Svejsning 1

Februar 2018
45. årgang
Dansk Svejseteknisk
Landsforening
Dansk NDT Forening
www.dslsvejs.dk

TEMA:
Arbejdsmiljø,
sikkerhed og uddannelse

Svejsning

LEDER
Fokus på svejserens
arbejdsmiljø og sikkerhed

Beskyt dig mod svejserøgen og
dårlige arbejdsstillinger
Svejserøg er nu blevet anerkendt
som kræftfremkaldende af det
internationale kræftforskningsinstitut
(IARC). Derfor får Dansk Metal
anerkendt flere tilfælde af lungekræft
blandt svejsere i Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (tidligere
Arbejdsskadestyrelsen). Men selvom
der nu bliver udbetalt erstatning til de
svejsere, som har fået lungekræft, er
det stadig en dødelig sygdom, som
skal forebygges med alle midler.
Den nye klassificering af svejserøg
betyder ikke, at vi lige her og nu
ændrer de danske arbejdsmiljøregler.
Arbejdsmarkedets parter og
Arbejdstilsynet besluttede for
mange år siden, at vi ville
indrette arbejdsmiljøreglerne om
kræftfremkaldende stoffer sådan, at
tvivlen kom de udsatte til gode. Det
vil sige, at vi behandler stoffer og
forureninger i arbejdsmiljøet, der er
under alvorlig mistanke for at være
kræftfremkaldende, som om de faktisk
er kræftfremkaldende. Det gjaldt også
svejserøg, som nu har fået fjernet den
sidste rest af tvivl.
Desværre er lungekræft blandt svejsere ikke et overstået kapitel. Vi ser
fortsat friske tilfælde af lungekræft,
som er opstået efter, at Dansk Industri
og Dansk Metal i fællesskab indstillede, at svejserøg blev omfattet af
kræftbekendtgørelsen tilbage i 2001.
Det hænger efter al sandsynlighed
sammen med, at der stadig svejses på
nogle virksomheder, uden man har
sikret sig, at udsugningen er indstillet
korrekt, at der er tilstrækkeligt sug på,
og at der bliver anvendt friskluftforsynet åndedrætsværn, hvis udsugningen
ikke tager al røgen. Det stemmer også
meget godt overens med, at Arbejdstilsynet jævnligt giver påbud om
effektiv ventilation på virksomheder,
hvor der svejses.
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Jan Toft Rasmussen, Arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Metal.

Der er mange virksomheder, der fortsat bruger filtrerende åndedrætsværn
som beskyttelse mod svejsning.
Selvom det er meget nemmere at arbejde med en lille filterenhed i bæltet
på ryggen end med en luftslange,
der er forbundet til en kompressor, så
er der endnu ingen, som har kunnet
dokumentere, at deres filtre tager al
svejserøgen og de nitrøse gasser. Så
svejserne arbejder i en form for falsk
tryghed. Der er ikke noget nyt i, at
filtrerende åndedrætsværn ikke beskytter effektivt mod svejserøg. Derfor kom
det også helt bag på mig, da jeg for
nylig var rundt i landet og holde foredrag om arbejdsmiljø og svejsning, at
der er maskeleverandører, som ikke
i tilstrækkeligt omfang sikrer sig, at
deres kunder har forstået, at filtrene
ikke beskytter effektivt mod svejserøg.
De kan beskytte mod ozon, men de
er ikke tilstrækkeligt effektive overfor
røgen og gasserne.
Min tur rundt i landet afslørede også,
at det kun er få svejsere, som har
oplevet, at ventilationssystemets kontrolanordning gik i alarm. De ved i det
mindste, at alarmen virker. Men hvad
med alle de andre? Alle ventilationssystemer skal have en alarm, som med
lyd eller lys advarer, hvis effekten i
udsugningen falder til under det kalibrerede sikkerhedsniveau. Måske var
det en idé at tjekke, at alarmen faktisk
virker. Det er også et af de områder,
hvor Arbejdstilsynet desværre ofte har
påbudsblokken fremme.
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Svejsning
Svejseren har også ondt i
kroppen
Næst efter den kræftfremkaldende
svejserøg er dårlige arbejdsstillinger
blandt de alvorligste arbejdsmiljøproblemer for svejsere. Det viser sig
som ødelagte rygge, knæ, skuldre og
arme efter flere års arbejde i akavede
arbejdsstillinger. Eksemplerne er
utallige: Svejseborde, som ikke kan
hæves op i højden, så svejseren må
stå med foroverbøjet ryg for at se,
hvad han laver. Svejsere, som sidder
på stole og svejser, men må holde
armene hævet i skuldrehøjde. Man
sidder i denne akavede stilling enten
for at komme ordentlig til, eller fordi
man ikke kan komme ordentligt ind
under arbejdsbordet eller det som de
skal svejse. Svejsere som må stå med
vredet foroverbøjet ryg for overhovedet at kunne lægge sømmen eller
hæftningen korrekt på konstruktionen.
Svejsere, som ligger på knæ – f.eks.
fordi emnerne ligger på gulvet, eller
fordi de kravler rundt inde i konstruktionen og svejser. Svejsere, som ligger
på ryggen eller på siden fordi de
skal svejse nedenom. Kombinationen
knæsiddende eller liggende arbejdsstillinger og kolde underlag er særligt
belastende.
Det er ikke altid, at der er nemme og
praktiske løsninger, når det handler
om at give svejserne nogle ordentlige
arbejdsstillinger. Men jeg har set
nogle smarte fiksturer til en del mellemstore emner, som gør det muligt at

dreje emnerne om sig selv i alle mulige retninger og vinkler ved at trykke
på et par knapper. Jeg har også set
nem adgang til kraner og løftevogne,
som gør det rimeligt let at flytte rundt
på større emner og vende dem, så
svejseren kan komme ordentligt til.
Når det handler om faste svejsepladser, hvor der arbejdes på mindre
emner, er der vel ingen vej udenom at
få anskaffet borde og stole, som kan
indstilles mekanisk trinløst i højden, og
som eventuelt kan hældes, så de både
passer til de emner, der arbejdes på
og til svejserens højde og drøjde. Her
skal man også sørge for, at svejseren
kan bevæge sig rundt om bordet og

f.eks. få benene ordentligt ind under
bordet, hvis man skal have mulighed
for at sidde ned og svejse i løbet af
arbejdsdagen.
Når virksomheden beslutter sig for at
bruge en pose penge til at investere
i svejsernes faste arbejdspladser, er
det en voldsom god idé at alliere sig
med en fysioterapeut med forstand
på arbejdsmiljø, inden man køber
ind og flytter rundt. Find en arbejdsmiljørådgiver, som er autoriseret af
Arbejdstilsynet, og som råder over en
fysioterapeut. Det koster lidt penge
at få terapeutens hjælp til at designe
de nye arbejdspladser, men det kan
spare jer for de fleste ærgrelser.
Terapeuterne vil som reglen trække på
svejsernes og arbejdsledernes praktiske erfaringer med de svejseopgaver,
som der skal arbejdes på. Det koster
lidt timer. Men det er en ekstra sikkerhed for, at løsningerne også virker
i praksis. Man finder en liste over de
autoriserede arbejdsmiljørådgivere på
Arbejdstilsynets hjemmeside.

Kontrolforanstaltninger
Bekendtgørelsen om indretning
af faste arbejdssteder § 35
Stk. 11: Ventilationsanlæg
skal være forsynet med en
kontrolanordning, der angiver
utilstrækkelig funktion.
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svejseprogram.
Sigma Select er bygget til mange års svejsning.
migatronic.com

Svejsning

Friskluftforsynet
åndedrætsværn.
Klip fra Arbejdstilsynets
vejledning om svejsning Atvejledning D.2.16-2:
Egnet åndedrætsværn skal
anvendes, hvis effektiv
procesudsugning ikke er
mulig eller tilstrækkelig.
Som udgangspunkt er egnet
åndedrætsværn luftforsynet
visir med overtryk, men valg af
åndedrætsværn kan afhænge
af svejse- og skæremetode,
sidemandseffekt mv.
Ud over filtre mod ozon
har Arbejdstilsynet ikke
kendskab til dokumenteret
egnede filtre mod røg fra
metalbearbejdning.

Svejserobotterne er her
Det er med slet skjult stolthed, at
svejserne viser de nye robotter frem,
når jeg kommer på besøg. Robotterne
tager de mest trælse opgaver og giver
de faglærte nye udfordringer, ikke
bare med programmering, indkøring
og retning af fejl, men de kan bruge
deres evner og kreativitet til andre
opgaver, som i højere grad handler
om at få mere flow i produktionen,
fjerne andre flaskehalse, deltage
i udvikling af produkter og
produktion, og i det hele taget holde
produktionsapparatet på tæerne f.eks.
med løbende eftersyn og vedligehold.
Svejserobotter skal også have udsugning, fordi svejserøgen ikke skal spredes i lokalet eller i hallen. Men når
der ikke står en medarbejder lige ved
siden af, er det betydeligt nemmere at
finde de rigtige løsninger. Svejserobotten er heller ikke begrænset til, hvilke
stillinger eller bevægelser den kan arbejde i, og hvor længe de kan svejse
ad gangen. Selvfølgelig skal robotter
vedligeholdes. Men det bliver der slet
ikke stillet spørgsmål ved på samme
måde, som når det handler om at
”vedligeholde” en svejser. Så når det
handler om arbejdsmiljø og sikkerhed
for svejserne, er der næppe meget tvivl
om, at robotterne letter livet betydeligt
for de svejsere, som ellers skulle have
svejset det samme igen og igen.
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Det kræver grundig planlægning
at automatisere produktionen eller
arbejdet. Som reglen skal der
flyttes rundt på maskiner, udstyr
og transportveje, når man først
går i gang. Ofte vil der komme
indkøringsproblemer, og der kan
opstå nye problemer, som man ikke
havde forudset. Det holder heldigvis
ikke virksomhederne tilbage. Men
når det er sagt, kunne jeg godt tænke
mig, at virksomhederne brugte den
samme ihærdighed og kreativitet,
når det handler om at påtage sig
opgaver med nye konstruktioner, nye
serier, og indrette arbejdspladser
til svejseopgaver, som stadig skal
udføres af svejsere.

