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Svejsning

Det er i år 75 år 
siden, at en grup-
pe undervisnings-, 
institut- og industri-
folk erkendte, at 
der i forbindelse 
med den stigende 
anvendelse af 
svejsning til mere 
end reparationer 
og lappeløsnin-
ger var brug for 

et forum, hvor man kunne drøfte de 
problemer og udfordringer, man løb 
ind i. Året var 1939, og i starten var 
der meget fokus på foredrags- og kur-
susvirksomhed, udgivelse af et blad og 
anden litteratur, samt samarbejde med 
andre svejseinstitutioner og organisa-
tioner. 

Efter krigen begyndte et samarbejde 
på nordisk plan, hvor det første nordi-
ske svejsemøde blev afholdt i Køben-
havn i 1948. DSL blev også medlem af 
International Institute of Welding (IIW), 
som blev oprettet samme år som det 
første nordiske møde, i 1948.

Ved møder og foredragsvirksom-
hed blev nye metoder introduceret i 
Danmark, såsom MAG-svejsning og 
pulversvejsning – metoder, som siden-
hen er blevet en helt naturlig del af 
hverdagen i den svejsende industri.

DSL og svejseverden i dag
Efter en periode, hvor man i Danmark 
forventede, at produktion i almindelig-
hed og svejseproduktion i særdeles-
hed ville blive outsourcet til lavtløns-
lande, kan man nu i stigende grad se 
en erkendelse af, at det er strategisk 
vigtigt at fastholde en vis grad af indu-
striel produktion i Danmark. Innovation 
og udvikling har det med at følge med 
derud, hvor tingene bliver produceret, 
og i så fald er der risiko for, at der 
ikke bliver så meget tilbage. 

MADE og andre lignende initiativer 
er nu sat i søen for at understøtte 
fastholdelsen af industriel produktion i 

Danmark. Der kan 
også være andre, 
mere jordnære 
grunde til at fast-
holde eller tilbage-
source en produk-
tion til Danmark, 
såsom udfordringer 
med at få produceret 
den rette kvalitet til rette 
tid, logistik, m.v.

Oven i dette kommer de nye 
krav til kyndig svejsekoordination 
ved fremstilling af stålkonstruktioner 
jævnfør kravene i EN 1090. Det 
betyder, at der for tiden uddannes 
mange svejsekoordinatorer på forskel-
lige niveauer, afhængig af hvor høj en 
udførelsesklasse man har behov for at 
kunne producere. DSL vil gerne være et 
forum for disse mennesker også.

DSL’s virkemidler omfatter ikke mindst:
• Bladet Svejsning
• Hjemmesiden www.dslsvejs.dk 

• Det årlige svejse- og NDT-seminar 
på Koldingfjord

• Virksomhedsbesøg for medlem-
merne

• Busture til Schweissen &  
Schneiden, verdens største svejse-
messe i Essen 

Deltagelse i det årlige seminar på Kol-
dingfjord er i øvrigt pointgivende for 
NDT-folk, i henhold til EN/ISO 9712 
(Nordtest).

LEDER

Indhold: 

2 Leder / Steen Ussing, Formand DSL.

6 En tak til svejseteknologien – anledning DSL fejrer 75 års jubilæum.

10	 Historisk	tilbageblik	på	uddannelse	og	certificering	af	svejsere.

14 I svejserøg og damp.

18 V. Løwener fejrer 125 års jubilæum – og har været med hele vejen  
 fra industriel udvikling til intelligent revolution.

20 Glimt af historien i lysbuens skær.

22 De første Migatronic svejse maskiner blev bygget i et kyllingehus.

24 Lette maskiner med stor ydeevne er den røde tråd.

26 Program og tilmelding til seminar i Kolding.

28 Nedtællingen til 1. juli og CE-mærkning er i gang.

75 ÅRS75 ÅRS
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Steen Ussing
Formand for DSL.
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Svejsning

DSL og IIW
Hvad færre måske er helt klar over 
er, at DSL som national svejsteknisk 
organisation er medlem af Internatio-
nal Institute of Welding (IIW). Det er 
et forum, som samler verdens førende 
eksperter inden for svejsning. Eksper-
terne arbejder i kommissioner inden 
for forskellige grene af svejseverden, 
og der afholdes blandt andet en stor, 
årlig Annual Assemby & Conference. I 
2002 var Danmark vært for dette store 
arrangement. I 2013 var det Tyskland 
(Essen), og i 2014 bliver det  
i Sydkorea (Seoul).

Mange normer og standarder bygger 
på IIW-dokumenter med rekomman-
dationer fra kommissioner og arbejds-
grupper.

Der	findes	efterhånden	tusindvis	af	
IIW-dokumenter.  De har karakter af 
artikler, som er blåstemplet i kommis-
sionerne, og som tilsammen danner en 
guldgrube af viden inden for svejsning. 
Medlemmer af DSL har adgang til at 
downloade disse dokumenter gennem 
www.iiwelding.org. 

Kommissioner og arbejdsgrupper 
inden for IIW fremgår af http://www.

iiwelding.org/WorkingUnits/Pages/
Default.aspx. Skulle der blandt DSL’s 
medlemmer	findes	nogen,	som	kunne	
have lyst til at blande sig med lige-
sindede	i	én	(eller	flere)	af	disse,	er	
man meget velkommen til at kontakte 
DSL-sekretariatet eller formanden for en 
nærmere snak. Man har både mulig-
hed for at sætte sig på forreste række 
for	at	sætte	sit	fingeraftryk,	eller	blot	
være med på en lytter med hensyn til 
den aktuelle og fremtidige udvikling.

Det er også i IIW-regi, at reglerne for 
uddannelse af blandt andet svejsespe-
cialister (IWS), svejseteknikere (IWT), 
svejseingeniører (IWE) og svejsein-
spektører (IWI) bliver udformet og 
håndhævet.

DSL, NDT Foreningen og EFNDT 
NDT Foreningen under DSL er tilsva-
rende medlem af European Federation 
for Non-Destructive Testing (EFNDT), 
som blandt andet afholder European 
Conference on Non-Destructive Testing 
(ECNDT) hvert fjerde år. Næste 
ECNDT, nummer 11 i rækken, afholdes 
den 6.-10. oktober 2014 i Prag. 

Den 12. ECNDT afholdes i 2018 i 
Göteborg, og NDT Foreningen bistår 

sammen med de øvrige, nordiske NDT 
foreninger med at få arrangementet op 
at stå.

Fremtidsudsigter
Udviklingen inden for svejse- og NDT 
verdenen tyder på, at der vil være be-
hov for svejse- og NDT kyndige perso-
ner i et godt stykke tid fremover. Der er 
blandt andet behov inden for produkti-
on, energi og infrastruktur. Der er også 
behov for aktivt tilsyn og opfølgning fra 
dansk side på den del af produktionen, 
det stadig vil give mening at outsource. 
Der er mange eksempler på, at det går 
galt, hvis den aktive og teknisk kyndige 
opfølgning skæres bort.

Her vil vi gerne fastholde og styrke 
DSL inkl. NDT Foreningen som et godt 
og naturligt forum for ligestillede. Jeg 
håber, vi mødes til vores virksomheds-
besøg samt naturligvis ikke mindst 
seminaret og årsmødet på Koldingfjord 
den 2.-3. maj. Det vil i anledning af 
75 års jubilæet være ekstra festligt for 
både deltagere og ledsagere.

Af Steen Ussing,  
Formand for DSL

1939: II Verdenskrig brød ud og industriarbejdere rundt om i verden måtte i stort tal overlade jobbene til kvinderne, mens de drog ud for 
at kæmpe. Samme år var der i Danmark en række fremsynede industrifolk, som besluttede at skabe et forum, hvor muligheder og proble-
mer i forbindelse med svejsning kunne drøftes og udvikles. Resultatet af deres bestræbelser blev Dansk Svejseteknisk Landsforening, (DSL). 
Og lige siden da har DSL ikke blot haft fingeren på pulsen, men også med i spillet, når det gælder udviklingen inden for svejseteknologi. 
En udvikling, som i dag 75 år senere synes at være under stadig acceleration.



SUCCESEN
FORTSÆTTER
VIL DU VÆRE  
VORES NÆSTE 
TESTPILOT?

Kvalitetsprodukter fra

Enkelt, bærbart og sikkert
Vores gasflasker ALbeeTM er blevet en stor succes hos mindre virksom-
heder og hobbyfolk, hvilket er let at forstå. Flaskerne har nemlig alt 
hvad, der skal til for at forenkle arbejdet og forbedre økonomien. Du   
betaler et engangsbeløb for flasken og derefter kun for genopfyldning. 
Flaskerne har indbygget reduktionsventil og er lette og enkle at anvende 
– 5 og 11 liters flasker med gasserne ALbeeTM Flame og ALbeeTM Weld til 
svejsning eller ALbeeTM Cool til HVAC. Dette er fremtidens gasflaske          
allerede i dag – enkelt, bærbart og sikkert.
 
Vi søger nu flere flittige testpiloter, som vil prøve en ALbeeTM  efter 
eget valg.  Gå ind på www.albee.dk, hvor du kan læse mere om de 
forskellige flasker  

www.albee.dk
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Svejsning

Af direktør for JOM Danmark, 
Osama Al-Erhayem

Ved Anden Verdenskrigs begyndelse 
var man i den vestlige verden ikke 
længere i tvivl om, at svejsning med 

lysbuen var vejen frem for industrien 
og for væksten. Den bød på oplagte 
fordele for industrien – ikke mindst i 
sammenligning med datidens hidtil 
mest anvendte samlingsmetoder i form 
at nitning, mekanisk samling, limning 

og lodning, som med tiden blev opfat-
tet som alternative samlingsmetoder i 
forhold til svejsning. Retfærdigvis skal 
det dog fremhæves, at udviklingen 
gennem de seneste årtier igen har 
bidraget til at give de nævnte sam-

TAK 
SVEJSETEKNOLOGI

DSL fejrer 75 år her i 2014. Det var en 
klog beslutning i 1939 at oprette DSL 

for at samle kræfterne og eksperterne 
i en Dansk svejseteknologisk forening. 

DSL har vist sig at være meget nyttig og 
hjælpsom for dansk industri. 



Svejsning

lingsmetoder en vis renæssance.
 Når jeg indleder med at sende en 
tak til svejseteknologien er det, fordi 
jeg vil fremhæve, hvordan industrien 
produktionsteknisk løste de udfor-
dringer, der opstod i takt med, at 
lysbuesvejsningen vandt frem. Der 
blev ofret store ressourcer på at få 
mindsket svejsningens negative effekt 
og på den måde fastholde svejsning 
som samlingsmetode. Der blev fundet 
løsninger på problemerne, som betød, 
at svejsning alligevel viste sig at være 
en mulig og lønsom metode. Det er let 
at dokumentere, at svejseteknologi har 
haft en stor ære for den teknologiske 
udvikling - både herhjemme og langt 
uden for landets grænser.
Jeg vil i min lovprisning undlade at 
komme ind på den kolossale ud-
vikling, som svejseteknologien har 
gennemgået i mere end et hundrede 
år. Blot konstatere, at der har været 
udfordringer, som måtte overvindes 
for at komme videre. Og det blev 
der følgelig ofret store offentlige og 
private ressourcer på, efterhånden 
som svejsning blev en afgørende og 
uundværlig del af produktionen. Der 
krævedes især to ting for at man ville 
kunne overvinde problemerne. For 
det første en forståelse af de forhold, 
som kendetegner svejsningen. For det 
andet en stor og koordineret indsats 
nationalt	som	globalt	for	at	finde	
løsninger.

