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Brugen af tyndplade i den
metalforarbejdende industri Svejsning i højstyrkestål og rustfrit

Svejsning

LEDER
Højstyrkestål – muligheder og
begrænsninger
Højstyrkestål er i dag meget mere udbredt end nogensinde og anvendes i
utrolig mange sammenhænge, uden at
vi egentlig lægger mærke til det. For
højstyrkestål ser præcis ud som helt
almindeligt stål. Det er egenskaberne
og strukturen i stålet, som adskiller
sig. Det anvendes i omfattende grad
i alt lige fra biler, containere, kraner,
entreprenørmaskiner og til byggerier.

Der findes egentlig ingen formel definition eller grænseniveauer af styrke
for, hvad der kaldes højstyrkestål. For
mange betragtes stålkvaliteter over
355 MPa som højstyrkestål, hvorfor
denne grænsedragning anvendes her.

Design i lavt legerede højstyrkestål giver mulighed for optimering og stærkere
konstruktioner end almindelige ulegerede stålkvaliteter med mindre styrke. Ved
anvendelse af højstyrkestål i konstruktioner kan følgende fordele opnås:

Fra et styrkemæssigt perspektiv er de
typiske flydespændingsværdier:

•
•
•
•
•

Øget nyttelast
Lettere konstruktioner
Mere bæredygtige og miljørigtige
slutprodukter
Øget levetid af konstruktioner
udsat for slitage
Højere sikkerhedsfaktor for eksisterende konstruktioner

Præcis som med andre stålkvaliteter
er der begrænsninger ved brugen af
højstyrkestål, man skal tage hensyn til.
Viden om muligheder og begrænsninger er nøglen til, at man kan udnytte højstyrkestålets mange positive
egenskaber til et forbedret slutprodukt.
I det følgende vil vi belyse nogle af
disse områder, og give eksempler
på applikationer, der kun er mulige
at udvikle og forbedre takket være
egenskaberne i højstyrkestål.
Lavt legerede højstyrkestål produceres
både som båndplader klippet fra coil
og som grovplader. Styrken i højstyrkestål ligger typisk på en flydespænding fra 700MPa-1700MPa og kan
produceres fra 0,50 mm til 160 mm
tykkelse varierende fra kvalitet til kvalitet. Bredde kan være fra spaltet bånd
i 50-100 mm bredde op til grovplader
i 3350 mm bredde.

2

Jan Meier, Country Manager SSAB
Danmark A/S

Normalt inddeler man højstyrkestål
i undergrupperne: konstruktionsstål,
slidstål, maskin- og værktøjsstål samt
ballistiske stål. Sejhed og svejsbarhed
varierer i forhold til ståltypen.

•
•
•
•

Konstruktionsstål: 500 MPa –
1300 MPa
Slidstål: 800 MPa – 1700 MPa
Maskin- og værktøjsstål: 800
MPa-1700 MPa
Ballistiske stål: 800 MPa – 1700
MPa

Uanset ståltype så øges hårdheden,
når grundmaterialets styrke øges.
For konstruktionsstål er der ofte krav
til både styrke og sejhed. Typisk ligger
kravene på min 27J ved minus 40 gr
C slagsejhedstest.
Slidstål har, som navnet angiver,
ekstraordinære egenskaber i forhold
til at modstå slitage. Der findes mange
former for slid og slidstål, der har forskellige kompetencer. Det betyder, at
det optimale valg af slidstål afhænger
af applikation og konstruktion.

Daniel Stemne, Senior Specialist, Welding
Technology, (M.Sc.IWE), SSAB Sweden AB
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Svejsning
Følgende eksempel på optimering relaterer sig til højstyrkestål sammenlignet
med ulegerede og lavt legerede stål
med flydespænding på op til 355 MPa.
Containere
Typiske pladetykkelser i containere
produceret i S235 eller S355 stål, er
i 10 - 12 mm. For containere, som
produceres i højstyrke slidstål med en
hårdhed på 450 Brinell, kan pladetykkelsen reduceres til 3-4 mm. Visse
containere i højstyrkestål produceres
endda ned til 1-2 mm pladetykkelse i
dag.

Mobilkraner
Armen på mobilkraner er et eksempel på, hvor højstyrkestål anvendes.
De konstrueres med teleskoperende
sektioner. Her har udviklingen af
slutproduktet gjort, at man step for
step har opgraderet ved hjælp af
højstyrkestål, hvormed kranens vægt
er reduceret. I dag anvendes stål med
flydespænding på 900-1300 MPa, og
pladetykkelsen er reduceret betragteligt til 4-10 mm.

For at kunne udnytte stålets styrke
mest muligt er det afgørende, at stålet
tillades elastisk deformering under belastningen. Derfor kan man anvende
forstærkninger i konstruktionen. Men
med slidstål er det ofte muligt helt at
undgå disse forstærkninger.

•
•
•
•

Når der forekommer udmattelsesbelastning
Hvis reduceret godstykkelse mindsker stivheden i konstruktionen
E-modulets påvirkning
Den statiske styrke i svejsninger

Men det er muligt og helt normalt at
kompensere for disse effekter, hvilket
beskrives i det følgende.

Opstilling af mobilkraner.

Stål- og metalskrot containere udsættes
for flere typer af slitage – fremfor alt
stød- og glide slitage. I dette miljø kan
modstandsdygtigheden mod slid øges 2-3
gange ved anvendelse af Hardox 450 i
forhold til 355 MPa stål. Flydespændingen
på Hardox 450 materiale er ca. 1200 MPa.

Begrænsninger
Begrænsninger og parametre man skal
være opmærksom på ved design og
konstruktion i højstyrkestål er typisk:

Udmattelse
Udmattelsesevnen i grundmaterialet
kontra svejsningen er ikke ens. Når
mange lastcykler forekommer og
belastningsvariationen er ensformig
over tid, vil svejsningen have en tilsvarende udmattelsesstyrke uanset stålets
styrke. Som følge heraf kan man ikke
udnytte højstyrkestål i konstruktioner
under disse forhold. Er belastningen
derimod mere ujævn og med et fåtal
af belastningscykler, kan man opnå
bedre egenskaber af svejsningen
i højstyrkestål vs. stål med lavere
styrke.

Typisk tværsnit af en kranarm. Under
belastning er armen fremfor alt udsat for
nedbøjningsmoment. For at øge stivheden
i konstruktionen er den afrundet på
undersiden.

Beskyttelse af bygninger
Sikkerhed og beskyttelse af personer
er et område, hvor ballistiske stål ofte
anvendes. Det gælder både køretøjer og bygninger, som potentielt kan
udsættes for angreb.

Varierende udmattelsesbelastning.

Illustration af flydespænding (Rp0.2) for
højstyrkestål vs. almindelige stål i S355.
Bemærk den øgede forlængelse som
materialet opnår ved øgede belastninger
op til deres respektive brudstyrke niveau.
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I den svenske ambassade i Washington
er der anvendt ARMOX® ballistiske stål i
bygningens døre og facader.

For alle typer af stål - inklusiv højstyrkestål kan man forbedre udmattelsesevnen i svejsningen med TIG-behandling, slibning eller peening. De 2
førstnævnte metoder giver forbedrede
egenskaber som følge af mere jævne
overgange mellem grundmateriale
og svejsegods. På den måde redu-

GODKENDT AF DE BEDSTE
Hvad mere kan man forlange?

Svejsning

Vores svejsemaskiner er godkendt af mange bilproducenter,
bl.a.:

DET HELE STARTEDE MED BILER
Den første Migatronic svejsemaskine blev udviklet til at reparere
gamle biler.
I dag er vores svejsemaskiner godkendt af førende bilproducenter.
Vores svejsemaskiner er digitale og nemme at bruge – udviklet til
at imødekomme professionelle karosseriværksteders stigende krav
til sammenføjning af materialer.
Vi går aldrig på kompromis med svejseperformance, når det
gælder reparation af biler.

migatronic.com
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Svejsning
ceres spændingskoncentrationerne
i sammenføjningen, der derfor øger
udmattelsesstyrken. Med peening får
man i tillæg til den jævnere geometri
også trykspændinger i og omkring
svejsningens overflade, hvilket er en
fordel, idet udmattelsesrevner dannes
på grund af trækspændinger.

