International, 2005. 

4. Bioprocessing Equipment BPE – 
ASME 2009.

5. Lena Wegrelius and Birgitta 
Sjödén, “Outokumpu Stainless 
ABPassivation of stainless steel”, 
ACOM 4-2004, Outokumpu 
Stainless AB.

6. ISPE Critical Utilities D/A/CH 
COP, Rouge in Pharmaceuti-
cal water and steam systems, 
Pharmaceutical Engineering; July/
August Vol. 29, No. 4, 2009.

7. T. Mathiesen J. Frantsen; Rouging 
of stainless steel in WFI systems 
– Examples and present under-
standing, NACE Corrosion 2007, 
Paper no. 07193.

Udsnit af overflade med rustkontaminering, der kan forhindre spontan passivering.
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Den 4. februar kunne virksomheden 
Terma oplyse, at der nu er indgået 
aftale frem til 2019 med Lockheed 
Martin om at levere flere dele til kamp-
flyet Joint Strike Fighter.
Terma oplyser, at de i overensstem-
melse med dennne ordre skal levere 
dele af kompositmateriale til jagerfly-
ets højderor.

Ordren, som anslås at have en værdi 
af 97 millioner dollar, kommer som 
opfølgning på en tilsvarende aftale 
mellem Lockheed Martin og Terma, 
som virksomheden kunne offentliggøre 
september sidste år.

Lige siden år 2000 har Terma indgået 
i en del af det samarbejde, som skal 

lede til den næste generation af 
kampfly, og det førte i 2007 til under-
skrivelsen af den første ordre mellem 
parterne. 

Den tyske virksomhed Pelox GmbH, 
som herhjemme repræsenteres af A.H. 
International A/S, har udviklet en ny 
bejdse uden salpetersyre. Bejdsen er 
på brintoverilte forbindelser og bliver 
ifølge Per Sommer markedsført til 
samme prisniveau som den ”gamle” 
Pelox bejdse.

Passivering uden salpetersyre
Til passivering af rustfrit stål, der 
finder anvendelse til installationer i 

blandt andet levnedsmiddelindustrien, 
er der fra Pelox udviklet en passive-
ringsvæske på basis af citronsyre for-
bindelser. Dette åbner for, at virksom-
hederne i forbindelse med passivering 
kan opfylde de amerikanske myndig-
hedskrav, siger Per Sommer. 

Bejdsning af rustfrit 
stål uden lugtgener

Passivering uden brug af salpetersyre.

Joint Strike Fighter fra Lockheed Martin.

Ny stor ordre til Terma
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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

Svejsehuset har fra 1. februar 2013 
overtaget agenturet på Orbitalum, der 
er et totalkoncept inden for orbital-
svejsning af rørinstallationer. 

Tyske Orbitalum er kendt for sine robu-
ste svejsemaskiner til rørinstallationer. 
Det er svejsemaskiner, der hjælper til 
at indfri de ganske skrappe krav, som 
bliver stillet til svejsning af rørinstallati-
oner i blandt andet den farmaceutiske 
industri og fødevareindustrien, siger 
Svejsehusets direktør, Lars Jakobsen.

Svejseren kan nøjes med at indtaste 
rørdiameter, godstykkelse, mate-
rialekvalitet og svejsegas, hvorefter 
maskinen klarer resten af proces-
sen med stor nøjagtighed og glatte 
indvendige overflader, hvad enten de 
svejste emner er i aluminium, rustfrit 
eller sort stål. 

Svejsekonceptet fra Obitalum omfatter 
versioner med lukket svejsehoved (fra 
3 mm til 170 mm) og åbent svejseho-

ved (fra 20 mm til 275 mm), og alle 
modeller er med fuld svejsedokumen-
tation.  BLY

Orbitalum på nye hænder

Fremover er det ekstern sælger Jimmy Andersen (tv) og Lars Jakobsen fra Svejsehuset, der 
står for salget af svejsudstyr fra Orbitalum.



26 

April 
11. april fra kl. 14 
Virksomhedsbesøg på Danish Yachts A/S, 
Skagen

Maj 
5. – 8. maj 
JOM – 17th International Conference,  
LO-skolen i Helsingør

14. – 17. maj  
Control 2013 Messe Stuttgart, Germany

24. – 25. maj  
Svejse og NDT seminar på Hotel Koldingfjord

Juni 
Virksomhedsbesøg på NLMK Dansteel 
A/S i Frederiksværk

August 
28. august 
Virksomhedsbesøg på Fyn hos LWT,  
(Lindoe Welding Technology)

September 
4. – 6. september 
12th ICNDT in Slovenia - ”Application of 
Non-Destructive Testing in Engineering”

11. – 17. september 
66th IIW Annual Assembly, Essen, Germany

16. – 21. september 
Schweissen & Schneiden Messe, Essen, 
Germany

16. – 21. september 
EMO, Hannover, Germany

Oktober 
9. oktober fra kl. 13 til 15.30 
Virksomhedsbesøg på Bodycote A/S i Ejby

November 
DSL holder sit årlige julebanko
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Deadline er fire uger før udgivelse. 