Svejsning med lysbue – særlige 
og generelle kendetegn
• Høje temperaturer for at opnå  

en smeltet tilstand (svejsemetal).
• Kortvarig eksistens tid for smel-

ten.
• Hurtig afkøling af smelten 

og det tilstødende ophedede 
grundmateriale(overgangzonen). 

• Opblanding af grundmateriale 
og tilsatsmateriale. 

Man	kunne	opregne	mange	flere	
forhold og parametre, som hver især 
kendetegner de talrige svejseproces-
ser	og	metoder,	som	findes.	Og	her	
kan jeg kun henvise til at søge i den 
omfattende litteratur og de mange 
kilder til viden, som er tilgængelig 
rundt om i verden. 

Problemer og løsninger 
I svejseteknologiens barndom blev 
svejsninger gennemført uden nævne-

værdig beskyttelse af svejsebadet. Der 
blev sågar svejst med tilsatsmaterialer 
uden omklædning (nøgne elektroder). 
Nævnte åbne smeltebad førte til 
omfattende fejl i svejsemetal i form af 
slagger, porer og sprødhed. Hurtigt 

blev der fokuseret på beskyttelse af 
svejsemetallet. Der blev introduceret 
beskyttelses gas, omklædning af elek-
troder, pulver, som lægges oven på 
svejsemetal og andre løsninger samt 
kombinationer af heraf.
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Svejsning

Det ophedede overgangsområde 
(også kaldet HAZ) viste sig at volde 
store problemer ved svejsning. Det 
skyldtes materialets – og navnlig 
stålets – indhold af ledsagestoffer 
fra fremstillingen. Ledsagestofferne 
skal holdes i lave koncentrationer på 
grund	af	deres	negative	indflydelse	
på stålets/metallernes mekaniske 
egenskaber – herunder især sejhed 
og udmattelse. Ved svejsning er der 
en tendens til lokale hop af koncen-
trationen af disse ledsagestoffer, 
fordi en termodynamisk stabil tilstand 
ikke er opnåelig i HAZ på grund af 
den hurtige afkøling, der sker her. 
Sprødhed og nedsatte mekaniske 
egenskaber i svejsningen gjorde det 
nødvendigt med omfangsrig forskning 
i stålmetallurgi og andre materialers 
fremstillingsteknikker. Der blev med 
tiden opnået materialer med en meget 
lille mængde af de skadelige ledsage-
stoffer, samtidig med at man bevarede 
de ønskede styrke værdier. På denne 
måde kunne svejsningen udføres uden 
risiko for uacceptable høje koncentra-
tioner af ledsagestoffer.

Sikring af svejsedata er 
væsentlig
Det er langt fra tilstrækkeligt for svejse-
kvaliteten, at man sikrer, at middelvær-

dier af svejsestrøm og svejsespænding 
er konstante. Reproducerbarhed og 
fastholdelse af svejsekvaliteten for 
hele svejsningen kræver en præcis 
gentagelse af svejseforløbet og ikke 
kun middelværdierne. Dette har ført til 
en omfattende udviklingsindsats inden 
for strømkilder og deres registrering 
for at opnå pålidelige svejsestrøm-
kilder, der er i stand til at levere det 
samme forløb af svejsedata under 
hele svejseprocessen og således en 
ensartet svejsekvalitet.

Kvalitetssikring og kontrol
Dette er det område, hvor der nok har 
været den største udvikling. I takt med 
at svejsningen bliver den dominerende 
samlingsproces er det væsentligt, at 
krav til kvaliteten af svejste produkter 
overholdes og dokumenteres. Det har 
ført til en enorm udvikling af kontrol 
og test i forbindelse med svejsning. 
Der er udviklet kontrol af svejsedata, 
mens der svejses, kontrol af svejse-
metal for fejl, kontrol af det svejste 
produkt for skjulte fejl og mangler, 
kontrol af produktets egenskaber ved 
lang tids og kort tids drift, og der er 
udviklet overvågning for detektering 
af fejl under drift. NDT og NDE udstyr 
med henblik på at sikre og doku-
mentere svejsekvaliteten er en af det 

største teknologiske landevindinger, 
som mere eller mindre er initieret af 
svejseteknologien. Dertil kommer et 
stort	antal	kvalificerede	operatører,	
som udfører kontrollen, tolker testresul-
tater og vurderer konsekvenser. 

Mekanisering og 
automatisering
Svejseteknologien var i begyndelsen 
mere eller mindre et håndværk. Der 
bliver også i dag svejst manuelt til re-
parationer og i enkeltstyk produktion. 
En stor indsats er lavet for at automa-
tisere svejseproduktionen. Robotter til 
svejsning er i dag globalt set blevet en 
mange milliard forretning. Automobil-
industrien er bare et eksempel.

Svejsepersonel
Svejseteknologi kræver akkuratesse 
og forståelse af svejsningens kompli-
cerede mekanismer under udførelse, 
kontrol og drift af det svejste produkt. 
Det har resulteret i et stort behov for 
dygtige svejsefolk med solid skoling 
– det være sig svejsere, teknikere og 
ingeniører.

Standarder og miljø
En ret omfattende indsats er der efter-
hånden blevet foretaget for at mindske 
de gener, der er i forbindelse med 
svejsningen. Udsugning, beskyttelse 
og forskning i begrænsning af forure-
ning både i form af lyd, partikler og 
lys. Talrige internationale standarder 
forsøger at skabe fælles retningslinjer 
og holdninger til svejsningen, hvad 
angår	uddannelse,	certifikater	og	krav	
til sikkerhed og miljø.

Meget mere kan siges om den meget 
betydelige påvirkning, svejseteknologi-
en har haft og fortsat har på væksten 
og den teknologiske udvikling. Dette 
kræver	dog	en	specifik	fokus	på	de	
talrige svejseprincipper og processer. 
Sidst men ikke mindst bør nævnes 
svejseteknologiens positive effekt på 
globalt samarbejde i forbindelse med 
den store udvikling, der er foregået 
og	fortsat	finder	sted.	Der	er	i	dag	
et internationalt samarbejde omkring 
svejsestandarder, uddannelse, kontrol, 
kvalitetssikring	og	kvalificering	af	
mange individer verden rundt.    



Gratis svejseprocedurer  
til MiGatronics svejseMaskiner 

Nu kan du hurtigt og nemt få svejseprocedurer, så du kan opfylde de nye svejse-

standarder. Med vores loyalitetsservice tilbyder vi alle nuværende og nye ejere af 

udvalgte MIG/MAG svejsemaskiner godkendte WPS’er – helt gratis. Du kan 

downloade WPS’er på vores hjemmeside. Og så snart du har printet og underskrevet 

dem, er du klar til at svejse. scan Qr-koden nedenfor eller besøg migatronic.com/

EN1090 hvis du vil se mere.

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev
Danmark
E-mail sales@migatronic.dk
migatronic.com

svejse-
procedurer

EurOcODE 1990 
• CC2

EN 1090 
• EXC 1-2 

EN 15614
• WPQR

EN 15612  

• WPS
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Svejsning

Af svejseingeniør  
Hans Knudsen,  
FORCE Technology

Tilbage i tiden spurgte man nok 
næppe smeden, om han nu også 
havde	et	gyldigt	svejsercertifikat	til	
essesvejsning af vognringe. Da der så 
i 1900-tallet kom gang i udviklingen 
af svejseprocesserne, hvor der skulle 
bruges mere end en hammer, har man 
koncentreret sig mere om proces-
sen end om personen, der udførte 
svejsningen. Der har selvfølgelig 
været krav til svejseren. Men hvis man 
bladrer gennem den senere svejselit-
teratur fra 60’erne og 70’erne, ligger 
hovedinteressen på det svejsetekniske 
med svejseprocesser og svejsemaski-
ner. Hvor der så ind i mellem er omtalt 
svejsere, handler det oftest om produk-
tivitet og sikkerhed. 

Umiddelbart havde jeg også en 
vag fornemmelse af, at vores blad 
”SVEJSNING” heller ikke havde det 
overvældende store antal artikler om 
svejsere. Jeg ville lige tjekke dette og 
gennemgik så min samling af bladet 
SVEJSNING fra 1975 og frem til i 
dag. Og her viste det sig så, at der 
trods alt har været 29 artikler, og det 
med forbehold for, at noget kan være 
overset. Jeg har – måske lidt nørdet – 
lavet en opremsning. Her kan man ud 
over de aktuelle emner også se, hvem 
og hvornår, der har været skrevet om 
svejsere. 

Standarder	for	certificering	af	svejsere	
har gennemgående været godt stof, 
og	Birger	Hansen	skrev	således	i	fir-
serne 3 artikler om overgangen fra DS 
320 og DS 316 standarderne til DS 
322 og DS 889. Min egen erfaring 

med	3.	part	certificering	af	svejsere	
stammer netop fra denne periode, 
hvor jeg i 1990 blev ansat på Svejse-
centralen. Fra mine tidligere arbejds-
pladser havde jeg kendskab til DS 
320 og ASME IX standarderne. Men 
det	var	oftest	1.	part	certificering,	og	
på Lindøværftet havde man sin egen 
svejseuddannelse, der var godkendt 
af klassen. Her skulle vi så dog bruge 
ASME IX, da vi skulle lave moduler til 
Gormfeltet.  
I 1989 skrev Erik Ejersted og Asmus 
Diederichsen i SVEJSNINGs 50 års 
jubilæumsnummer om svejseteknisk 
uddannelse gennem et halvt hundrede 
år. Det kunne så være passende at 
se på, hvordan de følgende 25 år er 
gået.  

I starten afholdt Svejsecentralen og 
de teknologiske institutter også kurser 
for svejsere i større stil. Men denne 
aktivitet er nu overgået fuldstændig 
til svejseskolerne under Industriens 
Uddannelser. De teknologiske institut-
ter overlod på daværende tidspunkt 
svejseriet til Svejsecentralen, som nu 
er blevet til FORCE Technology, der 
stort	set	kun	certificerer	svejserne	
sammen med sine øvrige konkurrenter 
på markedet. Uddannelsen ligger 
solidt forankret hos de tekniske skoler 
og AMU-centre, som i forlængelse af 
deres	kursusaktivitet	også	kan	certifi-
cere svejserne med udstedelse af et 
skolecertifikat	for	stål	og	aluminium	i	
overensstemmelse med DS 322.

I de forløbne 25 år har vi fået en 
række	nye	standarder	for	certificering	
af	svejsere.	I	1993	fik	vi	den	euro-
pæiske standard DS/EN 287-1 for 
certificering	af	svejsere	til	stål.	Denne	
standard var noget mere detaljeret 

end DS 889, og indeholdt en række 
væsentlige variable, som hver for sig 
gav et begrænset gyldighedsområde. 
Som	hovedregel		i	certificeringsstan-
darder giver en sværere prøve større 
gyldighedsområder.	Og	da	certifice-
ring af svejsere er en omkostning, kan 
man ikke fortænke virksomhederne 
i, at de helst vil lave færrest mulige 
certifikater.	Derfor	vælger	mange	et	
certifikat	i	rør	i	stilling	H-L045	eller	
6G	i	ASME’sk	sprog.	Udover	certifice-
ringsstandarder	for	stål	fik	vi	i	1994	
en tilsvarende standard for aluminium, 
DS/EN 287-2.  

