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Svejsning

De små virksomheder og kvali-
tetsstyring 

Alle virksomheder, der fremstiller stål-
komponenter til byggeri, blev i 2009 
pålagt at indføre kvalitetsstyring efter 
en af kravstandarderne fra serien DS/
EN 3834. Senere kom der et krav om 
certificering i 2012, som blev udsat til 

2014. Det er krav, som gælder både 
store og små virksomheder – uanset 
antallet af ansatte. 

Tidspunktet kunne for mig at se ikke 
have været dårligere valgt. Ved den 
økonomiske krises start i 2008 var der 
en række mindre stålvirksomheder, 
som syntes at være lidt sent ude med 
at tilpasse sig til de nye forhold. Der-
udover mistede rigtig mange virksom-
heder kapital.

Så kom kravet. Rådgivere kom ud af 
det blå og kunne indføre systemer i 
virksomheder for 20.000 -80.000 kr. 
Certificering af svejsere, svejseproce-
durer og meget andet. Mange kunne 
ikke se sig ud af disse store omkost-
ninger.
    
Det kostede. Og her seks år senere 
er vores medlemmer, der beskæftiger 
sig indenfor området, blevet reduceret 
med omkring 300. Nolge er ganske 
enkelt bukket under, mens andre igen 
har  valgt andre forretningsområder. 
Der er eksempler på, at selv fornuftigt 
drevne virksomheder nu er udsultede. 
For udbuddet af de stålleverancer, 
som de mindre og mellemstore virk-
somheder kan magte, synes fortsat at 
ligge under niveauet fra før krisen.

Men det hele er ikke skidt. I Arbejds-
giverne alene har vi omkring 200-
250 certificerede virksomheder. Og 
for langt de fleste har kravene om 
kvalitetsstyring og krav om anvendelse 
af udførelsesstandardserien DS/EN 
1090 givet virksomhederne et løft, 
som i visse tilfælde var tiltrængt.

Tilbage står så, at vi får alle kunder 
og rådgivere til at erkende lovens krav 
– og at myndighederne rent faktisk 
kontrollerer stålleverancerne. Som 
det er i dag, er der rådgivere, som 
blæser på kravene. Myndighederne er 
ikke kommet i gang med deres tilsyn, 
og en stor mængde stålkomponenter 

bliver fortsat leveret uden CE-mærke. 
Derfor er det forståeligt, når virksom-
heder, der følger kravene, kan føle sig 
grundigt taget ved næsen.

Men der er lys forude. Arbejdsgiverne 
forventer for nuværende, at udbuds-
materialet generelt vil være fyldestgø-
rende inden sommerferien, og at vi vil 
have yderligere 100 CE-certificerede 
virksomheder.

Af Jens Krogsgaard, 
Industrikonsulent i 
Arbejdsgiverne
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Forsiden:
Siden juli 2014 har CE-mærkning ved leve-
ring af komponenter i stål eller aluminium 
til byggeriet været et obligatorisk krav.

Jens Krogsgaard,  
Industrikonsulent i Arbejdsgiverne.

Arbejdsgiverne – 
tidligere Håndværk 
og Industri – er en 
arbejdsgiver og 
brancheforening 
for 2.250 industri-, 
maskin,- smede-, el-, 
og VVS-virksomheder.
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CE-mærkning af stål- og 
aluminiumkomponenter i 
byggeri og anlæg stiller direkte 
krav til kvalitetsstyring af 
svejseværkstedernes arbejde.

Af Jørgen Hagelund, Dansk 
Standard

Med indførelsen af det obligatoriske 
krav den 1. juli 2014 om CE-mærkning 
ved levering af stål- eller aluminiums-
komponenter til byggeri og anlæg blev 
der indført obligatorisk krav til svejse-
værksteder om indførelse af kvalitets-
styring af værkstedernes svejsearbejde. 
Kravet fremkommer gennem CE-
mærkningssystemets opbygning i DS/
EN 1090 serien: Udførelse af stål- og 
aluminiumskomponenter, der stiller krav 
om brug af EN ISO 3834 serien for 
kvalitetsstyring af svejsearbejder afhæn-
gigt af udførelsesklassen, jf. figur 1.

Værksteder, der skal levere bygge- og 
anlægskomponenter, skal kvalificeres, 
inden de må gennemføre CE-mærkning 
af deres komponenter. Årsagen er, at 
DS/EN 1090-1 kræver, at systemet for 
attestering af overensstemmelsen er et 
2+ system. Det omfatter certificering 
af værkstedets produktionskontrol af et 
godkendt organ. Certificeringen skal 
bestå af en indledende kontrol af værk-
stedet og dets produktionskontrol samt 

løbende overvågning af værkstedet. 
Det betyder, at kvalitetsstyringssystemet 
skal gennemgås i tilfælde, hvor det ikke 
i forvejen er selvstændigt certificeret 
eller indeholdt i et eksisterende ISO 
9000 system.

Siden udgivelsen af standardserien 
DS/EN 1090 i 2008 er der holdt en 
række informationsmøder og kurser i, 
hvordan man skal efterleve kravene i 
standarderne. Arrangementerne har 
været velbesøgte. Men antallet af dan-
ske værksteder, der har kvalificeret sig 
til ordningen, ligger fortsat betydeligt 
under det forventede. 

Der kommer løbende flere certificerede 
værksteder til, og ofte er der omtale af 
virksomhederne i fagbladene, når de 
opnår deres certificering. Kendeteg-
nende for disse omtaler er, at værkste-
derne oplyser, at opbygningen af deres 
kvalitetsstyringssystem har været en 
udfordring, men at resultatet af certifice-
ringen er en gevinst, idet værkstederne 
laver færre fejl og er mere attraktive i 
relation til deres kunder.

Udover at værksteder kan opnå gevinst 
ved anvendelsen af DS/EN ISO 3834 
serien er det værd at huske på, at 
3834 serien er skrevet mange år før 
indførelsen af CE-mærkning iht. DS/
EN 1090-1. Det er derfor ikke kun et 

kvalitetssystem til udførelse af stål- og 
aluminiumskomponenter til bygge- og 
anlægsindustrien. Systemet kan bruges 
i mange andre produkt sammenhænge.

3834 serien er udarbejdet med det 
udgangspunkt, at svejseværksteder 
har mulighed for at fremstille mange 
forskellige produkter, der kan variere 
fra meget enkle til komplekse. Land-
brugsudstyr, byggeri, trykbeholdere, 
kraner og broer er eksempler på varia-
tioner og på niveauet af kompleksitet. 
Svejsningen ved ikke, om den sidder 
i et skib, på en bro eller i et simpelt 
produkt. Men kravene til udførelsen af 
svejsningen kan være vidt forskellige.

Yderligere kan kvaliteten af svejsninger 
ikke umiddelbart verificeres. Og kvalitet 
kan ikke inspiceres ind i et produkt. 
Den skal fødes ind i selve produktet 
under tilblivelsen. Kvalitetsstyring efter 
EN ISO 3834 serien sætter derfor 
rammerne for at styre kvaliteten med 
henblik på at opfylde kundens, myndig-
hedernes eller egne krav. 

Det øgede kendskab i Danmark i 
forhold til eksempelvis Tyskland til kvali-
tetsstyring af svejsearbejde er dog sket 
ved indførelsen af CE-mærkning iht. 
DS/EN 1090-1. Derimod har offshore-, 
trykbeholder- og kraftvarmeindustrien 
anvendt standarder i mange år.

