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Svejsning

LEDER

gælder om at være innovativ og
standardisere.
Der er her en del at hente i at ensrette
udstyr og procedurer. Det gælder for
eksempel sikkerhedsudstyr, ligesom
standardisering af udstyr til transport
af møller på både landevej og til
havs også vil være en besparelse, der
kan få stor betydning for prisen og
dermed konkurrenceevnen.

Konstitueret direktør for Offshoreenergy.dk Johannes Kromann Bie.

En sektor i konstant udvikling
Med knap 50 års erfaring med olie &
gas indvinding i Nordsøen og et stort
forspring som de første i verden til at
opstille offshore havmøller står den
danske offshore sektor stærkt. Men
det er nødvendigt at beholde arbejdstøjet på for at sikre, at de danske
offshore virksomheder holder sig konkurrencedygtige på de internationale
markeder.
Som det nationale videncenter og innovationsnetværk for offshoresektoren
er det vores formål at skabe vækst for
de danske virksomheder. Det gør vi
via fundede udviklingsprojekter, kurser, netværksaktiviteter, delegationsture, videndeling og meget mere. Vi
har 260 medlemmer, der alle arbejder
inden for enten offshore olie & gas,
offshore vind og bølgeenergi eller en
kombination af disse områder.
Offshoreenergy.dk har tre fokusområder. Det er reduktion af omkostninger,
internationalisering og synergi imellem
offshore olie & gas og offshore vind.
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Begge sektorer står over for udfordringer om at nedbringe udgifterne.
Offshore olie & Gas industrien er lige
nu presset på grund af oliepriserne,
og offshore vindsektoren er nødsaget til at nedbringe udgifterne for at
kunne tilbyde en konkurrencedygtig
energiform i fremtiden.
Besparelser og synergi
For at hjælpe sektoren med at sænke
udgifterne har vi i Offshoreenergy.
dk etableret et såkaldt Cost Reduction
Forum (CRF). Her er det lykkedes
at samle førende virksomheder, der repræsenterer forskellige led i værdikæden. Ideen er, at de sammen skal arbejde på at nå frem til nye, innovative
løsninger og fælles standarder. Mens
CRF for offshore vind har arbejdet i
over et år, så er Offshoreenergy.dk
ved at etablere en pendant inden for
olie & gas. Og det er målet at skabe
synergi imellem de to fora.
Der er mange muligheder for at sænke omkostningerne i begge sektorer,
og det er oplagt, at de lavt hængende
frugter er plukket og, at det derfor

Nye løsninger med store besparelser
er for eksempel brugen af droner til
at inspicere møllevinger og de svært
tilgængelige dele af platformene. Det
sparer meget tid at erstatte mennesker med de flyvende objekter – og
samtidig giver det et plus på sikkerhedskontoen.
Det gælder om at optimere processer ved brug af ny teknologi – blandt
andet ved at finde nye måder at
svejse på.
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OMEGA YARD 300
NEM OG ENKEL BETJENING – TRE DIGITALE BETJENINGSPANELER

Basic panel inkl.:
• MMA
• Polvending
• 2-takt/4-takt
Synergic panelet inkl.:
• Synergiske svejseprogrammer
• MMA
• 2-takt/4-takt
• DUO Plus™ til bundstrenge
• Sekvensvalg
Pulse panelet inkl.:
• Synergiske svejseprogrammer
• MMA
• 2-takt/4-takt
• DUO Plus™ til bundstrenge
• Sekvensvalg
• Pulssvejsning

Omega Yard 300 har
indbygget programlæser
til enkel og hurtig
opdatering af software
via SD-kort.

OMEGA YARD 300 –
DESIGNET TIL ET BARSK MILJØ
Omega Yard 300 er en robust svejsemaskine - testet under barske forhold og yderst
modstandsdygtig over for slag og stød samt støv og fugt.
Omega Yard 300 er designet til hård drift ved høje strømstyrker. Den høje intermittens gør, at maskinen ikke taber energien under svejsning i længere tid eller ved
brug af lange svejseslanger eller elektrodekabler.
Omega Yard 300 kan leveres med tre forskellige betjeningspaneler: Basic, Synergic og Pulse.

migatronic.com

Svejsning
Der bliver for eksempel eksperimenteret med at anvende den nye teknologi
laser-hybrid og robotter til at udføre
svejsninger af møllefundamenter. Og
det er teknologier, man godt kan forestille sig overført til olie & gas.

Brasilien, der efterspørger nogle af de
danske kompetencer. I løbet af foråret
besøger en delegation fra Brasilien
Esbjerg med henblik på indgå partnerskaber og lignende med de danske
virksomheder.

Netop synergi er et stort fokusområde.
Der har tidligere ikke været den store
tradition for at samarbejde. Men vi
mærker en øget interesse fra de to
sektorer for at lære af hinanden, hvilket ikke mindst er oplagt, fordi mange
offshore virksomheder arbejder for
begge sektorer. Når det er sagt, så
er det en stor fordel for Danmark,
at vi har ’to ben at stå på’, nu hvor
oliepriserne presser sektoren. Derfor
ser vi også en del virksomheder, der
tidligere kun arbejdede inden for olie
& gas tilbyde deres services og produkter til offshore vind industrien.

I Norge har vi etableret samarbejde
inden for sub sea området – altså alt
det arbejde, der foregår under vandoverfladen. Det største vækstområde i
sektoren anses for at være dekommissionering, nedtagning af platformene.
Her arbejder vi på, at de danske
virksomheder kan få del i de mange
ordrer, der ligger ude i vandet. Dette
gælder ikke mindst England, hvor det
forventes, at omsætningen alene i den
engelske del af Nordsøen vil ligge på
omkring 200 mio. EUR årligt de næste
fem til otte år.

Internationale markeder i
horisonten
Spejder man ud i horisonten, så ligger der store markeder og venter for
begge sektorer. Inden for olie & gas
har Offshoreenergy.dk blandt andet
indgået en samarbejdsaftale med eksport,- samt olie & gas organisationer i

Fotos: Bent Nielsen.
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På vind-siden, har vi knyttet kontakter
og/eller etableret samarbejde med
virksomheder og organisationer på en
række af de markeder, der synes at
have størst potentiale for vækst. Både
i England, USA, Tyskland, Taiwan og
Kina. Også her efterspørger man de
danske kompetencer – det gælder
ved etablering af parkerne, og i lige

så høj grad inden for service og
vedligehold, hvor danskerne med de
ældste offshore parker i verden, har
en konkurrencefordel.
Så når vi foretager en status på den
danske offshore sektor, så ser det
trods udfordringer ganske lyst ud.
Virksomhederne er i fuld sving med
at udvikle og forbedre processer og
services. De har et godt omdømme
ude i verden, og de er gearet til at
tage større skridt ind på de nye markeder. Vi ser frem til at fortsætte vores
arbejde med at hjælpe dem med at
vækste.
Af konstitueret Direktør
Johannes Kromann Bie,
Offshoreenergy.dk

Nøglefærdige svejserobotsystemer fra Valk Welding

Komplette svejserobotinstallationer med
Oﬄine Programmering

Valk Weldings ingeniørteam udvikler kundetilpassede
løsninger efter speciﬁkke behov for at opnå højeste
produktionsudbytte. Både små og mellemstore
virksomheder i hele Europa benytter disse løsninger for
at forbedre svejsekvaliteten samt ﬂeksibiliteten.

MIG- og TIG-svejsning med ét system
Førsteklasses opbakning i opstartsfasen
Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed
Specialister inden for svejsning og robotter

Valk Welding DK A/S
tel. +45 644 212 01
info@valkwelding.dk
www.valkwelding.com

Komplette systemer fra én leverandør

The strong connection

Tårnet er den største enkeltkomponent
i en vindmølle – og udgør den største
svejste komponent.