Næste større event var akkreditering. 
I 1995 blev FORCE, som den første 
danske virksomhed akkrediteret af DA-
NAK	til	personcertificering	iflg.	DS/
EN	287,	således	at	svejsercertifika-
terne fremover kunne godkendes inter-
nationalt. Forudsætning for akkredite-
ring dengang var årlig auditering ved 
DANAK	iflg.	DS/EN	45013.	Denne	er	
nu erstattet af DS/EN ISO 17024.      

I 1998 kom så DS/EN 1418 med det 
meget lange navn ”Svejsepersonale 
Godkendelsesprøvning af svejseperso-
nale til smeltesvejsning og opstillere til 
modstandssvejsning Fuldt mekaniseret 
og automatiseret svejsning af metalli-
ske materialer”. Det betød, at fremover 
kunne	man	nu	certificere	svejseope-
ratører til ikke-håndholdt svejsning. 
DS/EN 1418 har kun få væsentlige va-
riable,	og	grundlæggende	certificeres	
svejseoperatøren til betjeningen af sin 
svejseenhed, hvor der så til gengæld 
må svejses alle materialer, dimensio-
ner, stillinger mm.  

Omkring årtusindskiftet kom så certi-
ficeringsstandarderne	for	kobber(3),	

UDDANNELSE OG 
CERTIFICERING  
AF SVEJSERE

Historisk set har 
kravene til svejsere 

udviklet sig lige  
siden, vi begyndte  

at svejse. 



Svejsning

nikkel(4) og titan(5) som DS/EN ISO 
9606 standarder, og i 2005 fulgte 
aluminium med over som ISO 9606-
2. Dermed havde vi nu 4 af de 5 
standarder	for	certificering	af	svejsere	
som internationale ISO-standarder. 
Siden har vi ventet på ISO 9606-1 for 
stål, men her var amerikanerne vågnet 
op, hvilket har medført en langvarig 
udarbejdelse af stål-standarden. I mel-
lemtiden er DS/EN 287-1 er udkom-
met	i	flere	revisioner,	og	udgaven	fra	
2011 er nr. 5. 

Så er vi ved at være fremme ved det 
sidste kvantespring. I år kommer DS/
EN ISO 9606-1, og som en ekstra fjer 
i	hatten	bliver	DS/EN	1418	afløst	af	
DS/EN ISO 14732. På en række punk-
ter ligner ISO 9606-1 sin forgænger, 
men	den	amerikanske	indflydelse	er	
tydelig. Hvor vi har været vant til, at 
valget af grundmateriale er en væsent-
lig variabel, bliver det tilsatsmaterialet, 
der bestemmer. Vi skal nu vælge 
mellem 6 tilsatsmaterialegrupper, FM1 

– FM6, som giver adgang til at svejse 
alle materialegrupperne 1 – 11. Kun 
når der svejses uden tilsatsmateriale, 
er gyldighedsområdet begrænset til 
den anvendte materialegruppe. Så er 
der svejsestillingerne. Betegnelserne 
PA, PB, osv. skal nu opfattes som de 
stillinger,	svejseprøven	bliver	aflagt	i,	
mens gyldighedsområdet skal beteg-
nes med tekst, eksempelvis oven-ned, 
stående kantsøm. Derudover får vi 
også indført begreber som gasback-
ing,	indsat	tilsatsmateriale	og	flux-
backing, som brugere af ASME IX vil 
nikke genkendende til. Endelig er der 
gyldighedsperioden, der øges fra 2 år 
til 3 år. Det vil nok glæde industrien, 
der kan se frem til en besparelse på 
33%. Desuden bliver der mulighed for 
livslang	forlængelse	af	certifikatet,	hvis	
virksomheden	er	certificeret	iflg.	ISO	
3834-2 eller ISO 3834-3, og der føres 
en svejselog over svejserens arbejde.

I ISO 14732 er gyldighedsperioden 
også ændret. De nuværende 2 år i 

EN 1418 er øget til 6 år, og ligesom i 
ISO 9606-1 kan forlængelsen af svej-
seoperatørens	certifikat	gøres	livslang.	
Ellers er der ikke de store forskelle 
mellem de 2 standarder bortset fra 
kravet til prøvning. Funktionsprøven 
fra EN 1418 er forsvundet, og uanset 
valg	af	en	af	de	4	metoder	for	kvalifi-
kation skal der svejses et prøveemne, 
hvor der skal laves en prøve, og man 
kan ikke som i EN 1418 nøjes med 
visuel test.   

Året 2014 bliver derfor skelsættende 
for	dem,	der	arbejder	med	certifice-
ring af svejsere. Hos FORCE Technolo-
gy er vi ved at opdatere vores databa-
se	for	udskrivning	af	svejsercertifikater,	
så	vi	kan	lave	certifikater	iflg.	de	2	
nye standarder. Og det er ikke blevet 
nemmere. Især ISO 9606-1 er ligesom 
sin forgænger en væmmelig standard, 
hvor variable er sammenkoblede på 
en sindrig måde. Når man fastlægger 
én	variabel,	har	det	indflydelse	på	en	
eller	flere	af	de	andre	variable.	F.eks.	

Tlf. 70 11 22 44  •  www.kjv.dk

Spåntagning Transmission Værktøj Teknik Maskiner Automation

Kontakt os - vi kommer gerne forbi med de gode ideer til, hvordan du øger din indtjening!

Alt i svejs til industrien!
Maskiner    Tilsats    Sliddele    Værnemidler    Skæring

Landsdækkende service

Mere end 7.000 varenr. lagerføres

Bestil produkterne online på kjv.dk

Lokale konsulenter

De rigtige priser!

Løsninger til høj- effektiv svejsning
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nr. 5
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nr. 2

1990
nr. 6
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nr. 5
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nr. 6
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nr. 6

1993 
nr. 1

1993 
nr. 1

1993 
nr. 1

1993 
nr. 6

1994 
nr. 5
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nr. 1

1995
nr. 2

1995
nr. 5

1995
nr. 6

1997
nr. 4

1998
nr. 4

1998
nr. 4

1998
nr. 4

1999
nr. 4

1999
nr. 5

2000
nr. 1

2000
nr. 2

2000
nr. 2

ved valg af svejsning med 2 svejse-
processer betyder det, at vi får 3 linier 
for gyldighedsområdet for de svejste 
tykkelser, og 2 linier for svejsedetaljer, 
da der ikke må svejses bundstreng 
med proces nr. 2. Den supplerende 
kantsømsprøve er ikke blevet fjernet, 
så den underlige knopskydning skal 
vi fortsat leve med, og det bliver nu 
muligt,	at	kvalificere	en	svejser	til	
både stumpsøm og kantsøm med ét 
emne. Svejseprøven skal så laves som 
stumpsøm mod backing med en ret 
fugevinkel til den ene side. Trods disse 
fortrædeligheder får vi også skabt en 
række forbedringer på det admini-
strative	område.	Certifikaterne	bliver	
nu 100% digitaliserede med ægte 
digital signatur og med on-line halvårs 
opdatering.  

Med baggrund i kompleksiteten i 
standarder	for	certificering	af	svejsere,	
kan man spørge, om ikke standar-
derne efterhånden skyder over målet. 
Et	svejsercertifikat	kan	sammenlignes	
med et kørekort. Ligesom man sagtens 
kan køre bil uden kørekort, kan man 
også	svejse	uden	certifikat.	I	trafikken	
vil	de	fleste	nok	foretrække,	at	der	er	
krav til bilistens køreegenskaber, selv 
om ikke alle kører lige godt. Sådan er 
det også i svejseverden. Et svejsercer-
tifikat	er	et	minimumskrav,	der	sikrer,	
at svejseren som udgangspunkt har 
bestået en svejseprøve, der afhængig 
af sværhedsgraden giver en række 
gyldighedsområder for processer, 
tilsatsmaterialer, tykkelser mm. Men 
ligesom	i	trafikken	er	det	ikke	alle	
svejsere, der slipper lige godt fra det 
aktuelle svejsearbejde. Personligt vil 
jeg	mene,	at	selve	certifikatet	er	ikke	
så væsentligt som uddannelsen. Må-
ske skulle man lempe på kravene til 
selve	certificeringen	med	overskuelige	
standarder, men så til gengæld stille 
krav til uddannelsen, således at kravet 
til	svejseren	bliver	både	et	certifikat	
og et uddannelsesbevis. Det vil svare 
til svejsespecialister, svejseteknikere 
og svejseingeniører, der har et diplom 
med livslang gyldighed, og som 
løbende auditeres i forbindelse med 
deres arbejde. På den måde vil kra-
vene til alt svejsepersonale principielt 
være de samme.       
  

Et udvalg af artikler om svejsere fra SVEJSNING 1975 - 2013

2002
nr. 4

2013
nr. 2

”Certificering	af	svejsere.	 
Lysbuesvejsning”  
v. Birger Hansen

”Sådan er den ideelle model på en dansk  
pipe-line svejser” 
v. Mogens Bertung

”Nye danske standarder for  
certificering	af	svejsere	-	I”	 

v. Birger Hansen
”Nye	danske	standarder	for	certificering	 
af svejsere - II”  
v. Birger Hansen  

”Svejseteknisk uddannelse gennem 50 år”  
v. Erik Ejersted/Asmus Diederichsen 

(50 års jubilæumsnr.)

”Skolecertificering	af	svejsere”	
v. Jørgen Hagelund

”Europæiske svejsetekniske  
uddannelser”

 v. Erik Ejersted

”Har vi nu den europæiske svejser?-I”  
v. Birger Hansen

”Manuel svejsning – mekanisering – I” 
v. Ottar Kjørmo

”Det europæiske svejseuddannelses- og  
certificeringssystem	udarbejdet	af	EWF”	 
v. Asmus Diederichsen

”Har vi nu den europæiske svejser?-II” 
v. Birger Hansen

”Certificering	af	svejsere	– 
job-kundskaber” 
v. Birger Hansen

”Certificering	af	svejsere	i	Danmark	–	 
Svejsningens vej til det indre marked” 

v. Jørgen Hagelund

”FORCE Instituttet først med  
(akkrediteret)	personcertificering”	

v. Bent Larsen

”Certificering	af	svejsere	 
fra dag til dag” 

v. Asmus Diederichsen

”Kvinderne rykker ind hvor  
mændene svigter” 

v. Birthe Lyngsø

”Førende i svejsepas”  
v. Kemppi Birthe Lyngsø  

(60 års jubilæumsnr.)