KVALITET & CE-
MÆRKNING AF STÅL- OG 
ALUMINIUMKOMPONENTER

Figur 1 – Fra lov til krav om kvalitetsstyring af svejsearbejdet

Lovgrundlaget Byggevareforordningen nr. 305/2011 og den danske Bekendtgørelse nr. 688 af 
17/06/2013 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

Harmoniseret standard efter 
byggevareforordningen

DS/EN 1090-1, Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til 
overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter

Krav i DS/EN 1090-1 
om anvendelse af DS/EN 
1090-2 for stål og DS/EN 
1090-3 for aluminium

Udførelsesklasse 1 Udførelsesklasse 2 Udførelsesklasse 3 & 4

Krav i DS/EN 1090-
2 &-3 vedrørende 
Kvalitetsstyringsniveau iht. 
EN ISO 3834 serien

DS/EN ISO 3834-4 DS/EN ISO 3834-3 DS/EN ISO 3834-2
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Svejsning

Standarderne for kvalitetsstyring af 
deres svejsearbejde er inddelt i 3 
niveauer, jf. figur 2.

Der er sammenfald i flere af overskrif-
terne i de 3 niveauer. Men når man for-
holder sig til detaljerne i niveauerne, er 
der især forskel på kravet til dokumen-
tationen i opfyldelse af kravene. Der er 
dog krav, som er enslydende på tværs 
af niveauerne, eksempelvis krav til do-
kumentation af svejsernes kompetencer i 
henhold til DS/EN ISO 9606-1 og DS/
EN ISO 9606-2 for henholdsvis stål og 

aluminiumsvejsning. Det samme er tilfæl-
det for opbevaring af tilsatsmaterialer. 
De store forskelle ligger primært mellem 
det elementære system i del 4 i forhold 
til standardsystemet og det fuldstændige 
system i del 3 & 2, hvor disse stiller krav 
til dokumenteret svejsekoordinering og 
brug af kvalificerede svejseprocedurer. 
Arbejdet, der udføres i del 3 og 2, er 
ofte suppleret med et højere niveau af 
inspektion og prøvning.

DS/EN ISO 3834 systemet i sin 
nuværende form har været gældende 
standard siden udgangen af 2005, 
hvor systemet afløste den tidligere serie 
DS/EN 729, der ikke opnåede samme 
udbredelse. Systemet er meget stabilt, 
og der er ikke tiltag på vej til ændringer 
af standarderne udover almindelig 
opdatering af referencerne til andre 
standarder. Referencerne har efter-
hånden alle opnået status som både 
Internationale og Europæiske Standar-
der under betegnelsen EN ISO, hvilket 
gør systemet anvendelig i den globale 
samhandel.

Det er imidlertid anderledes i forhold 
til DS/EN 1090 serien, som siden 
udgivelsen i 2008 har været genstand 
for megen debat. Der er nu truffet 
beslutning om revision af alle 3 dele. 
Revisionerne er tidligst klar som nye ver-
sioner om 1,5 år. Herefter skal EU tage 
stilling til, om den nye del 1 standard 
skal udgøre harmoniseringsgrundlaget 
for CE-mærkning. Det sker typisk med 
en overgangsperiode, som kan være 
på op til 1,5 år. 

Yderligere er der en del 4 (stål) og 5 
(aluminium) på vej for krav til koldfor-
mede tyndpladeelementer og konstruk-
tioner til anvendelse for tag, loft, gulv 
og væg. Det er uklart om og hvornår 
disse kan blive en del af det nuværende 
CE-mærkningssystem. Det kan betyde, 
at det spørgsmål først afklares ved 
færdiggørelsen af del 1 revisionen.

Figur 2 – Kvalitetsstyringselementerne i DS/EN ISO 3834 seriens 3 niveauer

DS/EN ISO 3834-4 
Elementære kvalitetskrav

DS/EN ISO 3834-3 
Standardkvalitetskrav

DS/EN ISO 3834-2
Fuldstændige kvalitetskrav

Gennemgang af krav og tekniske 
evaluering Gennemgang af krav og tekniske evaluering Gennemgang af krav og tekniske 

evaluering

Underleverancer Underleverancer Underleverancer

Svejsepersonale Svejsepersonale Svejsepersonale

Inspektion- og prøvningspersonale Inspektion- og prøvningspersonale Inspektion- og prøvningspersonale

Udstyr Udstyr Udstyr

Svejsning og relaterede aktiviteter 
udføres med en passende teknik

Produktionsplanlægning Produktionsplanlægning

Svejseprocedurespecifikationer Svejseprocedurespecifikationer

Kvalificering af svejseprocedurer Kvalificering af svejseprocedurer

Dokumentstyring

Tilsatsmaterialer Tilsatsmaterialer Tilsatsmaterialer

Opbevaring af grundmaterialer Opbevaring af grundmaterialer

Varmebehandling Varmebehandling

Inspektion og prøvning som 
specificeret

Inspektion og prøvning –før, under og efter 
svejsning

Inspektion og prøvning –før, under 
og efter svejsning

Afvigelser og korrigerende 
handlinger Afvigelser og korrigerende handlinger Afvigelser og korrigerende 

handlinger

Kalibrering og validering af måle-, 
inspektions- og prøvningsudstyr – hvis krævet

Kalibrering og validering af måle-, 
inspektions- og prøvningsudstyr

Identifikation og sporbarhed Identifikation og sporbarhed

Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapporter Kvalitetsrapporter
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Svejsning
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Svejsning

Af Flemming Frengler, 
M. Sc. Mech. Eng. / Senior 
Quality Engineer, 
NNE Pharmaplan A/S

Hygiejniske procesanlæg og rørsy-
stemer inden for den farmaceutiske 
industri samt biotech- og fødevareindu-
strien er som oftest fremstillet i syrefast 
rustfrit stål, eksempelvis materiale 
AISI 316L. Egenskaberne ved rustfrie 
ståloverflader er formidable ved 
produktkontakt og desuden rengø-
ringsvenlige. Den rustfrie ståloverflade 
skal have en sådan kvalitet, at den 
ikke reagerer kemisk eller kontamine-
rer. Produktet må ikke påvirkes på en 
måde, der kan have negativ indfly-
delse på produktkvaliteten.

Svejsning i rustfrit stål skal udføres 
omhyggeligt og under kontrollerede 
(NDT) forhold for ikke at reducere den 
rustfrie overflades egenskaber. På den 
måde sikrer man, at produktets og 
forbrugerens sikkerhed ikke kommer i 
fare. For bedst muligt at kunne opnå 
den optimale rustfri ståloverflade ved 
rustfri svejsninger skal en række proce-
durer og retningsliner være opfyldt.

Eksekvering og gennemførsel i 
praksis
I forbindelse med fremstilling og 
svejsning af hygiejniske procesanlæg 
og rørsystemer i rustfrit stål er der 
nogle overordnede aktiviteter, som 
skal følges - fra designfasen og frem 
til Handover, (aflevering af anlæg-

get til kunden). Disse aktiviteter er 
beskrevet nærmere i de efterfølgende 
afsnit. Kunden kan ved projektets start 
eventuelt benytte en rådgiver, som 
medvirker til at definere projektkrav 
og sikre, at procesanlægget eller 
rørsystemet fremstilles i henhold til det 
aftalte design.

Artiklen beskriver sikring af hygiejniske kvalitetssvejsninger inden for farmaceutisk 
og bioteknologisk industri, og har ligeledes relevans i fødevareindustrien.

KVALITETSSVEJSNINGER 
I PHARMA- OG BIOTECH-

INDUSTRIEN

Før svejsning Svejsning Efter svejsning

Kravsniveau

Svejse- 
kvalifikationer

Svejse- 
procedure

Svejsetest

Svejselog

Svejse-
inspektion

FAT/SAT

Handover

Fig. 1. Viser de overordnede aktiviteter i forbindelse med fremstilling af hygiejniske rustfri 
stål i procesanlæg og rørsystemer. Hver aktivitet bliver beskrevet i de efterfølgende afsnit.