Inden man går i gang, skal man have
styr på, hvordan udsugningen skal indrettes, så den fjerner al røgen. Man
skal have styr på, hvordan man kan få
slangerne frem til friskluftmaskerne, så
det er nemt og praktisk for svejserne.
Tilsvarende er det vigtigt at have styr
på, at svejserne får nogle ordentlige
arbejdsstillinger. Det gælder i den
forbindelse om, at man får tilrettelagt
svejseopgaverne i den rigtige rækkefølge, lige som det gælder om at
indrette arbejdsstederne på en måde,
der gør det fleksibelt og nemt kunne
flytte rundt på emnerne.
Af Jan Toft Rasmussen,
Dansk Metal

Indretningen af arbejdspladsen
Bekendtgørelsen om indretning af faste arbejdspladser § 19 og § 30.
Den enkeltes arbejdsplads skal være hensigtsmæssigt indrettet, herunder
være så rummelig, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer
kan anbringes indbyrdes forsvarligt og således, at alle funktioner, der
er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og med forsvarlige
arbejdsstillinger og -bevægelser.
Der skal på arbejdsstedet findes passende inventar, således at arbejdet
kan udføres forsvarligt.
Stole, arbejdsborde og lignende, der anvendes ved skiftende
arbejdsopgaver eller af skiftende personale, skal i fornødent omfang
være indstillelige.

Svejsning

Industriel svejsning
fra en helt ny vinkel
MIG WELDER

www.kemppi.dk

And you know.
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Svejsning

ARBEJDSMILJØ
VED SVEJSNING
Listen over farer i forbindelse med svejserens arbejdsmiljø er lang.
Svejseprocesser er grundlæggende omfattet af Arbejdstilsynets
regler om kræftfremkaldende arbejde. Blandt andet stilles der i
AT’s kræftbekendtgørelse § 17 særlige krav om uddannelse.

Af Klaus Plum, Regulatory &
Technical Service Specialist, 3M
Personal Safety Division
Svejse- og skærerøg indeholder
irritative gasser og en række
tungmetaller, der tilsammen kan
give kronisk bronkitis, astma og
kræft i luftvejene, hvis forureningen
ikke fjernes effektivt. Der kan opstå
særlig sundhedsfarlig luftforurening,
hvis elektroder, grundmateriale
eller belægning på grundmateriale
indeholder f.eks. zink, kobber,
bly, cadmium eller chrom. Særlig
sundhedsfare kan også opstå, hvis
der anvendes flus- og bejsemidler og
CO2-spray. Leverandører af elektroder
og tilsatsmaterialer skal kunne oplyse
om disses indholdsstoffer. Det kan
i så fald være nødvendigt med
særlige beskyttelsesforanstaltninger,
f.eks.kraftigere ventilation,
eventuelt kombineret med brug
af åndedrætsværn. Forekommer
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der beryllium, skal der- foruden
lokaludsugning - benyttes luftforsynet
åndedrætsværn. Åndedrætsværn kan
også være påkrævet for personer i
nærheden.
Korrekt valg af værnemidler herunder åndedrætsværn - beror som
bekendt på en række afvejninger, og
er også det ”nederste trin” på stigen
for beskyttelse af vores medarbejdere.
Fremfor alt skal forureninger søges
nedbragt ved f.eks. substitution,
indkapsling og/eller ventilation.
Når vi taler om ”svejserøg”, er det jo
også et vidt begreb. Som det fremgår
af I-BAR vejledningen, er røgudviklingen og røgens indhold afhængig
af flere parametre som svejseproces,
emnets beskaffenhed og eventuel
overfladebehandling. Bortset fra TIG-,
plasma- og gassvejsning består
svejserøg primært af partikler, f.eks.
metaller. Herudover udvikles evt. ozon

(O3), nitrøse gasser (NOX) og carbonmonooxid (kulilte/CO).
Der skal der gøres opmærksom på, at
NO-filtre af miljømæssige årsager ikke
længere må produceres som hidtil.
Derfor er der så vidt jeg ved ikke
filtre, som er effektive overfor hverken
NO eller CO. Hvis det er relevant,
skal der anvendes friskluftforsynet
åndedrætsværn i disse tilfælde. Det
samme gælder naturligvis, hvis der er
utilstrækkelig ventilation eller ligefrem
tale om iltmangel.
Overfor partikler vil et ”P”-filter yde
beskyttelse med en beskyttelsesfaktor,
som nævnt i det følgende. Er der herudover tale om organiske, uorganiske
og/eller sure gasser, skal der anvendes et ”ABE” filter.
Dernæst skal der tages stilling til,
hvilken nominel beskyttelsesfaktor
(NPF), der er nødvendig i den givne

Svejsning
situation. En måling af røggasserne i
indåndingszonen vil kunne klarlægge
dette. Er den krævede beskyttelsesfaktor f.eks. 200, vil en TH3 løsning være
tilstrækkelig (NPF=500). En typisk
friskluftløsning (Klasse 3) vil ligeledes
have en NPF på 500 – og giver altså
ikke nødvendigvis et højere beskyttelsesniveau. Igen under forudsætning
af, at der ikke er gasser/dampe
tilstede, som ikke kan filtreres.
Det vil være relevant og interessant
at vende emnet beskyttelsesfaktorer,
som desværre sjældent ses brugt,
hverken for filtrerende eller
friskluftforsynet åndedrætsværn.
Bemærk, at friskluftforsynet
åndedrætsværn i princippet kan
have en beskyttelsesfaktor (NPF) fra
10-2000 afhængig af hvilken klasse,
der er tale om. Jeg vil også henvise til
oplysningerne nedenfor, der er hentet
fra gældende standarder. Det vil
sige, at en TH3-turboløsning vil give
en højere nominel beskyttelse end
friskluftforsynet åndedrætsværn i både

Fig. 1. Oversigt over processer og forureningsdannelse (fra I-BAR vejledning
om Arbejdsmiljø ved svejsning).

Certificering & Kvalitetssystemer.
- ISO 9001, ISO 3834, ISO1090
Certificering af svejser – Svejsecertifikater
NDT & NDT-Kurser
Fremstilling kontrol efter PED

Trust
Quality
Progress

Inspektion af trykbeholdere
ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser
Svejsning - svejseprocedure
Kedler
- Konstruktionsgodkendelser
- Fremstillingskontrol af nye kedler
- Godkendelse af hele procesanlæg
- herunder sikkerhedsudstyr (72 timer)
- Opstillingskontrol af kedler
- Periodisk kontrol
- Kontrol med skader
- Afprøvning af sikkerhedsudstyr
- Trykprøvning
- Godkendelse af flis-kedler m.m.
- Inspektion af Elevatorer og rullende
- Trapper
Droneteknologi

Kiwa Inspecta A/S
Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel
Tlf.: 7022 9770
Email: info@inspecta.com
www.inspecta.dk
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Svejsning
klasse 1, 2 og 3!
Ozon kan fjernes (omdannes til ilt) i et
filter f.eks. gasfiltre. Dette skal kunne
dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.
Nitrøse gasser (NO) og carbonmonooxid (CO) kan - som beskrevet
- ikke fjernes ved filtrering. Hvis disse
er til stede i koncentrationer over
grænseværdien, vil et friskluftforsynet
åndedrætsværn være nødvendigt.
Afhængig af den valgte kombination
kunne dette, jf. EN 14594 svare til
klassifikationen 2A/2B eller 3A/3B ”
(svarende til en nominel beskyttelsesfaktor (NPF) på 50 hhv. 200).
Bemærk at alle dele i et turbo- eller
trykluftsystem (hoveddel, slanger og
motor/regulator) skal være godkendt
sammen, og der skal foreligge dokumentation for dette. (PS Der kræves
en særskilt dokumentation for filtres
ozon-egenskaber).
Det skal sidst men ikke mindst pointeres, at det i sidste ende er arbejdsgiverens ansvar at kortlægge forureningerne og fastlægge de nødvendige
værnemidler.

NPF
Turbohætte

10 (12)
TH1

Turbomaske
Friskluft
Støvmaske

20

200

TH2
TM1

1A/B

2A/B

P2

P3

Halvmaske
Helmaske

500

2000

TH3
TM2

TM3

3A/B

4A/B

GasX
GasX

Fig. 2. Nominelle beskyttelsesfaktorer (NPF) for åndedrætsværn fra oversigt i DS/EN 529
om Åndedrætsværn. ( Anbefalinger for udvælgelse, anvendelse og vedligeholdelse).

Farer ved stråling/lys
Huden på underarme og hænder
skal beskyttes mod ultraviolet (UV) lys
og gnister. Ved kontakt med gnister
kan nylonbeklædning o.l. smelte på
huden.
Man skal undlade at stirre på den
glødende svejsesøm uden brug af
visir. Der kan derved opstå varige
skader med tab af synsevne som følge
af forbrændinger i øjets nethinde
forårsaget af den infrarøde (IR)
stråling fra gløden.
Ved svejseøjne viser symptomerne
sig 4-8 timer efter lyspåvirkningen
- altså efter fyraften - og består
i lysoverfølsomhed, rindende,
rødsprængte øjne, hævede øjenlåg
og kraftige smerter.
Automatisk nedblændende svejsekassetter (ADF) giver fuld beskyttelse af
synet før, under og efter selve svejsningen – uden irriterende og tidskrævende afbrydelser af arbejdet.
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Farer ved støj
En måske lidt overset fare i forbindelse
med svejsning er påvirkning fra
høreskadelig støj. Allerede ved 80
dB (A) kan støjen være skadelig, og
der skal stilles høreværn til rådighed
for de ansatte. Alle ansatte skal
endvidere tilbydes høreundersøgelser.
Grænseværdien for støj er 85
dB (A), og hér skal alle ansatte
anvende høreværn. Desuden skal de
have adgang til arbejdsmedicinsk
undersøgelse.
Med undtagelse af TIG genererer alle
former for elektrisk lysbuesvejsning og
skæring høreskadelige støjniveauer.
Selve processen genererer støj,
de øvrige opgaver, som en svejser
typisk udfører er også støjende, og
svejsning foretages gennemgående
i støjende omgivelser. Støjniveauet
under lysbuesvejsning og skæring
varierer med processen. En liste over
typiske støjniveauer for forskellige
typer af svejseprocesser og tilknyttede
opgaver er vist nedenfor.

Svejsning
Proces

Typiske støjniveauer

TIG

op til 75 dB(A)

Elektrodesvejsning (MMA)

85 - 95 dB(A)

MIG
Plasmaskæring
(håndholdt op til 100 A, op til 25 mm
tykkelse)
Flammehøvling

95 – 102 dB (A)
98-105 dB(A)

Kulfugning

95 dB(A)
op til 100 dB(A)
(typisk over 90 dB(A) ved tykkelser
over 40 mm)
100-115 dB(A)

Afslagning/ mejsling

105 dB(A)

Slibning

95-105 dB(A)

Flammeskæring

Fig. 3. Typiske støjniveauer ved svejseopgaver.