UDFORDRINGER

VED SVEJSNING AF
VINDMØLLETÅRNE
Af vindkraftpioner Henrik
Stiesdal. Medforfatter
Jens Schiersing Thomsen,
Senioringeniør, Stålstrukturer,
IWT, Siemens Wind Pover
Vindmølletårne bliver fremstillet i
sektioner, som typisk har en diameter
på 2.5-4.2 m. Til offshoremøller kan
bunddiameteren dog være helt op
til 6.5 meter. Sektionerne udføres så
lange, som det er muligt af hensyn
til transport- og vægtgrænser. For
topsektioner med relativt lav godstykkelse er det transportlængden, som
sætter begrænsningen; den skal helst
ikke overstige 40 m. For bundsektioner
er det vægten, som sætter begrænsningen. Den maksimale sektionsvægt
er som regel på 120 tons, og med en
godstykkelse, som kan nå op på 60-70
mm, kommer man op på denne vægt
ved sektionslængder på 15-20 m.
Som regel er det kunden (vindmøllefabrikanten), som både designer tårnet
og indkøber stålet. Desuden har der
udviklet sig en praksis, hvor alle pladerne, der indgår i tårnsektionerne,
kommer færdigskåret fra stålværket.
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Hos tårnfabrikanten valses og svejses
pladerne til korte svøb (rør), der efterfølgende samles med rundsømme til
hele tårnsektioner. Efter færdiggørelse
med flangerne, sandblæses og males
tårnsektionerne.

man slet ikke tager sig af. Men for
vindmøller er det omvendt. Her er
det næsten altid udmattelsen, der er
dimensionerende for konstruktionen.
Og det stiller nogle helt andre krav til
svejsningerne.

Traditionelt set bliver svejsningen
udført som pulversvejsning. En af de
daglige udfordringer i produktionen
er at tilpasse svejsningen til de varierende vinkler og godstykkelser. Mere
avancerede svejsemetoder som f.eks.
laser-hybridsvejsning, der giver mulighed for større hastighed i produktionen, har jævnligt været undersøgt.
Men generelt har man holdt fast ved
pulversvejsning. Årsagen er, at tilpasningskravene er større og de tilladte
tolerancer mindre, når man går over
til mere avancerede metoder.

En medvirkende faktor til de store krav
til svejsningernes design og udførelse
er, at vindmølleindustrien er præget af
hård priskonkurrence. Det medfører,
at der gennem årene efterhånden er
dimensioneret tættere til grænserne
for at reducere vægten og dermed
omkostningerne.

Et nøgleord ved svejsninger på
vindmølletårne er udmattelse
Ved design og udførelse af svejsninger på vindmølletårne er der ét, helt
dominerende nøgleord: Udmattelse.
De fleste store, svejste konstruktioner
dimensioneres ud fra statiske belastninger, og udmattelse er ofte noget,

I vindmølleindustriens tidlige år i
1980’erne var de programmer, man
anvendte til at fastlægge udmattelsesbelastningerne, som regel ret
konservative, hvilket gav beregnede
belastninger, som var højere end de
virkelige belastninger. Dertil kom, at
de standarder, man dengang havde i
forbindelse med udmattelsesberegninger, anviste store sikkerhedsfaktorer
på materialet. Resultatet var, at der så
at sige var skjulte reserver i konstruktionen, som gjorde dem relativt robuste
overfor fejl. Op gennem 1990’erne fik

Svejsning
vindmøllefabrikanterne mere avancerede programmer til beregning af
belastningerne. Og man kunne med
feltmålinger vise, at programmerne
rent faktisk regnede ret præcist. Siden
da er beregningsmodellerne blevet
endnu mere forfinede, og når man nu
sammenligner beregninger og målinger ved bestemte vindforhold, svarer
de målte belastninger meget præcist
til de beregnede.
Det er naturligvis i sig selv en stor
fordel, at man kan bestemme belastningerne præcist, men det giver også
nogle udfordringer. Når man dimensionerer en konstruktion til præcise,
beregnede belastninger, udnytter man
materialet mere, end man gjorde, dengang lastberegningerne havde skjulte
reserver. Dertil kommer, at sikkerhedsfaktorerne i standarderne undervejs er
blevet sænket. Alt i alt er resultatet, at

udførelsen af detaljerne i konstruktionen bliver stadigt mere vigtige.
Et godt eksempel på, hvordan
vindmølletårne har udviklet sig, er
flangerne, som bliver anvendt til at
forbinde de enkelte sektioner med
boltesamlinger.
I vindmølleindustriens tidlige år blev
svejsningen af en flangesamling udført
som en kantsøm mellem flangen og
svøbet (den rørformede væg i tårnet).
Kantsømme har imidlertid ikke så
gode udmattelsesegenskaber som
stumpsømme. Det kan især give problemer, hvis den indvendige svejsning
bliver udført med en betydelig overvulst. Så bliver spændingskoncentrationen i kanten af svejsesømmen ganske
enkelt for stor.
Skitse af konventionel flangesamling.

Svejsning

Skitse af næseflange.

Næseflanger
På grund af udfordringerne med at
sikre en korrekt og ensartet udførelse
af kantsømmen ved flangen er man
efterhånden gået over til såkaldte
næseflanger. Det er flanger, hvor en
del af materialet er hævet op, så det
svarer til en fortsættelse af svøbet.
Med en næseflange opnår man, at
svejsningen ikke længere udføres som
en kantsøm, men som en stumpsøm,
der er meget lettere at udføre i
praksis, så man får gode udmattelsesegenskaber.
Med næseflanger er det muligt at
fremstille et vindmølletårn uden
kantsømme, kun med stumpsømme.
Derved får man de bedst mulige
udmattelsesegenskaber for hele konstruktionen.
Der er så lige det problem, at udstyret inde i tårnet (stiger, elevatorer,
kabelbakker, platforme osv.) traditionelt har været fastgjort til tårnet
med beslag, som har været svejst på
indersiden af svøbet med kantsømme
– og så ryger noget af udmattelsesstyrken. Af den grund tilstræber vindmøllefabrikanterne at designe tårne
helt uden svejste beslag. Det ideelle
tårn er helt rent indeni, uden beslag,
og udstyret må derfor ophænges i
flangerne.
Geometri og kontrol.
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Svejsning
Selv når tårnet kun bliver fremstillet
med stumpsømme er svejsningernes
kvalitet af stor betydning. Erfaringen
viser, at selv små afvigelser i overgangen mellem grundmateriale og
svejsesøm kan give anledning til betydelige spændingskoncentrationer, lige
som højden af overvulsten også er af
stor betydning. Derfor har vindmøllefabrikanterne skarpe specifikationer
for den ønskede geometri på selve
svejsningen og kontrollen af den.
Med en korrekt udført stumpsøm har
man kun en beskeden, geometrisk
spændingskoncentration. Men det
bedste var naturligvis, hvis der slet
ikke var nogen. En mulig løsning på
dette er at slibe eller fræse svejsningerne, så de ikke har en overvulst,
men groft sagt ”går i et” med grundmaterialet. På denne måde vil man få
den bedst mulige udmattelsesstyrke.

Slibning af svejsninger
Vindmølleindustrien, der er brancheforening for hele industrien, har
påtaget sig rollen som koordinator
af en fælles indsats for blandt andet
at få kvalificeret og standardiseret
slibning af svejsninger. Dette sker i
samarbejde med Industriens Fond
og en lang række centrale aktører.
Projektet udspringer oprindeligt fra en
anbefaling fra Megavind, som er et
offentligt-privat partnerskab med fokus
på forskning, udvikling og demonstration. Et af Megavinds indsatsområder
er en komponentstrategi, hvor man fokuserer på at få den laveste, samlede
omkostning forbundet med at producere energi. Slibning af svejsninger er
et godt eksempel på denne strategi –
den samlede svejseproces bliver i sig
selv dyrere. Men overordnet set bliver
tårnet billigere, fordi der kan tillades
højere spændinger.