Vi har massivt opgraderet vores 
know-how, produktprogram og lager

 Stærkt produktprogram 
Vi repræsenterer de førende producenter

 Lokal know-how & service  
Din lokale svejsespecialist besøger dig,  
så ofte du har behov for det

 Hurtig levering  
Vi lagerfører et stort sortiment  
for dag-til-dag levering

Alt det gode 
– nu også i Svejsning

Scan og 
se katalog

Rådgivning - Serviceaftaler – Maskiner – 
Tilsats – Sliddele - Værnemidler – Skæring

Køb alt i Svejs på www.kjv.dk
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Svejsning

Kravsniveau
Leverandøren bør vælges med omhu 
for at sikre, at denne har korrekt 
forståelse for kvalitets- og dokumenta-
tionsniveau i henhold til udbudsmate-
rialet (Tender Package). Af udbudsma-
terialet og kontrakten skal det fremgå, 
hvilket kravsniveau projektet skal ekse-
kveres til, ligesom dokumentationsni-
veauet skal præciseres. Leverandører 
til den farmaceutiske industri samt 
biotech- og fødevareindustrien er valgt 
på baggrund af audits, referencer og 
erfaring fra tidligere projektopgaver.   

Erfarne såvel som uerfarne leveran-
dører inden for svejsninger i rustfrit 
stål skal sikre sig, at udbudsmaterialet 
er korrekt forstået og afstemt mellem 
parterne. Derudover skal der være 
en tæt kontakt mellem leverandøren 
og kunden (inkl. rådgiver) for at sikre 
kvalitetssvejsninger.

Det er væsentligt, at leverandørerne 
ved projektstart kan beskrive, hvordan 
eksekveringen vil forløbe samt frem-

vise eksempler på dokumentationsni-
veauet. Leverandører til den farma-
ceutiske industri og biotech-industrien 
vil ofte skulle udarbejde en såkaldt 
leverandørkvalitetsplan, hvor det 
fremgår, hvilket kvalitets- og dokumen-
tationsniveau projektet skal eksekveres 
til. Leverandørkvalitetsplanen skal 
godkendes af såvel leverandøren som 
kunden (inkl. QA medarbejdere). 

Det er vigtigt at vurdere, hvilke kravs-
niveauer rørsystemer i et procesanlæg 
er omfattet af. Kravsniveauer kan 
f.eks. inddeles i tre kategorier i for-
hold til den produktberørte overflade 
og de hygiejniske egenskaber:

• Skærpede krav
• Mellemliggende krav
• Moderate krav

Skærpede krav har et højt renheds-
krav og mere omfattende svejsein-
spektion, mens moderate krav ingen 
renhedskrav har og ikke er omfattet af 
svejseinspektion.

Trykbærende procesanlæg og rør-
systemer skal overholde NDT krav i 
forhold til PED direktiv. 
 
Svejsekvalifikationer
Svejsere skal som minimum have et 
gyldigt svejsecertifikat i henhold til 
DS/EN287 (erstattes af DS/EN ISO 
9606-1 eller tilsvarende). Ved orbital 
svejsning skal svejseoperatøren have 
et gyldigt svejsecertifikat i henhold til 
af DS/EN ISO 14732 (tidligere DS/
EN1418) eller tilsvarende.
Det skal det også sikres, at svejseme-
toder og svejsestilling stemmer overens 
med de svejseprocedurer (WPS), der 
benyttes i projektet. Da de fleste pro-
duktberørte svejsninger i dag svejses 
uden tilsatsmateriale, er det ikke nok 
at have et svejsecertifikat, hvor der er 
benyttet en aktuel svejsmetode 141, 
men også foretaget med svejsemetode 
142 (uden tilsatsmateriale) i henhold 
til DS/EN ISO 9606-1.

Gyldigheden for et svejsecertifikat 
er typisk 2 år med mulighed for 



Svejsning

forlængelse. Hver 6. måned skal 
en arbejdsleder skrive under på 
svejsecertifikatet for at bekræfte, at 
den pågældende svejser i perioden 
har udført svejsearbejde inden for 
svejsecertifikatets gyldighedsområde. 
Leverandøren er ansvarlig for, at 
samtlige svejsere på projektet har et 
gyldigt svejsecertifikat.    

Svejseprocedure
Svejseproceduren (WPS) skal være 
godkendt og valid i henhold til 
en egnet WPS-norm DS/EN ISO 
15600-serien (tidligere EN 288) eller 
tilsvarende. Det er leverandørens 
ansvar, at samtlige svejsere er bekendt 
og arbejder i henhold til denne.

Svejsetest
En svejsetest er en test, hvor svejseren 
svejser en række rørdimensioner i 
det pågældende rørmateriale og på 
den lokalitet, hvor svejsearbejdet skal 
udføres. Svejsetesten udføres inden 
selve svejsearbejdet påbegyndes. 

Svejsetesten inspiceres for geometriske 
fejl og misfarvning og godkendes 
af leverandørens svejseinspektør og 
evt. kunden (rådgiver), hvis påkrævet. 
Svejsetesten er ikke et generelt krav i 
den farmaceutiske industri samt bio-
tech- og fødevareindustrien. Men den 
sikrer, at svejserne kan håndtere de 
forskellige rørdimensioner i henhold 
den godkendte WPS. Ved inspektion 
af svejsetest skal inspektøren være cer-
tificeret i henhold til DS/EN ISO 9712 
(tidligere EN 473), minimum Level 2 
eller tilsvarende.

Svejselog
Svejseloggen anvendes til at dokumen-
tere den enkelte svejsning ved hjælp 
af informationer såsom svejsenr., 
svejser, field/værksted svejsning, dato 
for svejsning, reference til hvilken 
WPS, hvilket projekt, proces- anlæg, 
tegningsnr. m.m. Det er svejseren eller 
leverandørens dokumentationsmed-
arbejder, der udfylder svejseloggen. 
Tegninger, f.eks. isometriske tegninger, 

anvendes til sporbarhed mellem svejs-
ninger og svejselog. 

Svejseloggen kan også indeholde 
informationer om, hvilke svejsninger, 
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Fig. 2. Eksempel på svejsecertifikat i 
henhold til EN 287.
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Svejsning

der har fået udført egen inspektion og 
tredje-part-inspektion samt kommenta-
rer til den enkelte svejsning. 
Svejseloggens indhold kan variere 
fra projekt til projekt alt efter kundens 
krav til dokumentationsniveau. Som 
udgangspunkt benytter leverandøren 
sin egen svejselog under forudsætning 
af at relevante projektinformationer 
er dækkende, f.eks. som beskrevet 
herover.   

Svejseinspektionen udføres af leve-
randørens egen inspektion og/eller 
tredje-part-inspektion, der i begge til-
fælde skal være certificerede i helhold 
til DS/EN ISO 9712 minimum Level 2 
eller tilsvarende.

Svejseinspektion
Svejseinspektion er en verifikation af 
svejsninger og sikring af, at gældende 
krav er overholdt for svejsninger i pro-
duktkontakt i forhold til geometriske 
fejl og misfarvning. Svejseinspektionen 
(NDT) kan enten udføres direkte visuelt 
eller via et videoendoskop. Svejsein-
spektionen foregår ofte med stikprøve-
kontrol af et bestemt antal svejsninger 
(kontrolparti) som inspiceres, og 
statistisk set antages den resterende 
mængde svejsninger at have samme 
kvalitetsniveau. 

Leverandørens svejseinspektør eller 
tredje-part-inspektøren skal være cer-
tificeret i henhold til DS/EN ISO 9712 
minimum Level 2 eller tilsvarende. 
Geometriske acceptkriterier (svejse-
fejl) skal enten overholde EN ISO 
5817, Level B eller ASME BPE. Geo-
metriske svejsefejl inspiceres udven-
digt og indvendigt (produktsiden) af 
svejsningen.

Acceptkriterier for misfarvning skal 
overholde en af følgende reference 
farve atlas:

• FORCE Technology reference 
atlas 1337-3-da-2013, Level C

• AWS D18.2 reference color 
charts, Level 3

• ASME BPE MP-2012 reference 
color charts - mekanisk polerede 
rør, Sample #3 (Mechanically 
Polished 316L)

• ASME BPE EP-2012 reference 
color charts - elektropolerede rør, 
Sample #3 (Electropolished 316L)

Misfarvning inspiceres i den varmepå-
virkede zone (Heat Affected Zone = 
HAZ) på produktsiden af svejsningen.
I procesanlæg udført i plademateriale 
vil der typisk blive benyttet penetrant 
test (NDT) med acceptkriterier i hen-
hold til DS/EN ISO 23277 level 1. 

