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Svejsning

Europa løber tør for 
kvalificeret arbejdskraft.

Hos Dansk Metal har vi lavet en 
analyse, som viser, at det efterhånden 
er svært at finde kvalificeret arbejds-
kraft i og udenfor Danmarks grænser. 
Det er derfor tvingende nødvendigt at 
sætte ind med et uddannelsesløft fra 
ufaglært til faglært.

Flere lande med Tyskland i spidsen har 
historisk lav ledighed, alt imens den euro-
pæiske arbejdsstyrke forventes at falde 
med 15 millioner personer frem mod 
2030. Dette er med til at øge risikoen 
for, at vi kommer til at mangle arbejds-
kraft i de danske industrivirksomheder.

I årene op til finanskrisen opstod der 
flaskehalse på det danske arbejds-
marked. Og en følge af dette var, at 
der blev hentet arbejdskraft hertil fra 
andre – især østeuropæiske lande. 

I dag er der igen tegn på begyndende 
flaskehalse i såvel industrien som i 
byggeriet. Og vi kan forudse, at det vil 
blive vanskeligt at skaffe arbejdskraft 
fra udlandet, fordi situationen er den 
samme flere andre steder i Europa.

I Tyskland, Spanien og Polen for-
venter man, at antallet af personer i 
den arbejdsdygtige alder falder med 
henholdsvis 5,5 mio., 2,5 mio. og 3,0 
mio. personer frem mod 2030.

Sammenligner man ledigheden ud fra 
Eurostats tal, er den i Danmark 6,4 
procent, hvilket er lavere end det euro-
pæiske gennemsnit på 8,2 procent. I 
Tyskland er ledigheden helt nede på 
4,1 procent. Dette er historisk lavt og 
et tegn på, at det tyske arbejdsmarked 
er under pres.

Hvis vi skal undgå et massivt kom-
petence-mismatch på det danske 
arbejdsmarked, er det afgørende, at 
flere ufaglærte får en efteruddannelse 
– særligt når man tager den demogra-
fiske udvikling i betragtning. Og det 
er stadig uhyre vigtigt, at vi i Danmark 
gør os fuldstændig klart, at vi i høj 
grad selv har ansvaret for at uddanne 

fremtidens arbejdskraft, hvilket jeg 
mener, vi har forsømt længe.

Ifølge en rapport fra Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd (AE) kommer 
den danske jern- og metalindustri til 
at mangle op imod 30.000 faglærte 
i 2025. Og det er en mangel, som 
ifølge AE’s rapport hvert år vil koste 
Danmark 26 milliarder på BNP.

Vi oplever, at der hos virksomhederne 
er travlhed og pres på for at kunne føl-
ge med tilgangen af ordrer. Og det er 
bestemt positivt, at der er godt gang i 
industriproduktionen i Danmark. Men 
det må ikke gå ud over virksomheder-
nes fokus på efteruddannelse.

Kun fire ud af ti tillidsrepræsentanter i 
Dansk Metal oplever, at den virksom-
hed, de arbejder på, er optaget af at 
efteruddanne medarbejderne.  I for-
hold til tidligere er det en ret markant 
nedgang. Og det er altså helt skævt, 
at vi ikke har tilstrækkeligt fokus på den 
arbejdskraft, der skal løfte eksportindu-
strien og være med til at øge konkur-
rencekraften i den hjemlige industri.

Af Cheføkonom i Dansk Metal 
Thomas Søby
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Gasleverandøren til 
alle dine behov

Vi tilbyder altid: Vores beskyttelsesgasser
• Høj kvalitet
• Enkle gasvalg
• Høj leveringssikkerhed
• Digitale kundeløsninger
• Adgang til brancheekspertise
• Service — når og hvor du har  

brug for det

Air Liquide Danmark A/S
www.mygas.airliquide.dk • www.airliquide.dk 

Kundeservice Tlf: 76 25 25 95

Nyt logo — men samme fine sortiment 
af gasser, tjenesteydelser og udstyr

Air Liquide fornyr sig og får en ny grafisk profil med et nyt logo. 
Vi fortsætter med at levere gas af højeste kvalitet.

• Høj renhed
• Perfekt overflade
• Stor fleksibilitet

ARCALTM Prime
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Svejsning

Prognoser peger samstemmende på, at vi inden for en 
overskuelig fremtid vil stå i en situation, hvor der vil mangle 
arbejdskraft inden for en lang række håndværksfag. 

Af Chefkonsulent Jørgen Bo 
Nielsen, Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg, 
Industriens Uddannelser

I løbet af de næste 10 år kan vi se 
frem til en ændret sammensætning 
af arbejdsstyrkens uddannelser. Det 
vil betyde, at der i 2025 bliver færre 
ufaglærte og faglærte i industrien. 
Modsat er der en fortsat stigning i 
antallet af personer med en gymnasial 
og videregående uddannelse.

Denne udvikling forløber parallelt med, 
at der forventes en stigning i arbejds-
udbuddet med 180.000 personer. Det 
vil således ikke være et problem at 
skaffe arbejdskraft, men så sandelig at 
skaffe kvalificeret arbejdskraft. De mest 
pessimistiske prognoser peger på, 
at vi kan forvente at mangle op mod 
70.000 med en faglært uddannelse.

Nødvendigt at sætte ind på flere 
fronter for at vende udviklingen
Det siger sig selv at mangel på 
kvalificeret arbejdskraft med de rette 
kvalifikationer kan få stor betydning for 
samfundsøkonomien og vil bremse virk-
somhedernes vækst. Det er et scenarie, 
som nødvendiggør handling på flere 
fronter. Organisationerne på industri-
ens område gennemfører af samme 
grund kampagner, der skal sikre fremti-
dens kvalificerede arbejdskraft. 

Det gælder f.eks. kampagnen ”Hands-
On”. Denne kampagne har siden 
2013 kørt på folkeskoler, på sociale 

medier, i forbindelse med DM Skills 
mm. Alt sammen ud fra et mål om at 
få endnu flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse inden for industri-
ens område.  

Erhvervsuddannelse for alle 
som kan og vil
Det sker i en tid, hvor erhvervsuddan-
nelserne tager afsæt i en reform med 
overskriften: Erhvervsuddannelser for 
alle som kan og vil.

Med reformen er der taget en række 
skridt til at hæve niveauet i uddannel-
serne og gøre dem mere tillokkende 
for de unge. Det sidste bl.a. ved at 
skabe et ungdomsmiljø på erhvervs-
skolerne, som kan matche det miljø, 
gymnasierne tilbyder. 

Adgangskrav til 
erhvervsuddannelserne
Reformen har indført adgangskrav 
til erhvervsuddannelserne. For at 
begynde på en uddannelses grundfor-
løb skal man have mindst 2 i matema-
tik og dansk.

LØFT I DE FAGLIGE 
UDDANNELSER SKAL 
TILTRÆKKE FLERE UNGE



 KJV har øget min 
svejse-effektivitet 
markant  

 KJV har optimeret min svejsning  
og opgraderet min maskinpark.

Nu svejser jeg med en markant højere 
hastighed, opnår en mere ensartet finish  

- og det er blevet lettere at udføre de 
teknisk krævende processer.  

Henrik Knudsen, Værkfører
Borris Karosserifabrik A/S

Fast Mig M

Kontakt os for:
• Maskindemonstrationer
• Opstartstræning
• Serviceeftersyn
• Validering

Ring til vores 
Svejseafdeling på 

tlf 4698 6618

Kempact RA
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Svejsning

Med reformen er der åbnet for, at de 
faglige udvalg kan stille specifikke 
krav, for at eleven kan forsætte på ud-
dannelsens hovedforløb. En elev, som 
vil fortsætte på smedeuddannelsens 
hovedforløb, skal have bestået fagene 
matematik, engelsk og dansk på F-
niveau og fysik på E-niveau. Lignende 
krav er der sat på en række beslæg-
tede uddannelser som person- og 
lastvognsmekaniker, industritekniker, 
og skibsmontør. 

Med reformen er der også en tydelig 
opfordring til de faglige udvalg om, at 
der skal etableres mulighed for at gen-
nemføre uddannelserne som såkaldte 
EUX-forløb. 

EUX betyder, at man samtidig med 
svendebrevet opnår en studenterek-
samen. Denne del af reformen synes 
at have været en oplagt succes. 

For her to til tre år efter at reformen 
er trådt i kraft, ser vi en markant 
stigning i antallet af elever, som har 
valgt EUX.

En blanding af teori og praktik
Erhvervsuddannelser er kendetegnet 
ved at være såkaldte vekseluddan-
nelser, hvor uddannelsesforløbet er en 
blanding af teoretisk undervisning på 
en erhvervsskole og praktisk uddan-
nelse i en virksomhed.