Når projektet i løbet af nogle år forhåbentlig kan præsentere en kvalificeret
proces, som giver dokumenterede
forbedringer af udmattelsesegenskaberne, vil vindmølleindustrien kunne
tage endnu et skridt mod at blive
den klart billigste måde at producere
elektricitet på.

Vi er eksperter i følgende områder:

Elevatorer – Lifte – Hejs – Trykbeholdere – Rørsystemer – Kraner
Vindmølleinspektion – Dampkedler – Certificering ISO 9001, ISO3834 & EN 1090
Kvalitetssystemer – Svejsning – Undervisning – Egenkontrol – Kedelpasser
Konstruktionsgodkendelse af alt Indenfor PED- ADR. – Off Shore
Undersøgelse af beton/broer – vandanalyser
Vi foretager endvidere:
• Alle former for NDT undersøgelser: Ultralyd, røntgenkontrol, magnetprøvning,
penetrant, visuel kontrol m.v.
• Udarbejdelse af specifikationer for svejsning
Svejseprocedureprøvning iht. EN 15614-1, MOTS 12, NORSOK M601, 101 m.fl.,
WPS, Certificering af svejsere iht. Svejsenormer ISO 9606-1 og tyske normer AD 2000,
svejseteknologi, svejserobotter, optimering og certificering samt svejseteknisk tilsyn.
• Skade og havarianalyser, tilstandsvurdering, levetidsberegning og levetidsforlængelse.
Vi er Notified body no. 1727 inden for elevatorer og trykbærende anlæg m.m.
• Godkendelse af ledelsessystemer i ISO 9001 svejseværksteder ISO 3834 og godkendelse af
EN 1090 inden for stålkonstruktioner

Vi har afdelinger i Danmark,
Sverige, Norge, Finland,
Letland Litauen, Estland - og
har opgaver for vore kunder i
hele verden.
P.T. har vi arbejdsopgaver
i Tyskland, Frankrig, Polen,
Rusland, Rumænien, Ungarn,
Portugal, Spanien og Kina.

Inspecta Danmark A/S - Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel
Tlf. 70 22 97 70 - fax 75 28 79 04
Mail: info@inspecta.dk - www.inspecta.dk - www.jebru.dk
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Svejsning

Ordet inspektion kan have
mange betydninger. I dette
tilfælde betyder det, at
jeg som inspektør udfører
inspektion på trykbærende
udstyr i blandt andet
energisektoren.

INSPEKTION
I ENERGISEKTOREN
Af maskinmester, Inspektør
Peter Lücking Petersen
Mine inspektionsopgaver spænder
meget vidt og omfatter inspektion
af alt fra trykluftbeholdere på autoværksteder til kraftværkskedler hos
energileverandørerne og procesudstyr
på raffinaderierne. Inspektionerne bliver foretaget for FORCE Certification
A/S, (FC), hvor FC bliver anvendt som
inspektionsorgan. Det er opgaver,
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som bliver varetaget med baggrund
i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
100 om anvendelse af trykbærende
udstyr.

Den potentielle energi, der er bundet
i anlæg under tryk, kan være meget
voldsom. Og utilsigtede hændelser
kan have fatale følger.

Via lovgivningen er ejere og brugere
af trykbærende udstyr forpligtet til at
sørge for, at det bliver besigtiget og
efterset af et inspektionsorgan med
regelmæssige intervaller, således at
forsat drift kan foregå sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Farligheden kan belyses ved, at en
beholder, der indeholder 20 m³ vand
ved en temperatur på 120°C og et
tryk på 2,0 bar overtryk, vil kunne
danne ca. 33.800 m³ damp ved
utilsigtet åbning, idet hver liter vand
bliver til ca. 1,67 m³ damp ved 0 bar

Svejsning
i denne sammenhæng via FORCE
Inspect Online, der er en database
for trykbærende udstyr. Typisk tager
kunden så kontakt for at bestille
inspektionen.

overtryk. Alt efter rummets størrelse vil
ilten fortrænges og rummet fyldes med
varm damp.
En kraftværkskedel er under drift udsat
for meget højere tryk og temperaturer.
For en sådan kedel kan en normal
damptemperatur ligge på ca. 545°C
og trykket er omkring 200 bar.

Besigtigelsen bliver som regel foretaget i forbindelse med et planlagt
stop, f.eks. en revision, hvor man har
planlagt nødvendige reparationer og
måske ændringer. Som forberedelse
vil inspektøren se på historikken i
udstyrsjournalen for udstyret, se hvilke
problemer, der har været og dermed,
hvor der muligvis kan være problemer.

Besigtigelse af en
kraftværkskedel
Besigtigelse af en kraftværkskedel er
en opgave, der kræver stort kendskab
til kedler, materialer der anvendes,
svejsemetoder, anvendte normer og
standarder, relevante direktiver, skadesmekanismer, anvendte undersøgelsesmetoder og tolkningen af disse.

Når kedlen er standset, kølet ned
og rengjort skal den besigtiges i alle
passable dele af trækkene. For at man
sikkert kan færdes i kedlens fyrrum
og røggastræk, skal al flyveasken
og slagger omkring brændere være
fjernet. Flyveasken suges og spules

Forløbet med en besigtigelse begynder med, at kunden adviseres om
den forestående inspektion. Det sker

ud, og slaggerne, der kan være
samlet i klumper med en vægt af flere
hundrede kilo, bliver fjernet, hvilket til
tider sker ved sprængning.
Brug af Skyclimbers til
besigtigelsen
Som hjælpemiddel ved besigtigelsen
bliver der som regel ophængt Skyclimbers inde i fyrrummet for bedre
at kunne besigtige fyrrumsvæggene
og få et indtryk af deres tilstand, idet
højden af fyrrummet kan være +50
m. Besigtigelsen omfatter også en
vurdering af den generelle tilstand af
fyrrummet. Hvordan ser murværket ud
omkring åbninger som inspektionsluger, sodblæserlanser og brændere?
Hvordan ser bunden ud, er der faldet
slagge ned, der har skadet kedelrørene, har brænderne skadet kedelrørene?

Gasleverandøren til alle dine behov

Vores
beskyttelsesgasser
ARCALTM Prime
• Høj renhed
• Perfekt overflade
• Stor fleksibilitet

I trygge hænder

ARCALTM Chrome

• Pæn og blank svejsesøm
• Omkostningseffektiv
• Lav oxidation

ARCALTM Speed
•
•
•
•

Høj svejsehastighed
Rent slutresultat
Mindre efterarbejde
Høj automatisering

DK_00221_201601_EP

ARCALTM Force

• God indtrængning
• God svejseøkonomi
• Mindre forarbejde

• Høj kvalitet
• Lettere gasvalg
• Høj leveringssikkerhed
• Adgang til brancheekspertise
• Online bestilling (og meget mere)
• Service ﹘ når og hvor der er brug for det

Air Liquide Danmark A/S
www.mygas.airliquide.dk • www.airliquide.dk
Kundeservice Tlf: 76 25 25 95