Omfanget af tredje-part-inspektion 
afhænger af, hvor megen egen-
inspektion (leverandørens inspektion), 
der er foretaget af svejsninger med 
skærpede krav. Nedenfor er vist to 
retningsgivende eksempler på fordelin-
gen af egen inspektion og tredje-part-
inspektion.

1. I tilfælde af at egen inspektionen 
er under 20 % skal der som mi-
nimum udføres 20 % tredje-part-
inspektion.

2. I tilfælde af at egen inspektion 
overstiger 20 % skal der som 
minimum udføres 5 % tredje-part-
inspektion.

Omfanget af egen og tredje-part-
inspektion varierer og bør præciseres 
i leverandørkvalitetsplanen.

I tilfælde af svejsefejl kan der være 
flere måder at håndtere dette på, 
nedenfor er vist retningsgivende 
eksempler. 

Den aktuelle fejl rettes og der fore-
tages efterfølgende en re-inspektion 
samt en udvidet inspektion på det 
aktuelle kontrolparti: 
• Udvidelse med 2 stk. svejsninger 

pr. svejsning med fejl udført af 
samme svejser, hvor det tilstræ-
bes, at det er nærtliggende 
svejsninger, der kontrolleres. Hvis 
der igen findes svejsefejl udvides 
inspektionen til 4 stk. svejsninger, 
og hvis der igen findes svejsefejl 
udvides til 8 stk. svejsninger og 
så fremdeles.

• Inspektionen (i %) stiger gradvis 
for hver svejsefejl, der findes på 
et procesanlæg, f.eks. 5 %, 10 
%, 20 %, 40 %, 50 % og herefter 
udføres 100 % inspektion. 

• Ved mere end 10 svejsefejl på 
samme procesanlæg bør fagtilsy-
net og svejseinspektøren vurdere, 
om svejserens kvalifikationer er 
tilfredsstillende.

• Penetrant fejl udvides med 2 stk. 
svejsninger pr. svejsning med 
fejl udført af samme svejser og 
svejsetype. Hvis der igen findes 
svejsefejl udvides inspektionen 
til 4 stk. svejsninger, og hvis der 
igen findes svejsefejl udvides til 8 
stk. svejsninger og så fremdeles.

• Ved tilfælde af for meget mis-
farvning i den varmepåvirkede 

Fig. 3. Viser to svejsetest i forskellige rørdimensioner. Bemærk at svejseren har noteret sit 
svejsernummer på svejsetest.



Svejsning

zone kan den rustfri ståloverflade 
gendannes ved kemisk/mekanisk 
efterbehandling. Inden påbegyn-
delse af kemisk/mekanisk efter-
behandling skal der fremvises en 
godkendt procedure. Derudover 
kræves et forsvarligt sikkerhedsni-
veau, da de kemiske væsker kan 
volde personskade. Bemærk at 
der er kunder, som ikke tillader 
kemisk efterbehandling, og svejs-
ningen skal erstattes. 

FAT/SAT
FAT/SAT er en beskrivelse og samling 
af test, der udføres henholdsvis hos 
leverandøren (FAT = Factory Accep-
tance Test) og på sitet hos kunden 
(SAT = Site Acceptance Test).
Både ved FAT/SAT vil svejseaktiviteter 
og dokumentationen være beskrevet 
med krav, der skal følges og overhol-
des. 
Ved normal praksis er det leverandø-
ren, der udfører FAT/SAT, hvor kun-
dens krav og evt. leverandørens egne 

krav eftervises ved test. Kunden kan 
medvirke ved FAT/SAT i samarbejde 
med leverandøren for sikre, at proce-
sanlægget er fremstillet i henhold til 
gældende krav og kvalitetsniveau. 
FAT/SAT rapporter skal afslutningsvis 
godkendes af kunden (incl. QA med-
arbejder).
Leverandørkvalitetsplanen bør bl.a. 
beskrive FAT/SAT review og godken-
delses ”flow”. 

Handover
Handover er afleveringsforretningen, 
hvori der indgår FAT/SAT testdoku-
mentation og øvrig dokumentationen 
af procesanlægget. Når leverandøren 
ved en afleveringsforretning har over-
draget procesanlægget til kunden, har 
kunden formelt set overtaget ansvaret 
for procesanlægget og garantiperio-
den begynder. 
Handover dokumentationen kan enten 
være elektronisk, i hard copy eller en 
kombination. 

Fig 4. Eksempel på SAT forside med 
godkendelser.
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Svejsning

Gode råd og anbefalinger

• Det anbefales, at svejseinspek-
tører gennemfører træning i 
henhold til FORCE Technology 
’Guideline 43-1-da’ for indvendig 
visuel inspektion af rørsystemer 
om skærpede krav.

• Personer, som skal udfylde 
svejselog, anbefales at havde 
gennemført et kursus i god do-
kumentationspraksis. Dette for at 
sikre den bedst mulige udfyldelse 
og håndtering af svejsedokumen-
tationen.

• Det anbefales, at svejsetest 
foretages, inden svejsearbejdet 
påbegyndes.

• Det anbefales at de anvendte 
WPS’er er godkendte i henhold til 
gældende standard.

• Planlagte inspektioner (fagtilsyn) 
og FAT/SAT test skrives i leveran-
dørkvalitetsplanen, kontrakten el-
ler andetsteds i aftalegrundlaget.

• Fagtilsyn, herunder inspektioner 
af procesanlæg finder sted med 
jævne tidsintervaller i fremstillings-
perioden og dokumenteres med 
fagtilsynsrapport inkl. aktions-
punkter. 

• Ved kemisk/mekanisk efterbe-
handling (produktberørte overfla-
de) af for meget misfarvning i den 
varmepåvirkede zone skal der 
fremvises en godkendt procedure 
inden påbegyndelse.

• Ved FAT/SAT anbefales det, at 
kunden medvirker i samarbejde 
med leverandøren. Dette for 
at sikre, at procesanlægget er 
fremstillet i henhold til gældende 
hygiejniske krav. 

• Svejsninger udvendigt behandles 
med bejdsning eller mekanisk for 
at modvirke korrosion.

Generelle materialekrav til produktbe-
rørte overflader i rustfrist stål (stålkva-
litet)
Ved produktberørte overflader, hvor 
der skal svejses, anvendes alminde-
ligvis rustfrit stål af kvalitet AISI 316L 
eller EN 1.4404, såfremt produkt og 
rengøringsmiddel ikke har en aggres-
siv effekt, f.eks. korrosionsbelastning.
Ved produktberørte overflader, hvor 
der ikke udføres svejsninger, anven-
des rustfrit stål af minimum kvalitet 
AISI316.
Ved ikke-produktberørte overflader, 
eksempelvis rammer, stativer m.m., 

kan anvendes øvrige ståltyper. Nor-
malt anvendes der rustfrit stål med 
minimum kvalitet AISI 304 eller EN 
1.4301.

Overfladeruhed
Overfladeruheden på produktberørte 
rustfrie ståloverflader er almindeligvis 
Ra 0,8 µm på rør og komponenter. 
Langsgående svejste rustfri stålrør kan 
accepteres med en overfladeruhed op 
til Ra 1,6 µm på svejsningen. 

Rørklasser
Der anvendes rustfrie stålrør efter DIN 
og ISO standarder. Eks. DIN 11850, 
ISO EN 1127 og ASME-BPE 1997 
(2002).
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Klargøring af TintTester til svejseprøve.