”10 år med svejsepas”  
v. Birthe Lyngsø

”Øget teorerisk viden er nøglen  
til at klare konkurrencen udefra”  

v. Birthe Lyngsø

”Nu uddanner Banedanmark
selv svejsere”  

v. Søren-Peter Fiirgaard

”Certificering	og	kontrol	af	automatiseret	
svejsning” 
v. Søren Schjønning

”Svejseruddannelse i Danmark”
v. Erik Ejersted

”Uddannelser skal sikre kvalitet 
og	fleksibilitet”	
v. Leif E. Andersen

”Her får lærlingene luft under vingerne” 
v. Helge P. Olsen

”Certificering	af	svejsepersonale	til	 
mekaniseret svejsning”  
v. Ulf Larsen

”Flittige	brugere	af	skolecertifice-ringen”	 
v. Birthe Lyngsø

”Skolecertificering	–	en	succes”	 
v. Leif E. Andersen

”Manuel svejsning – mekanisering – II”  
v. Ottar Kjørmo

”Svejser – et fag, et håndværk” 
v. Arnold Djuraas



The strong connection

Til produktion af udstødningssystemer har Dinex A/S et tæt 

samarbejde med de lokale specialister hos Valk Welding. Palle 

Simonsen Klüver siger: ”Med deres produkter, omfattende 

knowhow og erfaring inden for svejsning og robotter samt viljen til at samar-

bejde, kan vi styre hele processen betydeligt bedre.”

  MIG- og TIG-svejsning med ét system

 Førsteklasses opbakning i opstartsfasen 

 Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed

 Specialister inden for svejsning og robotter

 Komplette systemer fra én leverandør

Palle Simonsen Klüver, produktionsingeniør hos Dinex A/S,:

Valk Welding DK A/S  info@valkwelding.com
tel. +45 64 42 12 01 www.valkwelding.com

  

‘Robotintegratorer med 

knowhow inden for svejsning’



I SVEJSERØG 
OG DAMP

Billede af en svejser 
anno 2014 – arbejder 
i et miljø med effektiv 
udsugning og iført 
korrekt beskyttelse mod 
svejserøg og anden 
skadelig påvirkning. 
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Årelang kamp skulle der 
til for at sikre svejserens 
arbejdsmiljø. 

Af Miljøkonsulent i Dansk 
Metal Jan Toft Rasmussen

Allerede i slutningen af 1960’erne 
var svejseklubben på Lindøværftet i 
samarbejde med Metals forbundshus i 
København med til at få sat skub i det 
praktiske arbejde med at få styr på 
svejserøgen.

Svejserne havde en mistanke om, at 
det ikke var særlig sundt at indånde 
svejserøg. Men ledelsen på værftet 
mente ikke, at røgen var farlig at ind-
ånde. Så svejsernes tillidsmand Børge 
Sørensen foreslog, at man byggede 
en sluse fyldt med svejserøg, så alle 
kunne få en dosis svejserøg, straks 
de mødte om morgenen, når det jo 
næsten skulle være sundt at indånde 
røgen fra elektroderne og malingen 
på pladerne. Det syntes ledelsen 
ikke var særlig sjovt. Datidens læger 
sagde, at svejsernes lungeproblemer 
måtte skyldes tobakken – og over hele 
verden var datidens råd til svejserne, 
at man skulle drikke et glas mælk, 
fordi det øgede udskillelsen af eventu-
elle skadelige stoffer.

Det var svejsernes nye tillidsmand 
Carlo Brandt, som for alvor tog fat 
på problematikken. På Metalskolen i 
Jørlunde stiftede han for første gang 
bekendtskab med undervisning i sik-
kerhed og sundhed, da han i 1968 
var med på det første tillidsmandskur-
sus. En af hans lærere den gang var 
forstander Erik Andersen, som også 
brændte for arbejdsmiljøet. Han blev 
senere direktør for Arbejdstilsynet.
I første omgang forsøgte svejserne 
at få udarbejdet en positivliste over, 
hvilke elektroder der udvikler ufarlig 
røg, så de kunne vælge de rigtige. 
Men fabrikanterne ville ikke fortælle, 
hvad der var i deres elektroder, så det 
kunne ikke lade sig gøre. Men den 
ufarlige elektrode fandtes heller ikke.

Det gjaldt med andre ord om at 
komme af med røgen, så man undgik 
at indånde den. Så svejserne foreslog, 
at der blev lavet nogle regler om 
udsugning, når der svejses. I første 
omgang blev det pure afvist af værf-
tets ledelse. 

Rapport sætter fokus de 
svejsningens sundhedsfarlige 
virkninger
I 1974 udkom ”Rapport fra et skibs-
værft”. Rapporten var resultatet af et 
samarbejde mellem den faglige klub 
på B&W og nogle af de nye progres-
sive arbejdsmedicinere. Rapporten 
handlede om svejsning, sundhedsfarer 
og ulykker på B&W, lige som den 
satte fokus på sundhedsfarerne ved 
svejsning og behovet for at få indført 
krav om punktudsugning.

Samtidig begyndte Dansk Metal at 
presse på for at få Arbejdstilsynet til at 
lave regler om svejsning. Ved at bruge 
sine politiske kontakter lykkedes det 
forbundet at få Arbejdstilsynet til at 
nedsætte et udvalg, der skulle kigge 
på svejserøgen. Det blev tillidsmanden 
fra Lindø og 2 andre svejse- tillids-
mænd, som blev Dansk Metals repræ-
sentanter i udvalget. Det var første 
gang, der var arbejdspladsrepræ-

sentanter med i et af Arbejdstilsynets 
udvalg, som skulle lave sikkerhedsreg-
ler for en arbejdsproces. Efter mange 
møder og rigtig megen diskussion, 
hvor arbejdsgivernes repræsentanter 
slog sig i tøjret, lykkedes det at få la-
vet nogle regler om direkte udsugning 
ved svejsning.

De nye regler blev senere fulgt op af 
Dansk Metal og Dansk Industri, som i 
fællesskab og i regi af det daværende 
Branchesikkerhedsråd 1 udgav en 
lille vejledning om TIG, MIG og MAG 
svejsning. En vejledning, som kort og 
godt fortalte om, hvordan virksomhe-
derne skulle sikre, at de havde styr på 
de forskellige arbejdsmiljøproblemer 
ved svejsning.

Det er stadig de samme regler om 
udsugning, der gælder, når svejserne 
skal beskyttes mod svejserøg; at 
der er effektiv udsugning, og at den 
bruges rigtigt. 

Svejseteknologisk kæmpespring 
ind i fremtiden
Fronius TPS/i - omstillingsparat svejseplatform med 
intelligens, præcision og hurtighed!

Forvandling fra standard svejsemaskine til 
pulsstrømkilde sker på et sekund

Scan QR-koden og lær mere

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
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Uddannelse i arbejdsmiljø
Der gik frem til omkring år 2000, 
før den næste store landvinding på 
svejseområdet så dagens lys. I første 
omgang lykkedes det for Dansk 
Metal og Dansk Industri at blive enige 
med Arbejdstilsynet om, at svejserøg 
fra rustfri-stål svejsning skulle på 
kræftlisten. Argumentet var, at røgen 
indeholdt nikkel og krom, som blev 
anerkendt som kræftfremkaldende, og 
derfor måtte svejserøgen jo også på 
listen. Men kravene om effektiv ud-
sugning ved svejsning gjaldt allerede. 
Så der var sådan set ikke så mange 
andre sikkerhedsforanstaltninger, man 
kunne påbyde, med mindre man helt 
ville forbyde svejsning i rustfrit stål. Så 
løsningen blev i stedet, at man brugte 
kræftbekendtgørelsens mulighed for at 
fastsætte krav om en særlig arbejds-
miljø uddannelse, hvor svejserne skulle 

lære at bruge svejseudsugningen og 
de andre sikkerhedsforanstaltninger 
rigtigt. Indtil alle svejsere kunne nå at 
komme på kursus, skulle de have en 
særlig ½ årlig instruktion af en god-
kendt BedriftSunhedsTjeneste (BST).

EU anerkender al svejserøg 
som kræftfremkaldende
Blækket på bekendtgørelsen nåede 
næsten ikke at blive tørt, før EU aner-
kendte al svejsrøg som kræftfremkal-
dende og ikke kun røgen fra rustfrit-
stål-svejsning. Herefter lå det så lige 
til højrebenet at udvide kravet om en 
særlig arbejdsmiljø uddannelse til alle 
svejsere. Der var da heller ikke nogen 
slinger i valsen mellem Dansk Metal, 
Dansk Industri og Arbejdstilsynet. De 
næste år blev 70.000 svejsere lempet 
igennem uddannelsen, og det blev en 
fast bestanddel af alle nye lærlinges 

uddannelser, hvis de skulle lære at 
svejse. Uddannelsen blev hurtigt kendt 
som § 26 uddannelsen, fordi kravet 
stod i kræftbekendtgørelsens § 26.

De følgende år udgav Dansk Metal 
og Dansk Industri i samarbejde med 
Arbejdstilsynet en række vejledninger 
med praktiske anvisninger på, hvor-
dan virksomhederne kunne leve op til 
Arbejdstilsynets regler om svejsning. 
Ikke kun når det drejer sig om svejse-
røg, men også om beskyttelse mod 
stråling og brug af forskellige former 
for personlige værnemidler. Fra 2004 
blev de præsenteret for virksomhe-
dernes ledelse og medarbejdere på 
årlige regionale informationsmøder, 
som hurtigt blev bedre kendt under 
overskriften Metal- og Maskinindustri-
ens Roadshow. 

Dette billede, som viser nogle svejsere i 
gang med at svejse rør i en udgravning er 
fra 1983. Billedet er fra Arbejdermuseets 
arkiv, fotograf er ikke oplyst. 

 
 

 Det gamle foto viser en svejser, som   
 bag sin svejsemaske lige så godt kan   
 tage sig en smøg! Billedet, der er fra   
 Arbejdermuseets arkiv, er fra 1954  
 og fotografen er Dørge.



1. juli 2014 skal alle der arbejder med 
fremstilling eller montage af stålkon-
struktioner opfylde EN 1090-2

Omfattende løsning til produktion og montage 

Kemppi er autoriseret ISO 3834-2 virksomhed der udfører og tilbyder standard WPS’er uafhængigt. Som resultat af det, kan Kemppi 
nu tilbyde vores kunder  standard WPS pakker til konstruktion og montage, der til fulde opfylder kravene i den nye En 1090-2 stand-
ard. 1 Juli er det opligatorisk at arbejde efter denne standard ved fremstilling eller montage af stålkonstruktioner 
 
Det er nu muligt at købe Kemppi’s standard WPS pakke til enten MMA eller MIG/MAG svejsning og med det samme opfylde 
kravene i EN 1090-2 EXC 1 og 2. 

www.kemppi.com/wps

Brug Kemppi når du skal i gang med EN 1090
Gyldige WPS’er med illustrative detaljer

advert_wps_a4_vertical.indd   1 30.1.2014   12:25:23
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SvejsningSvejsning

MED HELE VEJEN 
FRA INDUSTRIEL 
TIL INTELLIGENT 
REVOLUTION
V. Løwener, der allerede til-
bage i 1920’erne forhandlede 
udstyr til svejsning, fejrer i år 
sit 125 års jubilæum.

Valdemar Løwener grundlagde i 
1889 sin virksomhed med salg af 
kvalitetsstål. V. Løwener blev i løbet af 
1920’erne også kendt som en virksom-
hed med speciale i brandkøretøjer og 
brandmateriel. 