Svejsning
Ophæng for overhedere og andet,
der er ophængt i røggasvejen, kontrolleres også for deres tilstand. Samlerkasserne for overhedere skal kunne
bevæge sig frit, hvorfor ophænget
skal være inden for sit operationsområde. Kan samlerkassen ikke bevæge
sig frit, kan rørene, der er forbundet
til denne blive udsat for utilladelige
spændinger med brud til følge.
Visuel besigtigelse
Den visuelle besigtigelse skal i bund
og grund klarlægge, om der er skader
på de trykindesluttende flader, og
om der umiddelbart er problemområder, der skal undersøges nærmere
med en anden undersøgelsesmetode
end den visuelle. Det kan være NDT
i form af magnetprøvning, ultralyd-,
røntgen-, penetrant- eller replikaundersøgelse.
I højtemperaturkedler, der har drift i
krybeområdet, ved man på forhånd,
at der skal udføres supplerende
undersøgelser. Dette er fastsat i bekendtgørelsen, idet der er krav om, at
udstyr, der anvendes i krybeområdet,
skal have et program for krybeundersøgelser, og at disse i givet fald skal
være udført. At stål er krybebelastet
vil sige, at det anvendes ved så høj en
temperatur, at der under drift vil ske
en gradvis strækning af materialet.
Dette fører til dannelsen af mikroporer
i korngrænserne, og disse vil i sidste
ende vokse sammen til mikrorevner,
der kan føre til brud. Det vil sige, at
damprør, samlerkasser og indsprøjt-
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ningskasser, der alle er udsat for høje
damptemperaturer, skal have udført
supplerende undersøgelser i form af
replikaundersøgelse efter det godkendte program.
I de kulfyrede kraftværkskedler, der
endnu er tilbage, er erosion i røggastrækket en stor del af de skader,
der opstår. Flyveasken er meget
slibende, når den med stor hastighed
bliver transporteret gennem kedlen af
røggassen. Derfor tildeles områder,
hvor røggassen skal skifte retning eller
møder modstand (f.eks. ved overhedere) stor opmærksomhed, da det
ofte er her, man ser en umiddelbar
fortynding af materialerne. I kedlens
fyrrum er der også anbragt et antal
sodblæsere til rensning af hedefladerne. Disse fjerner belægninger fra

hedefladen ved hjælp af damp, som
med stor hastighed blæses hen over
hedefladen. Denne blæsning er også
eroderende, idet røggassen med dens
indhold af flyveaske blæses direkte
ind på hedefladen sammen med dampen. De supplerende undersøgelser vil
her være en godstykkelsesmåling med
ultralyd for fastsættelse af restgodstykkelse og erosionsrate.
Resultaterne fra de supplerende
undersøgelser danner sammen med
den visuelle kontrol af udstyret grundlaget for, at man kan udfærdige en
inspektionsrapport, der fortæller ejer
eller bruger, om udstyret er godkendt
til videre drift, og om hvornår næste
inspektion skal finde sted.

FastMig X
Gør klar til dit livs bedste svejsninger

Svejsning

FastMig X er egner sig til alle metaller og alle svejseprocesser. Nu kan du kopiere
indstillinger fra maskine til maskine og du kan bruge den trådløse ARC Mobile Control
til at overvåge, administrere og ændre parametre og indstillinger.

www.kemppi.com

Svejsning
Komplet kedelanlæg
til Færøerne
Et af de store projekter, der er blevet
lavet på fabrikken er en komplet biokedel, hvori der indgår 555 rør, som
bliver til 7 stk. rørpanelvægge. Kedlen
var til et affaldsforbrændingsanlæg
på Færøerne. Den blev leveret og sat
i drift i 2015. Hans Christian Gassner
fortæller, at det komplette anlæg blev
fremstillet i 5 dele, hvor hver af de
store komponentdele blev fragtet fra
fabrikken i fem lastbiler. Der skulle så
15 mand op til Færøerne for at montere anlægget og sætte det i drift.

En kedelpart til en
komplet kedel bliver
hejst på plads.

SVEJSNING AF

KEDLER OG
KOMPONENTER TIL

ENERGISEKTOREN
Boilerworks A/S har mere end 50 års ekspertise i at fremstille og
servicere højtrykskedler til energisektoren. Virksomheden, som i
dag er en del af Danstoker gruppen, hører til blandt de førende
producenter af kedelkomponenter for høje tryk og temperaturer til
trykbærende anlæg, hvad enten det er til kraftværker, affalds,- og
biomassefyrede anlæg eller anlæg til den petrokemiske industri.
Af Birthe Lyngsø
Boilerworks ligger i Tønder. Fabrikkens produktionsareal er på godt
10.000 m2. Dertil kommer ekstra
4.000 m2 indendørs kapacitet til lager. I en af de største produktionshaller er der opsat 25 tons løftekraner til
at håndtere de store komponentdele,
der bliver fremstillet.
Aktiviteterne er nogenlunde ligeligt
fordelt mellem fremstilling af komplette
højtrykskedler og reparation eller
fremstilling af højtrykskomponenter til
eksisterende anlæg, som virksomheden servicerer med vedligeholdelse.
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Vi udfører opgaverne ud fra de
kundespecifikke krav og i overensstemmelse med gældende standarder
på dette område, siger Hans Christian Gassner, der er produktionsleder og svejsekoordinator IWS hos
Boilerworks. Samtidig er der krav
om, at kraftværkerne skal køre mere
og mere energieffektivt, hvilket igen
betyder, at elementerne i et anlæg
bliver udsat for stadigt stigende belastninger som følge af større tryk og
temperaturer. Det er en udvikling, vi
hele tiden skal matche ved at videreudvikle processer og metoder i vores
produktion.

Vi fremstiller og leverer også komplette højtrykskedelanlæg til kunder
i den østlige del af Europa, tilføjer
Hans Christian Gassner, som glæder
sig over, at Boilerworks også i denne
sammenhæng er konkurrencedygtige.
Svejsning af
overhedere i rustfrit stål
Blandt andre aktuelle projekter
fremhæver Hans Christian Gassner en
produktion af nogle overhedere, der
er i rustfrit stål. Vi har fremstillet en del
overhedere i en 16mo3 stål, som vi
efterfølgende påfører en Inconel 625
med MIG svejsning.
De nye overhedere skal derimod ikke
have inconel pålægning, da de er i en
speciel rustfri stål, som kan tåle en varmepåvirkning op til 650 grader celsius.
De rustfri overhedere får påsvejst nogle
plader, som vi TIG svejser ad tre omgange. Men inden svejsearbejdet går
i gang, har vi udfærdiget en detaljeret
arbejdsplan over arbejdsfunktionerne,
som svejserne skal følge meget nøje.
Vi sikrer os også, at svejserne har de
rette svejsecertifikater til opgaven, og
at de er erhvervet i overensstemmelse
med EN ISO 96 06-1. Og for at være
100 % sikre på, at de er kvalificeret til
at udføre opgaven i overensstemmelse
til de fastsatte krav og standarder, så
skal svejserne også forinden lave nogle
svejseprøver.
Der er række krav til svejsning af de
rustfri overhedere. Det er f.eks., at man
anvender den korrekte baggas, så man
undgår misfarvning inde i rørene.
Kort fortalt lægger man som det første
en bundstreng. Så skal emnet køle ned

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

To rustfri overhedere.

til de 60 grader celsius før man som det næste
lægger mellemstrengen. Det skal så igen køle
ned til 60 grader, hvorefter man som det sidste
kan svejse dækstrengen.
Sommerhalvåret
giver ekstra travlhed
Om vinteren er der ca. 50 medarbejdere i
produktionen, mens tallet i sommerhalvåret
gerne stiger til 100 eller flere. Det hænger
sammen med, at kraftværkerne næsten altid
vælger at lægge deres årsgennemgang med
”Shut-Down” der. Vi har en del kunder herhjemme og i de øvrige nordiske lande, som
vi assisterer med gennemgang og vedligeholdelse, og det giver naturligvis ekstra travlhed,
siger Hans Christian Gassner, der blandt
andet fremhæver en aftale med affaldsforbrændingen i Sønderborg, som de har en
fast aftale med.