På industriområdet har organisatio-
nerne gennem de seneste år gjort en 
stor og nødvendig indsats for at sikre, 
at der er et tilstrækkeligt antal praktik-
pladser til rådighed. Dertil kommer, at 
der med vedtagelsen af de såkaldte 
trepartsaftaler er taget initiativer til at 
sikre, at alle områder af erhvervsud-
dannelserne med tiden opnår det 
nødvendige antal praktikpladser.

Indsats for at 
smedeuddannelsen afspejler 
metalindustriens behov
Organisationerne med ansvar for 
smedeuddannelsen - Dansk Industri, 
Dansk Metal og Arbejdsgiverne - har 
gennem de seneste år arbejdet med 
at tilpasse smedeuddannelsen, så den 
modsvarer de behov, der er i virksom-
hederne. 

Uddannelsen har en varighed på fire 
en halvt år og ved EUX-forløb fem år. 
Eleverne begynder typisk uddannel-
sen på skole i det første grundforløb 
(GF1). Dette forløb varer 20 uger og 
er et bredt erhvervsintroducerende 
forløb, hvor eleverne har en række 
grundlæggende discipliner og praktisk 
fag. Inden afslutningen af det første 
grundforløb vælger eleverne uddan-
nelsesretning og kan derefter starte på 
grundforløb to, (GF2). 

Fra DM Skills i Aalborg.



NYHED!
Vi har et fuldt sortiment af GE videoprobes (endoskop) 
på alle prisklasser der passer til alle budgetter

Ring for en 
uforpligtende 

snak eller aftal 
en demo:

Sverige Sapos AB + 46 702465923 www.saposinspekt.se

Danmark Sapos IVS + 45 24659265 www.saposinspekt.dk

 Hurtige reparationer
 Udlejning 
 Lager af maskiner og linser
 20 års erfaring

CRxVision er en af de hurtigste og bedste 
svejseinspektion CR scanner der findes på 
markedet idag, med en fremragende opløsning 
der imødekommer selv de strenge krav i 
henhold til både Klasse A og B i ISO 17636-2 i 
tillæg til ASTM og ASME svejsestandarder. 

Scanneren leveres med GE’s Rhythm software 
med innovative filters og funktioner der giver 
en hurtig og effektiv inspektion med svar på 
sekunder om en svejs er godkendt. 7 stk solgt 
i Norge til Svejseinspeksjon off-shore.

For mere information kontakt 
Ståle von Krogh + 47 97 100 500

NYHED!
Sapos IVS er nu distributør af General Electric 
X-Ray udstyr og film i Danmark.
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ECNDT 2018 conference sponsors
Sponsorship & exhibition

 Second invitation

12th ECNDT 2018, June 11 – 15
Swedish Exhibition & Congress Centre

Gothenburg, Sweden

ECNDT FLYER maj 2016 A4.indd   3 2016-05-25   08:43

Dette andet grundforløb er målrettet 
en konkret uddannelse, og eleverne 
arbejder med emner, som er relateret 
til uddannelsen i kombination med 
mere almene fag. 

I Smedeuddannelsens GF2 arbejder 
eleverne med smederettede temaer 
som svejsning, skæring, valsning 
og bukning. Det afsluttes med en 
grundforløbsprøve, og denne skal 
bestås for at eleven kan fortsætte i 
hovedforløbet.

I hovedforløbet kan smedeeleverne 
vælge mellem forskellige specialer som 
klejnsmed, smed rustfast, smed maritim, 
energiteknik, eller de lidt kortere uddan-
nelser svejser og smed bearbejdning. 
 
Eleverne kan desuden vælge at tage 
uddannelse i de såkaldte talentspor. 
I talentsporet bliver en stor del af 
skoleundervisningen gennemført på 
højere niveau, og eleven har mulighed 
for at vælge særlige fag inden for 
projektledelse og organisering, eller 
fag indenfor f.eks. kvalitetsstyring af 
svejsearbejde. 

Talentsporstanken på smedeområ-
det er relativt ny, og på nuværende 
tidspunkt er der kun får skoler, som 
er begyndt på talentsporsforløb. Ikke 
desto mindre synes der at være store 
forventninger til modellen.

Udover det egentlige talentspor får 
alle smedeelever tilbud om tilvalg af 
udvalgte fag på højere niveau end det 
obligatoriske. 

Specialefag med mulighed for 
faglig fordybelse
I erkendelse af at rigtig mange 
gennemfører en gymnasial uddan-
nelsen for efterfølgende ikke at bruge 
denne, er der på smedeuddannel-
sen indført ”studentermerit”. Denne 
betyder, at eleven kan gennemføre 
uddannelsens skoledel og praktikdel 
på et kortere forløb.

Gennem smedeuddannelsens skoledel 
i hovedforløbet vælger eleven selv 
6 af de 35 ugers undervisning i et 
katalog af valgfri specialefag. Der er 
således mulighed for faglig fordybelse 
inden for et konkret område, eksem-
pelvis svejsning inden for en specifik 
proces. Og her er der så mulighed 

for at erhverve svejsecertifikat i regi af 
”skolecertificeringsordningen”. Andre 
muligheder kan være fag inden for 
ventilationsteknik, materialeforståelse 

eller måske svejsekoordinering, et 
område der gøres en løbende indsats 
for at udbygge.

Fakta om smedeuddannelsen:

Samlet varighed 4,5 år (EUX 5 år).
Skoledel 2 gange 20 ugers grundforløb – 35 ugers hovedforløb.
Mulighed for 4 ugers faglig påbygning.
Uddannelsen udbydes på 29 skoler. 
Pr januar 2017 er ca. 2220 i gang med en uddannelse til smed.



Advantages beyond welding

Revolutionize the way you work with 
WeldEye Welding Management Software.

www.weldeye.com Insight Creates Value

weldeye-print-ad-magazine_A4.indd   1 17.1.2017   9:08:38
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Standarder er blevet et 
fælles sprog, som tales over 
hele verden. Et sprog som 
bruges til samhandel og 
forretningsudvikling. Derfor 
er 99 % af de standarder, 
der udkommer i Danmark, 
europæiske eller internationale 
standarder.

Af Seniorkonsulent Carsten 
Kudahl, Dansk Standard

Tilbage i tiden - inden midt-firserne 
- blev der udviklet mange nationale 
standarder. Og standarderne blev i 
vid udstrækning brugt til at beskytte 
de nationale virksomheders marked. 
Denne brug af standarder blev der i 
Europa gjort op med ved etableringen 
af det Indre Marked, der blandt andet 
baseres på vidtforgrenet europæisk 
lovgivning, som understøttes af frivil-
lige europæiske standarder. Da alle 
europæiske standarder skal udgives 
som nationale standarder, og da det 
samtidig er en regel, at der ikke må 
eksistere nationale standarder, som 
er i konklift med de fælleseuropæiske 
standarder, er den protektionistiske 
standardisering reelt et overstået 
kapitel i Europa.

Det stopper imidlertid ikke med fælles 
europæiske standarder. Næste skridt 
er taget ved, at flere og flere euro-
pæiske standarder gøres identiske 
med de internationale standarder. 
Denne udvikling tager udgangspunkt 
i de samarbejdsaftaler, som de 
europæiske standardiseringsorganisa-
tioner CEN (European Committee for 
Standardization) og CENELEC (Euro-
pean Committee for Electrotechnical 

Standardization) har med de interna-
tionale standardiseringsorganisationer 
ISO (International Organisation for 

Standardisation) og IEC (International 
Electrotechnical Committee). 

STANDARDISERINGEN 
GÅR HÅND I HÅND MED 
GL   BALISERINGEN 

Fakta: Antal europæiske standarder ultimo 2016, der er identiske med internationale standarder.

Total antal EN 
standarder

EN identiske 
med ISO/IEC

Rene EN 
standarder

CEN: 16272 5217 
(32%)

11055  
(68%)

CENELEC: 7064 5081 (72%) + 410 
modif. IEC-st.  

(6%)

1573 
(22%)

Carsten Kudahl.



Machine tools of tomorrow

vtm2017.dk

I metal- og maskinindustrien 
kan du regne med én ting: Forandring

Arrangører og samarbejdspartnere:

28. februar til 3. marts 2017 i Odense Congress Center - midt i Danmark
Åbent dagligt kl. 8.30 - 16.00 og torsdag til kl. 18.30

Velkommen til en verden med metal!
130 udstillere byder velkommen og præsenterer 
maskiner og teknologi i verdensklasse.