Samme årti begyndte man også at 
forhandle svejseudstyr. Og kunderne 
kunne den gang erhverve et komplet 
svejse- og skæreanlæg til en sam-
let pris af 300 kroner. Heri indgik 
universalhåndtag, skæreindsats med 
dyser, reduktionsventil, gasslange, 
slangeklemmer, svejsespidser, ilt 
slange, og - ikke at forglemme - et par 
arbejdsbriller. 

Svejsning med kraftige 
hammerslag 
I datidens katalog blev de fornødne 
svejsemidler også markedsført. I 
nutidig tale ”tilsatsmaterialer” - i form 
af svejseplader og svejsepulver til 
smedebrug. I kataloget står der, at de 
viste svejsemidler giver en homogen 
og pålidelig sammensvejsning uden 
skadelig	indflydelse	på	det	materiale,	
der svejses. Opvarmningen sker ved 
”hvidvarme” henholdsvis ”rødvarme” 
alt efter materiale – jern eller stål, og 
processen afsluttes ”på almindelig 
måde med kraftige hammerslag”.

Fart på den industrielle 
svejserevolution
Siden 1936 har V. Løwener haft en 
dediceret svejseafdeling. Denne bød 

Her ses en fælles annonce for V. Løwener 
og AS Autodepot for Skandinavien i 

anledning af en brandværnsudstilling i 
København 1922. (Søren Rislund).

Den viste model er en VL svejseomformer 
fra efterkrigstiden. Omformeren tegner sig 
ifølge produktbeskrivelsen for ”let tænding 
og stabil lysbue, robust konstruktion og 
let transport på svære gummibelagte 
hjul”. Produktet, som blev introduceret i 
efterkrigstiden, vejede hele 500 gode kilo! 



Svejsning

på et ganske pænt udvalg af svejse-
transformere og svejseomformere, 
ensrettere og dobbeltstrøms aggrega-
ter. Dertil kommer tilsatsmaterialer og 
et stort udvalg af udstyr til svejsning 
i form af hjelme, briller, forsatsglas, 
handsker m.v. 

Nutidens svejseudstyr
V. Løwener har i dag alt inden for ma-
skiner og tilsatsmaterialer til TIG, MIG, 
MAG, CMT, automatik- og robotsvejs-
ning. Generelt er maskinvægten med 
tiden blevet kogt ned til et minimum, 
eftersom vor tids svejsemarked som 
bekendt søger løsninger, som er lette 
og ergonomiske i håndtering, enkle i 
brug og vedligeholdelse, effektive og 
hurtige. 

Fronius har i Danmark været forhand-
let af Løwener siden 1997. Og som 
noget af det seneste byder den østrig-
ske producent på den modulopbyg-
gede TPS/i MIG/MAG svejseplatform. 
Det lille ”i” efter TPS står for intel-

ligens. Og det skal illustrere Fronius’ 
seneste svejseløsning, som blev præ-
senteret på Schweissen & Schneiden i 
Essen september sidste år. Kort fortalt 
bliver svejseoperatøren med denne 

løsning guidet frem til at have komplet 
kontrol over den samlede svejsepro-
ces og opnår den perfekte lysbue til 
opgaven. 
                                                  BLY

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

Fronius’ nye modulopbyggede TPS/i MIG/MAG svejseplatform.
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Svejsning

Fra 1933 havde ESAB også produk-
tion i Danmark. Den foregik i lokaler 
på Finsensvej indtil 1936, hvor man 
flyttede	til	en	nybygget	fabrik	på	
Trekronergade i Valby.  Produktionen 
fordelte sig på to etager, og omfat-
tede som det primære OK elektroder 
og svejseomformere. Det var ESAB 
produkter, som ikke alene var til 
hjemlige kunder, men som i lige så 
høj grad var beregnet til eksport på 
verdensmarkedet.

Gamle hæfter fra ESABs ”mini-muse-
um” i Kolding rummer blandt andet 
beskrivelser af den daværende fabriks 
indretning og af produktionsproces-
serne i forbindelse med fremstillingen 
af de beklædte OK elektroder til 
lysbuesvejsning. Kemikalierne til elek-
troderne kom ind fra et pulverlager 
ud mod Trekronergade, mens tråden 
- i egenskab af valsetråd - bliver ført 
ind i trådtrækkeriet fra en trådgård 
bag fabrikken. I trådtrækkeriet bliver 
tråden med stor nøjagtighed trukket i 
den rette tykkelse, hvorefter den rettes 
til og klippes i de ønskede længder. 
Herfra kommer tråden ind i pressehal-
len, hvor den møder kemikalierne, der 
skal danne den elektrode beklædning, 
som under svejsningen beskytter og 
forædler det smeltede materiale, samt 
bestemmer elektrodens svejseegenska-
ber. De tørre kemikalier fra pulverla-
geret og de våde kemikalier fra store 
lagertanke bliver blandet i vådblan-
dere, der mest af alt ligner bagernes 
æltemaskiner. 

I	store	presser	under	flere	hundrede	
atmosfæres tryk, presses beklædnin-
gen i form af kemikalierne på tråden, 
og efter at tændenden og indspæn-
dingsenden er børstet rene, kommer 
elektroden til syne. Herefter forestår 
der en kompliceret tørringsproces, 
inden de beklædte elektroder er klar 
til pakkemaskinerne.

BLY

PRODUKTION AF SVEJSEMASKINER  
OG OK ELEKTRODER I VALBY

Et udvalg af gamle ESAB modeller med en 
moderne ESAB svejsemaskine i front.

En dansk produceret ESAB svejseomformer 
fra sidst i 1930’erne.

ESAB transformer fra sidst i 1940’erne, 
som er fra fabrikken i Valby, lige som 
pakken med elektroder er det.

Denne dansk fremstillede ESAB 
svejsetransformer er fra sidst i 1950’erne.

ESAB’s danske fabrik hører med til dette svejsehistoriske  
tilbageblik.

Lysbuesvejsning blev opfundet 
sidst i det 19.århundrede, og 
ESAB har været nært forbundet 
med dens videre udvikling 
takket være den svenske 
svejseingeniør Oscar Kjellberg. 
Han grundlagde ESAB som et 
reparationsskibsværft i 1904 
og opfandt den beklædte 
elektrode i 1907.

Af Birthe Lyngsø

Når Oscar Kjellberg anvendte lysbue-
svejsning til reparation af dampkedler 
på skibe, var det i begyndelsen i form 
af en patenteret metode fra russeren 
Nicolai Slavianoff. Kort fortalt var det 
en metode, hvor en metal elektrode 
smeltede og arbejdede både som var-
mekilde og tilsatsmateriale. Problemet 
- som blandt andet Oscar Kjellberg 
sloges med - var, at der opstod mas-
ser af porer og huller i metallet. Og 
det gjorde det vanskeligt for ham at 
opnå de vandtætte svejsninger, han 
havde behov for på sit reparations-
skibsværft.

Han arbejdede derfor med at for-
bedre metoden, og det førte til hans 
opfindelse	af	den	beklædte	elektrode,	
som	han	fik	patenteret	i	1907.	Op-
findelsen	forbedrede	svejsekvaliteten	
markant og var kraftigt medvirkende 
til, at lysbuesvejsningen for alvor vandt 
indpas i metalindustrien.

Et af de næste, markante skridt i 
udviklingen skete i forbindelse med 
2. verdenskrig, hvor luftfartsindustrien 
havde behov for en metode, der var 
egnet til at svejse magnesium og 
aluminium i forbindelse med fremstil-
lingen	af	krigstidens	fly.	Blandt	andet	
i USA fandt der derfor et intenst udvik-
lingsarbejde sted. Resultatet af dette 
var TIG-svejsningen, hvor der som be-

GLIMT AF 
HISTORIEN  
I LYSBUENS 
SKÆR



kendt anvendes en ikke-nedsmeltende 
wolframelektrode, og hvor tilsatsma-
terialet under svejsningen bliver tilført 
i form af en tråd, som bliver fremført 
manuelt eller automatisk.

Ser vi på den for længst benyt-
tede MIG svejseproces, blev denne 
i efterkrigstiden udviklet, så man 
kunne anvende en kontinuerligt tilført 
metaltråd som elektrode. I begyndel-
sen blev der i denne sammenhæng 
udelukkende anvendt helium eller 
argon som beskyttelsesgasser. Imid-
lertid havde de to russere Lyubavskii 
og Novoshilov i 1953 succes med 
alternativt at benytte CO2, som var 
billigere og lettere at få fat på. Og 
vi kan hermed udvide spektret inden 
for lysbuesvejsning til også at omfatte 
MAG svejsning.

Spoler vi lidt længere frem i tiden, 
åbnede udviklingen af beklædte 
elektroder for, at man kunne anvende 
vekselstrøm.  Og svejsetransformeren 
blev hurtigt populær, hvilket var en 
naturlig følge af, at den var billigere i 
drift og brugte mindre energi.

Omkring 1959 – 60 begyndtes 
fremstillingen af statiske svejseensret-
tere, og to årtier efter kom svejsema-
skinefabrikanterne med de thyristor 
regulerede svejsestrømkilder, som 
åbnede for en elektronisk kontrol af 
svejsestrømmen.  Og tager vi med 
alle de store svejseprocenter turen 
videre ind i dette årtusinde, så er de 
inverterbaserede svejsestrømkilder for 
længst blevet de alt dominerende. 

SVERIGES 
STØRSTE MESSE FOR 
SVEJSE- OG SAMMEN-
FØJNINGSTEKNIK
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Elmia Svets och Fogningsteknik er 
messen for alle, der arbejder med 
svejsning og sammenføjning.
Her � ndes alt det seneste inden 
for maskiner, udstyr, robotter, 
tilbehør og serviceydelser, og 
alle førende leverandører er 
repræsenteret.

Messen blev første gang arrangeret i 2012, og den 
blev straks en succes med over 6.000 besøgende. 
I maj 2014 er det tid igen. 

Vel mødt til Elmia i Jönköping!