Buckling
Udnytter man muligheden for reducere
vægten i en konstruktion via tyndere
pladetykkelse, kan man få behov for
at skulle modvirke buckling. Det gælder også for eksemplet med kranarme.

Indflydelse af E-modulet
E-modulet er en parameter, som måler
stålets deformation under belastning.
E-modulet for lavt legerede stål ligger
på samme niveau uanset styrken i
stålet. Typisk er E-modulet ca. 210
GPa. Som følge heraf vil konstruktionen deformeres mere under belastning. Fænomenet kan illustreres med
trækprøvningskurver.

Trækprøvningskurver for et højstyrkestål
vs. et ordinært stål. Elastisk deformation
forekommer ved spændinger, som dækker
de lige linjer i diagrammet. Den højere
belastning, som højstyrkestål klarer,
indebærer derfor en større elastisk
forlængelse. Vinklen α repræsenterer
stålets E-modul. Og den er ens for både
højstyrkestål og ordinære stål. Øges
belastningen over til det elastiske område,
får man en blivende (plastisk) deformation
– både med højstyrkestål og ordinære stål.

Udviklingen af profiler til kranarme.
Under udviklingen af kranarme har man
sikret stivheden i konstruktionen ved at
afrunde profilet på undersiden. Derfor er
geometrien gradvist ændret som vist her.

Statisk styrke i svejsningen
Visse typer af svejste sammenføjninger
i højstyrke kan give matchende styrke
sammenlignet med stålet. Normalt har
svejsninger i konstruktionsstål de højeste
krav. Derfor beskrives netop den form
for svejsesammenføjning i det følgende.
For højest mulig styrke anvendes lavt
legerede tilsatsmaterialer. For SSAB
stål kan matchende styrke mellem
grundmaterialet dvs. stålpladen og
svejsesammenføjningen opnås med
højstyrke konstruktionsstål op til 960
MPa. Ved svejsning af stål med højere
styrke opnår man typisk en lavere
styrke i svejsningen end i pladen.
Årsagen til dette er, at tilsatsmaterialet
for konstruktionsstål kun er tilgængeligt op til ca. 930 MPa.

For at give en idé om mulige niveauer
vises typiske værdier ved svejsning af
SSAB højstyrkestål Strenx®. Stenx 700
betyder, at stålet har en flydespænding
på minimum 70MPa. Informationerne
forudsætter, at svejsning sker iht.
normale anbefalinger. Det indebærer,
at flydespændingen for tilsatsmaterialet
matcher stålets flydespænding op til
900 MPa. For stål med flydespænding
over 900 MPA gælder værdierne ved
tilsatsmateriale med flydespænding op
til 900-930MPa.
I nogle tilfælde efterspørges indikationer på flydespændings værdier på
tværs af svejsesammenføjningen. Ofte
forekommende værdier er derfor inkluderet i nedenstående tabel.
Stål

Rp0,2
[MPa]
gm
Strenx 700 700
Strenx 900 900
Strenx 960 960
Strenx 1100 1100
Strenx 1300 1300

Rm
[MPa]
gm
780-930
940-1100
980-1150
1250-1550
1400-1700

Rm, tvärs
svetsgods
[MPa]
810-840
940-1000
1000-1050
1010-1090
1100-1200

Typiske styrkeværdier i
svejsesammenføjningen af højstyrke
konstruktionsstål.

For at udnytte stålets egenskaber kan
man lægge svejsningen i mindre belastede spændingsområder af konstruktionen, hvilket igen eksemplificeres
ved kranarmene.
Trækspændinger

Normalt stilles der blot krav til
brudstyrken på tværs af svejsesammenføjningen ved klassificering af
svejseprocedurer iht. EN 15614-1.
Denne egenskab kan registreres med
stor nøjagtighed.

Profil af en mobilkranarm under
belastning. Ved øget belastning får man
en nedbøjning, hvor kranarmen klarer
høj belastning samtidig med, at den
deformeres elastisk. Derfor anvendes ofte
højstyrkestål med flydespæding 900-1300
MPa. Strenx® 900-1300.
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Flydespændingen på tværs i svejsesammenføjningen varierer i stor
udstrækning i og med, at sammenføjningen kan deformeres via svejseprocedurer, hvilket kan rettes ud under
trækprøvningen. Som følge heraf kan
det ske, at en al for lav flydespændingsværdi registreres. Dette forhold
gælder generelt for svejsesammenføjninger uanset stål og stålets styrke.

Tænkt eksempel på trækprøvningsforløb
målt på tværs af svejsningen.

Trækspændinger
Profil af kranarm. Spændingsdiagram
under belastning vises til højre.

Denne konstruktion udsættes fremfor
alt for nedbøjning. Det indebærer et
lavt spændingsområde, hvor man har
lavere spændingsniveauer. Svejsningen kan med fordel placeres netop
der. På den måde kan man udnytte
stålets styrke fuldt ud samtidig med, at
svejsningen klarer belastningsniveauerne.

Svejsning
Konklusion
Anvendelse af højstyrkestål i konstruktioner giver mulighed for at opnå:
•
•
•

Højere belastning end tidligere
Øget levetid af konstruktionen
Reduceret vægt

For visse applikationer er der begrænset mulighed for at anvende højstyrkestål. Men ofte findes der en mulighed
for at kompensere og opnå hel eller
delvis udnyttelse af højstyrkestålets
mange egenskaber.
Derfor er Højstyrkestål en gevinst for miljøet
Hos SSAB hjælper vi kunderne med
at spare brændstof, penge og CO2
gennem brugen af højstyrkestål. Det
gavner miljøet.
Af Jan Meier og Daniel Stemne, SSAB
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Alt mellem nummerpladerne
er tyndt, stærkt og velovervejet
BRUGEN AF NYE STÅLTYPER I AUTOBRANCHEN.

Af Torben Henriksen,
Produktchef hos
Migatronic A/S
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Det virker komfortabelt og ligetil. Vi
taler om at sætte os ind i nutidens
moderne biler og køre fremtiden i
møde. Snart behøver vi ikke engang
at holde ved rattet. Alle assistentsystemerne hjælper os sikkert på vej, tager
os uden om trafikkøerne og parkerer
uden antydning af hverken buler eller
skrabende dæk mod kantstenen.
Men hvordan er vi kommet så langt?
I det følgende vil vi kigge nærmere
på bilers konstruktion og de sammenføjningsprocesser, som bliver brugt i
moderne bilreparation.

Hvad er det, der driver udviklingen
i den kommercielle del af automobil
sektoren? Ud over at alle med et A/S
i navnet arbejder for aktionærerne,
så er konkurrencen om markedsandele skabt via publikums gunst og
tillid til brandet - den altafgørende
faktor. En af de synlige drivkræfter
for popularitet hos bilforhandleren
er, ”hvor langt går den på literen”
eller nærmere på en optankning af
batterierne. En teknologi, som umiddelbart er noget grønnere end den
fossile.