Vel mødt til branchens egen messe i Danmark og til en 
verden med metal. Bestil dit adgangskort på www.vtm2017.dk

Vi glæder os til dit besøg.
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International standardisering 
byder på nye udfordringer
Udviklingen fra at arbejde i det 
europæiske standardiseringsmiljø 
til i højere grad at fokusere på den 
internationale standardisering byder 
på en række nye udfordringer. For det 
første er den internationale stan-
dardisering ikke knyttet til regional 
lovgivning, som det er tilfældet for en 
ganske betydelig del af de euro-
pæiske standarder. Det betyder i 
praksis, at de europæiske deltagere 
i den internationale standardisering 
har en særlig opgave i at få tilpas-
set standarderne til lovgivningen 
i Europa. Dernæst er der nogle histori-
ske beslutninger, som skaber særlige 
udfordringer for virksomheder, der 
arbejder med international standardi-
sering. Her kan nævnes de elektriske 
systemer, som i Europa opererer med 
50 hertz, mens der i USA anvendes 
60 hertz. Endelig er der forskellige 
traditioner, som står i vejen for fælles 
internationale løsninger. Eksempelvis 
har udviklingen af en standard for 
certificering af svejsere tydeliggjort de 
forskellige traditioner i USA, Europa 
og Japan med hensyn til tilrettelæg-
gelse af prøvning, gyldighedsperiode 
og prøvningsfrekvens. 

Industrier med stort behov for 
internationale standarder
For nogle industrier er det særligt 
tydeligt, at europæiske standarder 
ikke er nok. Der er behov for inter-
nationale standarder.  Det er f.eks. 
tilfældet på markedet for medicinsk 
udstyr, hvor især de verdensom-
spændende virksomheder, der er 
engageret i standardiseringsarbejdet, 
foretrækker standarder, der matcher 
kravene i både Europa, USA og de 

vigtigste asiatiske markeder. Også på 
svejseområdet er der en klar præfe-
rence for internationale standarder. 
Ser man på porteføljen af europæiske 
standarder, som er udviklet inden 
for rammerne af CENs svejsekomite 
(CEN/TC/121), er der fokus på inter-
nationale standarder. Og ca. 90% af 
de europæiske svejsestandarder er i 
dag identiske med de internationale 
ISO standarder. 

Samtidig med at nogle brancher har 
præference for internationale stan-
darder, er der andre brancher, hvor 
ambitionen om at udvikle interna-
tionale standarder, som er identiske 
med europæiske standarder, er uhyre 
vanskelig at realisere. Det ses for 
eksempel på stålområdet, hvor det 
på trods af materialernes forholdsvis 
ensartede karakter ikke er lykkedes 
at udvikle internationale standarder, 
idet nummereringssystemerne bygger 
på forskellige traditioner. Det kan 
skyldes, at stålindustrien selv ikke har 
en interesse i at harmonisere kravene 
for at beskytte sine hjemmemarkeder. 
Det giver derfor anledning til udfor-
dringer, når man i de internationale 
standarder for svejsning har behov 
for gruppering af stål i relation til 
svejsetekniske forhold. Man er f.eks. 
nødt til at orientere sig i tre tekniske 
rapporter for at oversætte den interna-
tionale gruppering i ISO/TR 15608 
til henholdsvis europæisk, amerikansk 
og japansk stål.

Der er også eksempler fra stålom-
rådet, hvor der kan spores en vis 
grad af modvilje mod etablering af 
en europæiske standard i bestræbel-
serne på at beskytte det nationale 
hjemmemarked. Det ses f.eks. på 

den langsommelige revision af den 
europæisk standard for armeringsstål 
til beton, som nu har været undervejs 
i årtier. Og der er ikke udsigt til, at 
standarden bliver færdiggjort i den 
nærmeste fremtid. Med det in mente 
så har det internationale perspektiv 
meget lange udsigter. 

Disse eksempler illustrerer på sin vis, 
at historien gentager sig. Standardise-
ringsarbejdet er igen blev stedet, hvor 
brancher eller industrier kæmper for at 
fastholde markedsandele, og forsø-
ger at sætte spillereglerne gennem 
standarder, der tager udgangspunkt i 
egne interesse.  

Englændernes udtræden af EU og 
Trumps angreb på frihandelsaftaler 
skaber en øjeblikkelig usikkerhed 
om de resultater, der er skabt – bl.a. 
gennem udviklingen af fælles stan-
darder. Vil BREXIT betyde, at det 
engelske standardiseringsorgan BSI, 
genindfører den berømte BS 5500 for 
trykbeholdere i stedet for den fælles-
europæiske EN 12345-serie. BS 5500 
var i sin tid en af de mest anvendte 
standarder på verdensplan og har 
til en vis grad dannet model for det 
europæiske arbejde.

Ind til videre har BSI som reaktion på 
folkeafstemningen tilkendegivet, at de 
fortsat ønsker at være et ligeværdigt 
standardiseringsorgan i den europæi-
ske region. Det er på den baggrund 
vurderingen, at standardiseringen er 
så grundfæstet i den globale samhan-
del, at selv store politiske begivenhe-
der på den lange bane ender som 
krusninger i vandoverfladen på vejen 
mod flere internationale standarder.

Fig.: Tekniske rapporter for europæisk, amerikansk og japansk stål i relation til den internationalt valgte gruppering.

ISO/TR 15608 Welding – Guidelines for a metallic materials grouping system

ISO/TR 20172, Welding — 
Grouping systems for materials — 
European materials

ISO/TR 20173, Welding — 
Grouping systems for materials — 
American materials

ISO/TR 20174, Welding — 
Grouping systems for materials — 
Japanese materials
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During the last decade, 
there has been an 
escalating pace of 
change in technology. 
These changes involve 
the welding equipment, 
process technology and 
automation options as 
well as the global shift in 
manufacturing to “low 
cost” economies. 

By Emeritus Professor 
John Norrish, University of 
Wollongong, Australia

The trend is likely to continue for the 
foreseenable future although better utili-
sation of the technology options may re-
sult in more manufacturing opportunities 
for counties with highly skilled labour 
forces, higher standards of occupational 
health and safety and well developed 
quality assurance practices. This review 
will discuss some of the developments 
which are likely to affect the future 
trends in welding fabrication, and the ef-
fect they may have on the global metal 
manufacturing marketplace. The main 
focus here is on the arc welding proces-
ses, since they are likely to continue to 
dominate the metal fabrication field.

Materials
The common engineering materials 
are well established, as well as the 

joining technologies used for the 
fabrication of engineering structures 
are. Increasingly improvements in 
strength to weight ratios have been 
sought, and this has led to the incre-
ased adoption of Titanium alloys in 
aerospace, aluminium and magnesium 
alloys in automotive applications, high 
strength low alloy steels in transport 
and construction equipment, and high 
strength steels such as TRIP, TWIP 
and dual phase steels in automotive 
fabrication. The joining of most of 
these materials in the production 
environment is generally straight-
forward, if a careful control of the 
welding parameters is maintained. For 
example titanium alloys are prone to 
contamination from oxygen and nitro-
gen which may cause embrittlement; 
the solution is good inert gas shielding 
either using glove boxes or trailing 
gas shields in the case of GTAW. High 
strength low alloy and quench and 
tempered steels require careful control 
of heat input to avoid degradation of 
the parent metal properties in the heat 
affected zone but at the same time 
avoiding the risk of Hydrogen Assisted 
Cold Cracking (HACC) in the weld 
and parent plate of higher strength, 
high carbon equivalent grades. The 
automotive steels such as TWIP, TRIP, 
Dual Phase and Boron containing hot 
forming grades may often develop 
their strength during forming and mini-
misation of heat input is often neces-
sary. Whilst the forming and joining 
operations may be precisely control-

led in production the repair welding 
of crash damaged vehicles presents 
some challenges and is the subject of 
ongoing research.

Emerging materials with excellent pro-
perties include Functionally Graded 
Materials (FGR) and High Entropy Al-
loys (HEA). These materials are likely 
to be needed in the future. But the 
joining technology required is not well 
developed, especially for HEA’s. 

Welding Equipment
In the arc welding field electronic 
power control has largely replaced 
conventional transformer designs. In 
particular the primary rectifier – inver-
ter system offers improved electrical 
efficiency and flexibility of control. The 
basic design platform of these so cal-
led “inverters” is likely to be retained 
but semiconductor developments may 
improve cost and availability. Attempts 
to simplify the setting of the equipment 
are not new; the concept of “one 
knob” control of GMAW systems was 
developed in the 1960’s1 and was 
later extended by the introduction of 
“synergic control”. The concept has 
been continually improved with the in-
troduction of digital signal processors. 
These systems are now widely used 
internationally. They offer the operator 
optimised ‘one knob’ synergic control 
over a range of currents based simply 
on a selection of consumable type 
and size. A typical power source of 
this type is shown in Figure 1.

GLOBAL TRENDS 
IN THE WELDING 
AND METAL 
FABRICATION FIELD
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Figure 1. Typical gas metal arc welding 
system based on a primary rectifier-
inverter with digital control. (Courtesy of 
Migatonic, Denmark).