Af Civilingeniør Specialist 
J. Vagn Hansen FORCE 
Technology

Referenceatlasset fra FORCE Techno-
logy blev udgivet første gang for over 
20 år siden og har siden været vidt 
anvendt i industrien. Det er nu blevet 
revideret med nye og flere illustratio-
ner samt opdaterede anbefalinger.

Høj overfladekvalitet på rodsiden er 
forudsætningen for, at rørsystemer af 
rustfrit stål har tilstrækkeligt gode kor-
rosionsegenskaber og for så vidt også 
gode rengøringsegenskaber. Den høje 
kvalitet kræver derfor, at rodsiden er 
fri for svejsefejl, og at stålets overflade 
har en sund beskyttende passivhinde 
af kromoxid. 

Sidstnævnte handler blandt andet om 
at undgå uacceptabel oxidation i svej-
sezonen. Oxidationen medfører vækst 
i oxidlaget, og dette kan ses som 

en ændring i farvetoningen. Derfor 
betegnes oxidationsgraden ofte som 
anløbning eller misfarvning.

Krav til den geometriske svejsekvalitet 
specificeres i henhold til DS EN ISO 
5817, mens krav til oxidlaget kun 
i begrænset omfang er indeholdt i 
standarder. 

Standarder til generelle anvendelser 
giver stort set ingen klart formulerede 
krav. EN 1011-3 anviser således blot, 
at der kan anvendes beskyttelsesgas. 
Men man lægger det over på den en-
kelte projektspecifikation at faslægge 
krav til gasbeskyttelsen. Konsekvensen 
af manglende gasbeskyttelse er heller 
ikke beskrevet i afsnittet om korrosi-
onsproblemer. 

En tysk DIN standard1 kommer 
lidt nærmere ved at specificere, at 
anløbningsfarven på vandsiden højst 
må være strågul. Stærkere anløb-

ningsgrader skal efterbehandles ved 
bejdsning, fin slibning eller glas-
blæsning. I en europæisk standard 
for rørinstallationer af rustfrit stål2 til 
vandige medier formuleres kravet i 
en sidenote: Svejsebetingelserne skal 
styres således, at anløbningsfarven 
holdes på et minimum, da korrosions-
bestandigheden i modsat fald vil være 
nedsat. 

Referenceatlas med 
konkrete anbefalinger for 
gasbeskyttelse under svejsning
De tidligste projekter omkring denne 
problematik blev udført i Sverige i slut-
ningen af 1970’erne. Og op gennem 
1980’erne blev der udført undersø-
gelsesarbejder på Svejsecentralen 
og Korrosionscentralen (nu FORCE 
Technology). Arbejdet førte til konkrete 
anbefalinger for gasbeskyttelse under 
svejsning, og i 1988 blev det første 
referenceatlas publiceret. Referen-
ceatlasset indeholder fotoserier, der 

KVALITETSKRAV 
TIL SVEJSNING AF 
RUSTFRIE RØR
REVIDERET REFERENCEATLAS
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Svejsning

viser anløbningsgrader fra det næppe 
synlige niveau til et niveau, hvor der 
ses en delvist afskallende glødeskal.

Fotoserierne og de ledsagende 
anbefalinger i tekstafsnittet har siden 
været grundlaget for projektspecifi-
kationer og anvisninger som et fælles 
referenceværktøj for bygherre og 
dennes rådgivere på den ene side og 
for entreprenøren og hans eventuelle 
underleverandører på den anden 
side. Samtidig er det referencen for 
inspektionsfirmaer, der godkender det 
udførte arbejde på baggrund af visuel 
prøvning enten direkte eller ved hjælp 
af videoendoskopi.  

Tekstdelen i referenceatlasset er 
opdateret løbende, og i forhold til 
det oprindelige atlas blev der i 1998 
tilføjet billedserier for blanke elektro-
polerede rør.

Billederne til fotoserierne var frem-
kommet ud fra prøveresultater i 
projektarbejder. Der var derfor visse 
farveniveauer, hvortil der ikke var 
fremkommet relevante prøver til alle 
fotoserier. 

Ændringer i det reviderede 
referenceatlas
I forbindelse med et projekt, der skal 
afdække problematikken omkring 
anløbning ved lasersvejsning, blev 
det muligt at udarbejde nye prøver og 
dermed skaffe nye billeder til opdate-
rede billedserier. Air Liquide stillede 
gasser til rådighed, og prøver blev 
svejst med TIG i prøvekammeret i en 
TintTester. Figur 1 viser klargøring af 
en prøvesvejsning.

Referencebillederne for bejdsede over-
flader viser således nu svejsepunkter 
med koncentriske anløbningszoner, 
som vist i figur 2. Referencebilleder 
for duplex rustfrit stål er udgået, idet 
der ikke er nævneværdig forskel i 
farvedannelsen i forhold til austeniti-
ske rustfrie stål. Referencebillederne 
for polerede overflader er uændrede i 
forhold til tidligere. 

Visse svejseforsøg gav inhomogen 
anløbning, hvilket er udnyttet til at vise 
eksempler på flere farvetoninger i et 
og samme billede. I en bedømmelse 
med henblik på kassation eller accept 
skal det dog altid være den højeste 

observerede anløbningsgrad langs 
svejsesømmen, der bliver anvendt.

Det skal understreges, at den defi-
nerede farveskala er uændret fra de 
tidligere udgaver af referenceatlas og 
til den nye. Det er endvidere fortsat 
Niveau C, som anbefales brugt som 
acceptkriterium for anlæg til kloridhol-
dige medier.

Anbefalingerne i tekstafsnittet er 
blevet opdateret. Dels er eksempelvis 
anvisninger for gasbeskyttelse med 
Formiergas i duplex rustfrit stål præci-
seret, og dels er der indføjet reference 
til publikationen: Guideline 4304-1-
da for indvendig visuel inspektion af 
rørsystemer med skærpede krav, der 
anbefales som reference for specifika-
tion af kvalitetskrav og kontrol.

Det reviderede referenceatlas har 
publikationsnumrene 1337-3-da og 
1337-3-en for henholdsvis dansk og 
engelsk version.

Referencebilleder i 
amerikanske standarder
Det bør bemærkes, at der siden den 
første udarbejdelse af referenceatlas-
set er udgivet standarder, der i et eller 
andet omfang adresserer problematik-
ken omkring oxidation. 

En del medicinal- og biotekanlæg, 
specielt i USA, designes og opbygges 

med reference til standarden ASME 
BPE. I de seneste udgaver rummer 
standarden billedserier til illustration af 
acceptable og uacceptable overflader 
indvendigt i rørsystemer. Desuden blev 
der omkring årtusindskiftet udsendt 
en standard med en farveskala fra 
det amerikanske svejseselskab AWS; 
standarden er betegnet AWS D18.2.

Det føromtalte projekt vedrørende 
konsekvenser af oxidation i form af 
anløbninger ved lasersvejsning ser vi 
frem til at præsentere i en kommende 
artikel.

Referencer

1. DIN 50930-teil 4: 02-1993 
Korrosion Metallischer Werkstoffe 
im Innern von Rohrleitungen, 
Behältern und Apparaten bei 
Korrosionsbelastung durch Wäs-
ser, Beurteilung der Korrosions-
wahrscheinlichkeit nichtrostender 
Stähle.

2. EN 10312:02-2003 
Svejste rustfrie stålrør til transport 
af vandige væsker inklusive drik-
kevand – Tekniske leveringsbetin-
gelser.

Figur 1. Billedserie Blad 1. Det skal understreges, at billedet kun tjener til illustration og at 
det ikke kan anvendes til bedømmelse.

REFERENCE ATLAS - BLAD 1
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Indlæg med udgangspunkt 
i Ydeevnedeklaration 
iht. EN 1090 og 
byggevareforordningen (EU nr. 
305/2011).