Forvandling fra standard svejsemaskine til
Forvandling fra standard svejsemaskine til
pulsstrømkilde sker på et sekund
pulsstrømkilde sker på et sekund

Forvandling fra standard svejsemaskine til
pulsstrømkilde sker på et sekund

Vi er med til en større gennemgang af anlægget, hvor der bliver lavet kontroller og vurderinger af, hvilke komponentdele, der skal skiftes ud, repareres eller opgraderes. Det kan
f.eks. være, der er særligt udsatte områder,
hvor man efter målinger på rørene vurderer,
at de er blevet tyndere i godset. Og det vil
typisk føre til, at vi skal pålægge med inconel,
og dermed lave en levetidsforlængelse.

Scan QR-koden og lær mere
Scan QR-koden og lær mere
For mere information kontakt Erik E. Jørgensen på
For mere information kontakt Erik E. Jørgensen på
mobil nr. 40 643 030 eller eej@loewener.dk
mobil nr. 40 643 030 eller eej@loewener.dk

Svejseren er i gang med at lægge inconel på en
overheder i 16mo3 stål med MIG svejsning.

V.
Løwener
A/S
Scan
QR-koden
og lær mere
V.
Løwener
A/S
Smedeland 2 • 2600 Glostrup
Smedeland 2 • 2600 Glostrup
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
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Svejsning

HER BESTEMMER
NATUREN ALTID
Nukissiorfiit betyder ”der hvor
der skabes kraft”. Det gør
Nukissiorfiit, der er Grønlands
svar på Hovedstadens
Forsyning HOFOR, på 70
lokationer.
Af Peter Wenzel Kruse,
Nukissiorfiit Grønland
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Fra Qaanaaq ved Thule til Nanortalik
i Syd. Thule? I gamle dage ”nåede”
Grønland kun til Upernavik syd for Melville bugten i nord. Resten var ukendt
land tilhørende Inughuit ved Thule. Derfor kan Grønland byde på nord, syd,
øst og vest plus Thule; nabo til Nordpolen. Fra Qaannaq til Nanortalik er der
godt 2.000 km. Hele landet er 2.700

km langt og mere end 1.100 km bredt
fra ”den yderste by” Ittoqqortoormiit
til Qeqertarsuaq på Diskoøen. Fire
gange Frankrig med 56.000 indbyggere, der har en forventning om en stabil
forsyning af el, vand og varme.
Satellittelefon, solcreme, myggenet, riffel just in case, … der skal tænkes på

Svejsning
det hele. Det er meget dyrt at glemme
udstyr, når turen hjem tager ti timer i
båd eller en ekstra tur i helikopteren.
Heldigvis kan snescooteren i høj fart
klare åbent vand i en snæver vending.
Der er ingen veje mellem lokationerne. Der er heller intet transmissionsnet
mellem lokationerne.
Alle operationer er lokale stand-alone
”øer”, hvor der skal være back up. Det
betyder, at i bygderne skal man kunne
lidt af hvert, for du er kun ”dig selv”.
Rådgivning og assistance kan rekvireres fra de større byer, men linjen kan
knase og hjælpen tager tid. I byerne
er der flere om at løse opgaverne,
som minder mere om hverdagen i
Danmark, hvor det dog ikke blæser
50 – 75 – 100 m/s og vandforsyningen afbrydes af en 40 fods container,
som vinden har kastet rundt med.
I Sydgrønland, hvor der dyrkes kartofler, majroer og kinakål, er man ikke

vant til meget lave temperaturer, så
det kolde år 2015 har kostet mange
frosne vandrør. Alt er på klippegrund
og kun ganske få steder er rørføringen
sprængt ned. Dynamit er dyrt i tid og
penge.

Vejret besværliggør udendørs
arbejder
Der skal planlægges nøje, og der
skal improviseres. Anlægssæsonen er
officielt fra 1. maj til 1. oktober, hvor
vejret besværliggør udendørs arbej-

FÅ OPTIMAL SIKKERHED MED VERDENS MEST
AVANCEREDE TANKINSPEKTION
Nu kan du få hele TechCorrs globale ekspertise her i Danmark. Som verdens førende virksomhed
inden for inspektionsydelser, med 12 års erfaring og det nyeste udstyr, er vi klar til at sikre dig verdens
mest avancerede tankinspektion. Så er sikkerheden optimal – hver gang.
Vores serviceområder er:
Tank inspektion
NDT (non-destructive testing)
Avanceret NDT

Food & Pharma
Svejsning & undervisning

3D scanning & Engineering
QA/QC inspektører

TechCorr Europe afholder det første VT 1 og 2 kursus mandag den 1 februar 2016. For tilmelding
kontakt Simon Blauenfeld på e-mail: sblauenfeld@techcorr.com eller telefon: 5357 0403.

+45 5357 5353 · www.techcorr.com

Svejsning
der. Det giver meget intensitet. Og er
alle materialerne ikke på plads, kan
de ikke bare lige hentes i det nærmeste byggemarked. En tur med skib
og videreudbringning tager mange
uger, hvis det overhovedet kan nås
inden havet og landet ”lukker”. Fly og
helikopter er meget dyre løsninger til
transport af byggematerialer.
Arktisk tørke
er en udfordring i Qaanaaq
Grønland er klimaforandringernes
”Ground Zero”. Det betyder, at
havisen nu ofte er for svag til hundeslæde- og gummigedskørsel og for
kraftig til jollefiskeri. I Qaanaaq er der
ikke ferskvand nok, så isfjelde smeltes
som supplement. Den svage havis
gør imidlertid kørsel med gummiged
stadig farligere, når der skal hentes
isblokke ind.
Vi skal tænke nyt i Qaanaaq, hvor
nedbøren er begrænset. Arktisk tørke
er en udfordring, når der skal prioriteres mellem drikkevand til privatkunder
og erhvervslivet, ligesom sneen ikke
kommer i de mængder vi troede, da vi
byggede vandkraftværket i Sisimiut.
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Tykke bøger er fast underholdningsinventar i rygsækken for nettet kan
drille. En kort tredages tur til Upernavik ender med at koste seks dage, da
vejret umuliggør mellemlanding på en
af mellemstationerne på vej hjem.

deres elforbrug. På nettet kan de
også sammenligne deres forbrug med
det typiske elforbrug rundt omkring
i Grønland, der arbejder på at blive
grønnere. Grøn energi udgør i dag 17
pct. af landets samlede energiforbrug.

Vil satse på
endnu mere grøn energi
Tålmodighed er en nødvendighed
i Grønland, hvor nat og dag flyder
sammen nord for polarcirklen. Alt efter
vejrforholdene flyttes din flyafgang, så
den dag du rejser, er du på stand-by,
klar til at rykke ud til lufthavnen med
kort varsel. Der skal bygges ”slack”
ind, og oplevelsen af spildtid kan
være voldsom. Naturen råder i klare
pastelfarver, der snyder afstandsbedømmelsen – der er meget længere
end du tror!

Godt 60 pct. af den el og varme
Nukissiorfiit sælger er fra vandkraft. I
2016 begynder vi at teste mulighederne for at bruge sol og vind sammen
med batterier med diesel som back
up, og elbiler er nu en del af vores
bilpark. Elbilerne er kommet for at
blive. Vi håber så, at sol og vind viser
sig robuste nok til vejret, og at det kan
hænge sammen økonomisk, så vi kan
sikre en stabil forsyning.