Gratis entré 
til messen: 

A100766. Tilmeld 
dig på hjemmesiden 

allerede nu!

www.elmia.se/svets

 
I samarbejde med Svejsekommissionen, 6.-9. maj 2014, Jönköping

Arrangeres sammen med: 

Den 6.-9. maj 2014, Jönköping

ESABs grundlægger Oscar Kjellberg
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Svejsning

Af Birthe Lyngsø

Migatronic A/S år 2014: En svejse-
virksomhed, der er kendt verden over. 
Produkterne fra den nordjyske virksom-
hed bliver forhandlet i 50 lande, og 
der er op gennem årene etableret 
Migatronic datterselskaber i 11 
forskellige lande. Men hele denne ud-
viklingsrejse kan man næppe forestille 
sig uden den idérigdom og drivkraft, 
der kendetegnede de to iværksættere 
Richardt Haastrup og Jørn Rødbro, 
mener Peter Roed, som i 1971 blev en 
del af det pionertrekløver, der begynd-
te udviklingen og produktionen af 
Migatronic svejsemaskinerne. Richardt 
Haastrup var selvlært mekaniker. Når 
han stod på sit værksted i Bonderup 
og reparerede rustne gamle biler, 
foregik svejsningen på gammeldags 
vis med ilt og gas. Varmepåvirkningen 
var så voldsom, at karosseripladerne 
stod som bølger i et oprørt hav. Derfor 
var det Richardt Haastrups store ønske 
at anskaffe sig en mere moderne elek-
trisk maskine, som var bedre egnet 
til svejsning i tynde plader. For med 
en af de nye genererationer af CO2 
maskiner kunne han undgå at varme-
påvirke hele emnet, og der skulle kun 
spartles lidt op bagefter. Men de godt 
7.000 kr. han havde fået oplyst, at 
en sådan maskine kostede, var langt 
over	det,	han	havde	råd	til.	I	stedet	fik	

drømmen om selv at bygge en CO2 
svejsemaskine næring. Ikke alene til at 
dække eget behov, men måske også 
andre automekanikere var interessere-
de i en god og billig CO2 maskine til 
svejsereparation af biler. En forårsdag 
i 1970, da svigersønnens bror, den 
nyuddannede svagstrømsingeniør Jørn 
Rødbro kom forbi Richardt Haastrups 
værksted i Bonderup, vendte han 
sine planer med ham. Ingen af de to 
havde nogen særlig forhåndsviden 
om svejsning. Men det endte alligevel 
med, at de ville lade det komme an 
på en prøve.  De gik herefter i gang 
med at fremstille en prototype på ma-
skinen.	De	fik	den	testet	og	godkendt	
og var første september 1970 klar 
til at etablere egen virksomhed med 
navnet Rødbro & Haastrup.

Herefter arbejdede Richardt Haastrup 
og Jørn Rødbro dag og nat på at vi-
dereudvikle deres MIG svejsemaskine, 
så den kunne komme til at fungere 
som en effektiv og prismæssigt rimelig 
løsning til autoreparation af karosseri-
er.  Lokale autoforhandlere var interes-
serede i at køre test på maskinen, og 
tilbagemeldingerne var overvejende 
positive, selvom der fortsat var bør-
nesygdomme, som skulle udbedres. 
Men allerede i 1971 var Richardt 
Haastrup og Jørn Rødbro klar 
med en mindre serie ma-

skiner,	som	bestod	af	fire	forskellige	
modeller.	Den	første	model	fik	navnet	
970, opkaldt efter september måned 
år 1970, hvor virksomheden blev 
etableret. Udover de mindre maskiner 
til autobranchen blev der i 1971 også 
fremstillet en industrimaskine. Det var 
en tung sag på op imod 400 kilo, 
som de navngav 1071 ud fra måned 
og årstal for dens lancering.

November 1971 kom Peter Roed, 
der var klejnsmed og nyuddannet 
ingeniør, ind i virksomheden. Og 
da der allerede på det tidspunkt var 
efterspørgsel	på	flere	maskiner	og	
reservedele, blev det en af hans første 
opgaver at få sat system og struktur 
på produktionen.

Da både antallet af medarbejdere 
og producerede maskiner hurtigt vok-
sede, blev der brug for mere plads. 
Og løsningen blev, at man lejede sig 
ind i et nedlagt kyllingehus på 2000 
m2 hos Richardt Haastrups nabo.

I 1973 søger Rødbro & Haastrup pa-
tent	på	deres	opfindelse:	En	akkumu-
latorbaseret svejsemaskine til lettere 
karosseriarbejde og hobbysvejsning. 

DE FØRSTE MIGATRONIC  
SVEJSEMASKINER BLEV BYGGET  
I ET KYLLINGEHUS

Første Migatronic svejse- 
maskine hedder 970. Navnet er 
opkaldt efter september måned 
og årstallet 1970, hvor Richardt 

Haastrup og Jørn Rødbro etablerede 
virksomheden Rødbro & Haastrup.

Her pionererne 
bag den nordjyske 
svejsevirksomhed 
(fra venstre) Jørn 
Rødbro, Richardt 
Haastrup og Peter 
Roed, som i i de 
første år frem til 
1976 udviklede 
og producerede 
Migatronic 
svejsemaskiner 
i et kyllingehus i 
Bonderup.

Migatronic A/S i Fjerritslev 
er et stykke dansk 

industrihistorie, som 
tog sin begyndelse for 
44 år siden i Bonderup, 
hvor mekaniker Richardt 
Haastrup arbejdede med 
at lave pladearbejde på 

gamle biler.
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VTM 2014
1.-4. april, dagligt kl. 8.30-16.00
Odense Congress Center

Det fælles mødested
for dig og dine kolleger!

Produktivitet et det overordnede tema for messen og 
et besøg giver dig en unik lejlighed til at se det sidste 
nye indenfor: Maskiner til metalbearbejdning (spån 
og plade), værktøj, robotter og industriel automati-
sering, cad/cam, CNC-styringer, måleteknik, køle-/
smøremidler, svejsning m.m.

Print dit adgangskort på www.vtm2014.dk

Machine tools of tomorrow 

Besøg VTM 2014, her du kan se  
flest maskiner og værktøj til metal-
bearbejdning – samlet på et sted.

Desuden får de kort efter deres første 
større ordre fra Sverige.

Senere i 1973 vælger Richardt 
Haastrup at trække sig fra ledelsen, 
og Peter Roed overtager hans plads 
i ejerskabet side om side med Jørn 
Rødbro. Da vi er fremme ved 1976, er 
den årlige produktion af svejsemaski-
ner oppe på 6.000 stk. og pladsen i 
kyllingehuset er blevet for trang. Der-
for	flytter	virksomheden	til	nye	større	
lokaler i Fjerritslev.

I 1977 ændres det oprindelige navn 
Rødbro & Haastrup til Svejsemaskine-
fabrikken Migatronic.

Det var som nævnt CO2 svejsema-
skinerne til bilreparation, der blev 
startskuddet. Og autobranchen har 
da også gennem alle årene fyldt 
meget. Men længe varede det ikke 
før	den	også	fik	følgeskab	af	Miga-
tronic maskiner til industrien, for det 
lykkedes relativt hurtigt i 1970’erne at 
fremstille solide industrimaskiner også 

– og da med en markant lavere vægt 
end den først lancerede model fra ok-
tober 1971. I 1984 bliver Migatronic 
noteret på Københavns Fondsbørs, og 
samme år trækker Jørn Rødbro sig fra 
ledelsen for at gå nye veje. Herefter er 
Peter Roed som den eneste af det op-
rindelige trekløver af pionerer tilbage 
som den, der skal sikre den videre 
vækst og udvikling. 
Det er som bekendt lykkedes til fulde. 
Blandt andet med en lang række 
lanceringer af nye avancerede udvik-
linger for Migatronic maskinerne og 
med en produktion, der for længst har 
rundet den første million svejsemaski-
ner.

Peter Roed indtrådte i 2012 som 
formand for Migatronics bestyrelse, 
og overlod posten som administre-
rende direktør til Anders H. Jørgen-
sen. Herefter udgøres virksomhedens 
nuværende direktion desuden af 
økonomidirektør Niels Jørn Jakobsen 
og kommunikations- og HR direktør 
Martha Holme.

Parallelt med at Migatronic etablerede 
datterselskaber i størstedelen af de 
europæiske lande i årene fra 1979 og 
frem, blev der udviklet og introduceret en 
lang række nye Migatronic svejsemaskiner. 
Blandt de senere års mange lanceringer af 
avanceret svejseudstyr kan nævnes Sigma 
Galaxy med IGC (Intelligent gaskontrol). 
Her fra Migatronics stand på Schweissen 
& Schneiden sidste år.
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Af Birthe Lyngsø

Selvom kvadratmetrene er blevet 
færre, er adressen i Skovlunde den 
samme, som da Steen Bergstrøm på 
opfordring	fra	den	finske	svejseprodu-
cents direktør, Jouko Kemppi, indtog 
pladsen som direktør for Kemppi 
Danmark den 1. oktober 1988. 

Kemppi svejsemaskinerne havde på 
det tidspunkt været repræsenteret 
herhjemme gennem forhandlere 
i mere end 40 år, og fra 1979 til 
1988 gennem AGA. Steen Bergstrøm 
fortæller, at han efter en kort afstikker 
til den farmaceutiske industri så det 
som en god mulighed for at vende 
tilbage til svejsebranchen og Kemppi 
maskinerne, som han hos AGA havde 
arbejdet	med	salget	af	i	flere	år.	De	
fem svejseteknikere, der blev tilknyttet 
Kemppi Danmark, kom også fra AGA. 
Seks mand, intet forhandlernet og to 
andre meget veletablerede spillere på 
det danske marked. Det var udfor-
dringen. Men selvom det var hårdt 
arbejde, er både tidligere direktør 
Steen Bergstrøm og nuværende salgs-

chef Kenneth Pedersen enige om, at 
de har klaret det godt. Mottoet har fra 
dag ét været, at når en håndværker 
får et godt værktøj i hånden, så skal 
det komme an på en prøve, lyder det 
samstemmende.

Pionerer inden for inverter 
teknologi
Kemppi Oy blev grundlagt i 1949 af 
Martti Kemppi. Op gennem 1950’erne 
gik udviklingen inden for svejsetekno-
logi så hurtigt, at virksomheden – ud 
over	almindelig	opfindsomhed	–	nu	
også havde behov for at ansætte en 
ingeniør, der skulle stå for produktud-
viklingen. Og man begyndte i dette 
årti udviklingen af den første svejse-
diode. I begyndelsen af 1960’erne 
kom deres første tyristor regulerede 
strømkilde, Tylarc på markedet. Man 
var samtidig begyndt at udvikle halv-
automatiske svejsemaskiner, og den 
første MIG/MAG svejsemaskine fra 
Kemppi blev ligeledes lanceret i første 
halvdel af 1960’erne. Årtiet senere 
kunne Kemppi præsentere den første 
inverterstrømkilde.

Da Kemppi Danmark blev etableret i 
1988 havde svejsevirksomheden så-
ledes for længst manifesteret sig som 
en af pionererne inden for inverter 
teknologien, siger Steen Bergstrøm. 
Den første industrielle serie, der var 
baseret på denne teknologi, var 
Hilarc svejsemaskinen fra 1977. Den 
var driftsikker. Men den var også 
thyristor reguleret, og det kunne man 
høre. Den pludselige støj i lysbuen 
havde man ikke tidligere været ude 
for. Der kom så andre aktører fra det 
internationale svejsemarked, der på 
forskellig vis søgte at afhjælpe støjen. 
Men modsat de thyristor regulerede 
Kemppi svejsemaskiner, så lod det i 
stedet til at gå ud over driftsikkerhe-
den. Og den generelle opfattelse på 
markedet blev på et tidspunkt, at kom-
binationen af svejsning og elektronik 
ikke rigtig duede. Det har eftertiden 
jo så til fulde modbevist, tilføjer Steen 
Bergstrøm. Det var fortsat de thyristor 
regulerede svejsemaskiner, men nu de 
hårdføre PS maskiner i 3. generation, 
vi havde på hylderne ved åbningen af 
den danske afdeling i 1988. 

LETTE MASKINER MED  STOR YDEEVNE ER 
Den røde tråd

Steen Bergstrøm (tv) med Kemppis direktør Jouko Kemppi (ældste søn af grundlæggeren 
Martti Kemppi) ved indvielsen af Kemppi Danmark den 1. oktober 1988.