Svejsning
Innovative kræfter i autobranchen
er ekstremt effektive, når det gælder
anvendelse af nye ståltyper. Hovedformålet er at gøre biler mere kollisionssikre, og at nedsætte vægten. Jo
lavere vægt, jo længere på literen.
Desværre ses det ofte, at ekstra komfortudstyr trækker vægten lidt op igen.
En moderne bil består af mange
forskellige ståltyper, som hver især har
sine unikke funktioner, afhængig af
placering i karrosseriet. Højstyrkestål i
tynde plader er udbredt i bilindustrien
til fremstilling af f.eks. ophæng, styrkebærende vanger og ikke mindst de
mange kollisionsbeskyttelsesbjælker,
som er placeret i stolper og døre. Stål
med høj styrke giver et afstivet karosseri, som ikke vrider sig, når bilen
kører over ujævnheder. Bilen vil derfor
også være stærkere ved sammenstød.
Qua nøje udtænkte kollisionszoner,
som absorberer energien ved sammenstød, bevares kabinen næsten
intakt ved gængse kollisionstyper.
Højstyrkestålet er populært, fordi det
giver bilproducenterne mulighed for at
bruge materialer i mindre godstykkelser, hvilket reducerer bilens samlede
vægt i forhold til tidligere. Derfor kan
brændstofforbruget reduceres.
De nyeste ståltyper er borlegeret og
leveres i godstykkelser på helt ned til
0,7 mm. De har flydespændinger på
mere end 1000 MPa og brud styrker
på langt over 1500 MPa. Disse fantastiske styrker opnås/bibeholdes ved,
at stålene efter fremstilling på stålværket leveres i coils til bilfabrikkernes
underleverandører, hvor de i produktion af delene varmer stålene op til
ca. 900 grader, former dem i matricer
med over 1000 tons på stemplerne,
hvorefter de bratkøles (quenching).
Herved opnås en utrolig høj styrke
og nøjagtig pasform af profilerne,
som eventuelt kan videreforarbejdes
eller laserskæres for at opnå 100%
pasform af de større dele.
I praksis betyder brugen af disse borstål, at en moderne europæisk mellemklassebil i dag kører rundt med 40-50
komponenter af denne ståltype, hvilket
giver en vægtbesparelse på 70-80
kg. Det giver en isoleret reduktion af
den totale karrosserivægt på 15-20%
i forhold til for blot 10 år siden. I hele
bilens levetid betyder det 10-15%

mindre CO2-udslip,
hvilket tæller i den
rigtige retning på
klimakontoen.
Det giver selvsagt
nogle udfordringer,
når pladesmeden
skal reparere en
karrosseriskadet
bil og f.eks. skal
MAG-svejse eller
MIG-lodde i disse
ståltyper. Da bilen
for nyligt rullede af båndet hos bilproducenten, var den typegodkendt,
havde sandsynligvis modtaget 5 stjerner i den strenge europæiske NCAPtest og kunne via en katalytisk zink- og
efterfølgende voksbehandling smykke
sig med måske 10 års korrosionsgaranti. Grundprincipperne er kendte:
For høj temperatur og specielt i for
lang tid svækker stålets styrke, mens
for lav temperatur ikke sammenføjer
materialet optimalt. Begge scenarier
gør bilen mindre sikker at køre i efter
endt reparation. Her kommer bilproducentens anvisninger og procedurer for
alvor i spil. For forsvarlige reparationer kan kun udføres med de helt rette,
skånsomme sammenføjningsmetoder.
Den korte version af proceduren for
bilreparation er, hvor på karrosseriet
man må reparere og med hvilken proces. Et er de smarte laser-, modstandsog limteknikker, der anvendes under
næsten laboratorieagtige forhold på
bilfabrikkerne, noget andet er virkeligheden hos pladesmeden. Først skal
bilen trækkes tilbage på fabriksmål,
så den ikke mister sin sikkerhed og
korrosions bestandighed. Herefter skal
originaldelene skarres præcist i områder, som matcher de zoner, hvor den
mekaniske belastning i konstruktionen
kan overføres til resten af karrosseriet
med mindst mulig svækkelse. Speciel
opmærksomhed er rettet mod vanger,
indvendige paneldele, tagkonstruktion
samt de vertikale A-, B- og C- stolper.
Ofte skal reparationen udføres i en
kombination af modstandssvejsning
ved mere end 10.000 ampere og
MIG-lodning med CuSi- eller CuAl-tråde og dobbeltpuls med måske kun 30
ampere. Bilfabrikkerne har et mantra
om lave temperaturer i kort tid, som
forstyrrer stålenes mikro struktur mindst
muligt og efterlader zink- og voksbelægningen så intakt som muligt. Zink

flyder allerede ved 400 grader og
koger bort ved 900 grader. Limen kan
påvirkes ved kun 75 grader, hvilket
naturligvis giver pladesmeden en stor
udfordring, når bilen skal repareres.
For langt de fleste bilmærkers vedkommende skal svejse- og loddeudstyret
til reparation i værkstedet naturligvis
være godkendt og opfylde bilproducentens krav. De største bilproducenter
har normalt kun 1-3 brands på listen
over godkendt udstyr. Nåleøjet, som
leverandørerne af svejsemaskine
udstyr skal igennem, er meget lille, og
opgaver som eksempelvis kontinuerlig
sammenføjning i 0,7 mm plade med
1 mm spalte i position lodret stigende
er blot en af disciplinerne. Det kræver
hurtige strømkilder med stor regnekraft, specialprogrammer der kan
afsmelte 1 mm tråde helt nede fra 11
volt og 25 ampere med både puls
og ren argon – uha, uha. Skulle der
nu sidde en ”skabskarrosserismed”
med rolig hånd derude, så prøv det
en dag. Men husk at være alene i
garagen.
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Svejsning

Fire vigtige svejsetendenser i autobranchen
I takt med at bilproducenter bruger nye
ståltyper i bilers chassis og karosseri, skal
sammenføjningsmetoderne tilpasses, så
pladesmeden på et karosseriværksted
kan reparere biler præcist efter
bilproducenternes anvisninger.

Innovative kræfter i
autobranchen er ekstremt
effektive, når det gælder
brugen af nye ståltyper.
Hovedformålet er at gøre biler
mere kollisionssikre og at
nedsætte vægten - jo lavere
vægt, jo længere på literen.
Af Produktchef
Torben Henriksen
I takt med at bilproducenter bruger
nye ståltyper i bilers chassis og karosseri, skal sammenføjningsmetoderne
tilpasses, så pladesmeden på et
karosseriværksted kan reparere biler
præcist efter bilproducenternes anvisninger. En moderne bil består af flere
forskellige ståltyper, som hver især
skal bearbejdes på den mest hensigtsmæssige måde. Temperaturen, som
materialet bliver varmet op til under
bearbejdningen, er altafgørende: for
høj temperatur svækker stålets styrke,
mens for lav temperatur ikke sammenføjer materialet optimalt. Begge
scenarier gør bilen mindre sikker at
køre i efter endt reparation.
1. Højstyrkestål
Højstyrkestål i tynde plader er udbredt
i bilindustrien til fremstilling af fx.
rammer, karosseridele, styrkebærende
dele og kollisionsbeskyttelsesbjælker.
Stålet giver et afstivet karosseri, som
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ikke vrider sig, når bilen kører over
ujævnheder; bilen vil derfor også
være stærkere ved sammenstød.
Højstyrkestålet er populært fordi det
giver bilproducenterne mulighed for at
bruge materialer i mindre godstykkelser, hvilket reducerer bilens samlede
vægt i forhold til tidligere. Derfor kan
brændstofforbruget reduceres.
Når pladesmeden svejser eller
MIG-lodder i det tynde højstyrkestål,
opvarmes materialet. Hvis temperaturen under bearbejdningen kommer
på højde med stålets fremstillingstemperatur, svækkes stålets styrke. Derfor
gælder det om at svejse med så lav
en temperatur som muligt, men samtidig opnå optimal sammenføjning. Det
ved bilproducenterne, hvordan man
opnår. Derfor er det afgørende, at
pladesmeden altid udfører reparationer i højstyrkestål efter anvisninger fra
producenten.
2. Aluminium
Bilproducenterne øger mængden af
aluminium i deres biler. Aluminium er
duktilt (bøjeligt) og har en lav vægt,
hvilket gør, at materialet er populært i
tyndplader til visse dele af et bilkarosseri. Reparation af aluminiumsplader
i biler skal oftest foretages med
MIG-svejsning med puls, da det er en
skånsom proces, hvad angår opvarmning under bearbejdningen.