De faktiske støjniveauer vil afhænge
af flere faktorer. For eksempel vil de
typer af metal, der arbejdes, have
en effekt. Således har rustfrit stål
en tendens til at producere højere
støjniveauer end lakeret stål.
Hvad angår skæring vil tykkelsen
af materialet, der skæres, påvirke
støjfrembringelsen. Jo tykkere
materialer des mere støj.
For de mest støjende processer
(plasmaskæring og flammehøvling)
er trykluft den primære kilde til støj.
Design af luftdysen kan have en
stor effekt på støjemission, og nogle
producenter kan tilbyde 'reduceret
støj' udstyr.

Det er arbejdsgiverens ansvar
at:
• Foretage støjmålinger
• Foranstalte høreundersøgelser
• Instruere og uddanne sit
personale
• Stille høreværn til rådighed
ved støjbelastning >80 dB(A)
eller hvis støjen i øvrigt opleves
generende
Det er medarbejdernes ansvar
at:
• Anvende høreværn der stilles til
rådighed ved støjbelastning >85
dB(A) (eller hvis støjen i øvrigt
opleves generende)
• Gennemføre tilbudte
arbejdsmedicinske undersøgelser

Kilde: At-vejledning D.6.1 Støj:
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/
at-vejledninger/s/d-6-1-stoj og
http://www.hse.gov.uk/welding/
noise-vibration.htm
Øvrige farer
Ergonomi, brand og eksplosionsfare
er øvrige arbejdsmiljøforhold, der skal
tages hensyn til ved svejsning. Men
det er emner, som jeg ikke berører i
denne artikel.
Til orientering afholder 3M et seminar
om arbejdsmiljø ved svejsning hos
Odense Erhvervsskole den 18. april
2018. Interesserede er velkomne
til at kontakte Klaus Plum og høre
nærmere: kplum@mmm.com. Telefon
43 48 02 80 eller mobil 51 85 64 11.

Bemærk at dB-skalaen er logaritmisk.
En forøgelse af støjen på 3 dB vil
således svare til en fordobling af
støjniveauet -og dermed også en fordobling af risikoen for høreskader.

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/foranstaltninger-til-forebyggelse-kraeftrisiko-stoffer-og-materialer
Disse og øvrige regler er beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning (D.2.16-2) om Svejsning, skæring m.v. i metal.
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-2-16-svejsning-skaering-i-metal
Parterne har desuden udarbejdet vejledningsmateriale i regi af BFA-I; BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø
(tidligere Industriens BrancheArbejdsmiljøRåd (I-BAR)) fx Arbejdsmiljø ved svejsning
https://www.bfa-i.dk/media/2827517/arbejdsmiljoe-ved-svejsning_pdf.pdf og Svejsning og nitrøse gasser;
https://www.bfa-i.dk/media/2827542/svejsning-og-nitroese-gasser_pdfg.pdf
Øvrige relevante link er:
https://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/industri/wwwmetalatdk
AT´s Arbejdsmiljøvejviser;
https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-10-metal-og-maskiner
OSHA Fact sheet - Controlling Hazardous Fume and Gases during Welding
https://www.osha.gov/Publications/OSHA_FS-3647_Welding.pdf
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RYK DIREKTE I FÆNGSEL.
SELVOM DE PASSERER START
INKASSERES IKKE KRONER 4.000
Spørgsmålet kunne også lyde, om du har styr
på eksponering for elektromagnetiske felter i
forbindelse med arbejdet i din virksomhed.

Af Michel Honoré, FORCE
Technology
Da Arbejdstilsynets AT Bekendtgørelse
472 trådte i kraft den 1. juli 2016,
blev det muligt at straffe overtrædelser
med fængsel i indtil to år.

som tager sit udspring i EU Direktiv
2013/35/EU. Indholdet kan i korte
træk summeres op til, at det nu er
lovpligtigt at have taget stilling til påvirkningen fra elektromagnetiske felter.
Der skal med andre ord foreligge en
risikovurdering.

To år virker som et passende tidsrum, hvis man påtænker at udnytte
den nyfundne ro til at sætte sig ind i
elektromagnetisme, dens udbredelse i
væv, og lovteksten bag AT BEK 472,

Heldigvis skal der felter af en hvis
styrke til, for at medføre påvirkninger.
Og støvsugeren derhjemme vil næppe
udsende tilstrækkelig EMF til en almen
friholdelse fra husholdning. Om mo-
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bilen er et problem diskuteres stadig.
Men ved store strømme, som f.eks.
dem, der bliver benyttet i forbindelse
med svejsning, bliver der dannet
betydelige magnetfelter, som potentielt kan være sundhedsskadelige for
operatøren. Feltets styrke aftager heldigvis proportionalt med afstanden.
Men i umiddelbar nærhed af lederen
kan grænseværdierne overskrides, så
risikovurderingen må tage udgangspunkt i det enkelte svejse set-up.

Svejsning
Risikovurderingen er lovpligtig
Om det er relevant er faktisk ikke
spørgsmålet. Det er det. For det er
lovpligtigt at have foretaget risikovurderingen. Men om det er et problem
for dig er snarere spørgsmålet. Det
afhænger i grove træk af to faktorer:
Afstanden til strømmen og strømmens
styrke. Jo flere ampere, desto større
magnetfelt, og jo tættere på strømmen
operatøren opholder sig, desto større
magnetfelt udsættes han for.
Det er påvist, at udsættelse af kroppen for elektromagnetiske felter
(EMF), påvirker en række kropslige
funktioner. Ved lavfrekvente felter er
der typisk tale om sensoriske påvirkninger såsom: Svimmelhed,
kvalme og påvirkning af hjerte- og
åndredrætsrytmen samt synsforstyrrelser. Højfrekvente felter kan medføre
forbrændinger. Desuden kan der for
særligt udsatte grupper være alvorlig
risiko for interferens med implanteret
medicinsk udstyr. Og her er kun tale
om de akutte virkninger. På længere
sigt er det påvist, at udsættelse for
EMF kan påvirke kroppen og medføre
bl.a.
Alzherimers,
kognitiv forringelse,
ECNDT
2018
conference
sponsors
DNA-skader, leukæmi, infertilitet og
toasted skin-syndrome.

Sponsorship & exhibition
Second invitation

Så hvis ikke tanken om bøde og fængsel virker afskrækkende, burde listen
over potentielle symptomer motivere i
sig selv.
Nu er det, at sølvpapirshattene begynder at virke påfaldende berettigede.
Eller almindelig panik. Men svaret er
nok nærmere en skrivebordsøvelse.
Der skal foretages en risikovurdering,
og den skal arkiveres. Tag stilling
til, om der i din virksomhed er risici
for, at medarbejdere kan udsættes
for elektromagnetiske påvirkninger,
som overstiger grænseværdierne eller
aktionsniveauerne. Løb virksomhedens
processer igennem, og led efter store
strømme i forbindelse med f.eks. induktionsopvarmning, MPI, modstandssvejsning og lysbue- eller pulversvejsning med mange ampere.
Slår skrivebordsarbejdet ikke til,
findes der simuleringsværktøjer. Eller
endnu bedre: Måleudstyr og prober
til måling af f.eks. magnetfelter in-situ:
Og der er intet som hårde facts til at
ødelægge enhver tvivl.

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

SVEJSESEMINAR

PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
TORSDAG DEN 24. MAJ 2018

DSL byder på et spændende 1-dags seminar, som har fokus på svejsning.
NDT vil i år blive dækket på ECNDT, som NDT Foreningen til juni afholder
sammen med de øvrige nordiske landes NDT Foreninger i Göteborg.

Program:
• Udsigter for offshoresektoren 2018 – 2019
Glenda Napier, Offshorenergy.dk
• Dum, blind og enarmet – men yderst værdiskabende - (Der er sket meget inden for robotter)
Steen Slabiak og Henrik Christensen, Bila
• Svejsespændinger i monopæle til havvindmøller
Michael Andreassen, DTU
• Nye regler for svejseprocedureprøvning
Kim Holler Foget, FORCE Technology
• Procedureprøvning ved svejsning med regulerede lysbuer
Mads Jensen, Migatronic
• Hvor mange gange må jeg reparere? Myter og fakta
Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology
• Friktionssvejsning og dens særlige muligheder
Aviatec
• Nye Standarder
Jørgen Hagelund, Dansk Standard
• Inspektion med videoendoskopi – for svejsefolk
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta

 orsdag den 24. maj 2018
T
Registrering og kaffe kl. 8:30 – 9:00
Seminar kl. 9:00 - 16:00
Sted: Hotel Koldingfjord,
Fjordvej 154, 6000 Kolding
Tid:

Der tages forbehold for ændringer i programmet

KOM OG MØD LIGESINDEDE OG FÅ NYE IMPULSER VED DETTE ÅRS SVEJSESEMINAR DEN 24. MAJ!
Efter seminaret holder DSL sin årlige generalforsamling kl. 16, og NDT Foreningen holder efterfølgende sin generalforsamling ca. kl. 16.30.
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TILMELDING TIL SVEJSESEMINAR
Torsdag den 24. maj 2018

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.dslsvejs.dk
eller ved at sende en mail til dsl@dslsvejs.dk
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL		
Park Allé 345, 2605 Brøndby
Tlf.: 4061 3090
Att.: Monica Wenøe
e-mail: dsl@dslsvejs.dk

Jeg er medlem af DSL/ NDT-Foreningen		

Fax nr.: 4326 7011
web: www.dslsvejs.dk

Jeg er ikke medlem af DSL/NDT-Foreningen)

Firma: 	     				
Telefon nr.: 	     
Navn: 	     				
E-mail: 	     
Adresse: 	     					
	     
Postnr., by:	     					
     
Pris for medlem: DKK 2.800,-		

Pris for ikke-medlem: DKK 3.230,- (inkl. årskontingent)

Prisen inkluderer morgen/formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Sidste frist for tilmelding: Mandag den 14. maj 2018

15

SVEJSEUDDANNELSER
OG CERTIFICERING
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober måned 2017 den tredje Trepartsaftale.
Under overskriften ”Danskernes kompetencer skal styrkes gennem hele livet” lancerede regeringen
aftalen. I aftalen lød det blandt andet: ”Danskernes kompetencer skal løftes, og det skal være langt
nemmere og mere fleksibelt at tilegne sig kompetencer gennem hele livet.