En af de allerførste elektrodesvejsere 
fra finske Kemppi.

Steen Bergstrøm og Kenneth Pedersen  
fortæller om deres oplevelser med  
Kemppi Danmark gennem 25 år. 



Siden kom 4. generation, hvor den ny 
IGBT	komponent	afløste	de	thyristor	
regulerede invertere. IGBT opererede 
i 20 megahertz og var dermed uden 
for det hørbare område. Samtidig 
betød det, at der kunne fremstilles 
en 300 ampere inverter svejsema-
skine, som kun vejer en femtedel af 
en traditionel trillebørsmodel. Og det 
var adgangsbilletten til en udvikling i 
retning af maskiner, der vejer mindre 
og mindre, mens de samtidig har en 
højere og højere ydeevne, siger Ken-
neth Pedersen. 

Nyder godt af stærk finsk 
elektronik industri
Det	er	velkendt,	at	finnerne	er	stærke	
inden for elektronik industrien, og det 
har	den	finske	svejseproducent	nydt	
godt af, både i form af IGBT kom-
ponenten og de andre elektroniske 
byggesten, der oprindeligt har været 
udviklet til brug for helt andre indu-
strier. På samme måde har Kemppi 
også	haft	fordel	af	finnernes	førende	
position inden for et område som 
f.eks. printkort, der gennem længere 
tid har været indbygget i maskinerne 
som en integreret del. At der i begyn-
delsen også har været ulemper ved 
at anvende de elektroniske byggesten 
viste sig imidlertid også, indskyder 
Steen Bergstrøm. Vi blev på et tidligt 
tidspunkt opmærksomme på, at hvis 
der opstod driftsproblemer og noget 
gik i stykker, så var det netop elektro-
nikkomponenterne, der ikke overholdt 
data. En konsekvens af dette var så, 
at man hurtigt erkendte behovet for 
at have en indgangskontrol og for 
at lave sin egen kvalitetsprocedure. 
Det bevirkede, at Kemppi Oy var 
blandt de første med en ISO 9000 
certificering.	Og	vi	har	gennem	årene	
altid haft en stor andel af selvudviklet 
testudstyr, som gør, at man kan møde 
elektronikproducenterne med skær-
pede krav og være sikker på at få de 
rigtige a klasse komponenter fra dem.

Hver mand sin maskine
Det er et marked i hård konkurrence, 
men facit er alligevel, at der gen-
nem årene har været en rimelig pæn 
vækst.  Den primære satsning har 
været håndsvejsning, og inden for 
TIG har man formået at markere sig 
gennem alle årene. Det har ifølge 
Kenneth Pedersen blandt andet været 
medvirkende til, at Kemppi Danmark 
blandt andet har en del kunder inden 
for procesindustrien, der som bekendt 
stiller høje krav til sporbarhed og 
dokumentation. 

Når det er sagt skal også de små højt 
ydende letvægtsmaskiner til MIG/
MAG TIG og elektrodesvejsning også 
fremhæves. Vi rammer her et bredt 
segment i takt med, at der er sket en 
glidning på brancher, siger Kenneth 
Pedersen. Oprindeligt var det som 
bekendt sværindustri, der dominerede. 
Men i dag er masser af tons stål væk. 
I stedet er der sket en løbende udvik-

ling, hvor det nu også er entreprenø-
ren, anlægsgartneren, skovarbejderen 
osv., der skal ud og reparere. I tillæg 
til dette er der på mange virksomhe-
der også en tendens til, at hver mand 
skal have sin egen maskine.

Historisk set kan man tale om et 
hjemligt marked, hvor der har været 
stor efterspørgsel efter svejsemaskiner 
med vandkøling. Men i takt med at 
en del virksomheder går over til at 
anvende mere eksotiske materialer i 
højstyrkestål, kommer vi også ind i 
billedet med vores luftkølede maski-
ner, der ikke vejer så meget. Kigger vi 
så fremad, kan vi på udviklingssiden 
konstatere, at der kommer meget til 
uden for selve svejsemaskinen i form 
af forskellige tillægsprogrammer. Og 
at det er den vej, det bevæger sig, ses 
også af, at der i Kemppi Oys udvik-
lingsafdeling	i	dag	er	tilknyttet	flere	
softwareingeniører end elektronikinge-
niører, konstaterer Kenneth Pedersen.

Her en præsentationer af de maskiner, der 
var på hylderne, da Kemppi Danmark blev 
etableret i 1988.

Foran Kemppi Danmark i Skovlunde: Kenneth Petersen side om side med Steen  Bergstrøm 
(tv), som præsenterer en af nutidens små letvægtsmaskiner på 5 kilo.
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SVEJSE- OG NDT SEMINAR 
PÅ HOTEL KOLDINGFJORD

2.-3. MAJ 2014

Kom og hør om bl.a.:

• Udvikling og visioner i dansk metalindustri – Henrik Kjærgaard, næstformand Dansk Metal

• IIW – What the International Welding Institute can do for you – Cécile Mayer, CEO, International Institute of Welding

• Case om CE-mærkning - produktion af svejste skorstene – Jørgen Damm, VL Stål

• Welding automation in wind turbine and shipyard industry – Teemu Tolonen, Pemamek OY

• Laser hybrid arc welding in practice – Herbert Staufer, Fronius International GmbH

• Pionerarbejde inden for svejsning – Peter Roed, grundlægger og bestyrelsesformand for Migatronic

• Svejsedokumentation – Jarle Mortensen, CEO for Weldindustry AS, Norge   

• Letters	form	China	–	erfaringer	med	svejseproduktion	i	Kina	gennem	flere	år	–	Henrik	Sørensen,	FORCE	Technology

• Intelligent gris til pipelines – Rosen Group, Holland

• Digital røntgenundersøgelse af komposit  – Niels Frode Nielsen, Terma

• NDT	på	fly	–	Fighter	Wing	Skrydstrup

• Automatiseret ultralyd på rør

• Scanning af lagertanke

• Certificering	af	NDT-personale,	ASNT	kontra	EN	–	Bo	Bossen,	FORCE	Technology

• Kvalitet til og fra udlandet – Hans Henrik Christiansen, adm. dir. for CPI

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

I tilknytning til seminaret afholdes både NDT foreningens årsmøde og DSL’s årlige generalforsamling.

I anledning af DSL’s 75-års jubilæum vil middagen fredag aften være med ekstra festlig underholdning, og der vil være et 
spændende dagsarrangement for ledsagere om fredagen. 

Dansk Svejseteknisk Landsforening og Dansk NDT forening inviterer til seminar.
Formålet med seminaret er at skabe et forum, hvor deltagerne kan høre og diskutere fremskridt, erfaringer 
og nye tiltag inden for svejsning og NDT, samt udveksle viden og skabe netværk på tværs af dansk industri. 

Seminaret mønstrer indlæg med en blanding af praktiske erfaringer og de seneste teknologiske tiltag. 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
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Denne tilmelding mailes eller faxes til:
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL   Tlf.: 4061 3090 
Park Allé 345      Fax nr.:  4326 7011 
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 ved det ønskede!
1a)  Seminardøgn inkl. årsmiddag og overnatning  (fredag-lørdag d. 2.-3. maj 2014)
Seminar, overnatning, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og for- 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. 2.-3. maj 2014)
Seminar, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe

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

2)  Ekstra overnatning

  a) Ekstra overnatning torsdag den 1. maj til fredag  DKK 975,- 

  b) Ekstra overnatning lørdag den 3. maj til søndag DKK 975,-

3)  Tillæg for ledsager

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

  Deltagelse i ledsagerarrangement fredag 2. maj kl. 10 – ca. 16: Sejlads på fjorden til Koldinghus
       hvor der er rundvisning og frokost, herefter rundvisning på Kolding Designskole og transport tilbage. Gratis.

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: Fredag 11. april 2014

Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 2. og lørdag den 3. maj 2014 
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
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Det er ikke blevet nemmere 
at være en mindre 
smedevirksomhed, som 
møder nye EU forordninger, 
bekendtgørelser og regler 
i én lind strøm. Til gengæld 
giver det travlhed hos de 
virksomheder, der hjælper 
med at få styr på tingene. 
En af dem er CPI i Korsør 
som står klar til at løse 
opgaverne omkring den CE-
mærkning af byggevarer i 
stål og aluminium, der skal 
være klar senest 1. juli i år, 
hvor CE mærkningen bliver 
obligatorisk.

Af Gorm Pedersen

1. juli 2014 er skæringsdatoen, hvor 
svejseværksteder	skal	have	kvalificeret	
sin kvalitetsstyring og fabriksproduk-

tion for fortsat at kunne levere byg-
gevarer i stål og aluminium. Denne 
kvalitetsstyring skal følge DS/EN ISO 
3834 serien for forskellige niveauer. 
De	helt	specifikke	krav	skal	vi	ikke	
fylde denne artikel med. Det skal råd-
giverne nok gå i dybden med. Men i 
hovedtrækkene går opgaven ud på, 
at virksomhederne selv skal beskrive 
processerne og dermed komme helt 
ned i materien, hvorefter vi kontrolle-
rer og retter til, fortæller CPI’s direktør 
Hans Henrik Christiansen, hvis første 
gode råd lyder: Man skal ikke bruge 
naboens system – det holder ikke!

Forskellige niveauer
Det handler som sagt om byggevarer, 
og det kan jo være mange ting, men 
her	specifikt	om	metal,	der	rører	metal	
i en byggekonstruktion. Eksempelvis 
skal den svejsevirksomhed, der leverer 
en stålaltan til et byggeri, deklarere 

altanens ydeevne og i den sammen-
hæng den helt afgørende bæreevne. 
Men	først	skal	de	altså	være	certifi-
cerede i henhold til DS/EN 1090-1 
vedrørende udførelse af stål- og 
aluminiumkonstruktioner. Det er den 
overordnede	certificering.	Derefter	–	
afhængig af niveau – handler det så 
om 1090-2 og 1090-3 og dernæst 
udførelsesklasser fra 1-4 – fra simple 
konstruktioner til de komplekse med 
højt risiko niveau. Desuden skal stan-
darderne opfyldes i henhold til 3834 
standarder, som beskriver, hvordan 
svejseværkstedet skal foretage deres 
konstruktionsarbejde, og igen er der 
tale om en lang række forskellige 
punkter.

Teknisk evaluering
Hans Henrik Christiansen siger: De 
fleste	svejseværksteder	har	altid	haft	
nogenlunde styr på materialerne og 

Her er produktchef 
fra CPI, René Bigum 
ude og certificere hos 
svejsevirksomheden 
Chris Jensen A/S.

