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Svejsning

LEDER
Bæredygtighed er en
nødvendighed og et
konkurrenceparameter

I starten af december 2019 fik vi en
klimalov i Danmark med tilslutning fra
næsten alle partier i Folketinget. Det
er helt enestående. Også i international sammenhæng. Klimaloven bliver
en rettesnor for politikere, erhvervsliv
og borgere i Danmark. Med et mål
om 70 procent CO2-reduktion i 2030
har et bredt flertal i Folketinget sat
en klar og ambitiøs retning. Det er
godt, at der nu er skabt sikkerhed om
fremtidens klimapolitik.
Hvis vi skal nå 2030 målene og løse
klimaudfordringerne, har vi brug for et
stærkt engagement fra både politikerne og erhvervslivet. Her er vi heldigvis
godt på vej.
Dansk Industri har med sin 2030-plan
sat grøn vækst på dagsordenen. Og
mange virksomheder arbejder målrettet med FN’s Verdensmål, bæredygtighed og grøn omstilling.
Men hvis vi skal blive ved med at
skabe arbejdspladser og indtægter til
velfærd er det vigtigt, at vores forretningsmodeller også er bæredygtige.
De to ting hænger uløseligt sammen.
Det er helt essentielt for vores konkurrenceevne. Det er derfor vi taler om
grøn vækst.

Fremstillingsindustrien i DI er en
forening, der varetager ca. 2000
virksomheders interesser. Foreningen
repræsenterer nogle af de største
industrivirksomheder i Danmark som
bl.a. Kamstrup, Linak, Grundfos og
Danfoss. Men langt størstedelen, nemlig 80% af medlemmerne er små- og
mellemstore virksomheder. De mange
små og mellemstore virksomheder
kommer til at spille en vigtig rolle for
den grønne omstilling med den virkelyst og innovation, der trives her. Det
bliver der hårdt brug for.

Mange af SMV’erne i Danmark er underleverandører til de store virksomheder. Både store og små virksomheder
vil i stigende omfang opleve, at deres
kunder herhjemme og i udlandet stiller
krav om bæredygtighed. Fremover
bliver det i endnu højere grad et konkurrenceparameter.
FN’s Verdensmål er et vigtigt og
velegnet værktøj til grøn omstilling og
bæredygtige forretningsmodeller. Med
det i fokus kan virksomheder arbejde
strategisk med bæredygtighed og sikring af konkurrenceevnen i fremtiden.
Der er lige nu stor velvilje blandt vores
industrivirksomheder til at tage fat
på den grønne agenda. Hvis du vil
blive klogerere på, hvordan du som
virksomhed kommer i gang med bl.a.
at arbejde med FN’s Verdensmål, så

Jacob Kjeldsen, chef for
Fremstillingsindustrien i DI.

kan jeg anbefale at hente inspiration
i projektet: ”Fra filantropi til god forretning” Det er et projekt, hvor 21 virksomheder i DI har arbejdet strategisk
med bæredygtig udvikling. Du kan
læse nærmere om projektet her:
www.danskindustri.dk/sdg/
Af Jacob Kjeldsen,
chef for Fremstillingsindustrien i DI
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Opkvalificer din viden:
IWS - IWT – IWE - IWI
I de nye EN standarder stilles der krav til, at en kvalificeret svejsekoordinator er
tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og IWE-uddannelserne giver adgang til at virke
som svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731.
Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for hvert modul.

IWS

Svejsespecialist – Forberedelseskursus (4 moduler)
Relevant svendebrev: EQF niveau 4

IWT

Svejsetekniker – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler)
Relevant teknisk uddannelse: EQF niveau 5

IWE

Svejseingeniør – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler)
Relevant ingeniøruddannelse: EQF niveau 6

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI

Svejseinspektør – Svejseteknologi

IWI

Svejseinspektør – Svejseinspektion

Tilmeld dig online på forcetechnology.com/svejsekurser
eller kontakt Ann Strandberg Larsen på asla@force.dk
for yderligere information.

forcetechnology.com
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Svejsning

FREMGANG I
INDUSTRIBESKÆFTIGELSEN
Af Thomas Søby, Cheføkonom i
Dansk Metal

lønmodtagerbeskæftigelsen steget
med godt 19.000 lønmodtagere.