Af chefkonsulent Lars Ahm,
Industriens Fællesudvalg, (IF)

kan eventuelt ske i sammenhæng med
delmål fra andre opdelte kurser.

kurser, der ikke har været gennemført
inden for de seneste tre år.

Den nye trepartsaftale øremærker
blandt andet omkring 400 millioner
kroner til en omstillingsfond til ufaglærte og faglærte. I alt omfatter aftalen
initiativer for knap 2,5 milliard kroner i
2018-2021.”

Flere kurser skal
afsluttes med test
Det AMU, vi kender i dag, anvender typisk ikke slutprøver. Det gøres
der også op med i Trepartsaftalen.
Fremover skal mange flere kurser
afsluttes med en test. Hvis man i dag
benytter sig af svejsekurserne, vil man
nok mene, at sådan er det jo allerede. Og det er korrekt. En stor del af
svejsekurserne bliver jo afsluttet med
et certifikat. På de kurser er der derfor
allerede krav om både teoretisk og
praktisk test.

Ser man på kurser, der kategoriseres
som kurser med lav aktivitet, er der
tale om 19 kurser.

De faglige udvalg er blevet bedt om
at se nærmere på kurser med ingen
eller lav aktivitet. I arbejdet med at
gennemgå kurserne skal de faglige
udvalg også vurdere, om brugerne har
behov for at kunne tage udvalgte dele
af et kursus. Hvis der er et behov for og en vurdering af, at delmål vil øge
aktiviteten, vil kurserne blive stykket
op i delmål, som kursisten herefter kan
tage som et selvstændigt kursus. Dette
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Skolerne kan i dag udbyde ca. 100
forskellige svejsekurser. Selv om det er
mange, er det faktisk kun fem svejse-

Hvordan ser det ellers
ud med aktiviteten på
svejseuddannelserne?
Her og nu er aktivteten på svejsekurserne opgjort til og med 2. kvartal
2017.
I 2016 udgjorde antallet af kursister
på svejsekurserne 21.101 kursister,
og for første halvår 2017 var tallet
10.594. Opgjort i kursusdage taler vi
om næsten 70.000 i 2016 og 32.300
i første halvår 2017.

Svejsning
Set i forhold til den samlede AMUaktivitet i Danmark, tegner svejsekurserne sig for mellem 4 og 5 pct.
Mange af kursisterne tager hjem fra
skolerne med både et uddannelsesbevis og et svejsecertifikat. En vurdering af de senere års aktivitet med
udgangspunkt i antallet af udstedte
certifikater skal sammenholdes med
nye regler, hvor certifikaterne er gået
fra to til tre års gyldighed.
I 2015 og 2016 var fordelingen mellem nye certificeringer og recertificeringer næsten 50/50. Helt anderledes
ser det ud i 2017, hvor effekten af
3-års certifikater tydeligt ses. Kun
2,2 pct. af certifikatudstedelserne var
recertificeringer. Derfor er antallet af
certifikater i 2017 lavere end de foregående år. Ser man derimod isoleret
på de nyerhvervede certifikater, er der
i forhold til niveauet i 2016 tale om en
stigning på 65,9 pct.: I alt 6.381 nye
certifikater.
Kurser med størst aktivitet
Et nærmere kig på statistikken viser, at
følgende svejsekurser har haft størst
aktivitet i 2015, 2016 og 2017.
På førstepladsen ligger det grundlæggende sikkerhedskursus. Herefter
følger TIG og MAG certifikatkurser.
Man skal ikke undre sig over, at de
rene læringskurser inden for TIG og
MAG har lavere aktivitet end certifikatkurserne, da både første gangs
certificering og recertificering foregår
på de samme certifkatkurser.

AMU kursernes TOP 10:
1.

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (i daglig tale §17),
certifikatkursus
2. TIG svejsning stumpsøm ulegeret
rør i alle positioner, certifikatkursus
3. TIG svejsning stumpsøm tynd
rustfri rør i alle positioner, certifikatkursus
4. MAG svejsning kantsøm plade/
plade proces 135, certifikatkursus
5. MAG svejsning proces 135
6. TIG svejsning
7. TIG svejsning kantsøm ulegeret
plade/rør, certifikatkursus
8. TIG svejsning kantsøm rustfri
plade/rør, certifikatkursus
9. MAG svejsning kantsøm plade/
rør proces 135, certifikatkursus
10. MAG svejsning kantsøm plade/
rør proces 136, certifikatkursus

Hvor tager kursisterne
deres kurser?
Svejsekurserne kan i dag tages på 20
skoler godt fordelt på Danmarkskortet.
Med en enkelt undtagelse tilbyder alle
skolerne certificering i henhold til DS
322.
Svejseskolernes top 10 (målt på kursusdage i 2015, 2016 og 2017):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AMU Fyn, Odense
TECHCOLLEGE, Ålborg
Rybners, Esbjerg
AMU Syd, Kolding
TEC, Ballerup
Herningsholm, Herning
ZBC, Selandia, Slagelse
Mercantec, Viborg
EUC Nord, Frederikshavn
Tradium, Randers
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SVEJSEKOORDINATORUDDANNELSERNE
Status på udviklingen inden for
denne type uddannelse.
Af svejseingeniør Hans Knudsen,
FORCE Technology
I SVEJSNING nr. 3 2011 havde jeg et
indlæg om ISO 3834. Jeg skrev den
gang, at ISO 3834 refererer til ISO
14731, der henviste til de formelle IIWuddannelser som grundlag for krav til
svejsekoordineringspersonale i relation
til uddannelse af svejsekoordinatorer:
• Svejsespecialist, IWS
• Svejsetekniker, IWT
• Svejseingeniør, IWE
I de følgende år har tingene udviklet sig i takt med, at vi fik erfaring
med standarden DS/EN 1090-2 for
udførelse af stålkonstruktioner. Denne
standard henviser i tabellerne 14 og
15 til 3 niveauer af teknisk viden for
svejsekoordinatorer:
• C: Omfattende
• S: Specifik
• B: Grundlæggende
Det blev i begyndelsen opfattet, som at
der var lighedstegn mellem de 3 IIWuddannelser, hvilket var ret naturligt. Så
var man på den sikre side.
Imidlertid er det ikke det, der står i ISO
14731. Der står således, at svejsekoordineringspersonale, som opfylder
kravene til de 3 IIW-uddannelser, eller
som har acceptable nationale kvalifikationer, kan anses for at opfylde de
relevante krav iflg. afsnit 6.2 Specifikke
krav til kundskab for ansvarligt svejsekoordineringspersonale.
Det vil sige, at der er ikke absolutte krav
til én bestemt type uddannelse, men
alene krav til, hvad de 3 niveauer skal
indeholde af teknisk kundskab. Derfor
kan eksempelvis kurset som National
Svejsekoordinator også opfylde kravene
til 3 niveauer af teknisk kundskab.
Det har skabt lidt debat, da det er
FORCE Technology, som udbyder IIWuddannelserne, mens Metal College
og AMU Fyn har afholdt kurser for de
nationale svejsekoordinatorer. Det har
så været op til svejsevirksomhederne at
bedømme, hvad der i praksis var den
bedste løsning for dem.
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Udover det daglige arbejde som svejsekoordinator er det er i forbindelse med
certificering af virksomheden, at svejsekoordinatoren skal bevise sin værdi.
Normalt vil auditoren lave et teknisk
interview med svejsekoordinatoren for
at sikre, at der overensstemmelse med
det aktuelle krav til teknisk kundskab og
svejsekoordinatorens viden.
For mig at se er de 3 formelle IIWuddannelser uagtet dette et rigtig godt
bud på uddannelse af svejsekoordinatorer. Det skyldes blandt andet, at
hvert af modulerne bliver afsluttet med
en eksamen, så man derved kan være
sikker på, at det krævede niveau af
teknisk kundskab er opnået.
IWS, IWT og IWE uddannelserne er
desuden internationalt godkendte, og
vil blive accepteret af udenlandske
kunder.
ISO 14731 er ved at blive revideret.
Og som det ser ud nu i forslaget til en
ny standard, forsvinder henvisningen
til IIW-uddannelserne muligvis. Der vil
stadig være et afsnit 6.2 som i den
nuværende revision med beskrivelse af
specifikke krav til kundskab for niveauerne C, S og B.
Som noget nyt vil der være en præcisering af den tekniske kundskab indenfor
områderne:
• Svejseprocesser
• Materialer
• Styrke og design
• Kvalitet og prøvning
Omfanget forventes at svare til niveauerne for henholdsvis IWS, IWT og
IWE.
Forslaget til revision ISO 14731 skal
dog tages med et vist forbehold, da
der er indvendinger fra de lande, der
kommenterer forslaget.
FORCE Technology udbyder de 3
IIW-uddannelser IWS, IWT og IWE
her i Danmark. Men IIW har fastsat
retningslinjer for andre uddannelser.
Særlig kunne uddannelsen som IWsvejser (International Welder) have
dansk interesse. Den udbydes i en
række lande – heriblandt Sverige.

Uddannelsen består af en række teoretiske og praktiske moduler:
TEORI
• Modul A: Ellære, svejsemaskiner,
sikkerhed, tilsatsmaterialer, svejsning
af stål og certificering
• Modul B: Fugeforberedelse, pladesvejsning, svejselighed af stål, svejsefejl, inspektion og kvalitetsstyring
• Modul C: Rørsvejsning, svejselighed
metaller, internationale svejsestandarder
• Modul S: Specifik svejseproces (111,
13, 141, 311)
• Modul P: Specifikt materiale (sort
stål, rustfrit stål og aluminium)
PRAKTIK
• Moduler E: Beklædt elektrodesvejsning af ferritisk og rustfrit stål
• Moduler M: MAG-svejsning af ferritisk og rustfrit stål
• Moduler Mal: MIG-svejsning af
aluminium
• Moduler T: TIG-svejsning af ferritisk
og rustfrit stål
• Moduler Tal: TIG-svejsning af aluminiumslegeringer
• Moduler G: Gassvejsning af ferritisk stål
Modulerne kan sammensættes individuelt. Således man kan blive international
kantsømssvejser, pladesvejser og/eller
rørsvejser. Teorimodulerne afsluttes
med eksamen, og de praktiske kurser
med prøve. Efter endt uddannelse
bliver der lige som ved svejseteknikeruddannelserne udstedt et diplom.
Henvisninger:
IIW – International Institute of Welding
IW – International Welder
DS/EN ISO 3834-1 Kriterier for valg af
passende niveau for kvalitetskrav
DS/EN ISO 3834-2 Fuldstændige
kvalitetskrav
DS/EN ISO 3834-3 Standardkvalitetskrav
DS/EN ISO 3834-4 Elementære kvalitetskrav
DS/EN ISO 3834-5 Dokumenter der
skal overholdes for at kvalitetskrav ISO
3834 er opfyldt
DS/CEN ISO/TR 3834-6 Vejledning i
implementering af ISO 3834
DS/EN ISO 14731 Svejsekoordination
– opgaver og ansvarsforhold
Publikation fra FORCE Technology:
Nøgle til kvalitetsstyring af svejsearbejde

GENIE® ViPR
letvægtsflaske med
integreret regulator.
Større effektivitet på en
sikker og praktisk måde.