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

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2013
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 2 25. april 25. marts Kvaliteten i fokus

Nr. 3 14. juni 16. maj Automatisering

Nr. 4 2. september 5. august Lasernes indtog

Nr. 5 25. oktober 27. september Nye teknologier

Nr. 6 16. december 18. november NDT

I forbindelse med seminaret på 
Koldingfjord afholder DSL ordinær 
generalforsamling fredag den 24. maj 
2013 kl. 17:00 med følgende dags-
orden:

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

2012 for godkendelse og oriente-
ring om DSL’s budget for 2013

4. Fastsættelse af medlemskontingen-
ter for 2014

5. Eventuelle forslag fra medlemmer - 
forslag skal være modtaget af DSL’s 
bestyrelse inden 10. maj 2013

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt

Venlig hilsen,
Steen Ussing, Formand

I forbindelse med Seminaret på Hotel 
Koldingfjord afholder Dansk NDT 
Forening ordinær generalforsamling 
fredag d. 24. maj 2013 kl. 16.00 med 
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forsamlingens godkendelse af be-

retning og beslutning af decharges 
for bestyrelsen

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller 
medlemmer - forslag skal være besty-

relsen i hænde senest 10. maj 2013
5. Valg af medlemmer til styregruppen  

Leif Andersen og Kim Agersø Niel-
sen er på valg 
Leif Andersen modtager genvalg  
Kim Agersø Nielsen modtager ikke 
genvalg 

6. Eventuelt

Med venlig hilsen,
Kim Agersø Nielsen, Formand

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk NDT Forening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DSL
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Svejsning

Danish Yachts i Skagen, som DSL 
medlemmer er inviteret til at besøge 
i april, er kendt og anerkendt for at 
bygge skibe i verdensklassen. Virk-
somheden bygger blandt andet nogle 
meget avancerede luksus yachts. 
I tillæg til dette er Danish Yachts 
også begyndt at bygge følgeskibe til 
vindmølleindustrien. Denne seneste 
satsning indbragte sidst i januar det 
nordjyske værft en erhvervspris fra 
Frederikshavn Erhvervsråd. I motiverin-
gen til prisen, den såkaldte Vækst- og 
Viljespris, hedder det blandt andet, at 
den nordjyske virksomhed har åbnet 
døren til et interessant marked, som 
har skabt flere nyansættelser og stor 
travlhed. Virksomheden har forstået at 
se og gribe nye erhvervsmuligheder 
og har dermed bidraget positivt til 
erhvervsudviklingen i Frederikshavn 
Kommune.

BLY

Olympus Industrial Systems Europa 
har overført forhandlingen af sine 
industriprodukter – RVI (primært en-
doskoper) og NDT (primært ultralyd) 
fra Olympus Danmark A/S til Jørgen 
Hilsøe som ekstern distributør.

Distributøraftalen er indgået med 
virkning fra 1. januar 2013, og for-
handlingen vil herefter ske via Jørgen 
Hilsøes nyetablerede selskab, ENDO-
TEST, der har adresse på Fjordager 
16 i Roskilde.

Erhvervspris 
til Danish 
Yachts A/S

Jørgen Hilsøe overtager forhandlingen af 
Olympus Danmark A/S industriprodukter 

DSL arrangerer bustur til 
Schweissen & Schneiden
Som nævnt i SVEJSNING 5 2012 ar-
rangerer DSL en bustur til Schweissen 
& Schneiden i Essen.

Der vil være udrejse mandag den 16. 
september og hjemrejse onsdag den 
18. september 2013.

Arrangementet vil ligge på samme 
niveau som i 2009. Det vil sige, at der 
vil være indkvartering på enkeltvæ-
relse med bad, og at morgenbuffet vil 
være inkluderet.
Prisen for at deltage er kr. 4.150,-.

DSL har reserveret en bus med 40 
pladser, og der vil blive solgt efter 
”først til mølle” princippet.

Tilmelding kan ske på e-mail: 
dsl@dslsvejs.dk eller
på telefon 40 61 30 90 
senest den 29. maj 2013.

Program:
Mandag den 16. september
Kl. 07.00  afgang FORCE Techno-

logy, Park Allé 345, 2605 
Brøndby

Kl. 08.15  opsamling Transportcenter, 
Slagelse

Kl. 09.15  opsamling Rasteplads Kilde-
bjerg, Odense

Kl. 10.00  opsamling Hotel Scandic, 
Kolding. Kørsel til hotellet i 
Solingen, Tyskland. 

Tirsdag den 17. september
Kørsel til Messehallerne og retur til 
hotellet.

Onsdag den 18. september
Retur til Brøndby via Kolding, Odense 
og Slagelse.
Forventet ankomst til Brøndby ca. kl. 
20.00.

Et af de nye følgeskibe til 
vindmølleindustrien fra Danish Yachts i 
Skagen.

Her Jørgen Hilsøe, 
som fremover vil 
have forhandlingen 
af Olympus 
industriprodukter 
til det danske 
marked fra det 
nyetablerede 
selskab ENDOTEST 
i Roskilde.
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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.

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