Af Quality Manager Anja 
Uldahl Hadbjerg, Valmont SM 
A/S

Ydeevnedeklarationen er hovedele-
mentet i byggevareforordningen. 
Ydeevnedeklarationens formål er at 
give information om de essentielle 
karakteristika omkring det produkt, 
som ønskes markedsført. Ydeevne-
deklarationen behøver ikke at følge 
produktet. Men den skal som minimum 
gøres tilgængelig for kunden på en 
webside. Ofte ses Ydeevnedeklaratio-
nen forkortet med DoP, som kommer 
fra det engelske ord for Ydeevnede-
klarationen nemlig ”Declaration of 
Performance”. 

Ved at udarbejde en Ydeevnedekla-
ration tager fabrikanten af produktet 
ansvar for overensstemmelsen af 
konstruktionen med de deklarerede 
ydeevner. Dette betyder, at der er 
en klar ansvarsfordeling mellem de 
forskellige aktører på markedet. 

Der skal udarbejdes en ny Ydeevnede-
klaration for alle forskellige produkter, 
som placeres på markedet.

Det er et krav, at der udfærdiges en 
Ydeevnedeklaration som ”hoveddoku-
ment”, hvis man har produceret efter 

EN 1090. Nogle anvender Ydeevne-
deklarationen som en beskrivelse af 
deres produkt, så eventuelle kunder vil 
kunne vurdere det i forhold til samtlige 
tilgængelige produkter, og dermed 
afgøre, hvilket der er bedst egnet i 
forhold til det, man skal anvende det 
til. Det er således ikke nok at lave et 
CE-stempel på et dokument, man skal 
også udarbejde en Ydeevnedeklara-
tion.

Når en Ydeevnedeklaration bliver 
udarbejdet, sker det som oftest på 
engelsk. Men hvis man skal følge di-
rektivets retningslinjer, så skal deklara-
tionen udarbejdes på det sprog, som 
er gældende der, hvor varen gøres 
tilgængelig. 

Nye krav til udformningen
Den. 21. februar 2014 kom der 
nye krav til Ydeevnedeklarationens 
udformning (forordning nr. 574/2014). 
Kravene blev fastlagt, så ordlyden 
af overskrifterne blev obligatoriske. 
Inden da var der frihed til, at man selv 
kunne udforme ordlyden af de enkelte 
overskrifter. 

Der er dog punkter, man kan udelade 
i tilfælde, hvor de ikke er relevante i 
forhold til produktet. 

Målet er at få et standardiseret doku-
ment, der vil kunne finde anvendelse 
inden for alle EU-lande, og som sætter 
køber i stand til at vurdere produktet 
ud fra CE-mærkningen og Ydeevnede-
klarationen.

Der er stadig en vis frihed i udformnin-
gen af Ydeevnedeklarationen, og man 
kan i samarbejde med virksomhedens 
kunder udarbejde en skabelon til 
denne. Desuden findes der program-
mer, som kan anvendes til udarbej-
delse af en Ydeevnedeklaration og en 
CE-mærkning. Hos Valmont SM A/S 
udarbejder vi Ydeevnedeklarationer 
i samarbejde med vores kunder. 
Desuden anvender vi et program, der 
bliver opdateret eksternt.  Dette bety-
der, at man altid kan være sikker på, 
at de dokumenter, vi udarbejder, lever 
op til den gældende lovgivning og de 
heri beskrevne krav. 

For at sikre at kravene bliver imple-
menteret i virksomheden, har vi valgt 
at gøre EN-1090 til en del af vores 
kvalitetsstyringssystem. Så kan alle 
relevante medarbejdere finde informa-
tion omkring kravene til CE-mærkning 
og ydeevnedeklaration, hvis der er 
stilles krav til disse fra kunden.

KRAV TIL 
UDFORMNINGEN AF 
YDEEVNEDEKLARATIONEN

Svejsning



Svejsning

KVALITETSLØSNINGER TIL DEN 
RUSTFRIE INDUSTRI
Migatronic har med sin mangeårige erfaring stor ekspertise i svejsning af rustfrie 
materialer; vi forstår og behersker kompleksiteten. 

Vi har gennem mere end 40 år udviklet og fremstillet udstyr og løsninger til in-
dustriens kvalitetssvejsninger i rustfrit stål. Vi kender udfordringerne, når der skal 
præsteres holdbare og fl otte svejsninger i rustfrit stål. Og vi matcher kravene til 
svejseeffektivitet, hygiejne og miljø samt ikke mindst svejserens behov for bruger-
venlighed og ergonomisk korrekte løsninger. 

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

Green

Offshore Food

Process

Green

Offshore Food

Process
Green

Offshore Food

Process

Green

Offshore Food

Process
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Programmet byder på:
• Bladts aktiviteter på Lindø

• Human factors i produktionen

• Boltesvejsning - hvor er vi og hvad kan vi

• Nye trends inden for stål og tilsatsmaterialer

• Lodning - state of the art i 2015

• Industrielt design - tænk det ind i produktet

• Welltec - svejsning til innovative løsninger i borebrønde

• Udmattelse og brudmekanik i svejste konstruktioner

• XRF materialeprøvning - combat corrosion

• Dolphicam tørkoblet phased array til kulfiber

• Nye miljøvenlige teknologier inden for PT og MT

• Ny smedeuddannelse for alle, der kan og vil

• Store hjulprober til phased array på glasfibervinger

• Inspektion med droner giver nye muligheder

• Ny EN ISO 5817 for visuel prøvning og nyt referenceatlas for rustfrit

• Udfordringer med acceptkriterier for hhv. plademateriale og svejsninger i store tykkelser

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. 

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

Igen i år vil der være et spændende dagsarrangement for ledsagere om fredagen.

Som i de foregående år lægger vi op til inspirerende og informative foredrag samt 
diskussioner om nye tendenser inden for svejsning og NDT.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

VI SES PÅ HOTEL KOLDINGFJORD 
DEN 24. – 25. APRIL 2015

Dansk Svejseteknisk Landsforening og 
Dansk NDT-Forening inviterer til seminar

SÆT STORT KRYDS I KALENDEREN VED DEN 24. – 25. APRIL 2015! 



Svejsning

 
 

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 de ønskede!
1a)  Seminardøgn inkl. årsmiddag og overnatning  (fredag-lørdag d. 24.-25. april 2015)
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. 24.-25. april 2015)
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 23. april til fredag  DKK 975,- 

  b) Ekstra overnatning lørdag den 25. april 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 24. april kl. 10 – ca. 14: Besøg på Trapholt med guidet
       rundvisning og efterfølgende frokostbuffet. Pris DKK 200,-.

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: Mandag den 30. marts 2015

Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 24. og lørdag den 25. april 2015 
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
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NYT I BRANCHEN:

Messe C, Fredericia er rammen 
om Danmarks første samlede 
fagmesse for offshore-området 
den 2. og 3. juni 2015.

Fagmessen vil have fokus på drift og 
vedligehold af offshore industriens 
materiel og mange installationer som 
f.eks. borerigge, produktionsplatforme, 
fartøjer, havvindmøller og bølgekraftan-
læg.

Den nye fagmesse er blevet godt 
modtaget af branchens aktører.

Og som det seneste har også DDV 
(Den Danske Vedligeholdsforening) 
engageret sig aktivt i det nye forum.

DDV, der er et netværk for optimering 
af drift og vedligehold, vil blandt 
andet holde sin årskonference i 
tilknytning til messen. Årskonferencen 
er foreningens flagskib, siger DDV se-
kretariatschef Eva Mosegaard. Her vil 
markante indlægsholdere og debattø-
rer give deres bud på aktuelle emner. 
Blandt andet vil politisk kommentator 
Peter Mogensen være en af talerne på 
konferencen, som blandt andet rejser 
spørgsmålet: Er der produktionsar-
bejdspladser i Danmark om 10 år?

DDV har fra i år sat øget fokus 
på offshore-området. Så derfor er 
timingen for samarbejdet med O&M 
Offshore Expo helt rigtig, konstaterer 

Eva Mosegaard:

- Det er et vigtigt felt med stor sam-
fundsmæssig betydning. Så vi vil 
meget gerne indgå i en tættere 
vedligeholds- og optimeringsdagsor-
den for branchen. Omvendt kan vores 
medlemmer lære meget af offshore-
området, så der er store fordele 
begge veje, mener sekretariatschefen.