LIGE PLUDSELIG ER DET 1.JULI 
OG SÅ SKAL CE-MÆRKNINGEN VÆRE KLAR
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certifikaterne.	Men	nu	stilles	der	altså	
krav til virksomhederne om, at de la-
ver en gennemgang af deres procedu-
rer, udarbejder en teknisk evaluering 
og dermed en dokumentation for, at 
de kan opfylde kundens ordre. Og dét 
er	faktisk	nyt	for	de	fleste.
Derfor er der ikke andet at gøre 
end at se at komme gang med at få 
udarbejdet de nye procedurer.  Hos 
CPI	kan	vi	certificere	virksomhedernes	
svejsere og levere svejseprocedurer. 
Men virksomheden skal også have en 
medarbejder, der skal fungere som 
svejsekoordinator ed viden om de for-
skellige	niveauer	i	certificeringen.	Hvis	
en virksomhed ikke vil have sin egen 
svejsekoordinator, kan vi stille én til rå-
dighed på lejebasis, så virksomheden 
kan få de ønskede godkendelser til 
at udføre deres konstruktionsopgaver. 
Desuden hjælper vi med at opbygge 
kvalitetsstyringssystemer i de virksom-
heder, der ikke har dem i forvejen. 
Som nævnt skal en del af 1090 skrives 
ned internt i virksomhederne, og her 
kommer CPI også med praktiske input 
til de forskellige procedurer. Og så er 
vi tilbage til det med at låne naboens 
system, men den går som sagt ikke, 
og der er heller ikke grund til det. 
Der er jo en god mening i, at man 
selv sætter sig til at skrive og dermed 

sætter sig ind i tingene. Og fordi vi 
kontrollerer og retter til efterfølgende, 
er der ingen grund af at have berø-
ringsangst over for, om man kommer 
til at lave fejl. Dem retter vi, siger 
Hans Henrik Christiansen.
Når alt dette her så er på plads, så 
kommer	der	en	certificeringsvirksom-
hed	forbi	og	certificerer	svejsevirksom-
heden, som derefter selv kan sætte 
CE-mærke på deres komponenter 
foruden en ydeevnedeklaration.

Kvalitetshåndbogen
Det er hovedtrækkene i de konsekven-
ser, som kravene til CE-mærkningen 
har, og der er som sagt ikke andet at 
gøre end at komme i gang. Hjæl-
pen er ved hånden. Og omkring 
det skrivearbejde, der nok kan virke 
afskrækkende, når bl.a. kvalitets-
styringssystemet skal beskrives, så 
samarbejder CPI med en software 
leverandør på det område. Det sker i 
form af en webbaseret løsning, som 
ukompliceret leder brugeren gennem 
alle de overvejelser, vurderinger og 
kontroller som DS/EN 1090-1 kræver, 
og samtidig dokumenteres processen 
og aktiviteterne i det pågældende 
projekt. Kvalitetshåndbogen, som er 
det, der kommer ud af dette arbejde, 
består af færdigskrevne procedurer, 

der uden større problemer kan tilpas-
ses den enkelte virksomhed. Systemet 
indeholder også en række formularer, 
hvor de data der er relateret til kra-
vene i DS/EN-1090-1, -2 og 3 bliver 
samlet op via en logisk og systematisk 
opbygning, så man ved projektets 
afslutning har de relevante data, der 
derefter udskrives som CE-mærke.
Dette system eller kvalitetshåndbogen, 
som den også kaldes, kan fås i en 
forenklet løsning, der henvender sig 
til virksomheder med ønske om at 
have kvalitetshåndbogen i en Word-
papirudgave, og hvor de blot mangler 
en nem løsning til håndteringen af 
kravene I DS/EN 1090-1.
Den avancerede løsning har adresse 
til dem, der ønsker at håndtere alle 
kvalitetssystemets dokumenter i en 
webbaseret løsning med en lang 
række faciliteter som bl.a. elektroniske 
formularer til leverandørvurdering, 
personalekompetencer, kalibrering af 
måleudstyr og vedligehold af maski-
ner samt muligheder for at indlægge 
egne dokumenter, så systemet også 
kan bruges til andre interne formål.
Så alt i alt: Selvom papirarbejde ikke 
er en svejsevirksomheds kerneprodukt, 
så	er	der	heldigvis	kvalificeret	hjælp	
til rådighed, når de nye krav skal 
opfyldes.

Produktivitet er det 
overordnede tema for den 
store værktøjsmaskinudstilling 
VTM 2014, der finder sted 
i Odense Congress Center 
1. -4. april. Interessen for 
udstillingen er nu så stor, at 
man har været nødt til tage 
en ekstra hal i brug for at 
efterkomme leverandørernes 
arealmæssige ønsker.

Værktøjsproducenterne introducerer 
hver især mellem 500 og 1.000 nye 
produkter om året. Alle er udviklet for 
at	sikre	den	fleksibilitet	og	indtjening,	
som industrien efterspørger. Derfor er 

det vigtigt, at man ikke kun fokuserer 
på pris, men at man også anerkender 
den værdi, produkterne og rådgiv-
ning skaber for virksomheden, siger 
chef for Coromant Søren Lange, der 
sammen med kollegerne i Branchefor-
eningen Værktøj og Værktøjsmaskiner 
og Dansk Værktøjsmaskinforhandler 
Forening står bag udstillingen VTM 
2014.
Det giver sig selv at forhold omkring 
miljø og bæredygtighed skal være 
i orden. Men ifølge direktøren for 
Mazak i Danmark, Kim Nielsen stiller 
det os på samme tid i en ulige konkur-
rence. At vi på trods heraf stadig er 
i stand til at øge produktiviteten og 

hente outsourcede opgaver tilbage til 
Danmark, fortæller noget om, at vi for-
står at udnytte maskinerne maksimalt.
Det er samtidig en kendsgerning, 
at maskinerne bliver mere og mere 
komplekse at betjene, hvilket stiller 
store krav til medarbejderne. Derfor 
er det foruroligende, at kun 19 pct. 
af en ungdomsårgang vælger en 
håndværksmæssig uddannelse – og 
at mange desværre aldrig får den 
gennemført. Denne situation er nok 
industriens største reelle udfordring, 
vurderer Kim Nielsen.

BLY

PARAT TIL AT GIVE INDUSTRIEN ET LØFT
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Marts
11. – 15. marts 
Metav 2014 – branchemesse i Düsseldorf

19. marts
Virksomhedsbesøg hos Terma A/S i Grenaa

April
1. – 4. april 
VTM 2014 – Messe for metalbearbejdning 
i Odense Congress Center

10. april 
Virksomhedsbesøg hos GKN Wheels A/S 
i Nagbøl

7. – 11. april
Hannover Messe 2014 
 
Maj
2. – 3. maj
Svejse- og NDT- seminar på Hotel  
Koldingfjord, hvor DSL’s 75 års jubilæum 
bliver fejret.

6. - 9. maj 
Elmia Svets i Jönköping
 
Juni
4. juni
Virksomhedsbesøg hos Siemens Wind 
Power A/S i Aalborg

Juli
13. – 18. juli
IIW Annual Assembly i Seoul, Sydkorea

Oktober
6. – 10. oktober
11th European Conference on Non- 
Destructive Testing, ECNDT 2014 i Prag

November
DSL holder julebanko
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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.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2014
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 2 22. april 18. marts Automatisering

Nr. 3 16. juni 19. maj CE-mærkning - EN 1090

Nr. 4 2. september 1. august Produktivitet

Nr. 5 27. oktober 22. september Offshore

Nr. 6 15. december 17. november NDT

Bladt Industries A/S og den tyske 
samarbejdspartner EEW SPC har fået 
kontrakt på levering af 101 funda-
menter til Cape Wind Offshore Wind 
Farm i USA. Den nye amerikanske 
havvindmøllepark bliver på 468 MW 
og ventes at være operationsdygtig i 
løbet af 2016. Produktionen af funda-
menter begynder 2015, oplyser Bladt 
Industries og tilføjer, at monopælene 
vil blive fremstillet hos EEW i Tyskland, 
mens overgangsstykkerne bliver pro-
duceret hos Bladt i Aalborg.
 

Ordre på 101 fundamenter til første 
offshore vindmøllepark i USA
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Svejsning

I forbindelse med seminaret på 
Koldingfjord afholder DSL ordi-
nær generalforsamling fredag 
den 2. maj 2014 kl. 17.00, med 
følgende dagsorden:  
             

 Valg af dirigent
 
 Formandens beretning
 
	 Aflæggelse	af	DSL’s	regnskab		
 for år 2013 for godkendelse,  
 samt orientering om DSL’s  
 budget for 2014
 
 Fastsættelse af medlemskontin- 
 genter for 2015
 
 Eventuelle forslag fra medlem- 
 mer - forslag skal være mod 
 taget af DSL’s bestyrelse senest  
 den 16. april 2014
 
 Valg af medlemmer til besty- 
 relsen
 
 Eventuelt

Steen Ussing, Formand

I forbindelse med Seminaret 
på Hotel Koldingfjord afholder 
Dansk NDT Forening ordinær 
generalforsamling fredag d. 
2. maj 2014 kl. 16.15 med 
følgende dagsorden:  
             
 Valg af dirigent
 
 Formandens beretning
 
 Forsamlingens godkendelse  
 af beretning og beslutning af  
 decharges for bestyrelsen
 
 Indkomne forslag fra bestyrel- 
 sen eller medlemmer - forslag  
 skal være bestyrelsen i hænde  
 senest den 16. april 2014
 
 Valg af medlemmer til styre- 
 gruppen 
 Jørgen Hilsøe og Pauli Bøge  
 Sørensen er på valg
 Jørgen Hilsøe modtager  
 genvalg 
 Pauli Bøge Sørensen modtager  
 ikke genvalg

 Eventuelt

Jørgen Hilsøe, Formand

INDKALDELSE 
TIL ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING  
I DSL

INDKALDELSE 
TIL ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING  
I DANSK NDT FORENING

Osama Al-Erhayem fra 
JOM Danmark var af  
AWS inviteret til at 
deltage i Fabtech 
november sidste år.

Fabtech, der er Nordamerikas 
største svejse- og fabrikationsud-
stilling, blev holdt i Chicago og 
havde godt 40.000 besøgende.  
Udover de mange udstillinger 
blev der budt på et stort antal 
konferencer, som var relateret 
til svejseteknologi, materiale-
formning og fabrikation. Her et 
udpluk af temaerne i det meget 
omfattende konferenceprogram: 
Svejsning af ulige materialer; 
Automatisering og sensorer; 
Robotter til svejsning; Metallurgi 
for svejsere; Svejsning i over-
fladebehandlede	materialer;	
Termisk spray; Svejseinspektion; 
Svejseprocedure	specifikationer	
og	AWS	Certifikater	samt	AWS	
programmer for svejseuddan-
nelse.

BLY

1 1

2 2

3 3

4

4

5

5

6

6

7

Fabtech 
2013  
i Chicago



Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening 
 Parkalle 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

Coreweld 46 LS er den nye generation af metalfyldt rørtråd med unikke 
svejseegenskaber.

•	 Svejser med et minimum af siliciumsøer, reduceret efterbearbejdning og velegnet 
til flerstrengssvejsning uden afslagning.

•	 Meget gode svejseegenskaber - stabile startegenskaber og meget lidt sprøjt.
•	 Stor parameter boks for at optimere kvalitet og produktivitet.
•	 Ny overfladeteknologi for bedre tråd fremføring.
•	 Lav røgudvikling

Coreweld 46 LS mekaniske egenskaber (Typiske værdier):
Rp	0.2	(MPa)	490	•	Rm	(MPa)	590	A5	•	26%	•	CVN	(J	at-40oC)	70

ESAB ApS / esab.dk

 COREWELD 46LS 
DET	NATURLIGE	VALG	VED	 

MEKANISERET SVEJSNING