Fremtidens gasflaske.
Nu med integreret regulator.
GENIE®. For et bedre arbejdsmiljø.

Nyhed: GENIE® ViPR letvægtsflaske med MISON® 18 og Argon 4.8 Premium.
GENIE® er en let, intelligent og ergonomisk 300 bar gasflaske. Den repræsenterer en fundamental fornyelse af
gasflasker til industrien. Lav vægt, høj kapacitet, bærbart design og smart indholdsindikator gør, at GENIE®
gasflasken vil forandre den måde, vi anvender gas på.
Hvis du ønsker mere information om GENIE® ViPR med integreret regulator, er du velkommen til at kontakte
Markedschef Lars Larsen på telefon: 32 83 66 00.

Digitalt
LED-display

Let og
bærbar

Ergonomisk design
– undgå tunge løft

300 bar
giver 45% mere gas

Stabil og
stabelbar

www.aga.dk/genie-vipr
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® GENIE og MISON er registrerede varemærker tilhørende The Linde Group.

Nyhed!

PRODUKTIONSOPTIMERING
HOS VESTAS TOWERS I PUEBLO
De sidste bolte blev spændt
på de 10 sæt 90T Blaaholm
rullebukke, der i januar
blev leveret til Vestas
Towers i Pueblo, Colorado.
Rullebukkene, der har fyldt
godt op i Esbjerg virksomheden
Blaaholms nye produktionshal,
skal anvendes i produktionen
for overfladebehandling af
vindmølletårnene på Vestas
Towers i Pueblo - den største
tårnfabrik i verden.
De 10 sæt Blaaholm rullebukke (Low
Built) skal erstatte eksisterende nedslidt
udstyr i den nuværende produktion.
Blaaholm 90T rullebukke er designet
efter Vestas kravspecifikationer og
speciallavet, således at der samtidig
indføres en række kost-effektiviseringer
i Vestas produktion.
Rullebukkens konstruktion er designet
i henhold til Vestas’ restriktioner på
rullebukkens dimensioner. Vestas ønskede samtidig, at de nye rullebukke
kobles på de eksisterende styringer,
fordi man ønsker at bibeholde disse.
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Komponenter som motorer og stik er
præcist udvalgte efter den eksisterende styring i Vestas. Desuden er
komponenterne godkendte i forhold
til gældende amerikanske regler
og normer indenfor el-sikkerhed og
eksplosionsfarlige miljøer. Adskillige
parametre er indarbejdet i designet
af rullebukken, så man er sikker på
at have nem adgang til udsatte dele
og optimale forhold under service og
vedligehold.
I projektet har der været holdt flere
on-site møder med Vestas’ projektteam bestående af operatører og
serviceteknikere, teknisk afdeling samt
produktionschef og Blaaholms tekniske
salgschef Jesper Hansen og projektleder Thomas Thyssen. Serviceteknikerne
havde på eksisterende udstyr udfordringer med at få adgang til udsatte
dele ved service og reparation, fordi
det eksisterede udstyr var indsmurt i
maling. Samtidig havde de behov for
nemmere adgang til at smøre lejerne
m.v. Serviceteknikerne ønskede derudover, at motor og gear skulle være
bedre beskyttet i de nye rullebukke.

Innovative løsninger
Rullebukkene er generelt også blevet
mere afskærmet og bedre beskyttet mod overskydende maling og
det hårde miljø. I samme løsning
har Blaaholm leveret et tillæg til de
eksisterende styringer. Tillægget til styringen sikrer ensartet malehastighed
og samme kvalitet, uafhængigt af de
forskellige typer rullebukke, der bliver
anvendt i produktionen, og uafhængigt af hvilken operatør, der arbejder i
produktionen.
Projektleder Thomas Thyssen har
været ansvarlig projektleder og fulgt
projektet tæt i design-, produktion- og
montagefasen. Vestas har løbende
modtaget status for projektet, så der
har været en tæt dialog med kunden
igennem helt processen. Projektplanen er fulgt med flere produktionsoptimeringer undervejs. Målet er herefter
indfriet: De 10 sæt 90T rullebukke i
høj håndværksmæssig kvalitet er leveret til tiden og til den aftalte pris.
BLY

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

Svejsning

Projektleder
Oddvar Tjåland

KOMPLEKSE PRODUKTER KRÆVER
AVANCEREDE LØSNINGER
Kverneland Group har indført
fuldautomatiseret svejsning
for at optimere processen i
forbindelse med produktionen
af et nyt produkt.
Kverneland Group er en af verdens
førende inden for produktion af landbrugsmaskiner og serviceydelser – fra
pløjnings- og høstudstyr til smartphone
apps. Virksomheden har fabrikker og
salgskontorer i Europa og Asien med
mere end 2200 ansatte og eksporterer
på verdensplan til mere end 60 lande.
Kverneland Group blev grundlagt i
1879. Og her næsten 140 år senere
ligger hovedkvarteret fortsat i Klepp lidt
syd for Stavanger, hvor også koncernens kompetencecenter og produktionsanlæg til pløjningsudstyr har til huse.
For nylig udviklede virksomheden et
pløjningsprodukt, der kræver en ny og
mere avanceret svejseautomatiseringsløsning:
- Svejsning er en vigtig del af vores
produktionsproces, og vi har mange
års erfaring med svejseautomatiseringsløsninger. Men vores nye produkt
var en stor udfordring for vores eksisterende produktionsfaciliteter, alene
på grund af dets form og størrelse og
svejseprocessens kompleksitet. Vi var
derfor ude efter en ny automatiserings-
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løsning, der kunne opfylde vores krav
til effektiv håndtering af komponenter
– og her var Migatronic Automation i
stand til at levere en overbevisende og
fuldautomatiseret svejseløsning med
nyeste teknologi, der var tilpasset vores specifikke behov for produktionseffektivitet, fortæller Oddvar Tjåland,
der er projektleder hos Kverneland.
Inden leveringen var der allerede fire
svejseautomatiseringsløsninger på
Kverneland Group’s plovfabrik. Men
man var ikke i tvivl om, at der var behov for en anden og mere avanceret
løsning for effektivt at kunne håndtere
de nye produktkomponenter.
- Vi opnår en ensartethed og præcision i produktionsprocessen, og så
foregår det på en yderst effektiv og
økonomisk fordelagtig måde, fastslår
Oddvar Tjåland. Man vidste ikke på
forhånd, hvilken svejseautomatiseringsløsning, der ville passe, da der er
tale om et meget komplekst produkt.
Vores hovedkrav var en løsning, der
kunne håndtere alle aspekter af svejseprocessen, særligt i forhold til de
vanskeligheder, der er forbundet med
korrekt positionering og fastgørelse
af komponenter. Derfor var vi meget
tilfredse med den komplette automatiseringsløsning, der blev udviklet til
vores ekspanderende produktionslinje,

siger projektleder Oddvar Tjåland.
Projektbaseret tilgang
En vigtig årsag, til at Kverneland
Group valgte at samarbejde med
Migatronic Automation var virksomhedens projektbaserede tilgang til udvikling af svejseautomatiseringsløsninger.
Repræsentanter fra Kverneland Group
blev i første omgang inviteret på besøg
hos nogle af Migatronic Automations
eksisterende kunder i lokalområdet for
at få en demonstration af denne type
løsning. Herefter fulgte en grundig
gennemgang af den specifikke løsning,
der var planlagt til dem.
- Fra starten har vi oplevet et stærkt
partnerskab, der afspejler stor professionalisme og ekspertise i alle faser af
processen. Vi var heller ikke i tvivl om,
at deres folk var meget engagerede i
at udvikle den bedst mulige løsning til
os, fremhæver Oddvar Tjåland.
Ifølge salgsdirektør hos Migatronic
Automation Claus Pagh, er det nødvendigt at indgå i tætte partnerskaber
med kunderne for at sikre dem en
proces med udsigt til et hurtigt investeringsafkast:
- Vi er specialister i at udvikle skræddersyede automatiseringsløsninger til
vores kunder, men vi kan ikke gøre

det uden at afsætte tid og kræfter til
en grundig vurdering af kundernes
krav. Derfor betragter vi os også som
rådgivende ingeniører, og ikke bare
som leverandør af svejseautomatiseringsløsninger, forklarer Claus Pagh.
Det som Migatronic Automation har
udviklet til Kverneland Group, er en
komplet turnkey-løsning bestående af
en svejserobot og en håndteringsrobot, der manipulerer svejseemnerne
synkront med svejserobotten. Man opnår derved en optimal svejseposition,
mens brænderpositionen justeres ved
hjælp af fugefølgning under svejsning.
Håndteringsrobotten kan selv plukke

En komplet turnkey-løsning med svejse- og hånderingsrobot.

komponenter direkte fra et enkeltsporet transportbånd, hvilket reducerer
den interne håndtering og rationaliserer produktionen optimalt. Den
integrerede strømkilde er en Sigma

Galaxy svejsemaskine fra moderselskabet Migatronic.
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STOR DANSK FÆLLESSTAND PÅ MESSEN I HANNOVER
En række danske
virksomheder samles endnu
engang på Industrial Supply,
der er en undermesse på den
store industrimesse i Hannover
fra 23. – 27. april 2018.
Danmarks Generalkonsulat i Hamborg
har igen arrangeret en stor dansk
fællesstand i samarbejde med CFU og
Industrisamarbejdet, der er en del af
Dansk Industri.
I 2017 havde Hannover Messe 6500
udstillere fra 75 lande og et besøgstal
på mere end 225.000. Det er også
forventningen til den kommende
messe, og det giver gode muligheder
for at udvide netværket globalt og på
tværs af brancher i industrien.