3. Dobbeltpuls/dobbelt
pulssvejsning
Et stigende antal bilproducenter
kræver i dag, at de svejsemaskiner,
som bliver godkendt til at foretage
reparationer på deres biler, skal have
funktionen ’dobbeltpuls’, som er en
udvidelse af almindelig pulssvejsning.
Svejsemaskinen justerer automatisk
volt og ampere og veksler mellem
høj og lav strømstyrke. Færre ampere
betyder mindre varme. Det reducerer
varmepåvirkningen og giver en stabil
proces uden svejsesprøjt. Processen eliminerer næsten kastninger
og spændinger i materialet helt, så
pladesmeden sparer tid på opretning.
Det er en stor fordel ved reparation af
tyndplader og profiler, som er en del
af arbejdsopgaverne på et karosseriværksted. Dobbeltpuls bliver både
brugt ved svejsning og MIG-lodning i
tyndplader af højstyrkestål og aluminium.
4. MIG-lodning
Et stigende antal bilproducenter kræver, at visse reparationer i tyndplader
af højstyrkestål, fx A-, B- og C- stolper
samt paneler, skal foretages med
MIG-lodning med eller uden puls frem
for med konventionel MIG/MAGsvejsning.
MIG-lodning har principielt ingen
opblanding med grundmaterialet, så
tilsatsmaterialet i stedet fungerer som
en katodisk binding (vædning) mellem
grundmaterialet og tilsatsmaterialet.
Lodning er en skånsom bearbejdning
af materialet, fordi temperaturen er
væsentlig lavere end ved MIG/MAGsvejsning. Processen skåner samtidig
det rustbeskyttende zink- eller aluminiumslag på stålets bagside og bevarer
stålets oprindelige styrke bedst muligt.

Svejsning

Fleksibelt automatisering
af din svejseproduktion

Højkvalitets svejsning næsten
uden sprøjtning

Løsning også til mindre
produktion

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.

Valk Welding DK A/S
tel. +45 644 212 01

Oﬄine programmering
især til svejsning

• Komplette systemer fra en leverandør
• Eﬀektiv Oﬀ-line programmering
• Fleksibelt og til små seriestørrelser
Besøg også:
www.youtube.com/valkwelding

info@valkwelding.dk
www.valkwelding.com

The strong connection
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ERFAREN PRODUCENT AF
HALVFABRIKATA I TYNDPLADE
Laserskæring, opsavning,
bukning, manuel og
automatiseret svejsning.
Hos underleverandør
virksomheden Gantech
A/S er det afgørende at
have top moderne udstyr til
alle processer for at opnå
størst mulig effektivitet og
konkurrencekraft.
Der er cykler til rådighed for de ansatte, når
de bevæger sig omkring i de store haller.

Af Birthe Lyngsø
Da vi træder ind i fabrikshallerne hos
Gantech A/S i Ribe, kan vi ved første
blik slå fast, at selv den mest drevne

Her er top moderne udstyr til såvel skæring
som bukning og svejsning. Virksomheden
får vidt forskellige opgaver ind. Derfor er
det afgørende, at logistik og planlægning
er 100 % på plads.

I den største af smedeafdelingens haller
bliver store rammer til et conveyor system
svejst med traditionel MAG svejsning.
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Smedeafdelingens robotanlæg bliver
anvendt til store, ensformige serier.

danske håndbold stjerne ville have
mere end vanskeligt ved at få bolden
kastet fra den ene ende til den anden.
For efter flere udbygninger råder
virksomheden i dag over et produktionsareal på mere end 6.000 m2. Der
er cykler til hurtig transport rundt i
hallerne for de 35 ansatte.
Vi skal være effektive på alle planer
for at følge trop, fastslår kvalitetschef
Lars Vase. Som underleverandør fremstiller vi primært halvfabrikata i kundespecifikke løsninger. Vi har kunder
i mange grene af industrien. Derfor
bearbejder vi vidt forskellige emner.
Og det skal vi være gode til at håndtere med en 100% god planlægning
og logistik. Værkfører Jonas Sybrandt
slutter sig til, mens vi på vejen ned
mod smedeafdelingen passerer forbi
den ene reol efter den anden med
bukkede og laserskårne emner.

Her er en smed i gang med at MAG svejse
en indvendig rustfri liste på et stel, der er
til en professionel trampolin.

Svejsning
Godt smedehåndværk er kravet
Vi svejser primært i tyndere plader.
Vores kunder efterspørger derfor ikke
de procedurebeskrivelser og kvalitetsspecifikationer, man f.eks. kender fra
offshore industrien. Her er der snarere
tale om godt gammeldags svejsehåndværk. Det skal være i pæn udførelse
og uden synlige fejl. Og så forventer
kunderne, at det skal gå stærkt, siger
Jonas Sybrandt.

bygget op, så det er let at skifte fixtur,
når man ændrer program.

Opgaverne, vi får ind er vidt forskellige. Det kan være i sort, rustfrit eller
aluminium. Vi har udstyr til det hele.
Og vi fastlægger afhængigt af den
enkelte opgave, hvilken proces, der
bedst kan svare sig, hvad enten det er
MIG/MAG, eller TIG.

Sparer tid på efterbearbejdning
I den anden hal bliver der arbejdet
med stel og rammer til store, professionelle trampoliner.

Smedeafdelingen er udstyret med ét
anlæg til robotsvejsning. Det er med
en Fronius TPS strømkilde til standard
MIG/MAG og Puls svejsning. Der
bliver robotsvejst, når hastigheden
er afgørende, og når emnerne skal
fremstilles i store ensartede serier.
Robottens manipulator kan rumme
flere emner ad gangen. Og den er

Vores nyeste maskiner giver stort set ikke
svejsesprøjt, fremhæver Værkfører Jonas
Sybrandt.

Ellers er det manuel svejsning, der
dominerer aktiviteterne i smedeafdelingens to haller. I den største af dem
bliver nogle store rammer i sort stål
MAG svejst på traditionel vis. Rammerne er til CALJAN Rite-Hite ApS,
og indgår som en del af et conveyor
system til intern transport.

En af smedene er i gang med at MIG
svejse indvendige rustfri lister på den
øverste del af et stel. Listen bliver svejst
med en TPS 400i strømkilde fra Fronius,
der kører med PMC proces, (Puls Multi
Control, red.). På Gantechs TPSi maskiner har man tillige LSC processen, (Low
Spatter Control, red.) til rådighed.
Med vores nyeste maskiner kommer
der stort set ikke svejsesprøjt. Så i forhold til tidligere sparer vi utroligt meget

tid på efterbearbejdning, konstaterer
Jonas Sybrandt. Han tilføjer, at det hele
tiden er med i deres overvejelser, om
der er processer, de med fordel kan
optimere yderligere. Et eksempel på
dette kunne være at opgradere Fronius
TPSi anlæggene med CMT processen
og Cycle Step softwaren. Det giver
mulighed for svejsning med ekstra lav
varmetilførslen til emnet. Man vil hermed kunne MAG svejse tynde emner
i rustfrit og opnå resultater, som hvis
emnet var TIG svejst, men med MAG
processens højere svejsehastighed.
Processerne, vi kører med i produktionen, bliver fra gang til gang
vurderet ud fra, hvad der er den mest
lønsomme i forhold til den konkrete
opgave, pointerer Lars Vase. Han
understreger videre betydningen af,
at de hos Gantech har en produktion,
som i alle led fungerer effektivt. Vi er
opmærksomme på betydningen af at
råde over det nyeste i maskiner og
udstyr. Det er en afgørende parameter
for at have den muskelkraft, som gør,
at vi kan adskille os fra ”naboen” og
stå stærkt i konkurrencen.

Alt efter den enkelte opgave vi får ind,
vurderer vi, hvilke processer, der er de
mest lønsomme, siger Lars Vase.

Gantech A/S i Ribe er som underleverandør specialist i bearbejdning
af stål og metal i tyndere plade.
Administrerende direktør Henrik
Ganzel etablerede virksomheden i
2004. Der er løbende investeret i
nye maskiner og udstyr, og der er
ad flere omgange bygget ud, således at det samlede produktionsareal i dag er på mere end 6.000 m2.
Gantech blev i 2009 og i 2014
kåret som gazelle virksomhed.

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente!

Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Neutrix

Ultima-Tig

AutoGrind

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjerritslev, Danmark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com

Mød
”Schweissen
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SVEJSETRÅD TIL HØJSTYRKESTÅL
Valk Welding oplever en
voksende efterspørgsel
fra markedet efter
robotsvejsning af blandt
andet byggeprodukter i
højstyrkestål. Ud fra et
ønske om at kunne levere
den tilhørende svejsetråd
i høj kvalitet, har Valk
Welding derfor intensiveret
sit samarbejde med den tyske
producent af svejsetråd Fliess
GmbH.
Fliess er specialister i at fremstille specielle typer af svejsetråd til specifikke
anvendelser – herunder svejsetråd til
højstyrkestål.
Forbruget af forskellige typer højstyrkestål er gennem de senere år steget
kraftigt. I takt med denne udvikling
har Fliess satset på at udvikle specielle
svejsetråde til disse applikationer.
Valk Weldings direktør Remco H.
Valk fremhæver, at de gennem det
tætte samarbejde med Fliess vil kunne
levere robot svejseanlæg og svejsetråde til højstyrketråd som én samlet
løsning i høj kvalitet. Valk Welding
har allerede leveret robot svejseanlæg
med tilhørende højstyrke svejsetråd fra
Fliess til kranbygningsindustrien og til
virksomheder, der fremstiller trailere i
højstyrkestål til tung transport.
Nichemarked for specielle
typer af svejsetråd
Fliess var blandt de første, som tilbage
i 1960’erne lancerede svejsetråd på
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spoler. På nuværende tidspunkt har
Fliess næsten 6.000 tons basismateriale på lager, som omfatter halvtreds
forskellige typer. Svejsetrådene bliver
trukket i den ønskede diameter og spoles derefter på ruller eller i trådtønder.

Fliess arbejdet på udviklingen af en
‘receptur’ for legerede stålsorter med
en højere trækstyrke. Imidlertid har
salget af dette specifikke tråd produkt
først for alvor taget fart på gennem de
seneste 6 år.

Leveringen fra Fliess sker i batches
fra 150 til 170 tons. For hver batch
fastsættes den kundespecifikke sammensætning. Først herefter får vi
foretaget en test, så vi kan være sikre
på, at batchen opfylder den ønskede
specifikation 100 %, og at der ikke
sker kvalitetsafvigelser eller forveksling
af materialer, siger det tyske familiefirmas direktør, Alexander H. Fliess.

Mens Fliess koncentrerer sig om
udvikling og fremstilling af svejsetråd,
har Valk Welding den tætte kontakt
med markedet, siger Remco H. Valk.
Han tilføjer, at deres samarbejde
med Fliess betyder, at de kan være
på forkant med den stigende efterspørgsel efter specielle svejsestråde til
højstyrkestål, og dermed være i stand
til at yde kunderne optimal rådgivning
og støtte.
BLY

Parallelt med udviklingen af højstyrkestål gennem de seneste 40 år har

Nyhed!

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

www.aga.dk/genie-vipr

Let og
bærbar

Ergonomisk design
– undgå tunge løft

300 bar
giver 45% mere gas

Stabil og
stabelbar

® GENIE og MISON er registrerede varemærker tilhørende The Linde Group.

Svejsning

Svejsning

LASERSVEJSER
TIL ULTRA TYNDE
EMNER
Hos tyndpladespecialisten
Hougaard & Koefoed i
Glostrup bliver der både svejst
manuelt og med fiberlaser.
Fælles for opgaverne er høje
krav til udformning, materialer
og dokumentation.
Af Birthe Lyngsø
Hougaard & Koefoed råder som en af
de få underleverandører herhjemme
over en 6 kilowatt Trumpf Tru-Laser
Robot 5020. Investeringen i robotten
var affødt af krævende opgaver med
at sammenføje forskellige tyndplade
emner i kobber. En af virksomhedens
tilbagevendende opgaver har gennem
flere år været at fremstille og montere
combiner bokse i kobber til teleindustrien. Tidligere sendte man denne type
emner ud ad huset til lodning. Men for
fem år siden blev det besluttet at investere i en laserrobot, så man selv kunne
stå for alle led i produktionen. Selvom

det er en investering på flere millioner
kroner, ser vi det som en fordel. For
vi får løbende ordrer ind på fremstilling af komponenter i kobber, der kan
være helt ned til 0,6 mm tykkelse, siger
fabrikschef Ole Schou Nielsen.
Laser svejserobotten er bygget op omkring en Kuka robot og installeret med
et svejsebord, som kan rotere i 800
x 800 millimeter. Dermed kan f.eks.
cylinderformede emner rotere under
svejsningen i den mest hensigtsmæssige stilling i forhold til svejsedybde
og bredde.
Konventionel TIG svejsning af tynde
emner i kobber ville deformere. Det kan
alene lade sig gøre på en laserrobot
som denne, fastslår Ole Schou Nielsen.
Lasersvejseren er koncentreret på
et meget lille punkt. Og da det går
meget hurtigt, er tilførslen af varme minimal. Man vil derfor kunne fuldsvejse

Ole Schou Nielsen viser et af de mange
emner, de fremstiller på lasersvejseren.
Det er et køleelement i kobber, der er
fuldsvejst på laseren.
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Svejsning
tynde plader i kobber, uden at der
kommer deformationer. Man skærper
ikke pladerne forinden som ved TIG
svejsning, men fører enderne direkte
sammen, så laseren kun kører i samlingen. Og svejsesømmen er måske 1
mm bred, mens svejsningen sagtens
kan gå 1 cm ned i materialet.

Med fiberlaser svejserobotten på de 6 kilowatt, vil man kunne svejse emner i kobber
på mellem 0,6 og 10 mm pladetykkelser uden deformationer. Tilførslen af varme er
minimal. Og med den hår tynde fiberlaser bliver selve svejsesømmen meget smal, mens
svejsedybden kan være på op til 1 cm.

Emner i store ensartede serier
Der bliver kørt skiftende emner på
laseren. Primært i kobber. Men ind
imellem bliver den også anvendt til
svejsning i andre materialer, f.eks.
rustfrit. Det skal kunne svare sig i
forhold til den relativt lange opstillingstid, hvor der skal sættes fixturer
op og klargøres til svejsningen. Det
kan tage flere timer, hvorimod selve
svejsningen er klaret på ganske få
minutter. Derfor benytter vi kun robotten, når vi skal køre emner i ensartede serier af en vis volumen, siger
Ole Schou Nielsen.

Effektiv svejsning baseret på intelligens og stabilitet
Fronius TPS/i svejsestrømkilde udvidet med kold CMT-proces
• En fleksibel og multifunktionel løsning
• Perfekt til forskellige materialetykkelser
• Optimeret trådfremføringen via en dynamisk
højpræcisions servomotor
Ring til en af vores sælgere for demo på dit emne.
For mere information kontakt
Vest: Jess Jensen på mobil nr. 43 200 306 eller jj@loewener.dk
Øst: Claus Kirkebække på mobil nr. 40 643 004 eller crk@loewener.dk
V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup • Tlf. +45 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg
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Svejsning
Nyt svejseværksted til rustfrit
Hougaard & Koefoed har også flere
opgaver med manuel svejsning. For
to år siden valgte virksomheden at
etablere et nyt svejseværksted til
rustfrit, så man kunne sikre sig, at
opgaverne i sort og rustfrit var adskilt
fra hinanden. Vi har en del opgaver,
hvor der er tale om komplekse emner
i rustfrit til blandt andet elektronik- og
teleindustrien. Samtidig er vi begyndt
at få opgaver ind på emner i rustfrit til
fødevareindustrien.
Der er i hele dette segment af kunder
meget høje krav til renhed i materialet. Emner til fødevareindustrien er
selvsagt omfattet af særligt høje krav
til kvalitet og dokumentation. For komponenten er i kontakt med fødevaren
enten direkte eller indirekte. Man skal
derfor undgå kontaminering, og det

skal være let at rengøre. Derfor må
der under ingen omstændigheder
komme slibestøv eller andre urenheder i materialet, og alle svejsninger
skal være i nøje overensstemmelse
med kravene til udførelse og dokumentation. Det er blandt andet et
krav, at de svejste samlinger på en
komponent skal være med rene og
glatte overflader.
En af de større investeringer var ifølge
Ole Schou Nielsen nyt slibeudstyr og
ruhedsmålere. Specielt ved fremstilling af emner til brug i fødevareindustrien bliver hver eneste svejsning
håndslebet. Det sker ad tre omgange
med grovslibning, mellemslibning og
finslibning. Svejsningen skal være glat
og nærmest spejlblank. Det kan f.eks.
være med krav om, at overfladen er
2B med max Ra på 0,8.
Virksomhedens første store opgave til
fødevareindustrien var fra Alfa Laval.
Bestillingen omfattede nogle bokse
til affugtning i forbindelse med en
inddampningsproces. Hver affugter
var 2 meter høj, 1 meter bred og en
halv meter i dybden. Der indgik 6
TIG svejsninger. Og for hver af dem
blev der udarbejdet en særskilt WPS.
Alt blev løbende nøje kontrolleret, og
vi havde i processen inspektører fra
Nordisk Svejsekontrol inde over med
NDT inspektion af alle svejsningerne,
så man var sikker på, at de var 100%
i overensstemmelse med kravene,
siger Ole Schou Nielsen.
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SVEJSE- OG NDT-SEMINAR