Meget er sket siden de fem grumme
kvartaler i perioden fra slutningen af
2008 til slutningen af 2009. I den periode forsvandt der mere end 65.000
jobs i industrien. Det var i forbindelse
med finanskrisen, hvor bunden gik ud
af den globale økonomi, beskæftigelsen faldt, priserne på fast ejendom
styrtdykkede og arbejdsløsheden steg
markant.

Kigger man ned på industriens underbrancher, så har der fra 2012 og frem
til 2018 været rigtig flot fremgang i
beskæftigelsen inden for medicinal-, metalvare-, møbel-, samt glas- og betonindustri. Omvendt har der været tilbagegang i beskæftigelsen inden for føde-,
drikke- og tobaksvareindustri, trykkerier
og maskinindustri. Maskinindustrien er
dog fortsat den største branche inden
for industrien målt på beskæftigede
lønmodtagere.

Heldigvis er vindene vendt og siden
udgangen af 2013, hvor industribeskæftigelsen nåede sit hidtidige
lavpunkt på omkring 270.000, er

Fremgangen i beskæftigelsen finder
sin årsag i en meget positiv udvikling

i den danske lønkonkurrenceevne,
der i dag er markant bedre, end den
var da finanskrisen ramte. Det skyldes
både en pæn stigende produktivitet,
men også at de danske lønstigninger
har ligget på et niveau lige omkring
det, der er gældende hos vores udenlandske konkurrenter. På trods af de
moderate lønstigninger, der dog har
været stigende i 2018 og 2019, så
har der på grund af den meget lave
inflation kunne opretholdes en god
positiv udvikling i reallønnen.
Den gode konkurrenceevne har givet
medvind på eksportmarkederne og det
har været med til at drive beskæftigelsen op og arbejdsløsheden ned.

Figur 1: Lønmodtagerbeskæftigelse i industrien, sæsonkorrigeret, antal

Kilde: www.statistikbanken.dk, Tabel NKBB10.
Anm.: Bemærk at Y-aksen er skåret til, så den starter ved 250.000. Det får udviklingen til at se mere markant ud.
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Svejsning
Fremgangen på eksportmarkederne
er blandt andet drevet af eksporten af
maskiner. Siden 2010 er den steget
med 55 mia. kr. i runde tal. Heraf
står eksporten til EU-landene for en
stigning på 33 mia. kr. Men også
eksporten til USA har vist fremgang i
perioden.
Et er hvordan det er gået, når man ser
bagud. Noget andet er, hvordan det ser
ud fremadrettet. Men her er der også
grund til optimisme.
Den danske eksportfremgang er som
nævnt båret af en styrket konkurrenceevne, der har sikret, at vi har
kunne sælge flere varer. Samtidig har
vi kunne sælge dem til højere priser.
Det skyldes, at kvaliteten er høj og at
efterspørgslen er ganske pæn. Det er
også værd at bemærke, at stigningen
især i 2019 er sket i et surt marked,
hvor den globale økonomi har været
præget af en række begivenheder,
der har påvirket negativt.

Først og fremmest var der hele usikkerheden omkring Brexit. Det fandt sin foreløbige løsning den 31. januar 2020, hvor
briterne trådte ud af EU. Nu forestår en
række lange forhandlinger om de fremtidige regler for blandt andet samhandel
mellem EU og Storbritannien.
Udover situationen omkring brexit, har
USA og Kina været i en mere eller mindre åben handelskrig. Det har også sat
bremser på den globale handel og dermed på den økonomiske udvikling. Her
ser det dog også ud til, at der så småt
er ved at blive nået en løsning. Omvendt
må man konstatere, at når man har med
Trump at gøre, så er den næste usikkerhed kun et enkelt tweet væk. Hertil
kommer situationen i Mellemøsten og
udbruddet af Corona-virus i Kina.
Tyskland har også beredt os skuffelser.
Den tyske økonomi har hængt gevaldigt
i bremsen, og der var længe udsigter
til en egentlig recession. Nedgang i
Tyskland har traditionelt stor betydning