This ‘black box’ approach may simpli-
fy the equipment setting but may dimi-
nish the requirement to understand the 
underlying process and the ability to 
correct process problems. The control 
does not remove the need to select the 
correct consumables and joint details 
nor does it decrease the manipulative 
skill of the welder. In order to avoid 
quality problems it is essential that 
operators are given adequate training 
to ensure they understand the equip-
ment and the underlying process. In 
addition, the effect of the system on 
fabrication quality standards needs to 
be considered as discussed in a fol-
lowing section.  It is however inevita-
ble that this type of equipment will be 
widely adopted globally. 

Welding Processes
The availability of relatively low cost, 
high response rate, electronic and 
digitally controlled power sources has 
led to the development of a range of 
process control strategies which offer 
significant operating improvements. 
These developments include variable 
frequency pulsed transfer, controlled 
short circuit transfer and hybrid modes 
as well as enhancements to conventio-
nal spray transfer. The pulsed transfer 
mode was originally introduced, in 
order to allow spray or free flight 
transfer to be operated at lower mean 

current. The improved ability to control 
the pulse waveform dynamically has 
led to a much wider range of opera-
tion and the ability to tailor waveforms 
to particular material requirements. 
The ability to precisely control the 
process in the “one droplet per pulse” 
mode also facilitated the synergic ope-
ration mentioned above. Controlled 
dip transfer2 is a more recent develop-
ment which provides much greater 
operational tolerance than conven-
tional dip transfer GMAW. It enables 
stable operation at low mean currents 
and improved control of fusion. 

The general need for cost effective fa-
brication has driven the trend towards 
more productive processes which 
provide adequate weld quality and 
remove the need for post processing; 

to reduce issues such as distortion. 
Submerged arc welding remains an 
attractive option for heavy section 
welding and its productivity has 
been enhanced by the power source 
developments described above, as 
well as multi-wire and narrow gap 
technology. For thinner sections of 10 
to 4mm steel, as used in ship construc-
tion it has been shown that tandem 
GMAW improves productivity and 
significantly reduces distortion compa-
red with SAW. Laser hybrid GMAW is 
now a commercially available alterna-
tive to these processes but the capital 
cost of the system may inhibit its use 
in general fabrication. Lower capital 
cost options which offer some of the 
benefits of hybrid laser systems are 
plasma welding or high current key-
hole GTAW (sometimes referred to as 
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K-TIG™ or Cathode Focussed TIG™)1. 
Hot wire GTAW also provides GTAW 
quality with GMAW productivity and 
although not new the recent equip-
ment developments have improved its 
viability and it is being marketed as 
TIP TIG™ or Speed TIG™.

Whilst all of these developments 
introduce practical benefits, their effect 
on existing fabrication practices and 
international welding standards has 
only recently been evaluated. A recent 
study identified at least 30 variants 
of Waveform Controlled Processes. 
And unfortunately, they are marketed 
under relatively obscure trade names 
which do not automatically reveal the 
underlying process mode3. The study 
suggests that identification of the under-
lying process mode of these Waveform 
Controlled Processes, the appropriate 
method of calculating heat input and 
the transferability of welding procedures 
from one system to another are essential 
if the integrity of structures is to be main-
tained using procedural control.

Automation
Welding is an obvious candidate 
for automation; since it is commonly 
regarded as ‘costly, dirty, dangerous 
and difficult to control’. Assisting 
human operators by removing some of 
the manipulative demands of the pro-
cess allows productivity and quality to 
be improved, whilst the welder is less 
likely to be exposed to process haza-
rds. Special purpose welding systems 
have long been used for high volume 
applications, and simple mechanised 
systems may be employed for large 
scale operations such as pipeline girth 
welding. Robotic automation offers a 
flexible automation option at relati-
vely low capital cost but one of the 
most significant barriers to its wider 
application has been the program-
ming overhead. The very high ratio of 
programming time to weld time has 
meant that robotic welding has only 
been considered viable for large pro-
duction volumes, for example in the 
automotive manufacturing industry. 

Recent developments in automated 
offline programming (AOLP), 3D 

scanning and on line sensors4,5 have 
meant that very low volume produc-
tion runs are practicable. In addition 
this approach enables rapid revision 
of programs to suit design modificati-
ons or customisation of fabrications. 
Automated offline programming 
systems such as these have recently 
been successfully employed in the ro-
botic fabrication of complex armoured 
personnel carrier hulls and customised 
vehicle trailers. In the case of the 
personnel carrier hull the complexity 
of welding the internal seams and re-
stricted access meant a small welding 
robot had to be mounted on a larger 
robot, which in turn was mounted on 
a linear track. Figure 2.

This required the programming of 13 
axes and manual programming of 
the system took 9 months and limited 
the number of weld seams which 
could be completed. The alternative 
AOLP system was able to complete 
the programming task in weeks and 
resulted in successful completion of all 
of the targeted seams. Most applicati-
ons are much less complex,  very low 
programming times can be achieved 
and component design modifications 
are easily accommodated.
This technology is likely to enable 

robotic welding to be more widely 
accepted, especially for short batch 
production.

Additive Manufacture
There has recently been considerable 
media interest in 3D printing and 
some rather extravagant claims about 
its potential. In fact the concept of 
using welding processes to gene-
rate solid metal objects from a CAD 
drawing was demonstrated some 30 
years ago6. The various processes are 
often referred to as ‘rapid prototy-
ping’ and ‘additive manufacture’. In 
its simplest form this involves slicing 
a 3D model of an object into layers 
which can then be deposited using a 
welding process, laser powder depo-
sition or fusion of a powder bed using 
a laser. The many process options 
have different benefits and limitations 
in terms of surface finish, product 
size and productivity, and the most 
appropriate technique will depend on 
the application.

Interest in additive manufacturing of 
metallic materials has been driven by 
the need in the aerospace industry to 
reduce the cost of machining costly 
materials such as titanium alloys to 
improve the “buy to fly”1 ratio. It 

Figure 2. Robot on a robot with laser seam sensor used for the internal personnel carrier 
hul welds. 

1 Buy to fly ratio is the ratio of the volume of the original raw material to that of the finished part. In machining of titanium alloys this can be as 
much as 9:1. 
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has been shown that laser based 
powder systems, cold wire GTA 
welding and wire fed electron beam 
can all produce near net alternatives 
to machined components in such 
materials with equivalent mechanical 
properties and significant reductions 
in material wastage. For larger 
components in a range of materials 
robotic wire arc additive manufac-
ture (WAAM) is a viable option and 
may be integrated with intermediate 
and post deposition machining. The 
viability of this technique has been 
demonstrated for titanium alloys as 
shown in figure 3. 

The equipment required for WAAM 
is simple; consisting of a standard 
welding robot, welding system and 
part jigging or manipulation device. 
The advanced process options and 
AOLP techniques described above 
facilitate the approach but additio-

nal software to automate slicing and 
run placement has being developed7 

as is shown diagrammatically in 
figure 4.

Figure 3. An additively manufactured ‘wall’ in a titanium 6Al 4V alloy. The as deposited 
structure showing the weld layers is on the right. The finish machined area is to the left of 
the photograph.
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In Situ Alloying
A novel extension of WAAM is the 
use of two filler wires of different com-
positions to enable ‘in-situ’ alloying 
in the weld pool. This technique has 
been used with titanium and alumi-
nium to produce titanium aluminide8 
and functionally graded structures. 

Robotic Repair by Welding
Through life support of costly infrastruc-
ture in the resource, defence and trans-
port  sectors is increasingly important. 
Weld repair and surfacing of wear 
and corrosion damage often involves 
the use of high fume alloy consumables 
and can require relatively long and 
tedious welding operations. Whilst 
robotic welding can address these pro-
blems the wear pattern may vary from 
component to component. It has been 
demonstrated that by using the AOLP 
techniques mentioned above combined 
with simple video imaging and laser 
line sensors9 it is possible to weld repair 
components on a ‘one off’ basis.

Labour cost, skill and product 
quality
There is a common perception that ma-
nufacturing capacity will drift to low 
labour cost economies. Unfortunately 
low labour cost often equates to low 
skill and results in potential problems 
with fabrication quality. Inevitably as 
the ‘low cost’ economies grow so to 
do wage demands. To meet quality 
requirements there is also a need to 
increase training and skill levels and 
there is a drive to use the more produ-
ctive technologies discussed above. 
These trends are likely to be relatively 
short term with the ‘most competitive’ 

global economies moving from one 
‘low labour cost’ country to another. 

The more enlightened economies have 
long realised that adoption of  more 
productive advanced welding proces-
ses and automation are the key to 
remaining competitive. Some countries 
with well developed welding skills 
and proven quality assurance routines 
have been slow to adopt innovation 
possibly due to the perceived invest-
ment cost and the fear that automation 
is synonymous with unemployment. 
In fact the introduction of advanced 
welding processes and automation 
has been shown to reduce production 
costs and improve competitiveness. 
This in turn, allows businesses to grow 
in the global marketplace and employ 
more people. Furthermore employees 
will have less exposure to the normal 
welding hazards, and more interesting 
roles in operating the advanced pro-
cesses. This scenario requires a pro-
gressive approach to new technology 
and adoption of training approaches 
which support their introduction.  