PÅ HOTEL KOLDINGFJORD – 21.-22. MAJ 2019
DSL byder i år på et spændende 2-dages Svejse- og NDT-seminar med en
række inspirerende foredrag. Der bliver også lejlighed til at sparre med
andre fagfolk omkring tekniske løsninger, udfordringer og brugererfaringer.

Foreløbigt program:
• ”Mission to Mars” … Vi er som virksomhed nødt til at tænke og agere anderledes, hvis vi ikke skal blive ”overflødige”
– Michael Lindberg, Lindberg International
• Akkrediteringer, certificeringer, godkendelser ...og konsekvenser af Brexit – Niels Ovesen, FORCE Certification
• Højstyrkestål – muligheder og begrænsninger – SSAB
• Valg af tilsatsmaterialer – Tomislav Buzancic, ESAB AB
• Automatiseret ultralydsundersøgelse af grovplader – Zibrandt Greisen og Mads Højmark-Jensen, DanSteel
• Rustfrie stål i aggressive miljøer – J. Vagn Hansen, FORCE Technology
• MarineShaft - reparation, opretning, overflader, PWHT
– Peter Pallesen og Anette Lang, MarineShaft
• Innovative løsninger til modstandssvejsning af nye
materialekombinationer – Chris Valentin Nielsen, DTU-Mek
• Nye krav til udførelse, svejsekoordinering og
procedureprøvning – Jørgen Hagelund, Dansk Standard
• Shit, bagdøren i svejseproduktionen stod åben, og hackerne
brugte den – Jørgen Hartig, SecuriOT
• Digitalisering i forbindelse med røntgen og ultralyd
– Ulf Larsen, FORCE Technology
• Skinnesvejsning på Odense Letbane
– Jonas Hoffmeyer, FORCE Technology
• Asbest og andre farlige miljøstoffer vi til stadighed møder
– Heine Warthoe, Kiwa Inspecta
• Udvikling og status inden for phased array ultralyd
– Magnus Hilsøe, ENDOTEST
• Crack Luminescence – Ny metode til detektering af
udmattelsesrevner – Peter Hansen, Dansk NDT-Teknik

 irsdag den 21.- onsdag den 22.
T
maj 2019
Registrering og kaffe kl. 8:30 – 9:00
Sted: Hotel Koldingfjord,
Fjordvej 154, 6000 Kolding
Tid:

På seminarets første dag vil der være en udstilling,
hvor udstyrsleverandører og NDT-firmaer præsenterer det seneste inden for produkter og ydelser, og
hvor der vil være lejlighed til netværk.
Tirsdag den 21. maj holder NDT-foreningen sin
årlige generalforsamling kl. 16:15, og DSL holder
efterfølgende sin generalforsamling kl. 16.45.
Herefter er der planlagt gin smagning, efterfulgt af
middag med underholdning.

Bemærk, at programmet er foreløbigt. Der tages derfor forbehold for tilføjelser og ændringer.

KOM OG FÅ NYE IMPULSER VED DETTE ÅRS SVEJSE- OG NDT-SEMINAR!
Tilmelding kan foretages på www.dslsvejs.dk eller ved hjælp af tilmeldingsblanketten på næste side.
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TILMELDING TIL SVEJSESEMINAR
Tirsdag den 21. og onsdag den 22. maj 2019
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

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 		
Att.: Monica Wenøe		

Tlf.: 4061 3090
e-mail: dsl@dslsvejs.dk
web: www.dslsvejs.dk

Jeg er medlem af DSL og/eller NDT-Foreningen		

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

Firma: 	     					
Navn: 	     					
Adresse: 	     					
Postnr., by:	     					

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

Sæt kryds i de ønskede!
1a) Seminar inkl. årsmiddag
Seminar, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe
a) Medlemspris DKK 4.950,-		

2)

b) Ikke-medlemspris DKK 5.390,- (inkl. årskontingent)

Overnatning på Koldingfjord
a) Overnatning tirsdag den 21. maj til onsdag 22. maj DKK 495,b) Overnatning mandag den 20. maj til tirsdag den 21. maj DKK 1.025,-

3)

Tillæg for ledsager
Ledsager: DKK 850,Ledsagernavn:      
Inkl. årsmiddag tirsdag aften, vin under middagen, overnatning og morgenmad

Evt. forplejning mandag 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 29. april 2019
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SVEJSEROBOTTEN HOS
NMF INDUSTRIES A/S
FIK NYT LIV OG ØGET
EFFEKTIVITET MED EN
OPGRADERING
Sidste år oplevede NMF Industries, at
deres robotsvejseanlæg var begyndt
at levere en svingende svejsekvalitet.
Svejsningen blev for varm, og der
opstod trækninger i de robotsvejste
emner. Der kom også svejsesprøjt,
som gjorde det nødvendigt at efterbearbejde emnerne.
Dertil kom, at NNF Industries robotopstilling var blevet for lille til en del af
de emner, der skulle svejses. Emnerne
var ganske enkelt ”vokset” med tiden.
NMF Industries ønskede derfor at
forbedre deres svejseproces, så de
kunne opnå en bedre svejsekvalitet
og på samme tid få muligheden for
at kunne svejse større emner i tyndere
materiale – herunder aluminium.

Der var flere virksomheder, som bød
ind med en løsning. Og det var i den
forbindelse, DanRobotics kom ind i
billedet. I stedet for at udskifte robotten anbefalede de, vi fik opgraderet
robotten til det nyeste proces udstyr.
De ændrede på samme tid robottens
layout og sikkerhedsudstyr, så den
kunne svejse større emner. Det gav et
langt bedre materiale-flow. Og samlet
set har vi fået den bedste løsning
til kun en fjerdedel af det, vi ellers
skulle have investeret, fortæller Jens
Ole Sloth, der er produktionschef hos
NMF. Den nye strømkilde på svejserobotten er en Fronius CMT, (Cold
Metal Transfer). Den er kendetegnet
ved et lavt varmeinput og kører med
en meget stabil lysbue. Udskiftningen
har betydet, at NMF Industries kan

NMF Industries ligger i Odense.
Virksomheden er en del af den
familieejede koncern Skovsager
Group, der har sit hovedsæde i
Danmark og afdelinger i både
Kina og USA.
NMF Industries har arbejdet
med bearbejdning af alle
former for metaller til
industrien og til byggebranchen
lige siden 1999. Stor ekspertise
sammen med høj ensartet
kvalitet til den ønskede
leveringstid er en af nøglerne
til at klare sig godt på dette
marked, lige som kvalitet,
dokumentation og sporbarhed
er en forudsætning.

svejse hurtigere i alle processer, og at
der kan svejses i tyndere materialer
– både aluminium og stål – uden at
man efterfølgende skal bruge tid på
at fjerne svejsesprøjt. Som sidste led
i processen blev også de relevante
medarbejdere ”opgraderet” for bedre
at kunne udnytte alle robottens og
procesudstyrets funktioner.
Resultatet af opgraderingen blev, at
virksomheden igen kunne leve op til
deres høje kvalitetskrav, lige som det
har været medvirkede til en forbedret
økonomi og konkurrencedygtighed.
BLY

NMF Industries valgte at opgradere
deres robot med en CMT strømkilde.
Det har betydet en væsentlig højere
svejsehastighed, en øget svejsekvalitet
med mindre trækninger i de svejste emner
og bedre start & stop. I tillæg hertil blev
forbruget af gas-& dyse reduceret.
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EA VÆRKTØJ ER NU
EN DEL AF KJV A/S
Siden 1985 har EA Værktøj i Nykøbing Falster været specialist i skærende værktøjer, slibning, håndværktøj,
svejsning og øvrige tekniske artikler
til metalindustrien. Virksomheden har
siden årsskiftet været en del af KJV
A/S. Virksomhedens ejer og direktør,
Claus Abrahamsen er fremadrettet
fortsat som konsulent hos KJV.