Vi har fået skabt et eksportfremstød, som
er vokset fra 18 deltagere i 2012 til 34
deltagere i 2017. Og den større danske
fællesstand har resulteret i en markant
bedre synlighed på messen, fastslår
souschef og sektorekspert Jan Larsen fra
Danmarks Generalkonsulat i Hamborg.
Arrangørerne bag fællesstanden
stiler i år efter at kunne præsentere
en stand med 35-40 deltagere, der
vil opnå stor synlighed på Industrial
Supply delmessen. Det er ifølge Jan
Larsen erfaringen, at de tyske messegæster med stigende interesse lægger
vejen forbi den danske fællesstand.
De danske forskelligartede deltagere
på fællesstanden præsenterer tilsammen en pakke af produktløsninger,
som er kendetegnet ved høj kvalitet.

Man kan få yderligere informationer om den danske fællesstand ved at
kontakte Jan Larsen: janlar@um.dk, +49 170 9255117
eller Trine Kosack, trikos@um.dk, +49 160 4488100.

Og vi ved, at tyskerne tillægger kvalitet, service og fleksibilitet hos underleverandørerne afgørende betydning.
Ud over at blive synlige i forhold til
internationale kunder får man internt
også meget ud af at deltage på fællesstanden. En af deltagerne siden 2012 er
Steel Products. Virksomheden, der markedsfører AAO Steel og DFT Presswork,
har oplevet sammenhold og en fælles
forståelse for at øge dansk eksport.
Vi eksporterer cirka 90 % af vores
omsætning, heraf cirka 40% til
Tyskland. Vi er naturligvis med for at
knytte nye internationale kontakter og
pleje kunderelationer. Men vi er også
med for at netværke med de øvrige
danske udstillere, hvilket er en lige så
vigtig del af ”fællesstandskonceptet”.
Vi oplever, at det har bidraget positivt
til opbygningen af vores virksomhed,
siger Jesper Agger, som er en del af
Steel Products salgsteam.
BLY
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Svejsning

SVEJSEROBOTINSTALLATION 4.0 TIL
PRODUKTION AF SPRINKLERRØR
Produktionen af
sprinklerinstallationer
er ensbetydende med
specialtilpasning, korte
leveringstider og stærkt
konkurrenceprægede priser.
Denne sektor søger som
mange andre derfor hele tiden
efter løsninger, der involverer
automation.
Valk Welding har udviklet en række
systemer, hvor en robot skærer hullerne, monterer koblingerne og svejser
koblingerne på rørene. På baggrund
af mange års erfaring har Valk Welding udviklet et nyt koncept, som også
er blevet købt af det svenske firma
Tyco Building Services Products AB.
Det nye system har to separate robotter til at udføre håndterings-, skæreog svejseaktiviteterne. Løsningen har
vist sig at give virksomheden oplagte
fordele.
Tyco Building Services Products AB er
en af verdens største producenter og
leverandører af brandsikkerhedsprodukter, herunder bl.a. sprinklerinstallationer, vandforstøvningssystemer, gas-

Færdige Tyco-sprinklerrør, som er svejset på den nye produktionscelle fra Valk Welding.

systemer, skumsystemer, brandslukkere
og branddetekteringssystemer. Hvert
eneste rør og den tilhørende kobling
skal fremstilles i den helt rigtige størrelse. Tyco var den første producent
i Sverige til at introducere 100 %
præfabrikation, hvilket har reduceret
montagetiden på opstillingsstedet
betragteligt. Firmaet udmærker sig i
øjeblikket yderligere ved at reducere
leveringstiden til tre uger.
Brug af halvautomatisering
var ikke tilstrækkeligt
Indtil for nylig benyttede Tyco Building
Services Products specialautomatiserede systemer til at skære hullerne i de
lange sprinklerinstallationsrør og til at
svejse koblingerne på rørene. Det løber
uden videre op i flere end 200.000
koblinger, der hvert år svejses på
rør. Produktionschef Ola Holgersson
siger: -Processen involverede fortsat for
mange handlinger, og derudover skulle
kvaliteten forbedres, kapaciteten skulle
forøges, og automatiseringen skulle
give omkostningsbesparelser. Derfor
begyndte vi for to år siden at undersøge mulighederne for at automatisere
produktionsprocessen med robotter.

Detailsvejsning af
koblinger på rørene.
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Tyco var rundt og besigtige en række
installationer fra leverandører i Tyskland og Storbritannien. -Vi oplevede
hele tiden installationer, der var alt for
komplekse. Via den svenske handelsmesse Elmia kom Tyco i kontakt
med Valk Welding. Her foreslog
man at gøre et antal dele manuelt
justerbare, så systemet blev mindre
komplekst og sårbart. Tyco havde
med det samme en god fornemmelse
af konceptet, og gav grønt lys for konstruktion af installationen og udvikling
af softwaren midt i 2016.
Valk Welding bruger to robotter – én
til håndtering og én til skæring og
svejsning. Det specielle i dette tilfælde
er, at det ikke er robotterne, men
rørene, der bevæger sig. En robotstyret manipulator med en Schunk-kæbepatron fastholder og roterer røret
og bringer det i den rette position, så
hullet kan skæres, og koblingen kan
svejses på. Enkelheden kan også ses
i den måde, som koblingerne tilføres
på. Valk Welding har benyttet en
opbevaringsfunktion, hvor skufferne er
vinklet, så koblingerne altid befinder
sig i en umiddelbart tilgængelig
position for håndteringsrobotten.
Installationen har desuden en tilførselstransportør med opbevaringsfunktion,
der er egnet til rør i alle diametre og

Svejsning
med længder på op til 7,5 meter, samt
en afgangstransportør med tilhørende
afgangsstation.
Simpelt at programmere
Applikationstekniker Geoffrey van den
Driesche fra Valk Welding programmerede positioneringen af rørene,
skæringen af hullerne og svejsningen
af koblingerne for alle de rørdiametre,
som kunden arbejder med. Softwareprogrammerne er opdelt i separate
programmer til håndteringsrobotten
og skære- og svejserobotten. Omskiftning imellem plasmaskæreren og
svejsebrænderen oprettes automatisk.
Geoffrey van den Driesche siger:
-Hvis kunden vil bruge koblinger med
en anden diameter, kan de uden
videre tilpasse softwaren ved hjælp af
makroerne, som vi har programmeret
for dem.

Support fra Danmark
Servicesupport var også et afgørende
punkt for den svenske producent: -Valk
Welding har bevist, at de kan reagere
hurtigt fra deres danske filial, og at de
yder god support fra det hollandske
hovedkontor, siger Ola Holgersson.
Fra vores filial i Nørre Aaby kan vi nu
yde support til vores svenske kunder,
uanset hvilke problemer de måtte
komme ud for, fremhæver Marcel
Dingemanse.
Dokumentation for konceptets
gennemførlighed
Valk Welding ser et stort markedspotentiale for deres automationskoncepter blandt producenter af sprinklerinstallationer. - Ved at undgå at fokusere
100 % på automation har vi udviklet
en løsning med en meget høj grad
af driftssikkerhed og en interessant
tilbagebetalingsperiode. Vi betragter

Håndtering, skæring og svejsning udføres
af to separate robotter.

systemet til Tyco Building Services
Products som bevis for konceptets gennemførlighed – et bevis, der omfatter
al den erfaring, som vi har samlet i
løbet af de seneste år, fastslår Remco
H Valk.
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BAGGASDÆKNING VED LASERSVEJSNING
AF RUSTFRIE RØR OG FITTINGS
Lasersvejsning af rør er en
velkendt teknik, men det
er ikke uden problemer
at lasersvejse rustfrie rør
og fittings. Især ikke hvis
kvaliteten svigter – og
specifikationen ikke er skarp
nok.
Af Civilingeniør J. Vagn
Hansen, og Civilingeniør
Jan Elkjær Frantsen, FORCE
Technology

Et eksempel på et problem med
lasersvejsning af rustfrie rør er hentet
fra etableringen af et vandforsyningsnet i en procesvirksomhed. Her stod
man med rør, hvor der havde været
svigt i den indvendige gasdækning.
Rørene var blevet leveret efter DIN
17457 i tilstand k0, der foreskriver,
at de svejste rør skal være fremstillet
af bejdset plade, men ikke at de skal
være bejdsede som rør efter svejsning.
Så det var naturligvis rør med svejsesømme der ikke var bejdsede, som
rørfabrikanten havde leveret.
I forbindelse med montage af anlægget blev der svejst efter en projektspecifikation, der krævede et anløbningsniveau, der ikke måtte overstige C
efter FORCE Technologys referenceatlas (på den tid rapport 94.30/94.34,
nu rapport 1337-4). Såvel svejsere
som svejseinspektør observerede, at
kravet var opfyldt for montagesømmene, men ikke for længdesømmen i
en del rørlængder.

Figur 1. Blåfarvning af længdesømmene
skyldtes, ifølge fabrikanten svigt i baggas
under lasersvejsningen.