Conclusion
The decline of welding fabrication in 
high cost economies is not inevitable; 
but where labour costs are high the 
exploitation of the appropriate new 
process and automation options is 
essential. This principle has been re-
cognised by governments in countries 
such as the UK, USA and even Austra-
lia where innovation agendas are 
being actively promoted. The potential 
barriers to the adoption of new tech-
nologies are inertia or resistance to 
change in large companies, together 

with effective promotion of awareness 
and understanding of the benefits for 
the many small to medium companies 
which underpin these economies.  
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Der tages forbehold for ændringer i ovenstående program.

På seminarets første dag vil der også være en udstilling, hvor udstyrsleverandører og NDT-firmaer præsenterer det seneste 
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Bemærk også, at NDT Foreningen holder årsmøde og DSL holder sin årlige generalforsamling i tilknytning til seminaret.
Ledsagere tilbydes en spændende udflugt til Skærsøgård – den første autoriserede og mest præmierede vingård i Danmark.

DSL og Dansk NDT Forening byder igen i år på et spændende seminar, 
hvor der begge dage vil være inspirerende foredrag af fageksperter, som 
præsenterer nye teknikker og udviklinger inden for svejsning og NDT.

Program:

• Den 4. industrielle revolution ændrer spillereglerne for produktion – Thomas Damkjær Petersen

• Lamineringer og udrivningsbrud – hvad kan vi detektere, og hvad kan vi leve med? – Peter Krabbe-Christensen

• Modificerede lysbuer og deres anvendelser – Mads Jensen

• Acceptkriterier for anløbningsfarver ved lasersvejsning af procesanlæg af rustfrit stål – J. Vagn Hansen 

• Præventivt vedligehold ved hjælp af NDT

• Revner og tæringer i rustfrit stål inden for fødevareproduktion – Kristine Garde 

• Induktionslodning / opvarmning – Allan Klostergaard

• Det nye elektromagnetisk strålings direktiv (personsikkerhed) – Michel Honoré

• Erfaringer med produktion og NDT i Kina – Leif Andersen

• Lydhastighed ved u-lyd i hhv. TMCP stål og alm. stål – Anne-Marie Thommesen

• Full scale fatigue testing and NDE on K-joint brace connections - Eric Putnam

• Rå konkurrencekraft – Robotterne kommer 

• Undersøgelse og vedligehold af veterantog – NDT, kedler – Jørgen Melchior og Jesper Kjær Jørgensen

• Laserhærdning

• Fuldt automatiseret U-lyd anlæg hos Dansteel

• Nye regler for strålesikkerhed

• Additive Manufacturing (3D-print) technologies and applications
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 Inkl. årsmiddag fredag aften, vin under middagen, overnatning og frokost

  Deltagelse i ledsagerarrangement fredag 28. april ca. kl. 10.00 – ca. kl. 14.00: Tur til Skærsøgård - den første
       autoriserede og mest præmierede vingård i Danmark. Guidet rundvisning, vinsmagning, frokost (medbragt picnickurv) 
 og transport fra og til Hotel Koldingfjord. Pris DKK 300,-

Evt. forplejning torsdag aften er på egen regning.
Forbrug af 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 3. april 2017

TILMELDING TIL SVEJSE- OG NDT-SEMINAR
Fredag den 28. og lørdag den 29. april 2017 | Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Denne tilmelding mailes eller faxes til:
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL Tlf.: 4061 3090 Fax nr.: 4326 7011 
Park Allé 345, 2605 Brøndby e-mail: dsl@dslsvejs.dk web: www.dslsvejs.dk 
Att.: Monica Wenøe     
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Doppelmayr Seilbahnen har anvendt 
svejserobotter i sin produktion gennem 
flere år. Robotterne har ud fra en 
generel målestok kørt rimeligt effektivt. 
Men da man stod overfor at investere 
i nyt robotudstyr, blev der lavet en 
detaljeret analyse af omkostningerne 
i denne del af produktionen. Målet 
var at nå frem til en robotløsning, 
som sikrede virksomheden det bedst 
mulige afkast.
 
Der blev derfor indledt et projekt, der 
skulle føre til en løsning, som krævede 
færre mandetimer. En forudsætning for 
dette var, at man fornyede designet 
på emnerne, der skulle robotsvejses. 
Designet skulle sikre, at man opnåede 
den bedst tænkelige kvalitet, uden at 
det resulterede i øgede tolerancekrav 
og andre fordyrende faktorer.

Robotsvejseprocessen var hidtil forlø-
bet semi-automatisk. De enkelte emner 
blev manuelt samlet, hæftesvejst og 

lastet på robotsystemet, hvorefter de 
blev Twin svejst med en afsmeltnings-
ydelse på henved 20 kg i timen. 
Vi taler her om en rimelig effektiv ro-
botcelle, hvor man kan laste 4 emner 
på én palle for at opnå en længere 
cyklus tid.

Imidlertid viste virksomhedens bereg-
ninger, at en stor del af produktions-
omkostningerne lå i den del af proces-
sen, hvor emnerne blev løftet op og 
hæftesvejst. Arbejdsgangen betød på 
samme tid, at robotten skulle starte og 
stoppe et stort antal gange, hvorfor 
risikoen for at der opstod svejsefejl var 
tilsvarende stor.
Det var derfor en vigtig del af projek-
tet, at man også fik re-designet selve 
emnet, så man ville kunne køre uden 
de mange start og stop.

Re-designet resulterede i, at antallet 
af emnevarianter blev reduceret, lige 
som antallet af sekundære emnesam-

linger blev det. Der skulle udføres 
færre korte svejsesømme, og man spa-
rede 22 start/ stop i processen. Dertil 
kommer, at robotten skulle udføre 
færre søgekørsler og færre komplice-
rede svejsninger.

Det var afgørende, at re-design fasen 
af komponenterne var afsluttet, inden 
man begyndte at lave et nyt design 
for udstyret. Hvis der havde været for 
mange geometrier og designdetaljer i 
komponenterne, ville det have sat en 
effektiv stopper for projektet.
Folk fra projektafdelingen, den tekniske 
afdeling og indkøbsafdelingen var 
allerede involveret i den indledende 
analysefase, hvor det gjaldt om skulle 
definere produktet på ny for at kunne få 
reduceret antallet af gribere og jigs.

Den nye robotløsning
Opgaven, der ligger i “pick and 
place” konceptet, går ud på at løfte, 
samle, hæftesvejse og svejse kom-

Doppelmayr Seilbahnen GmbH i Østrig fremstiller skilifte og svævebaner. I tæt samarbejde 
med IGM har de udviklet en robotcelle, som giver større produktivitet og færre mandetimer i en 
produktion af rammer, som omfatter mange komplekse svejsninger.

ROBOTCELLE TIL 
FULDAUTOMATISERET 
SVEJSNING AF 
KOMPLEKSE STRUKTURER

ROBOTCELLE TIL 
FULDAUTOMATISERET 
SVEJSNING AF 
KOMPLEKSE STRUKTURER
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ponenterne fra en standard palle. 
Komponentdele bliver hæftesvejst 
og herefter løftet samlet op til den 
endelige svejseposition. En automa-
tisk måling er integreret i systemet, 
så hver del bliver kontrolleret ud fra 
dets givne tolerance interval. Til sidst 
bliver svejsesprøjt automatisk fjernet, 
hvorefter det færdigsvejste emne 
løftes op og stables på en palle af 
håndteringsrobotten. Hele processen 
foregår med andre ord uden menne-
skelig indblanding.

Variationer i emnegeometrier, som 
sædvanligvis er det mest vanskelige 
at håndtere, bliver klaret ved hjælp 
af særlige pallesystemer med såkaldt 
”go/ no go” placeringer i forhold 
til materialet. Specielt emner med 
bøjninger er det nødvendigt at styre 
og håndtere på en måde, så de ikke 
forårsager stop i produktionscellen. 
Derfor er dette allerede noteret, når 
operatøren læsser pallen. Det tager 
lidt ekstra tid, men til gengæld er 
resultatet, at robotcellen kører med 

meget få stop i processen. 
Samlingen af de forskellige typer 
rammer foregår med et automatisk 
griber-udvekslingssystem, der har fem 
forskellige slags gribere.

Doppelmayr fremstiller cirka 2500 
rammekonstruktioner om året ved 
hjælp af dette nye fuldautomatiserede 
robotsystem, der kan indstilles til at 
håndtere fem forskellige typer af 
rammer. Besparelsen på arbejdskraft 
er beregnet til 2 timer per del, hvilket 
alt i alt giver en besparelse på 5.000 
arbejdstimer pr år.

Robotløsningen, der nu er i drift hos 
Doppelmayr, har kun været mulig at 
realisere, fordi parterne i projektet 
som det første gik i gang med at 
re-designe komponenterne. Man 
har derved fået reduceret antallet af 
vanskelige svejsninger og opnået en 
effektiv robotoperation.