MONTERINGEN AF STÅLBRO SLOG ALLE REKORDER
Stålentreprenørfirmaet DANPRO Steel
Construction A/S monterede december
sidste år en jernbanebro for Per Aarsleff
A/S på mindre end to døgn. Broen,
der er udført som en stålkonstruktion,
krydser Vigerslev Allé ved Vigerslev
station i Valby.

Med dette nye set-up får vi sammen
skabt et endnu stærkere team til at
betjene såvel EA Værktøjs kunder som
KJV’s kunder, lige som der vil være
fokus på adgangen til nye kunder, siger KJV’s direktører Henrik og Kristian
Løftgaard.

Broen er 12 meter bred og 37 meter
lang. Den har en samlet vægt på ca.
275 tons. Montagearbejdet blev udført
sammen med kran og baksefirmaet BMS
A/S. Broen blev monteret ved hjælp af
SPMT-køretøj (self-propelled modular
transporter). Det er et køretøj, som er 6
meter bredt og 18 meter langt. Det består
af 192 hjul, der kan dreje op til 135 grader. Det kan med andre ord dreje rundt
om sig selv. Alle hjulakslerne kan reguleres op og ned ved hjælp af hydraulik.

EA værktøj har den store viden og
know-how, som industrien i stigende
grad efterspørger. Og kunderne kan
regne med at blive betjent af dygtige
medarbejdere med stor faglig indsigt
og paratviden på dette felt.

Broen blev kørt i position ind over
lejehylderne ved hjælp SPMT’eren. Den
blev så sænket ned til nogle hydrauliske
donkraft, der overtog lasten af dem,
hvorefter broen blev positioneret i det
korrekte niveau.

Direktør Karsten Rasmussen fra DANPRO Steel
Construction A/S siger, at
broen skulle køres ind på
plads og monteres inden
for nogle få mm. Meldingen fra landmålerne blev,
at den var monteret inden
for 4 mm.
Vigerslev Allé var kun
lukket i ganske kort tid,
hvilket skyldes, at man
monterede broen ved
hjælp af SPMT’eren i stedet
for at skulle mobilisere og
demobilisere en så stor
kran. Den tid var ikke til
rådighed.

Broen er klar
til transport.

Broen drejes
på plads.

Broen blev fremstillet i ni sektioner på
værkstedet, for derefter at blive transporteret til en midlertidig samleplads
ved byggepladsen. De ni sektioner blev
samlet og svejst sammen, for derefter at
blive malet og få lagt en kunststofbelægning på oversiden inden montage.
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GASOPTIMERING VED
LASERSVEJSNING
Af Bo Williamsson.
Application manager,
Laser & Additive manufacturing
AGA Gas AB, Region Europe North
Introduktion
Lasersvejsning er ikke den største
laserapplikation i den skandinaviske
industri, selv om der samlet set svejses
et stort antal timer per år. De toneangivende virksomheder i udviklingen
af lasersvejsning har oprindeligt haft
tilknytning til bilindustrien. Vi ser nu en
fortsat udvikling, hvor andre typer virksomheder indfører lasersvejsning, i de
fleste tilfælde med øget produktivitet,
fleksibilitet og kvalitet som argumenter. I sidste ende resulterer dette i en
forbedret produktionsøkonomi.
Historisk set har CO2 -laseren været
den dominerende lasertype. Men vi
ser for eksempel en tendens til kortbølgelaser, fiber-, disk- og diodelasere,
hver med specifikke krav til gasvalg
og gasbeskyttelse. Dette indlæg er
baseret på et foredrag ved indvielsen
af den nye lasercelle på SWERIM
(Swedish Research Institute for Mining,
Metallurgy and Materials red.) den
23. oktober 2018, og et forsøg på
at opsummere nogle af de vigtigste
begreber.

Figur 1. Traditionelle gasser til lasersvejsning.
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Lasertyper og
klassiske gasvalg
Til CO2 -laseren er argon eller helium
traditionelt blevet anvendt som
beskyttelsesgas. I nogle tilfælde
er argon-/heliumblandinger blevet
benyttet. Et problem med svejsning
med argon og CO2 -laser er i nogle
tilfælde for meget plasmadannelse.
I ekstreme tilfælde kan så meget
plasma dannes, at laserstrålen bliver
afskærmet fra emnet. Fænomenet
bliver tydeligere, desto højere den
anvendte laserkraft er. Her kommer helium ind i billedet. Helium
har sværere ved at danne plasma
med CO2 -laserens specifikke bølgelængde, hvilket gør gassen velegnet
til brug ved højeffekt-lasersvejsning. I
mellemregisteret kan argon-/heliumblandinger anvendes, hvilket kan give
fordele ud fra et omkostningssynspunkt, fig.1.
Faststof-lasere såsom disk-, fiber- og
diodelasere er ikke afhængige af
gasvalget på samme måde som CO2 laseren. Den kortere bølgelængde
betyder, at plasmaproblemet ikke er
så tydeligt. Her anvendes argon ofte
som beskyttelsesgas, da det er attraktivt ud fra et økonomisk synspunkt.
I nogle tilfælde kan lavt indhold af
helium i gassen reducere mængden

af sprøjt og samtidig forbedre overfladen af den færdige svejsning.
Alternative gasser
til lasersvejsning
Ved svejsning med alle ovennævnte
lasertyper kan forskellige gasser blandes for at opnå tilsvarende (i nogle
tilfælde også forbedret) ydeevne.
Inkorporering af oxiderende komponenter kan f.eks. øge indtrængningen
og svejsningshastigheden markant,
samtidig med at svejseemnernes kvalitet opretholdes, fig. 2. Ved svejsning
med CO2 -laser er det også muligt at
reducere heliumindholdet i gassen og
dermed også gasomkostningerne. Jo
højere oxidationskomponentindholdet
er, jo større er virkningen. Ved svejsning af austenitisk, rustfrit materiale
kan en hydrogentilsætning bidrage til
en reduceret oxidation. Denne artikel
fokuserer dog på svejsning med oxiderende gas.
Hvordan virker det aktive tilsætningsstof til gassen? Man har i mange år
kendt og brugt den såkaldte Marangoni-effekt på konventionel svejsning.
Virkningen er simpelthen baseret på
den kendsgerning, at den aktive komponent i gassen (oxygen) interagerer
med legeringselementerne i smelten,
hvorved overfladespænding og visko-

Fig. 2. Effekt på indtrængningen ved lasersvejsning med forskelligt
oxidationspotentiale.