Det var derfor relevant at få afklaret,
om rørene opfyldte den specificerede
leveringsstandard, og dernæst om den
faktiske tilstand af rørene kunne accepteres til anvendelsen. I den aktuelle
situation gav en henvendelse til den
ansvarlige DIN komité ikke støtte til, at
en oxideret misfarvet svejsesøm var i
modstrid med standardens krav om en
metallisk ren overflade. Omvendt er
der talrige referencer til korrosionsskader i netop blåanløbne svejsesømme i
brugsvandssystemer.
Desuden kan man i en relateret
standard som DS/EN 10312 –2003,
Svejste rustfrie stålrør til transport af
vandige væsker inklusive drikkevand
– Tekniske leveringsbetingelser, se
følgende specificeret i en note: ”Tilstanden som svejst skal styres, således at
misfarvning holdes på et minimum for
at sikre mod tab af korrosionsbestandighed”. Tilsvarende skrives i EN 12502-4,
Beskyttelse mod korrosion i vandsystemer af rustfrit stål, at ”oxidfilm, der
medfører farvetoning over strågul (straw
yellow), vil resultere i en stærkt forøget
sandsynlighed for grubetæringer/pit-
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Svejsning
ting.” I den givne situation blev rørene
med blåanløbne længdesvejsesømme
derfor bejdset før ibrugtagning.
Projekt baggasdækning af
lasersvejste rustfrie rør
Nogle år senere gav en pulje af forskningsmidler mulighed for at eftervise de
specifikke virkninger af oxidering i form
af anløbning under lasersvejsning.
Projektet tog udgangspunkt i, at
præfabrikerede fittings og rørsektioner
typisk giver bedre svejsekvalitet og
lettere adgang til kontrol, sammenlignet med montagesvejsning, samt
at der med laserudstyr som YAG- og
fiberlaser fås mulighed for fleksible
opstillinger og brug af robotter til
præfabrikation. Målet for projektet var
at finde svar på, hvorvidt laserprocessernes lavere heat input sammenlignet
med TIG og orbital-TIG, ville føre til
lempeligere krav til baggassens renhed. Vi skulle således have et mål for
sammenhængen mellem iltniveau og
farvetoning og mellem farvetoning og
modstand mod grubetæringer.
Svejseforsøgene blev gennemført
med YAG-laser og styret iltindhold i
baggasserne, der var af typerne ren
argon og 90/10 N2/H2 – formiergas.
Der blev svejst både i bejdsede rør og
i elektropolerede rør.
På basis af blandinger af argon og
ilt hhv. formiergas og ilt med certificerede indhold af ilt blev følgende
iltniveauer (målt i ppm – 10 -6) testet:
<5 ppm, 25, 50, 100, 200, 500,

1000, 5000, 9000, ren luft/ingen
baggasflow.Gasblandingerne blev
stillet til rådighed af Air Liquide
Danmark.
Farvetoningen kvantificeres med
henvisning til FORCE Technologys
referenceatlas, rapport 1337-4-da.
Konsekvensen af anløbningen blev
fastlagt ud fra korrosionstest, hvor der
blev målt kritisk pittingtemperatur, CPT
ved 1000 til 5000 ppm klorid i vand.
Resultater af forsøg med
baggasdækning
Farvetoning som funktion af gasblanding er vist i Figur 2 til 5. Det skal
bemærkes, at den observerede relation kun er gældende for de anvendte
rørdimensioner og svejseparametre.
Resultaterne viser sammenhænge for
anløbningsgrad i Tabel 1.
Ved sammenligning med data for TIG
svejste rør ses en tendens til, at der
kan tillades et højere iltindhold, før
samme anløbningsniveau opstår ved
lasersvejsning.
Sammenligningen af iltniveau i baggassen og korrosionsbestandigheden
er illustreret ved resultaterne af test
med 1000 ppm klorid i bejdsede rør
og 2000 ppm klorid i elektropolerede
rør, der generelt havde en højere bestandighed. Variationen i resultaterne
er søgt udlignet med trendkurver, idet
antallet af prøver ikke gav grundlag
for at fastlægge en valid eksakt relation, se Tabel 2 og Figur 6 - 7.

Farvetoning til
Rørtype

Gastype

Niveau C1

Niveau D1

Argon

200 ppm

500 ppm

Formier

500 ppm

1000 ppm

Argon

100 – 200 200 – 500
ppm
ppm

Formier

100 – 200 500 –
ppm
1000 ppm

Bejdsede

Elektropolerede

Bemærkning
Ved 200
ppm ses lokal
farvetoning C-D1

Rørtype

Gastype

Resultaterne viser sammenhænge for
korrosionsbestandighed i Tabel 2.
CPT for bejdset rørmateriale uden
svejsesøm er ca. 68 °C for 1000 ppm
klorid og over 100 °C for elektropoleret rør uden svejsesøm.
Der må således regnes med en nødvendig margin - ikke alene i forhold til
rørmateriale uden svejsesømme, men
også i forhold til svejsesømme med en
ganske svag anløbningsfarve.
Det ses desuden, at CPT generelt er
højere for lasersvejste bejdsede rør
sammenlignet med TIG-svejste, selv
med et højere kloridniveau i testen af
de elektropolerede.
Anbefalinger til at opnå gode
resultater med lasersvejsning
af rustfrie rør
Udgangspunktet for en høj korrosionsbestandighed af svejste emner er,
at svejsesømmene har en høj geometrisk kvalitet dvs. svarende til EN ISO
5817/B.
Vedrørende krav til maksimal anløbning gælder følgende:
Regnes der med en margin på 20
% i forhold til CPT på en optimalt
gasdækket svejsesøm, ser det ud til at
være tilstrækkeligt at forskrive maksimalt Niveau D jf. FORCE Technology
rapport 1337-4 for bejdsede rør og
formentlig også for elektropolerede
rør.

Iltniveau i ppm ved CPT
reduktion
10%
margin

20 %
margin

Argon

> ca. 25

> ca.
1000

Formier

> ca. 5

> ca.
1000

Argon

> ca. 25

> ca. 100

Formier

> ca. 100

> ca. 500

Bejdsede

Elektropolerede

Bemærkning

CPT for 1000
klorid, baggas
med < 5 ppm ilt
= Ca. 65°C
CPT for 2000
klorid, baggas
med < 5 ppm ilt
= Ca. 75°C

1 Jf. FORCE Technologys referenceatlas, rapport 1337-4-da

Tabel 1. Sammenhæng mellem anløbningsgrad1
og iltniveau i gassen
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Tabel 2. Sammenhæng mellem CPT og iltniveau i
gassen

Svejsning
Dette er muligvis et konservativt
kriterium for elektropolerede rør, sammenlignet med bejdsede rør, eftersom
korrosionsbestandigheden generelt
er højere. Men hvis man ser på de
relative egenskaber for en svejst og
anløbet prøve, sammenlignet med en
prøve svejst uden anløbninger, er krav
om Niveau D velbegrundet og bedre

egenskaber opnås, hvis man begrænser niveauet til C.
Som for TIG svejsninger kontrolleres
ved visuel inspektion (VT eller RVT
med videoendoskop).

– og eventuelt også efterfølgende
elektropoleres. Det giver en højere tilladelig anløbningsgrad efter svejsning
og samtidig optimal sikkerhed mod
kontaminering af andre overflader
end lige svejsezonerne.

Præfabrikerede lasersvejste fittings og
sektioner kan selvfølgelig altid bejdses

Lasersvejste rør. Baggastype Argon

Lasersvejste rør. Baggastype Formier

Figur 2 Anløbningsfarver for lasersvejste bejsede rør med
argonbaggas.

Figur 3 Anløbningsfarver for lasersvejste bejsede rør med
formierbaggas.

Lasersvejste elektropolerede rør. Baggastype Argon Lasersvejste elektropolerede rør. Baggastype Formier

Figur 4 Anløbningsfarver for lasersvejste elektropolerede rør med
argon baggas.

Figur 5 Anløbningsfarver for lasersvejste elektropolerede rør med
formier baggas.

Figur 6 Korrosionsbestandighed i form af CPT som funktion af
anløbningsgrad (iltindhold) for lasersvejste bejdsede rør.
Stiplede linjer markerer hhv. 10 og 20 % marginer til CPT for
prøven svejst med den reneste baggas.

Figur 7 Korrosionsbestandighed i form af CPT som funktion af
anløbningsgrad (iltindhold) for lasersvejste elektropolerede rør.
Stiplede linjer markerer hhv. 10 og 20 % marginer til CPT for
prøven svejst med den reneste baggas.
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KALLEHAVE STÅL & MONTAGE
GÅR IND I SIKRINGSBRANCHEN
Smede-, svejse- og
montagefirmaet Kallehave
Stål & Montage i Nordborg
udvider sine aktiviteter til også
at omfatte sikringsanlæg, der
primært er rettet mod industrien
og den offentlige sektor.

seret sig i levering af porte, bomanlæg,
personkarruseller, hegn og elektroniske
pullerter til både industri, den offentlige
sektor og det private marked.
Det er boet efter Scan Agenturs grundlægger Henning Kudsk, som Kallehave
Stål nu har overtaget.

Kallehave Stål har netop overtaget
sikringsfirmaet Scan Agentur i Kruså.
Virksomheden har siden 1991 speciali-

Scan Agentur beskæftiger tre medarbejdere og tre eksterne montører.
Virksomheden har de
senere år oplevet en pæn
vækst, bl.a. fordi kravene
til sikring af både offentlige
pladser og industrielle
anlæg er skærpet. Virksomheden leverer desuden
avancerede port- og bomanlæg til campingpladser
og havne. Handelen omfatter også Scan Agenturs
afdeling umiddelbart syd
for den dansk-tyske landegrænse. Samlet omsætter
Scan Agenturs administrative leder Dorte Nørr skal
Scan Agentur for godt syv
sammen med Jan Kallehave stå i spidsen for den daglige
mio. kr.
drift af sikringsfirmaet.

-Jeg ser store muligheder for at videreudvikle Scan Agentur. Der er mange
synergier med Kallehave Stål. Så en
fordobling af omsætningen inden for de
næste 2-3 år, mener jeg, er realistisk,
siger Jan Kallehave.
Midt i finanskrisen etablerede Jan Kallehave i 2010 Kallehave Stål & Montage.
Først som enkeltmands virksomhed med
fokus på stålkonstruktioner til byggebranchen. I dag, otte år senere, beskæftiger
virksomheden på Als 38 medarbejdere og omsætter for over 30 mio. kr.
Virksomheden er underleverandør til
entreprenører og industri, og har specialiseret sig i forarbejdning af rustfrit stål og
byggestål til bl.a. altaner, gelændere og
trapper.
Jan Kallehave vil, i nært samarbejde
med Scan Agenturs administrative leder
Dorte Nørr, stå for den daglige drift af
sikringsfirmaet, hvor alle medarbejdere
fortsætter.