For at imødegå mange af de udfordringer, som afstandene og naturen
giver, kan Nukissiorfiit i dag centralt
aflæse målerne hos kunderne. To
gange om måneden for vand og
varme og i realtid for el. Forsyningen
kan også afbrydes på distancen og
kunderne kan time for time aflæse

Svejsning

OFFSHORE KONSTRUKTIONER
TIL VINDENERGI OG
HØJEFFEKTIV LASERSVEJSNING
Dansk industri efterspørger forbedret konkurrencedygtighed i forbindelse med fremstilling af store
konstruktioner, eksempelvis installationer til vindenergi.
Af M. Sc. Eng., Ph.D. Steen
Erik Nielsen, Project Manager,
Innovation in Welding
Technology, FORCE Technology
Vindenergi fylder i dag ca. 30% af
offshore sektoren og er i stadig vækst.
Ca. 15.000 er beskæftiget i denne
sektor. Til hovedaktørerne hører blandt
andet DONG Energy, Vestas, Siemens
m.fl. For at opretholde konkurrencedygtighed med henblik på at bevare og udbygge disse arbejdspladser i Danmark
påpeger man i branchen, at vindmøller
i fremtiden skal fremstilles i større serier,
og at man skal arbejde mod at få nedbragt omkostningerne med 40%.
Nytænkning af design og fremstillingsmetoder er påkrævet, og der
efterspørges udvikling af højeffektive produktionsprocesser samt nye
testmetoder for at skabe et teknologisk
forspring. Med nye produktionsfaciliteter på LWT, LORC og Fundament- og
Komponent Testcentret på Lindø Industri Park til en værdi af 20-40 millioner
DKK, er der skabt basis for at understøtte dansk industri på området.

Fuldskala mekaniske tests og
klimatests
Normer og standarder, der styrer design og fremstilling af store konstruktioner, er konservative. Derfor bliver
konstruktionerne ofte stærkt overdimensionerede, hvilket kan være med
til at fordyre fremstillingen. Fuldskala
mekaniske tests og klimatests kan
bane vejen for at udfordre gældende
normer og standarder, således at
”design for purpose” kan føre til nye
konkurrencedygtige design. Højeffektive samlingsmetoder, baseret på
højeffekt laser hybrid svejsning, kan
øge produktiviteten, og de er pt under
udvikling og test ved LWT.
FORCE Technology, LWT, en række
industrielle aktører og universiteter
arbejder lige nu sammen i forskellige
projekter, der understøtter udviklingen
af nye højeffektive fremstillingsmetoder, der bl.a. er baseret på LWT’s
højeffekt laserinstallation, hvor det
er muligt at udføre robotiseret laser
hybrid svejsning med op til 32 kwatt
laser effekt.

Projekt omkring fremstilling af
”bøttefundamenter”
Projektet ’Cost-Effective mass production of Universal Foundations for
large offshore wind parks’, er delvist
finansieret af Højteknologifonden,
og er et samarbejde mellem Universal Foundation, LIC Engineering,

Bøttefundament.
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Svejsning
FORCE Technology, DTU Wind, og
DTU Aalborg. Projektet omhandler
fremstilling af en bestemt type havvindmøllefundament - også kaldet et
’bøttefundament’. Fundamentet/bøtten
er en stålkonstruktion, som indeholder
store mængder traditionel svejsning.
Det er målet for Universal Foundation,
at dette fundament skal fremstilles
i så store serier, at automatiserede
højeffektive svejsemetoder kan tages i
anvendelse.
Fremstilling af
rørknudepunkter ved Jacketfundamenter
Projektet ’Offshore Wind Foundation
Node on an Industrial Scale’ der
er delvist finansieret af EUDP, er et
samarbejde mellem Siemens, Bladt
Industries og FORCE Technology.
Projektet omhandler fremstilling af rørknudepunkter og øvrige rørsamlinger
ved fremstilling af Jacket-fundamenter,
som er bygget op på basis af stålrør.
Også i fremstillingen af denne
konstruktionstype indgår der store
mængder traditionel svejsning. Det er
målet med projektet at kunne fremstille
knudepunkter i større serier ved automatiseret svejsning – og på sigt laser
hybrid svejsning.
Et nyt projekt er også
”Store konkurrencedygtige
konstruktioner”
Et nyligt påbegyndt projekt er ’Store
konkurrencedygtige konstruktioner’,
der primært er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Projektet er et samarbejde mellem en
række industrivirksomheder, universi-

teter, LWT, Fundament- og Komponent
Testcentret og FORCE Technology.
Store konstruktioner er i denne
sammenhæng offshore- og vindmøllestrukturer, svejste konstruktioner,
broelementer, jernbanekomponenter,
entreprenørmaskiner, materiel til
forsvaret mv.
De indgående materialer er primært
stål, beton og plastkompositter.
Projektet retter specielt fokus på
revidering af produktdesign, udvikling
af højeffektive produktionsprocesser og nye testmetoder, der kan
bidrage til en væsentlig nedsættelse
af fremstillingsomkostningerne. Ved
eksempelvis fremstilling af vindmøller
eller broelementer kan besparelser i
materialeforbrug, via enklere konstruktionsløsninger, betyde en reduktion af
fremstillingsomkostningerne på ca. 2030%. Laserhybridsvejsning har påvist
at svejseproduktiviteten kan øges 5-10
gange i forhold til traditionel svejsning.
I projektperioden vil de nye produktionsfaciliteter på LWT, LORC og
Fundament- og Komponent Testcentret
danne rammen om aktiviteterne.
Designoptimering
Designudvikling, dimensionering og
optimering heraf, er et samspil mellem
materialevalg, styrkemæssige beregninger og de fremstillingsteknologier,
som bliver anvendt. Gældende guidelines, normer og standarder danner
basis for den omkostningsoptimering,
som er rammen for designoptimering.
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Aktiviteterne vil omhandle:
•

•
•
•

Denne omhandler blandt andet:
•

•

•

Evaluering og optimering af nye
design på basis af materialevalg,
sammenføjningsmetoder samt
fuldskala mekaniske tests og
klimatests.
Udvikling af guidelines for nye
designkriterier som basis for fremtidige normer og standarder.

Materialevalg og sammenføjningsmetoder er væsentlige for fremstillingsomkostningerne. Store konstruktioner
i stål er typisk samlet ved traditionel
svejsning, der er udfordret af stor
konkurrence fra lavtlønslande, hvorfor
mere højeffektive svejsemetoder efterspørges af dansk industri.

Tilpasning af samlingsmetoder
i relation til nye/reviderede
designs.
Svejseprocedureudvikling i forbindelse med samlingsmetoder.
Pilotfremstilling af delkomponenter til fuldskalatests.
Udvikling af guidelines for nye
svejseteknologier som basis for
fremtidige normer og standarder

Fundament- og Komponent Testcentret
på Lindø Industri Park åbner med sit
testbord på 9 x 22 meter for fuldskala
mekaniske tests af store konstruktioner
eller konstruktionselementer. Belastningstests under træk, tryk, bøjning
og torsion tilbydes. Udmattelsestests i
kombination med korrosivt miljø er interessant for mange af de konstruktioner, der er fokus på i aktivitetsplanen.

Aktiviteterne vil omhandle:

•

Jacket-fundament.

Laser hybrid svejsning.

•

•

Fuldskala mekaniske tests af store
konstruktioner eller dele heraf.
Styrke- og brudmekanisk beregning sammenholdt med resultater
fra fuldskala mekanisk prøvning.
Tests og levetidsbestemmelse af
nyudviklede og kritiske komponenter.
Udvikling af guidelines for fuldskala mekaniske testmetoder, som
basis for fremtidige normer og
standarder

Klimatestfaciliteterne samme sted giver
med sit grundmål på 8 x 14 meter og
8 meter i højden, mulighed for test af
komponenter fra -38 til +60°C. Fugtkoncentrationen er i området 5-100%,
og der kan tilføres saltspray.