BLY

Den nye svejserobotopstilling klarer hele processen uden menneskelig indblanding og med meget få stop.

Det har været afgørende for projektets 
succes, at man som det første re-designede 
komponenterne, for at få reduceret antallet 
af vanskelige svejsninger og dermed opnå 
en mere effektiv robotoperation. 

www.igm.atigm 7

Intro I Customer I Part I Layout I System I Task

PART BOWS FOR CABLE CARS STATIONS

> Reduction of types (higher unit numbers)
> Optimization of part (statically, dynamically)
> Reduction of single components
> Less short seams

- less tacking points
- less search drives during robot welding
- less end roundings

> Re-design: saving of 22 short seams in the
corner
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I en tid med hård konkurrence 
for industriel produktion har 
man hos A. Vølund & Søn A/S 
– også kaldet AVOS* - satset på 
at have den seneste teknologi, 
de rette certificeringer og 
kompetencer, som gør den 
gamle familieejede virksomhed 
til en attraktiv leverandør.

”Vi kan tilbyde den ekspertise og 
tekniske erfaring, der efterspørges i 
hele verden”, siger administrerende 
direktør Anders Vølund. Sammen 
med sin bror, teknisk direktør Thomas 
Vølund, driver de smedevirksomheden 
i Kalundborg, som i dag omfatter ca. 
5000 m2 under tag. I takt med de 
seneste udvidelser af produktionsarea-
let har man skabt et effektivt flow til 
håndtering af svejseopgaver i rustfrit 
og sort stål.

Brødrene er 6. generation i lige linje 
efter deres tip-tip-oldefar, som etable-
rede virksomheden i 1853. Dengang 
var det et typisk smedeværksted, hvor 
der blev smedet hestesko over essen.

Tip-tip-oldefaderens motto var: God 
kvalitet og godt håndværk. Og det 
er det ifølge Anders Vølund den dag 
i dag. ”Vi laver en del store og kom-
plekse konstruktioner i stål, og vi har 
alle de certificeringer, der skal til for 
at udføre krævende opgaver til blandt 
andet offshore og medicinalindustri. 
Der er løbende blevet investeret i ny 
teknologi, og vi har opbygget alle de 
kompetencer, som gør, at vi kan stå 
distancen i forhold til vores hjemlige 
og udenlandske kunder”. 

Medarbejder sendt til Ghana
Afgørende i denne sammenhæng er 
det også, at virksomheden har dygtige 
klejnsmede og maskinarbejdere. Og 
gennem de seneste måneder har det 
vist sig, at det er medarbejdere, som 

også er eftertragtede langt uden for 
Danmarks grænser.

Ifølge Anders Vølund var der en af 
deres kunder i Ghana, som sidste år 
henvendte sig til dem og spurgte, om 
de kunne leje en erfaren svejser til at 
hjælpe dem med at indkøre et specifikt 
emne i deres produktion. Og ja, siger 
Anders Vølund. Herhjemme arbejder 
vi jo også tit ude hos kunder, når vi 
udfører opgaver med vedligehold og 
montage. Så hvorfor ikke i Ghana. 

Da beslutningen var taget, begyndte 
forberedelserne til udsendelsen. Vi 
skulle finde ud af, hvem der havde 
de rette kompetencer til opgaven i 
Ghana, hvem der ville kunne tage af 
sted, og hvem, vi ville kunne tage fra 
allerede planlagte opgaver herhjem-
me, lige som en lang række praktiske 
ting med vaccinationer, visa og så 
videre skulle undersøges”.

Det blev herefter John Birkemos 
Jensen, som pakkede kufferten og 

drog afsted til Ghana. ”Jeg skulle lige 
vende det med familien og var så 
ellers frisk på at tage til Ghana”, siger 
han og tilføjer, at det var med stor 
spænding. ”Jeg læste på forhånd om 
landet og forberedte mig så godt jeg 
kunne på alt det nye. Arbejdsopgaver-
ne derimod var de samme som dem, 
jeg i forvejen arbejder med hjemme 
på værkstedet”.

John Birkemos Jensen er nu tilbage 
på fabrikken og i vante rammer. Han 
fortæller, at de var imødekommende 
og tog godt imod ham på fabrikken i 
Ghana, så det blev en helt igennem 
vellykket tur. ”Deres måde at gebærde 
sig på bag et bilrat er dog noget 
anderledes end herhjemme. Så jeg var 
taknemmelig for ikke at skulle køre selv 
dernede”, smiler John Birkemos Jensen.

”På fabrikken i Ghana fik man den 
ønskede assistance og var tilfreds med 
måden, opgaven blev løst på. Så det 
har været en succes for alle parter, 
og vi er glade for at kunne hjælpe 

 

Sidste år blev John Birkemos Jensen sendt til en af Avos* kunder i Ghana, for at hjælpe 
dem med indkøringen af et specifikt emne.
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kunderne, også når de befinder sig 
langt uden for Danmarks grænser”, 
siger Anders Vølund. 

Hjælp til at indkøre ny CNC 
fræser i Brasilien
AVOS* har efterfølgende haft endnu 
en medarbejder udsendt for at as-
sistere en kunde – denne gang til Brasi-
lien. ”Vi havde fået en ordre fra vores 
brasilianske kunde, hvor man ønskede 
at have en af vores medarbejdere 
til at stå for indkøringen af en serie 
specielle CNC fræsede emner på en 
ny CNC fræser fra Mazak. Også her 
var vi på hjemmebane. For vi havde i 
forvejen fremstillet alle fixturer og ind-
købt værktøjer mm. til virksomheden i 
Brasilien, og vi havde hjulpet dem med 
at specificere den indkøbte maskine”. 

Igen skulle man finde den rette 
medarbejder, som havde erfaringen 
og muligheden for at drage afsted 
og løse opgaven med indkøring, 
programmering og undervisning af 
de lokale medarbejdere. Og det blev 

Louis Jensen, der rykkede til Brasilien. 
Han har flere års erfaring fra AVOS* 
og var i forvejen grundigt inde i op-
gaverne. Han er netop kommet retur, 
og han har ifølge Anders Vølund løst 
opgaven til alles tilfredshed.

”Det kræver en del af den enkelte og 
af hele virksomheden, når der skal ud-

føres arbejdsopgaver uden for landets 
grænser. Men vi er bestemt friske på at 
tage udfordring op igen og hjælpe kun-
der rundt om i verden inden for vores 
speciale med op-svejsning og maskin-
bearbejdning”, siger Anders Vølund.

BLY

Her Anders Vølund, som sammen med 
sin bror, Thomas Vølund driver den 
familieejede virksomhed, der blev 
grundlagt af deres tip-tip-oldefar i 1853.

Senest har også en Brasiliansk kunde 
efter anmodning fået hjælp fra en af 
Kalundborg virksomhedens dygtige 
ansatte.
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Som underleverandør har Rustek A/S 
i Skive et af sine specialer inden for 
træpillefyr. Virksomheden fremstiller 
de indvendige dele af fyret og har 
siden 2010 været samarbejdspartner 
for træpillefyrsproducenten NBE. I 
Skandinavien og resten af Europa er 
der en hastigt voksende interesse for 
denne opvarmningsform. Udviklingen 
har været medvirkende til, at Rustek 
har valgt at automatisere store dele af 
sin produktionskapacitet for at kunne 
holde trit med efterspørgslen.

Komplekse svejseopgaver
”Der har gennem de seneste år været 
en hastigt voksende efterspørgsel efter 
træpillefyr, hvilket gav os visse proble-
mer i produktionen. Dette skyldes til 

dels det relativt indviklede svejsearbej-
de, der er på de indvendige ståldele 
af fyrene. Mange af komponenterne 
er opbygget af flere pladesektioner 
med indviklede svejsedetaljer”, forkla-
rer CEO René Ramsdahl.

Hvert produkt kan let involvere om-
kring 15-20 meters svejsning, som skal 
være trykafvisende, og i nogle tilfælde 
er der op til fire forskellige svejs-
punkter på hvert produkt. Det kræver 
professionel viden og den rigtige 
bearbejdningsstrategi. 

”For fire år siden begyndte vi at 
robotsvejse mindre produkter i rustfrit 
stål på en såkaldt ”mini cell” fra Valk 
Welding. Men da produktionen det 

efterfølgende år kom op på mere 
end 2.000 enheder om året, gik vi 
over til at anvende et andet og større 
svejse robotsystem. Det gav os den 
kapacitet, vi havde brug for til at 
robotsvejse stellene til de indvendige 
dele af træpillefyret. I tillæg hertil 
opnåede vi også en forbedret kvalitet 
med meget præcise og ensartede 
svejsninger for hvert produkt”, siger 
René Ramsdahl.