Svejsning

Figur 3. Indvirkning på overfladespændingen og flowretningen af smelten.

sitet påvirkes på samme måde. I nogle
tilfælde kan man endda få smelten til
at ændre flowretning, hvilket betyder,
at smeltens bevægelse vekselvirker
med laserstrålen, hvilket yderligere
øger indtrængningen. fig.3.
Et klart eksempel på den aktive gas’
indflydelse på diodelasersvejsning
er vist i figur 4. Her har svejsningens
bredde tendens til at mindskes en
smule med den aktive gas. I dette
tilfælde er der anvendt en gas med
20% CO2 i argon. Som det fremgår,
er forskellen markant på trods af, at
den samme effekt- og svejsehastighed
er brugt i begge tilfælde. Praktiske
tests har vist, at et mere moderat
CO2 -indhold (8-15%) i argon/helium
og dermed mindre indvirkning på
svejsningens sammensætning og struktur i mange tilfælde kan erstatte rent
helium som beskyttelsesgas. I nogle
tilfælde er der også opnået en øget
svejsehastighed. Det er også vigtigt
at nævne, at den specifikke blanding
skal tilpasses det anvendte materiale,
lasertype og strålingsmodus mv.
Gastilførsel
En ofte overset faktor er den faktiske

Fig. 4. Diodelasersvejsning med argon og argon + 20% CO2.

tilførsel af gas til smelten. Traditionelt
har man arbejdet i mange år med såkaldt koaksial gasforsyning, dvs. med
et gasflow omkring selve laserstrålen.
Da lasereffekterne steg, gik man over
til at tilføre gassen fra siden. Dette
bl.a. for at reducere plasmaproblemer, fig.5
Hver af løsningerne til gasforsyningen
har sine fordele og ulemper. Koaksial
forsyning giver fx en stabil gasbeskyttelse, uanset svejseretningen, ulempen er
den øgede risiko for plasmadannelse,
især ved svejsning med CO2 -laser. Ved
gasforsyning fra siden kræves en rotationsakse på svejsehovedet for at opnå
en retningsafhængig gasbeskyttelse.
Andre ofte oversete faktorer, der kan
påvirke svejseresultatet, er dysens diameter, afstanden fra pladen, vinklen
og gasflowets træfpunkt (ved gasforsyning fra siden). Optimal gasbeskyttelse opnås ved et laminært gasflow,
fig. 6. I tilfælde af turbulent flow kan
luften blive suget med ind, hvilket påvirker smelten negativt. Afgørende for
strømmen er gastryk og dysediameter.
Beregningen i sig selv er ret enkel.
Bemærk, at typen af gas skal tages i

Figur 5. Eksempel på opsætning af gasforsyningen til lasersvejsning.

betragtning, ellers er der risiko for et
fejlbehæftet resultat.
Indretningen af gasforsyningen er et
relativt simpelt spørgsmål at løse. Med
den rette afstand og dysediameter får
du betingelserne for god gasbeskyttelse. Udfordringen her er at finde
den rigtige vinkel og træfpunkt for
gasflowet. Dette gælder for gasforsyning fra siden.
Opsummering
Gasblandinger med aktive komponenter kan delvis erstatte de traditionelle
gasser argon og helium i lasersvejsning, samtidig med at ydeevnen
og kvaliteten opretholdes. Ved små
mængder oxiderende additiver kan
indtrængnings- og svejsehastigheden
i mange tilfælde øges. Dette forudsat
at det svejsede materiale ikke påvirkes
negativt af de aktive tilsætningsstoffer.
Indretningen af gasforsyningen skal
være godt gennemtænkt for at opnå
de bedste resultater. Parametre som
dysediameter, afstand, slagpunkt og
gastryk påvirker i høj grad gasbeskyttelsen.

Figur 6. Laminært og turbulent gasflow.

25

Svejsning

Det sker 2019:

Juni
25. - 29. juni
The Bright World of Metals:
GIfa, Metec, Therm Process,
Newcast
Messecenter Düsseldorf

April
1. – 5. april
Hannover Messen
4. april kl. 13.00 – ca. kl. 16.00
Besøg hos DTU-Byg i Lyngby
Maj
21. – 22. maj
DSL og NDT foreningen holder svejseog NDT seminar på Hotel Koldingfjord
26. - 29. maj
JOM International Konference,
LO-skolen i Helsingør

Juli
7. - 12. juli
IIW-konference i Bratislava
Oktober
1. – 3. oktober
Hi-messen 2019, MCH Messecenter
Herning
November
22. november
DSL holder julebanko
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I DSL GENERALFORSAMLING I
DANSK NDT-FORENING
I forbindelse med Svejse- og NDTseminaret på Hotel Koldingfjord afholder DSL ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.45
Det sker med følgende dagsorden:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning for det
forløbne år
Aflæggelse af DSL’s regnskab
for år 2018 for godkendelse, og
orientering om DSL’s budget for
2019
Fastsættelse af medlemskontingenter for 2020
Ændringer i vedtægter for DSL –
herunder sammensmeltning med
NDT-Foreningen.
Eventuelle forslag fra medlemmer.
Forslag skal være modtaget af
DSL’s bestyrelse inden 3. maj 2019
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Eventuelt
Steen Ussing, formand

I forbindelse med Svejse- og NDTseminaret på Hotel Koldingfjord
afholder Dansk NDT-Forening ordinær
generalforsamling

Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta A/S
Poul B Petersen, Kiwa Inspecta A/S
Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, DTU Byg

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Bo Bossen, FORCE Technology
Næstformand Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 16.15
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forsamlingens godkendelse af
beretning og beslutning af decharges for bestyrelsen
Indkomne forslag fra bestyrelsen
eller medlemmer – forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest
den 3. maj 2019
Sammensmeltning af NDT-Foreningen og DSL
Evt. valg af medlemmer til Styregruppen
Eventuelt
Bo Bossen, formand

Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
David Long, C&P Inspection A/S
Jørgen Melchior
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90
E-mail: dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, COWI A/S
Jørgen Melchior
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Claus Ryvang Kirkebække, V Løwener A/S
Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2019
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

2

26. april

25. marts

Rundt om automatisering i den metalforarbejdende industri

Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.

3

14. juni

10. maj

Skæring, fugeforberedelse og anden industriel bearbejdning

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun

4

30. august

2. august

Pulsen på nye tendenser indenfor industriel produktion Big Data, Industri 4.0 og digitalisering

tilladt efter aftale med redaktøren og

5

31. oktober

30. september

3D print - termisk sprøjtning og bearbejdning af overflader Nyheder fra HI 19 industrimessen

6

16. december

18. november

NDT og SVEJSNING
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med kildeangivelse.
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SMOOTH ROBOTICS UDVALGT
SOM EN AF DE 10 MEST
RELEVANTE EUROPÆISKE ROBOT
START-UP VIRKSOMHEDER
Robotvirksomheden Smooth
Robotics i Odense er fortsat
med i det EU-finansierede
accelerator program Robot
Union, som omfatter
kapitaltilførsel og teknologisk
udviklingsstøtte.
120.000€ i finansiering og adgang
til teknologisk støtte hos nogle af Europas førende teknologicentre inden for
robotteknologi. Det er realiteterne for

robotvirksomheden Smooth Robotics,
som efter en hård konkurrence netop
er blevet udvalgt som en af de mest
interessante start-up virksomheder inden for robotteknologi i Europa. 204
virksomheder ansøgte i august 2018
Robot Union, som er det første europæiske robot-accelerationsprogram
finansieret af EU med et formål om at
opdage, støtte og finansiere lovende
projekter i robotindustrien. Og nu
er der kun 10 udvalgte europæiske

virksomheder tilbage i forløbet, og
Smooth Robotics er altså en af de
virksomheder, som har formået at
imponere dommerne undervejs i
forløbet.
Smooth Robotics blev etableret i
slutningen af 2017 ud fra et mål om at
lave styresystemer til robotter, der er
indrettet, så man undgår kompliceret
programmering. En patentansøgt
sensorløsning sørger for, at brugere af
robotter ikke skal tænke på programmering. Der gør robotløsninger langt
mere fleksible og attraktive for især
mindre virksomheder, som ofte skal
omstille deres robot til forskellige funktioner. Ifølge direktør Erik Mønster har
de i første omgang fokus på virksomheder, der arbejder med svejsning.
Smooth Robotics forventer at introducere SmoothTool i løbet af 3. kvartal
2019 og er i øjeblikket i gang med
at søge nye softwareudviklere, der
kan være med til at sikre fremdriften i
udviklingsarbejdet.
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Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening
Parkalle 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

Ring til

3695 6308

– så får du de produkter
og den sparring,
du har brug for

GODT HJULPET
FORDI VI HAR ’BEJDS TIL DIT SVEJS’
Overlegne bejdseprodukter fra voestalpine Böhler Welding
• Optimalt slutresultat: Perfekt genoprettelse af overfladen på rustfrit stål
• Bedre for din sundhed og miljøet: Giftige dampe reduceret med op til 80 pct.
• Økonomisk i brug: Drøj konsistens og med farve så du kan se, hvor du er kommet til