Vedligeholdsforeningen er på begge 
messedage repræsenteret på en 
stand, hvor foreningens medlemmer 
og leverandører byder ind med løsnin-
ger, inspiration og produkter.

DDV har tidligere i en analyse af 200 
repræsentative danske produktions-
virksomheder godtgjort, at der – kon-
servativt sat – potentielt er hele 40 mil-
liarder kroner årligt at hente gennem 
effektivisering, optimal vedligehold og 
ditto drift. Så det er ikke småpenge, 
der kan flyttes gennem optimal drift.

BLY

I samarbejde med Messe Essen holder 
den tyske svejseforening DSV kongres 
og udstilling i Nürnberg fra 15. til 17. 
september 2015. 

Godt et halvt års tid før DSV EXPO 
2015 er forberedelserne i gang. Ud-
stillingen, der finder sted parallelt med 
DSV kongressen, vil omfatte områ-
derne svejsning, skæring og overfla-

debehandling. Og allerede nu har 
virksomheder som 3M, Cloos, EVM 
og Fronius meldt sig til. Som nogle af 
temaerne på udstillingen til september 
fremhæver Messe Essen blandt andet 
svejserobotter og virtuelt udstyr til 
undervisning og træning i svejsning.

BLY

O&M OFFSHORE EXPO 2015

DSV KONGRES OG UDSTILLING

Eva Mosegaard fra DDV.
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Til IFOY Award, prisen for den ”Inter-
national Forklift Truck of the Year” er 
STILL blevet nomineret af juryen i alle 4 
kategorier med innovation, effektivitet 
og bæredygtighed. I februar skal STILLs 
elektriske gaffeltrucks RX 20 og RX 60-
80 og STILLs reach-truck sammen med 
de øvrige nominerede derfor være 
med i en omfattende IFOY-test og her-
efter gennem et IFOY-innovations tjek, 
hvilket finder sted hos den officielle 
logistikpartner Hellmann Worldwide 
Logistics i Osnabrück. Den nominerede 
kundesystemløsning – et realiseret 
råstofslager hos virksomheden Kuraray 
Europe GmbH ved Köln – bliver også 
vurderet på grundlag af nyhedsværdi-
en og innovation samt kundens udbytte 
og egnetheden for andre virksomhe-
der.  Vinderne skal findes af en interna-
tional jury bestående af fagjournalister 
fra førende logistikmedier fra 13 lande. 
Den endelige prisoverrækkelse vil finde 
sted i maj.

STILL er 
nomineret 
4 gange til 
IFOY 2015

STILL er nomineret 4 gange til IFOY 2015 
– med RX 20, FM-X, RX 60-80 og den 
intralogistiske systemløsning hos Kuraray 
Europe GmbH.



24 

Svejsning

TIG-A-Tack™ til opgaver i 
rustfrit

Der findes næsten ikke det formål, 
som rustfrit stål ikke egner sig til. Det 
er ekstremt formbart og kan derfor 
anvendes til alt fra kaffekander til 
store rørsystemer. Tyggegummistålet, 
som det austenitiske rustfrie stål også 
kaldes, er desværre ikke altid rustfrit. 
Specielt når der svejses eller slibes i 
stålet, nedsættes dets ellers gode kor-
rosionsbestandighed. 

Man skal derfor behandle stålet med 
omtanke. En del af løsningen skulle 
findes i en ny teknologi, der gør fikse-
ring af rør før fuldsvejsning nemt og 
hurtigt, og som i tillæg hertil øger kva-
liteten af det færdige svejsearbejde. 

Teknologien er udviklet af Migatronic 
A/S og kaldes TIG-A-Tack™. Svejse-
virksomheden indgår i et samarbejde 
med Damstahl A/S omkring rustfrie 
materialer, der som hovedformål har 
videndeling og en maksimal udnyt-
telse af teknologien. 

Optimal udnyttelse af 
tilgængelige svejseteknologi
Ifølge de to virksomheder vil man 
kunne spare tid og penge ved at ud-
nytte den tilgængelige svejseteknologi 
optimalt. Fiksering med TIG-A-Tack 
processen bliver udført uden brug 
af baggas. Dermed fjerner man det 
tidskrævende arbejde med forbere-
delse til rodbeskyttelse med baggas, 
som gammelkendte hæfteprincipper 
kræver. Det vil nedsætte det samlede 
gasforbrug og skulle - når man ser 
det i det lange løb – resultere i en øko-
nomisk gevinst. 

Det er fordele, som teknisk konsulent 
hos Damstahl, Erik-Ole Jensen kan 
tilslutte sig.
”For det første bliver varmetilførslen 
nedsat ved de hurtige fikseringer, og 
det mindsker risikoen for misfarvning 
på rodsiden væsentligt. For det andet 
undgås situationer, hvor konventio-
nelle hæftninger uden brug af baggas 
kan forårsage skader på stålet efter 

endt montagearbejde, hvilket af og til 
bliver opdaget ved inspektioner. Hvis 
TIG-A-Tack teknologien implementeres 
i de daglige procedurer og arbejds-
beskrivelser, kan virksomheder, der 
benytter den, opnå et lavere tids- og 
gasforbrug og dermed spare penge”, 
siger Erik-Ole Jensen. 

Let at udføre 
fikseringsprocessen
Fikseringsprocessen er ikke alene 
hurtig og præcis, den er også let 
at udføre for svejseren, fremhæver 
produktchef hos Migatronic A/S, 
Torben Henriksen. ”Den foregår halv-
automatisk og kan udføres med vores 
Pi svejsemaskiner, der er produceret 
efter 2011. Det kræver blot en korrekt 
indstilling af strøm og tid på svejseap-
paratet, så det er både økonomisk og 
tidsmæssig win-win”. Der skal dog ud-
føres test på alle emner, der skal svej-
ses, og svejseren skal ved egenkontrol 
sikre, at rodsiden er tilstrækkelig blank 
inden fuldsvejsning påbegyndes, ” 
understreger Torben Henriksen. 

Ingen bakterier i fødevarerne 
Fiksering med TIG-A-Tack sikrer hygi-
ejniske sammenføjninger med nedsat 

risiko for bakteriel vækst, som er 
særdeles vigtigt i f.eks. fødevare- og 
medicinalindustrien. Torben Henriksen 
forklarer: ”Selve fikseringerne består 
af ganske små overfladefikspunkter, 
som udføres på millisekunder, og som 
forsvinder helt i den færdige svejse-
søm. Fikseringen er dermed usynlig, 
og finishen i overgangen er perfekt. 
Det nedsætter risikoen for misfarvning 
og oxidering, som igen mindsker 
risikoen for korrosion. Derfor er den 
færdige svejsesøm mere hygiejnisk”. 

Erfaringen viser, at der efterfølgende 
kan opstå problemer, hvis svejsere 
hæfter op uden baggas - og ikke 
i efterbehandlingsprocessen har 
udbedret eventuelle fejl i eksempel-
vis mejerirør. Det kan i værste fald 
medføre nedbrud af hele anlæg med 
store omkostninger til følge. Fiksering 
med TIG-A-Tack teknologien mindsker 
risikoen for problemer, da kvaliteten af 
det færdige svejsearbejde forbedres.

BLY

RUSTFRI 
SVEJSETEKNOLOGI

NYT I BRANCHEN:
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FORCE Technology indledte sit 
”rumeventyr” tilbage i 1996 og har 
siden da været involveret i udviklingen 
af Ariane-raketternes hovedmotor. I 
samarbejde med andre ESA-partnere 
har virksomheden været med til at 
udvikle et banebrydende dysedesign 
og er lykkedes med at forbedre såvel 
procesgentagelighed som robusthed, 
hvilket er sket ved at implementere 
flere automatiske kontrolsystemer i 
produktionen og i kvalitetskontrollen 
af dyserne.