Denne del af produktionen er efterføl-
gende steget markant. ”Den stigende 
volumen har gjort det nødvendigt at 
udvide kapaciteten yderligere i vores 
svejseafdeling. Den tredje svejserobot, 
som også er fra Valk Welding, er 
specielt designet til lysbuesvejsning. 

UDEN AUTOMATISERING 
INGEN PRODUKTION
I DANMARK
Rustek A/S har gennem de seneste år indført automatiserede processer i store dele af sine 
produktion – herunder i svejseafdelingen, hvor man blandt andet robotsvejser indvendige  ståldele 
til de træpillefyr, som virksomheden har en omfattende produktion af.

”Uden automatisering ville 
vores virksomhed ikke kunne 
overleve i Danmark”, siger 
René Ramsdahl.
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Den er installeret med en 
køreskinne i gulvet, så den 
kan flytte frem og tilbage 
mellem de to stationer. Det 
giver os en større fleksibi-
litet, når vi arbejder med 
de større produkter.

Offline 
programmering af 
svejserobotterne
Investeringer i software 
og optimering af proces-
ser udgør en pæn andel 
af det årlige budget. Og 
selvom det nogle gange 
føles som ét stort sort hul, 
så er det til syvende og 
sidst investeringer, som 
sparer os for en masse tid. 
Og det er min erfaring, at 
vi med hver opdatering får 
bragt produktionsproces-
serne et skridt videre i den 
rigtige retning. Dette gæl-
der også for svejseafde-
lingen, hvor vi i stigende 
grad programmerer vores 
svejserobotter offline med 
DTPS- software. Det giver 
tidsbesparelser i form af 
kortere cyklus tider, og det 
medfører længere arbejds-
tider for svejserobotterne. 

Hele virksomheden har 
gennemgået en udstrakt 
automatisering af pro-
duktionsprocesserne – fra 
bukkeproces til svejsning 
og så alt det, der ligger 
imellem. Det har betydet, 
at vi kan levere produk-
ter i høj kvalitet, som på 
samme tid er konkurren-
cedygtige på prisen. Og 
der er ingen tvivl om, at 
vi næppe havde kunnet 
overleve som virksomhed 
i  Danmark uden auto-
matisering”, fastslår René 
Ramsdahl.

BLY

Rustik fremstiller ca. 60.000 træpillefyr om året, og en central del af produktionen foregår på 
svejserobotter.
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Af Henrik Bang,  
FORCE Technology

SG-jern - støbejern med kuglegrafit - le-
veres i overensstemmelse med standar-
den EN 1563 ” Spheroidal Graphite 
Cast Irons”. SG-jern udmærker sig ved 
at have mekaniske egenskaber, som er 
nært beslægtet med visse ståltyper og 
stålstøbegods. SG-jern er støbeteknisk 
nemt at håndtere, og prisen er relativ 
lav, lige som efterspørgslen tilsvarende 
er stor. I modsætning til støbejern med 
flagegrafit og lamelgrafit, udmærker 
SG-jern sig ved at have en vis duktili-
tet. Dette er gunstigt for en lang række 
konstruktioner og bliver derfor ofte 
anvendt som et alternativ til traditio-
nelt konstruktionsstål. Tabellen viser 
en sammenligning mellem traditionelt 
konstruktionsstål S235J2 (EN 10025-2) 
og SG-jern EN-GJS-400-18 (En 1563).

I svejsebranchen er det velkendt, at 
svejsning af støbejern er noget, man 
bør holde sig langt væk fra. Mange 
har i årens løb oplevet, at svejsning 
har medført massive revnedannelser 
og dårlige mekaniske egenskaber.  
SG-jern har, set ud fra et svejseteknisk 
synspunkt, et skræmmende højt kulstof-
indhold på 2-4 %.

Med det aktuelle kulstofindhold er kul-
stofækvivalenten tårnhøj. En høj forvar-
metemperatur og et stort heatinput er 
ikke tilstrækkeligt til at undgå dannelse 
af martensit og karbider, hvilket resulte-

rer i, at materialet vil blive sprødt i den 
varmepåvirkede zone. Således vil en 
svejsereparation forringe de mekaniske 
egenskaber i uacceptabel grad. 

Hos FORCE Technology har vi udført 
nogle svejseforsøg med SG-jern (EN-
GJS-400-18), hvor det er lykkedes 
at bibeholde de ønskede mekaniske 
egenskaber. Dog skal det nævnes, at 
svejsning af SG-jern kun bør udføres 
i forbindelse med reparation, og ikke 
som produktionssvejsning. 

Svejsning af SG-jern i praksis
Som nævnt er dannelsen af martensit 
og karbider uundgåelig. Når svejsem-
etal størkner, opstår der trækspændin-
ger, som, kombineret med sprødhed 
i materialet, udgør en potentiel risiko 
for revner. Denne tendens kan man 
minimere ved at svejse med et lavt heat 
input og ved at forvarme til 250°C. Det 
anbefales at starte med at forvarme 

4-6 timer før svejsearbejdet, da dette 
vil bevirke, at mulig akkumuleret brint 
(særlig i grafitten) vil blive drevet ud af 
materialet og nedsætte tendensen til 
revner. Tilsvarende anbefales det, at 
strengopbygningen i fugen laves, så der 
opstår mindst mulige trækspændinger. 
Som tilsatsmateriale anbefales en nikkel-
baseret tråd. Langt de fleste fabrikanter 
af tilsatsmaterialer har tilsatsmaterialer 
til svejsning af SG-jern i deres sortiment. 

Varmebehandling
For at opnå de ønskelige mekaniske 
egenskaber er det strengt nødvendig 
at varmebehandle svejsningen. En 
varmebehandling vil anløbe den dan-
nede martensit og opløse karbider. 
Det anbefales, at varmebehandlingen 
bliver udført direkte efter svejsningen 
er afsluttet, så afkøling af emne, og 
dermed risiko for revnedannelse, 
minimeres. Et varmebehandlingsforløb 
kunne se ud som vist i det følgende:

SVEJSEREPARATION 
AF SKADER I SG-JERN
Svejsemetallurgiske udfordringer ved svejsning af SG-jern.

Flydespænding 
[N/mm2] (0.2)

Brudstyrke 
[N/mm2]

Brudforlængelse 
[%]

Slagsejhed (-20°C) 
[Joule]

S235 J2 215 360-510 23 27

EN-GJS-400-18 240 370 12 14

Tabel 1. Typiske mekaniske værdier for SG-jern sammenlignet med traditionelt konstruktionsstål.



Svejsning

Slagsejhed (-20°C)
[Joule]

Flydespænding 
[N/mm2] (0.2)

Brudstyrke 
[N/mm2]

Brudforlængelse 
[%]

Grundmateriale 16 229 387 25

Svejssøm 14 235 380 13,5

HAZ 15 - - -

Varmebehandlingen gør, at martensit 
og karbider omdannes, og at mikro-
strukturen igen bliver ferritisk. 

Mikrofotos af strukturen i den varme-
påvirkede zone før og efter varmebe-
handling ses her.

Svejseprocedure
For svejsning af støbejern udarbejdes en 
svejseprocedure i henhold til DS/EN ISO 
15614-3 ”WPQR for smeltesvejsning af 
støbejern”. Tabellen herunder viser de 
mekaniske egenskaber for det materiale, 
der er anvendt til svejseforsøget og 
resultaterne af mekanisk prøvning.

Forsøget har vist, at det er muligt at 
udføre reparationssvejsninger i SG-jern 
med et tilfredsstillende resultat, som 
opfylder kravene i EN 15614-3. Hvis 
man har en vital komponent i SG-jern, 
der måtte blive beskadiget, er det altså 
muligt at reparere denne. Dog kræver 
det godt håndværk samt kendskab til 
svejsning og varmebehandling.

Fig 1. HAZ før varmebehandling. Fig 2. HAZ efter varmebehandling.

Fremstillingen af "New York 
Wheel" begyndte for et år 
siden. Det bliver verdens 
største observationshjul og 
kommer til at stå i St. George i 
Staten Island. 

En af leverandørerne til byggeriet 
af 'New York Wheel' er Huisman 
Konstrukce sro. Det hollandske selskab 
skal levere navspindlen, støtter, driv-
tårne, de faste eger og montageram-
men til disse. Forbindelsesstykkerne til 
navet, kransen og de 11-meter lange 
eger bliver fremstillet i selskabets tjek-
kiske filial. Og til svejsning af de for 
monterede moduler bliver der benyttet 
svejserobotter fra Valk Welding.

Huismans tjekkiske filial har en solid 
erfaring inden for svejsning af S690-ma-
teriale til tunge konstruktioner og er en af 
de vigtigste leverandører til dette projekt.

De midlertidige faste eger består af 
sammensatte plade- og rørstrukturer. 