ROBUST
LETVÆGTER
TIL STÅL
Fronius lancerer nu TransSteel
2200, der er én samlet løsning
til MIG/MAG, TIG og MMA.
TransSteel 2200 er til manuelle applikationer med svejsning i stål. Den vejer 15
kg og er derfor praktisk at tage med fra
sted til sted. Den er robust og driftssikker
i forhold til krævende arbejdsbetingelser,
hvad enten det f.eks. er til montageopgaver i den metalforarbejdende industri
eller til opgaver på byggepladser.
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MIG/MAG inverter-strømkilden er intuitiv
at betjene og omfatter en bred vifte af
svejsekarakteristikker - også til aluminiumog kobber/silicium-legeringer. Der en
ekstra gasmagnetventil på strømkilden,
så man uden videre kan skifte fra MIG/
MAG til TIG.
Ifølge Fronius anvenderTransSteel 2200
svejseproducentens særlige PFC-teknologi (Automated Power Factor Correction),
som tilpasser strømkildens effektforbrug

til netspændingen, hvilket er med til at
reducere forbruget af strøm. Ud over at
arbejde mere energieffektivt vil forstyrrelser i netforsyningen minimeres. Dette
giver mulighed for lange netforbindelser,
og dermed en øget aktionsradius for
svejseoperatøren.
BLY
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INDUSTRIENS SKADESTUE ER
BLEVET EN SUCCES FRA DAG ÉT
Kalundborg virksomheden
AVOS A/S er ejet af brødrene
Thomas og Anders Vølund.
Som et nyt initiativ valgte de at
lancere industriens Skadestue
første december sidste år. Et
tilbud til kunderne om, at de
kan få løst opgaver også uden
for normal arbejdstid.
Vejen fra en idé eller et problem hos
en kunde til en færdig implementeret
løsning fra AVOS er sat i drift skal
være kort, da det i mange tilfælde
kan være afgørende for vores kunder,
fastslår Thomas og Anders Vølund.
Men det stopper ikke her. For at gøre
det endnu bedre for de af kunderne,
der er afhængige af, at deres produktion kører i døgndrift, valgte AVOS at
oprette IndustriensSkadestue.dk.
Med dette tilbud fra AOS kan kunderne få løst opgaver – uanset det er
uden for normal arbejdstid.
Det har allerede været en stor succes,
fortæller Anders Vølund. Faktisk gik
der kun 15 minutter fra ordningen var
sat i drift fredag eftermiddag d. 1.
december til den første kunde var i
telefonen.
Det var Ørsted, som havde en udfordring på Stigsnæs værket i Skælskør,
idet nogle aksler til et kransystem var
blevet ødelagt midt under losningen
af et skib.
Allerede samme aften var vi klar med
nye aksler opmålt efter de gamle, og
fremstillet på vores avancerede CNC

maskine af materialer fra vores eget
lager. Ørsted kunne herefter fortsætte
arbejdet og undgå kostbar ventetid
for skibet.
Siden denne meget hurtige opstart
af IndustriensSkadestue.dk har flere
kunder benyttet sig af tilbuddet, siger
Anders Vølund. Han fremhæver blandt
andet, at de har bearbejdet et stort
kanalhoved med tilhørende dæksel
til Statoil Refining Denmark A/S, lige
som de har tegnet og fremstillet 3
specielle trådstyr til en maskine hos
National Oliwell Varco.
BLY

AVOS A/S er virksomhedens nye
navn og forkortelsen for det tidligere navn A. Vølund Og Søn A/S.
Firmaet er familie ejet og startede
helt tilbage i 1853.
Det ejes og drives i dag af brødrene
Anders og Thomas Vølund.
Virksomheden råder over 2 afdelinger med tilsammen 5000m2 i havnebyen Kalundborg på Vestsjælland.
AVOS kunder er hovedsageligt
industrikunder og komponentleverandører.

Bearbejdning af et stort Kanalhoved, der er udført på AVOS´s store 6-aksede CNC
fræsecenter af.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
AVOS industritekniker Søren ses her ved
den maskine, hvor han umiddelbart efter
lanceringen af Industriens Skadestue
skulle fremstille aksler til kransystemet på
Stignæsværket.
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Det sker 2018:
Marts
15. marts
Virksomhedsbesøg hos Migatronic A/S
Mødested kl. 13.30 på Aggersundvej 33
i Fjerritslev – Tilmelding senest 8. marts til
Monica Wenøe: tlf. 40 61 30 90 eller
på e-mail: dsl@dslsvejs.dk

Maj
15. – 18. maj
Elmia Svets / Elmia Automation 2018 i
Jönköping
24. maj
Svejseseminar på Hotel Koldingfjord.
DSL holder 1-dags seminar, da NDT
Foreningen i juni holder fælles nordisk
seminar i Sverige.

April
23. – 27. april
Hannover Messe 2018

Juni:
11. – 15. juni
12th ECNDT 2018 i Gøteborg

Udgiver: Dansk Svejseteknisk Landsforening:
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Ny mole testes i bølgelaboratorium
på Aalborg Universitet
Hanstholm Havn har igangsat en
omfattende havneudvidelse til godt 500
millioner kroner. I øjeblikket bliver en
kopi af havnens nye mole testet i det nye
bølgelaboratorium på Aalborg Universitet.
Testen skal blandt andet sikre, at konstruktionen holder til en 100-års-storm.
Arbejdet med den store udvidelse af
Hanstholm Havn til godt 500 millioner
kroner er i fuld gang. Udvidelsen indebærer blandt andet to nye moler – heraf
en ny ydermole mod vest på et af de
mest udfordrende havnemiljøer i verden.
Denne mole, der har til formål at beskytte
indsejlingen, er den mest udsatte overfor
de skrappe vejr- og bølgeforhold, der
forekommer i Hanstholm. Derfor tester man
i disse dage en fysisk 3D-model af molen
i Aalborg Universitets bølgelaboratorium.
Her har forskerne konstrueret en tro kopi
af molen- dvs. alle materialer er de samme
som i fuldskalamodellen - i størrelsesforholdet 1:45. I løbet af testene vil denne blive
udsat for forskellige storme. Blandt andet

bliver den udsat for bølger, der svarer til
en 100-års-storm:
- Når man tester konstruktioner her i bølgelaboratoriet, inden man igangsætter selve
byggeriet, er det for at sikre sig, at ingeniørernes beregninger holder i virkeligheden.
Vores erfaringer viser, at testene i bølgelaboratoriet er det tætteste, vi kommer på
virkeligheden, fortæller lektor på Institut for
Byggeri og Anlæg på AAU, Thomas Lykke
Andersen. Han uddyber videre:
- Vi ved, at den nye mole i Hanstholm
Havn vil blive udsat for en række forskellige storme, og for at sikre at konstruktionen er holdbar i ekstremt vejr, så simulerer
vi det, man kalder en 100-års-storm i
testbassinet.
Normalt tester forskerne nye havne anlæg
fra hele verden. Men det er første gang
i mere end 10 år, at forskerne nu har en
model til en dansk havn i laboratoriet, og
hos Hanstholm Havn følger man processen med stor interesse:
- Da den nuværende havn i Hanstholm
blev bygget for 50 år siden, blev det
anerkendt som en af de største ingeniørmæssige bedrifter inden for havnebyggeri
nogensinde. Det skyldes de ekstreme
blæst- og strømforhold og nogle særdeles
kraftige bølger. Det skal vores nye mole
selvfølgelig kunne modstå, og derfor er
vi glade for, at vi her har mulighed for at
komme så tæt på virkeligheden, som det
er tilfældet, siger havnedirektør i Hanstholm Havn, Niels Clemensen.
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DETTE ÅRS ELMIA SVETS FINDER STED
PARALLELT MED FEM ANDRE INDUSTRIMESSER
I dagene fra 15. – 18. maj
2018 bliver der lejlighed til
at få et bredt indtryk af de
udfordringer og muligheder,
der tegner sig for den
industrielle produktion.
Elmia Svets vil være en af de i alt 6
udstillinger, som er repræsenteret i
Jönköpings messehaller midt i maj. De
øvrige er Elmia Automation; Elmia 3D;
Elmia Værktøjsmaskiner, Elmia pladebearbejdning og Elmia Polymer.

Med alle udstillingerne samlet under
ét tag, kan vi skabe en stærk platform
og en dynamisk markedsplads, hvor
udstillere og besøgende vil kunne hente
ny inspiration og finde løsninger på en
række af de udfordringer, der ligger i tiden, siger projektleder Tanja Lundberg.
Ud over de mange udstillere, vil der
også være en række aktiviteter og et
konferenceprogram, som går på tværs
af de repræsenterede brancher.
Ifølge Tanja Lundberg
vil der være fire aktuelle
temaer, som går igen på
messen, og hvor nogle
af temaerne på udvalgte
dage får ekstra fokus enten på messegulvet eller på den fælles scene.

Et af de overordnede temaer er fremtidens produktion, som der kastes lys
på den 15. maj.
Den 16. maj vil det handle om,
hvordan virksomhederne kan få sat
skub i en effektiv, fleksibel og sporbar
produktion.
Arbejdsmiljø og sikkerhed er temaer,
der vil stå centralt den 17. maj, mens
der den 18. maj vil være fokus på,
hvilke kompetencebehov, der venter i
fremtiden - og lige så vigtigt, hvordan
industrien kan tiltrække en ny generation af unge.
BLY

NYE HOS V. LØWENER A/S
Jess Jensen er pr. første februar 2018
tiltrådt hos V. Løwener A/S som sælger
på svejs, tilsats og håndplasma i vores
afdeling for Svejse og Skæreteknik.
Han har senest været ansat hos Migatronic A/S som svejse- og produktspe-

cialist. Jess bor i Nibe og er oprindeligt
uddannet smed ved det, der i dag
hedder Bladt Industries A/S. Han har
arbejdet 10 år i Olie & Gas industrien
som smed og siden som konstruktionsmester. Herefter har han været
faglærer på Metalcollege Aalborg,
hvor han har afholdt kurser inden for
materialelære og EN 1090 samt 3834.
Jess har desuden en IWS uddannelse
og en erhvervspædagogisk diplom
uddannelse.

for henholdsvis Hydrema og Maskinhuset. Gennem det seneste år har
han gennemført en del kommercielle
kurser og uddannelser gennem TACK
International.

Claus Ryvang Kirkebække er tiltrådt
hos Løwener den første marts som ny
produkt- og salgsansvarlig i afdelingen for Svejse- og skæreteknik.
Claus, der bor i Glumsø midt på
Sjælland, har senest arbejdet som
distriktschef hos Migatronic. Han er
oprindeligt uddannet klejnsmed ved
Novenco, og har siden arbejdet som
smed hos Hydrema. Efter nogle år som
smed har Claus arbejdet som sælger
Jess Jensen.

Claus Ryvang Kirkebække.
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GODT HJULPET
FORDI VI HAR DET,
DU SKAL BRUGE
Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308/www.lemu.dk

’’

Lemvigh-Müller sørger for, at vi aldrig løber
tør for svejsetråd. Den type vi bruger, har de på
lager, så vi kan altid få det, når vi skal bruge
det. Og vi får det leveret med det samme.

’’

Lars Gynthersen, Production Manager, Haarslev Industries A/S