Da ESA har besluttet at erstatte den 
nuværende Ariane 5, indebærer det, 
at der skal produceres en ny raket 
med navnet Ariane 6. Og raketdyse-
designet, som FORCE Technology har 
været med til at udvikle, skal bruges til 
at løfte den nye Ariane 6-raket. Den 
første opsendelse af raketten ventes at 
finde sted i 2019.

Den nye Ariane-raket skal udstyres 
med en ny raketdyse på hovedmo-
toren. - Det er noget af et kvalitets-
stempel, vi har fået af ESA, siger 
Afdelingschef Thomas Aaboe fra 
FORCE Technology. For det borger 
for, at vores raketdysedesign er blevet 
anerkendt som det bedste på marke-
det, og det viser, at vi er i stand til at 
leve op til de strenge krav, der er til 
kvalitet i branchen.

BLY

Lorch Schweisstechnik GmbH oplyser, 
at de har lanceret en ny Maxi Trolley 
til transport af svejseudstyr. Med store 
stabile hjul kan svejseren komme sik-
kert omkring alle steder – selv trapper 
kan Maxi Trolley ifølge den tyske svej-
seproducent klare uden problemer. 
Det fremhæves videre, at denne nye 

model giver brugerne mulighed for at 
sikre udstyret med en speciel gaffel 
lukkemekanisme i metal, som tjener 
det dobbelte formål at holde hele 
svejseudstyret stabilt selv på det mest 
ujævne terræn, og samtidig effektivt 
sikre udstyret mod tyveri.

BLY

TIL TRANSPORT AF SVEJSEUDSTYRET I 
ALLE FORMER FOR TERRÆN

RAKETDYSEDESIGN FÅR 
KVALITETSSTEMPEL

 
 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 
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April
24. – 25. april 
DSL og NDT Foreningen holder seminar  
og årsmøde på Hotel Koldingfjord

26. – 29. april
JOM Internal konference på LO skolen  
i Helsingør

Juni
2. – 3. juni 
Offshore Messe i Fredericia messecenter

16. – 20. juni
”The Bright World of Metals” 2015
Messe Düsseldorf

September
14. – 17. september
DSV Expo 2015 i Nürnberg

22. – 24. september 
HI-Messe i Herning

November
9. – 12. november 
Fabtech 2015 i Chicago

19. – 20. november
Ajour Messe i Odense 

20. november
DSL Julebanko 
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Poul B Petersen, Mærsk Container Industry A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S 

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Næstformand Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Lars Mohr, NSK A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, C&P Inspektion A/S
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS 
 
Sekretariat: 
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Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dsl@dslsvejs.dk

www.dslsvejs.dk 

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Karsten Olsen, A/S ESAB
Peter Villumsen
Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU 
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, FORCE Technology  

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.

I forbindelse med seminaret på Hotel 
Koldingfjord afholder Dansk NDT-
Forening ordinær generalforsamling 
fredag den 24. april 2015 kl. 16.15 
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forsamlingens godkendelse 

af beretning og beslutning af 
decharges for bestyrelsen 

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen 
eller medlemmer. Forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 10. 
april 2015.

5. Valg af medlemmer til 
Styregruppen:    

6. Eventuelt

Jørgen Hilsøe, Formand

Indkaldelse til Ordinær 
Generalforsamling i 
Dansk NDT-Forening

I forbindelse med seminaret på Kolding-
fjord afholder DSL ordinær generalfor-
samling fredag den 24. april 2015 kl. 
17.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det 

forløbne år
3. Aflæggelse af DSL’s regnskab for år 

2014 for godkendelse, og oriente-
ring om DSL’s budget for 2015

4. Fastsættelse af medlemskontingenter 
for 2016

5. Eventuelle forslag fra medlemmer – 
forslag skal være modtaget af DSL’s 
bestyrelse senest den 10. april 2015

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Eventuelt

Steen Ussing, Formand

Indkaldelse til Ordinær 
generalforsamling i
Dansk Svejseteknisk 
Landsforening

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2015
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 2 22. april 18. marts  Maritim –offshore

Nr. 3 16. juni 19. maj Automatisering

Nr. 4 2. september 7. august Svejse- og skæreudstyr

Nr. 5 27. oktober 22. september Procesindustri – Fokus på  
HI 2015 i Herning

Nr. 6 15. december 17. november NDT
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Lemvigh Müller A/S Svejs & Ma-
skinteknik oplyser, at Teknisk Sælger 
inden for svejsning, Søren Ladefoged 
Pedersen netop har afsluttet uddannel-
sen som IWT, International Welding 
Technologist, hos FORCE Technology 
i Brøndby. Ifølge Lemvigh Müller A/S 

er uddannelse hos medarbejderne i 
svejseafdelingen en væsentlig del af 
virksomhedens strategi på svejseom-
rådet for at være bedst muligt klædt 
på til at tilbyde løsningssalg og tung 
teknisk rådgivning til svejsebranchen.

KJV A/S har pr. 2. februar 2015 
ansat Finn Jelsbak som Teknisk 
specialist inden for spåntagning. 
Finn Jelsbak skal yde teknisk råd-
givning inden for produktivitets-
optimering og vil primært stå for 
virksomhedens kunder i Midt- og 
Nordjylland.
Finn Jelsbak er uddannet værktøjsma-
ger og har i mere end 20 år arbejdet 
med CNC-bearbejdning som værktøjs-
mager og maskinarbejder. Finn Jelsbak 
har blandt andet arbejdet med bestyk-
ning og bearbejdning af komplicerede 
emner i diverse eksotiske materialer 
til flere grene af industrien – herunder 
blandt andet inden for fødevareindu-
stri, forsvar-, og flyindustri.

KJV A/S har pr. 5. januar 2015 ansat 
Arne Birn Rokkjær som salgskonsu-
lent. Arne Birn Rokkjær, der er blevet 
tilknyttet Thisted afdelingen, skal stå for 
salg og produktrådgivning inden for 
spåntagning, værktøj og teknik i det 
nordjyske.

Arne Birn Rokkjær er udlært kleinsmed 
og har gennem en årrække arbejdet 
med svejsning, montage samt opbyg-
ning af maskiner og konstruktioner. 
Hans mangeårige erfaring omfatter 
blandt andet teknisk rådgivning og 
ansættelse som værkfører i metalbran-

chen. Arne Birn Rokkjær afløser salgs-
konsulent Poul Østergaard, som efter 
39 år hos KJV er gået på pension.

Nyt om navne

Ny 
spåntagnings-
specialist

Ny salgskonsulent i Nordjylland

IWT, Søren Ladefoged Pedersen fra Lemvigh Müller A/S Svejs & Maskinteknik.

Arne Birn Rokkjær.

Finn Jelsbak.
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Forhandler:

www.lemu.dk     tlf. 3695 5555      

Forhandler:

3 specialiserede
varemærker

Svejsning   Service og reparation   Lodning

Metallurgisk ekspertise sikrer optimalt svejseresultat

Böhler Welding:
•   Mere end 2.000 produkter dækker alle gængse svejsemetoder for sammenføjning
•  Unik produktportefølje
•   Markedets mest kompetente teknikere og rådgivningsteam

UTP Maintenance:
•  Bred erfaring og applikationsekspertise indenfor reparation, slitage og overfladebeskyttelse
• Innovativ produktportefølje
• Øget komponentproduktivitet, -beskyttelse og -durabilitet

Fontargen Brazing:
•  Over 50 års erfaring med løsninger indenfor krævende lodningsopgaver
•  Proceserfaring baseret på gennemprøvede produkter og teknikker
• Dybdegående know-how skaber tryghed og produktivitet

For yderligere information kontakt Danmarks stærkeste svejsepartner 
Lemvigh-Müller A/S. Svejsehotline 3695 5555

Strategisk samarbejde med Lemvigh Müller A/S