De bliver svejst i 11-meter lange sektio-
ner og overfladebehandles, hvorefter 
de bliver sendt til New York. På det 
lokale rangér terræn i New York bliver 
de af konstruktionerne samlet, som 
efterfølgende skal understøtte hjulet 
i byggefasen. Når hjulets struktur er 
færdiggjort, bliver de midlertidige 
eger udskiftet med stålkabler. 

Robotter svejser og skærer
Den tjekkiske filial af Huisman har to 
Valk Welding svejserobotter og en 
robot til plasmaskæring, som bliver 
anvendt til skæring af svejsekanter i 
tykt plademateriale. I tæt samarbejde 
med Valk Welding CZ har virksomhe-
den gennem de seneste fire år udbyg-
get sin erfaring inden for robotsvejs-
ning betragteligt.

Robotten MAG svejser med forskellige 
fyldte tråde i adskillige A4- til A7-lag. 
Arbejdet bliver hvor muligt program-
meret i DTPS (offline-programmerings- 
og simulationssoftware). Og det er 

erfaringen på fabrikken, at man med 
svejserobotterne har en bedre kontrol 
over varmetilførslen end ved manuel 
svejsning, hvilket igen giver højere ef-
fektivitet, lige som den øgede kvalitet 
giver mindre efterbehandling. 

ROBOTSVEJSNING AF DELE TIL 'NEW YORK WHEEL'

Med sine 192 meter i højden bliver 
”New York Wheel” verdens højeste 
observationshjul. Hjulets diameter er 183 
meter. Hjulet får 36 ikoniske kabiner, som 
hver især har plads til 40 personer.
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Svejsning

Mere end blot en virksomhed! Et stykke 
Danmarkshistorie er mere rammende for, 
hvad veloplagte medlemmer af DSL var 
mødt op til på Poul Due Jensens Vej i Bjer-
ringbro den 24. januar. En topmoderne 
fabrik med mere end 4.000 ansatte og 
18.000 på verdensplan kan konfigurere 
mere end 1 million pumpevarianter alene 
indenfor flertrins centrifugalpumper!
Fra en kælder i Bjerringbro, hvor ”Gri-
sen”- den første pumpe - blev udviklet i 
1945 til en lokal bondemand, og til anno 
2017 med mere end 235.000m2 under 
tag og over 16 mio. pumper om året - det 
taler vist sit helt eget sprog.

Flankeret af professionelle rundvisere 
med stor viden og ditto engagement 
blev vi vist rundt blandt ædelmetal-
ler, ovevejende rustfaste stål/titan, og 
moderne produktionsudstyr, hvor en stor 
del af dette er egenudviklet til fabrika-
tion af dedikerede pumpekamre og ind-
vendige fittings i højtydende pumper.

Automatiserede svejsestationer med 
laser og plasmasvejsning blev vist 

frem, ligesom målestationer med helt 
ned til 1 hundredetusinddel millime-
ters-nøjagtighed blev præsenteret.

Udover forretningssans med konkurren-
ceparametre som høj pumpe-ydeevne, 
lavt energiforbrug, elektronisk doku-
mentation og styringer i særklasse, 
står Grundfos også for et udtalt socialt 
ansvar og et positivt menneskesyn, hvor 
medarbejderne er i konstant fokus og en 
væsentlig brik i successen. Flexjobbere 
og mange hensyn til at undgå nedslid-
ning med innovative løsninger er synligt 
hele vejen rundt. Ikke mange virksomhe-
der har som Grundfos etableret et helt 
center for sportsaktiviteter, hvor medar-
bejderne kan træne udenfor arbejdstid.
Fra DSL vil vi gerne takke for et interes-
sant arrangement. 

Torben Henriksen, 
medlem af DSL’s bestyrelse

Virksomhedsbesøg 
hos Grundfos A/S

Februar
28. februar - 3. marts
VTM 2017 i Odense

Marts
8. marts
Virksomhedsbesøg hos SH Group 
Svendborg

April
24. – 28. april Hannover messen 2017 
28. – 29. april Svejse- og NDT seminar på 
Hotel Koldingfjord

Maj
7. – 10. maj 
Den Internationale JOM konference 
på Konventum i Helsingør

August
24. – 25.august 
Nordic Welding Conference i 
Reykjavik, Island

September
25. – 29. September
Schweissen und Schneiden 2017 i Düsseldorf

November
6. – 9. november Fabtec 2017 i Chicago
24. november DSL holder julebanko
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Der er mindre end et år til Schweissen 
& Schneiden, der finder sted i tidsrum-
met fra mandag den 25. september 
– fredag den 29. september 2017 i 
Düsseldorf -og ikke i Essen, som det 
plejer.  

Ved seneste Schweissen & Schneiden 
i 2013 rullede DSL-bussen til messen 
med en flok veloplagte svejsefolk, og 
arrangementet blev en stor succes. 
Vi har derfor også til næste år ønsket 
at arrangere en bustur til denne store 
messebegivenhed, som kun finder sted 
hvert 4. år.

Der vil være udrejse tirsdag den 26. 
september og hjemrejse torsdag den 
28. september 2017. Arrangemen-
tet vil ligge på samme niveau som 
i 2013. Det vil sige, at der vil være 
indkvartering på enkeltværelser med 
bad, og at morgenbuffet vil være 
inkluderet. Det er lykkedes os at bibe-
holde prisen fra 2009 og 2013 på kr. 
4.150,-. DSL har reserveret en bus med 
40 pladser, og der vil blive solgt efter 
”først til mølle” princippet. Tilmelding 
kan ske på e-mail: dsl@dslsvejs.dk 
eller på telefon 40 61 30 90 senest 
den 1. juni 2017.

Program:

Tirsdag den 26. september 
Kl. 07.00 afgang FORCE Technology, 
Park Allé 345, 2605 Brøndby
Kl. 08.15 opsamling Transportcentret, 
Slagelse
Kl. 09.15 opsamling Rasteplads Kilde-
bjerg, Odense
Kl. 10.00 opsamling Hotel Scandic, 
Kolding 
Frokostpause
Kl. 20.00 ankomst Hotel Montanushof 
i Grevenbroich

Onsdag den 27. september
Kørsel til Messehallerne og retur til 
hotellet

Torsdag den 28. september 
Kl. 07.00 afgang fra hotellet i Greven-
broich
Frokostpause
Kl. 17.00 afsætning ved Hotel Scan-
dic, Kolding
Kl. 17.45 afsætning Rasteplads Kilde-
bjerg, Odense
Kl. 18.45 afsætning Transportcentret, 
Slagelse
Kl. 20.00 ankomst FORCE Techno-
logy, Park Alle 345, 2605 Brøndby

DSL bustur til Schweissen & Schneiden 2017

Den 19. januar blev ejer af 
Danlaser A/S i Skals, Per Niel-
sen afløst af Pia Grandelag 
som administrerende direktør, 
mens Per Nielsen indtræder 
som formand for virksomhe-
dens bestyrelse. Ifølge Per 
Nielsen er det et stort plus for 
Danlaser at få nye kræfter i 
toppen. Rokeringen giver ham 
mere tid til kundepleje, mens 
den nye leder, Pia Grandelag 
fokuserer på at optimere pro-
cesser og øge væksten.  

Per Nielsen stiftede Danlaser 
i 1994 og overtog det fulde 
ejerskab for et år siden. Pia 
Grandelag kommer fra en 
ledende stilling i Dantherm. 
Desuden har hun har siden juli 
2016 været medlem af Danla-
sers bestyrelse, hvor hun har 
deltaget i det strategiarbejde, 
som hun nu glæder sig til at 
være med til at sætte i værk.

Fr. Petersens maskinfabrik 
A/S har ansat ny direktør

Ved årsskiftet tiltrådte Henrik 
Leimand som ny direktør for 
Fr. Petersens Maskinfabrik i 
Smøl ved Broager.

Henrik Leimand er ingeniør, HD 
(O) og har gennemført EMP ved 
INSEAD. Senest kommer han fra 
Otah Ltd. i Grantham UK, hvor 
han var direktør og medejer. 
Dertil kommer mere end 15 års 
erfaring som direktør i danske 
som udenlandske virksomheder 
inden for maskinproduktion. 
Med udgangspunkt i Smøl 
beskæftiger Fr. Petersens maskin-
fabrik i dag 30 medarbejdere. 
Det er her selskabet har kon-
struktion, produktion, montage, 
salg og administration.

Pia Grandelag bliver 
ny administrerende  
direktør for Danlaser A/S
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Jeg har handlet med Lemvigh-Müller hele mit liv. 

Jeg kan få alt, hvad jeg skal bruge inden for svejs 

– og Lemvigh-Müller har en stor teknisk viden, 

som jeg får gavn af i løbet af min arbejdsdag.

’’
’’

GODT HJULPET FORDI 
DU FÅR ET SAMARBEJDE, 
DER HOLDER

Jens Larsen, Direktør, Ollerup Maskinfabrik

Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308/www.lemu.dk