Svejsning
Af projektaktiviteter kan nævnes:
•

•

•

•

Fuldskala klimatest (inkl. kombinationer/cykliske ændringer
af klimatiske påvirkninger) af
større komponenter.
Fuldskala klimatest af nyudviklede og særligt kritiske
komponenter.
Levetidsbestemmelse på
baggrund af accelererede
klimatests.
Udvikling af guidelines for
klima testmetoder som basis
for fremtidige normer og
standarder.

Mange danske virksomheder
vil blive involveret i projektet.
Virksomhederne vil blive tilbudt at
deltage i en følgegruppe sammen
med øvrige interessenter. Herfra
har man mulighed for at påvirke
aktiviteterne i en retning, som er interessant for industri og viden centre. En del af virksomhederne vil
blive inddraget direkte med egne
konstruktioner og komponenter,
som kan testes eller sammenføjes,
enten som led i udviklingsarbejdet
eller som udvalgte demonstrationscases.
Samarbejde med nationale og
internationale viden institutioner
på de forskellige fagområder
vil være en væsentlig aktivitet.
Specielt samarbejde med danske
universiteter, hvor samtidig afvikling af kandidat-, master-, Ph.d. og
andre forskeruddannelser både
medvirker til hjemtagning og til
opbygning af viden. På testområdet er DTU Mekanik og DTU Byg
oplagte samarbejdspartnere. På
lasersvejseområdet er Aalborg
Universitet en oplagt partner. Af
øvrige danske mulige R&D samarbejdspartnere kan nævnes DTU
Wind (Risø, vindmøller), Dansk
Stålinstitut (materialer) og LORC
(nacelle tests). Hertil kommer, at
klassifikationsselskaberne er en
særdeles vigtig medspiller i projektet, eksempelvis DNV.

Svejsning

KJV ER NU PREMIUM PARTNER
FOR KEMPPI’S SVEJSEPRODUKTER
Fra februar i år har KJV fået
forhandlerstatus som premium
Partner og bliver hermed
landsdækkende forhandler af
Kemppi’s omfattende program
inden for MIG/MAG,- TIG,- og
MMS-svejsemaskiner.
KJV har gennem de senere år oprustet
på svejsesiden og lagerfører i dag et
stort udvalg af svejseudstyr, herunder
tilsatsmaterialer, sliddele, personlige
værnemidler og skæremaskiner.

Vi glæder os til at styrke vores maskinprogram med de robuste og driftsikre
maskiner fra Kemppi, siger Salgschef
for KJV’s svejseafdeling, Jesper Noesgaard. Det er avancerede maskiner
med stor brugervenlighed og fleksibilitet. F.eks. er det muligt at købe en ”rå”
Kemppi maskine og så tilvælge præcis
de funktioner, man har behov for. Vi
ser også en fordel i Kemppi’s stærke
servicenetværk, som blandt andet
omfatter kørende montører, der som
regel vil kunne løse eventulle proble-

Salgschef Kenneth Pedersen, Kemppi, (tv) ses her side om side med salgschef Jesper
Noesgaard fra KJV.

mer på stedet og dermed være med til
at mindske tabt driftstid.
Endnu en fordel er ifølge Jesper
Noesgaard Kemppi’s nyetablerede
teknologicenter på Lindø, hvor KJV’s
kunder efter behov vil kunne få
demonstrationer af Kemppi udstyr og
opstarttræning.
Kemppi’s salgschef Kenneth Pedersen
ser også frem til et gensidigt frugtbart
samarbejde. På produktsiden komplementerer vi hinanden rigtig godt,
da KJV har et stort udvalg af svejsetilbehør. Vi ser også en klar fordel
i KJV’s landsdækkende forhandlernet - herunder i Nordjylland og på
Lolland Falster, hvor vi hidtil har stået
relativt svagt. KJV råder også over
nogle dygtige svejseeksperter. Så alt
i alt betyder det, at begge parter har
fordelen af at kunne rykke endnu tættere på kunderne og yde en optimal
service og support, fastslår han.
BLY

GENERATIONSSKIFTE HOS
GRÅSTEN MASKINSERVICE A/S
For 24 år siden etablerede maskinbygger Eskild Abramsen Gråsten Maskinservice. Og som det nok er hørt før,så
fandt det succesrige iværksætteri sted
i familiens garage. Siden er det gået
hurtigt, og i dag er Gråsten Maskinservice en virksomhed, der leverer specialudviklede maskiner til kunder i Europa,
Asien og det amerikanske kontinent.
Grundlæggerens søn, René
Abramsen tager over
Sønnen René Abramsen er uddannet
i familievirksomheden. Han har været
i ”mesterlære” som maskinarbejder
her gennem nogle år, og tiden er den
rigtige til, at han kan tage over og
sætte sig i spidsen for selskabet, siger
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Eskild Abramsen. Udover
at fremstille specialmaskiner til industrien, bliver der
også arbejdet med drejeog fræseopgaver i stål,
aluminium, rustfrit og plast,
lige som man udfører
planslibning i petion på
avancerede CAD/CAM
systemer.

René Abramsen overtager ved generationsskifte Gråsten
Maskinservice A/S. Men Eskild Abramsen vil dog fortsat
være en del af staben på 15 medarbejdere.
Foto: Kasper Roed, Click Sønderborg.

Svejsning

NYT SYSTEM TIL
SVEJSEDOKUMENTATION
OG ANALYSE
Fronius har med WeldCube
udviklet et nyt system,
der hjælper brugere af
svejseproducentens digitale
strømkilder til at få et konstant
overblik over samtlige
svejseteknologiske data.

Dokumentation og analyse af proces
data er af stadig større betydning
inden for svejseteknologi. Når alt kommer til alt, så er det kun med komplet
præcision og gennemskuelighed, at
man vil kunne realisere sine mål om
at optimere svejseprocesserne, siger
Marion Rauch fra Fronius.

bedømme en anseelig mængde data.
Det gælder strøm, spænding, trådhastighed, tid, buelængde, dynamisk
korrektion og job numre, hvilket både
kan være i forbindelse med manuelle
svejseopgaver og robotsvejsning.

Data bliver efterfølgende visualiseret,
så man får en korrekt analyse. Herefter vil man via en web browser få vist
resultaterne på en bærbar computer
eller andet mobilt udstyr.
Med Plug & Play vil man uden videre
kunne installere WeldCube. Og når
først systemet er i drift, behøver man

ikke tænke på vedligeholdelse. Er der
opdateringer får man dem sendt, og
man vil uden større problemer selv
kunne installere dem.

Videre fremhæves det fra Fronius, at
man med WeldCube i ”real time” vil
kunne dokumentere de aktuelle værdier for en strømkilde - i forhold til den
enkelte maskine og på et overordnet
plan. Dertil kommer, at svejseren
løbende vil kunne styre og bedømme
ekstra data, eksempelvis forbrug af
gas, tråd og energi.
BLY

Det er med dette i tankerne, at vores
svejsespecialister har udviklet WeldCube. Systemet forbinder op til 50
strømkilder. Det udfører løbende
kvalitetssikringer og beregninger, lige
som det evaluerer et meget stort antal
parametre. Det betyder, at man kan
opnå forbedrede og meget pålidelige
resultater i produktionsprocesserne.
Løsningen med WeldCube tager
udgangspunkt i en industri PC’er, (IPC),
med integreret software. Via et netværk
vil systemet kunne forbindes med op
til 50 strømkilder. Det er kompatibelt
med alle serier af digitale strømkilder
fra Fronius, med DeltaSpot, og med
den intelligente TPS/i svejseplatform.
Derved vil man kunne dokumentere og

WeldCube er et nyt system fra Fronius, der kan hjælpe til at få overblik over en
lang række svejse data.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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VI SES PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
DEN 20. – 21. MAJ 2016
DSL og Dansk NDT Forening lægger igen op til et spændende seminar,
hvor en række brancherelevante emner er på tegnebrættet.
Seminaret samler alle grene af svejse- og NDT
branchen på kryds og tværs, og byder derfor
på rig lejlighed til at sparre med andre fagfolk
omkring tekniske løsninger, udfordringer og
brugererfaringer.

Der vil begge dage være en række inspirerende
foredrag på programmet, hvor fageksperter
præsenterer nye teknikker og udviklinger inden for
såvel svejsning som NDT.

Foreløbigt program:
•

Trends inden for svejsning, ifølge Fronius forsknings- og udviklingsdirektør Heinz Hackl

•

Svejsemaskinens synergilinier – hvordan får jeg som bruger det optimale ud af dem

•

Reelt acceptable svejsefejl – hvad kan man i virkeligheden acceptere?

•

Normer, regler og best practice i medicinal- og fødevareindustrien

•

Hygiejnisk design af procesudstyr til levnedsmiddelindustrien

•

Passivisering og andre teknikker til overfladebehandling

•

Induktionslodning

•

3D-print i metal

•

Hvordan påvirker jeg kommende normer og standarder

•

Certificering af NDT-personale

•

Anvendelse af AVG/DGS ved ultralyd – set fra et brugersynspunkt

•

Nye miljøvenlige teknologier inden for PT og MT

•

Anvendelse af ultralyd i forbindelse med tribologi

•

3D-scanning af tanke og rør

•

Sampling phased array – TFM

•

Erfaringer fra arktiske egne - kedel på Svalbard

Der tages forbehold for ændringer.
I forbindelse med seminaret afholdes årsmøde i NDT-Foreningen og generalforsamling for DSL

HUSK ET KRYDS I KALENDEREN VED DEN 20. – 21. MAJ 2016!
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Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 20. og lørdag den 21. maj 2016
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Denne tilmelding mailes eller faxes til:
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL			
Tlf.:
Park Allé 345						
Fax nr.:
2605 Brøndby						e-mail:
Att.: Monica Wenøe					web:

4061 3090
4326 7011
dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

Jeg er medlem af DSL og/eller NDT-Foreningen		

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

Firma: 	     					
Navn: 	     					
Adresse: 	     					
Postnr., by:	     					

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

Sæt kryds i de ønskede!
1a) Seminardøgn inkl. årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 20.-21. maj 2016)
Seminar, overnatning, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe
a) Medlemspris DKK 4.950,-			b) Ikke-medlemspris DKK 5.340,- (inkl. årskontingent)

Alternativ:
1b) Konference uden årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 20.-21. maj 2016)
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 19. maj til fredag DKK 1.025,b) Ekstra overnatning lørdag den 21. maj til søndag DKK 975,-

3)

Tillæg for ledsager
Ledsager: DKK 750,Ledsagernavn:      
Inkl. årsmiddag fredag aften, vin under middagen, overnatning og frokost
Deltagelse i ledsagerarrangement fredag 20. maj ca. kl. 9.30 – ca. 14: Tur til Christiansfeld med guidet
rundvisning og efterfølgende frokost Pris DKK 250,-.

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 2. maj 2016
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DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, FORCE Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Thomas Bertram, DONG Energy Wind Power
Peter Villumsen, TechCorr Europe ApS
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Dansk Svejseteknisk
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Indkaldelse til Ordinær
Generalforsamling i
Dansk NDT Forening
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Jørgen Hilsøe, Endotest A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:

I forbindelse med seminaret på Koldingfjord afholder DSL ordinær generalforsamling fredag den 20. maj 2016 kl.
17.00 med følgende dagsorden:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning for det
forløbne år
Aflæggelse af DSL’s regnskab for
år 2015 for godkendelse og orientering om DSL’s budget for 2016
Fastsættelse af medlemskontingenter for 2017
Eventuelle forslag fra medlemmer
– forslag skal være modtaget af
DSL’s bestyrelse inden 4. maj 2016
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Eventuelt

Steen Ussing, Formand

I forbindelse med seminaret på Hotel
Koldingfjord afholder Dansk NDTForening ordinær generalforsamling
fredag den 20. maj 2016 kl. 16.15
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forsamlingens godkendelse
af beretning og beslutning af
descharges for bestyrelsen
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen
eller medlemmer - forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest den 4.
maj 2016
5. Valg af medlemmer til
Styregruppen
6. Eventuelt
Jørgen Hilsøe, Formand

Formand Jørgen Hilsøe, Endotest A/S
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, TechCorr Europe ApS
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS

Sekretariat:
Monica Wenøe,
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, TechCorr Europe ApS
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, FORCE Technology

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2016

René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

IIW International Institute of Welding.

Nr. 2

25. april

18. marts

Svejsning i Europa

Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer

Nr. 3

12. juni

18. maj

Reparation og vedligehold

Nr. 4

31. august

2. august

Automatisering

Nr. 5

27. oktober

22. september

Aktuelle og fremtidige
svejsetrends

Nr. 6

12. december

14. november

NDT
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af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Svejsning

TechCorr Europe ApS holder officiel
indvielse af sit nye hovedkontor i Danmark
Åbent hus hos Techcorr den
11. marts fra kl. 11 – 17 på
Unionsvej 6 i Køge.

Direktør Peter Villumsen og hans stab
glæder sig til at byde velkommen på
den nye adresse i Køge, hvor der dagen i gennem bliver budt på lidt godt
til gane og mave.
Vi fejrer på én og samme tid indvielsen af vores nye hovedkontor i
Danmark, og at vi netop har opnået
fuld fleksibel akkreditering – nr. 566
i henhold til DS/EN ISO 17025. Det
betyder, at vi nu kan udføre NDT på
alle konstruktioner efter eksempelvis
DS/EN ISO 1090-2 og PED systemer.

TechCorr Europe indvier sit nye domicil i
Køge den 11. marts 2016.

Indvielsen vil også være en god
lejlighed til at netværke bredt med folk
i NDT branchen, og til at høre mere
om vores brede vifte af NDT ydelser,
lige som vi gerne er til rådighed med
demonstration af udstyr og teknikker,
siger Peter Villumsen.
BLY

På dagen vil interesserede få lejlighed til
at høre mere om virksomhedens teknikker
og ydelser – herunder NDT inspektion af
tankanlæg.

TIG-lignende svejsesøm med en MIG/MAG svejsemaskine
DUO PLUS™ fra Migatronic er standard i to nye paneler til den hårdføre
lille Omega Yard 300, som svejsevirksomheden lancerede for et lille års tid
siden.
Funktionen sikrer øget kontrol med
smeltebadet og reducerer tilførslen af
varme. Det giver svejsesømmen en
jævn overgang til grundmaterialet,
som svejsede man med en TIGmaskine, siger produktchef Torben
Henriksen. DUO PLUS™ er en funktion
til automatisk sammenkobling af to
svejsefrekvenser i MIG-svejsning,
specielt til bundstrenge i f.eks. åbne
fugegeometrier.

Vil man skifte mellem processerne og
både kunne svejse MIG og MMA,
kan dette uden videre lade sig gøre
med et MMA-kit, og man slipper for
at skulle skifte svejseslange, tilføjer
Torben Henriksen.
BLY
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Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening
Parkalle 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

FÅ PERFEKTE SVEJSERESULTATER DER KAN
SES PÅ BUNDLINJEN
Forsyn dig med alt i svejsetilsats og få tung teknisk sparring af
specialister, der ved, hvilke knapper der skal skrues på for at
optimere svejseprocesserne og øge produktiviteten.
Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308.
www.lemu.dk