for Danmark, og Tyskland er fortsat et
ekstremt vigtigt eksportmarked. Heldigvis ser det ud som om, der også er lys
for enden af tunnelen hos vores naboer
mod syd.
Væksten i Danmark er klinget af og ventes at være moderat i de kommende år.
Det er ikke unaturligt, da vi er langt inde
i et opsving. Det betyder nok også, at vi
kommer til at se en behersket udvikling
i beskæftigelsen. Det gælder både i
økonomien generelt, men også inden
for industrivirksomhederne.
Jeg fæster dog lid til, at verdenshandelen ser ud til at have nået bunden, og
mange internationale prognosemagere
peger på en – svag – stigning i den
kommende tid. Det er godt for Danmark, den danske eksport og dermed
også for industribeskæftigelsen. Så
selvom der nok ikke bliver den store jobfest i 2020, så skal tingene gå meget
galt i udlandet, før vi kommer til at se en
markant tilbagegang.

Svejsemaskiner i høj kvalitet hos Løwener
Hos Løwener har vi et bredt udvalg af svejsemaskiner, udstyr og tilbehør

HUSK - vi er lagerførende i de gængse tilsatsmaterialer og specialvarer kan hjemtages.
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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TRÅDLØS
MAGI ER
VEJEN FREM
Hvis der er noget, erfaring har lært mig, så er det håbløsheden
ved at gå imod megatrends. I princippet er det lettere at få
vand til at løbe opad af sig selv.

Af Salgschef Torben Henriksen,
Kemppi Danmark
Man kan spørge, hvad der nu lige
menes med den indledning. I sig selv
er den jo milevidt fra den evindelige
snak i svejsebranchen, hvor det meste
drejer sig om normer og standarder,
i tæt parløb med heatinput krydret
med lommefilosofier.
Men i det følgende bliver fokus rettet
mod usynlig software og markant
hardware, serveret som fremtidens
bløde værdier - kodeordet er kontrol
fra distancen med ergonomi og helbred i højsædet.
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De fleste kender til overfyldte værkstedsgulve med pallerammer, udsugningsslanger og farligt afklip, rigt
garneret med plader og profiler i alle
afskygninger. Læg dertil metervis af
fjernbetjeningskabler til svejsemaskiner. Men kalenderbladet viser anno
2020, og nu bør det være slut med at
have disse gummibeklædte snubletråde liggende overalt på værkstedsgulvet.
Der er ingen bånd
der binder …
Som en megatrend i svejsebranchen,
er de førende producenter gået i
brechen for digital oprydning med

trådløse betjeninger. I dag kan
avancerede svejsemaskiner betjenes
via bluetooth-styrede digitale fjernbetjeninger, eller fra brugervenlige
apps på mobilen. De kan i tillæg til
parameterkontrol af svejsemaskinen,
via intelligent software, holde styr
på dine digitale svejseprocedurer og
overføre wps’er til svejsemaskinen.
Således sikres dokumenterbare data,
som kan gå begge veje til og fra
svejsemaskinen, og slutteligt kan de
ende på kontoret hos svejsekoordinatoren, som valid dokumentation for
udført arbejde. Alt sammen sparer tid
og eliminerer fejl i svejseproduktionen. Krydret med et tilladeligt ”trimvindue” på et antal procent eller volt
og ampere, kan svejseren tillades at
fintrimme sine indstillinger til opgaven
og aktuelle forhold, og stadigvæk
holde sig inden for den givne wps.

Svejsning
Ergonomi og kontrol helt
fremme ved svejsehåndtaget
Hvis der er noget, der trætter, og som
med tiden kan føre til både slid- og
kroniske lidelser i håndled, arme og
fingre, så er det et langt svejseliv
med gammeldags tunge, stive og
ergonomisk ukorrekte svejseslanger
og håndtag. Med nye ergonomisk
korrekt udviklede svejseslanger, hvor
industrielle designere, antropologer,
fremsynede ingeniører og erfarne
brugere har været inde over, kan
der opnås en betjeningskomfort, der
betragteligt nedsætter risikoen for
langvarige følgeskader.
I tillæg til selve TIG- eller MIG håndtaget, kan der på toppen af grebet
ofte påmonteres reguleringstoppe,
som i symbiose med svejsemaskinens software understøtter udvalgte
parametre i maskinen. Producenternes
topmodeller fra øverste hylde kan i
mange tilfælde leveres med digital
data udlæsning. Og sågar med led
lys i svejsepistolen, således at tændsår
skabt på grund af dårlige lysforhold undgås. Alt i alt bidrager nye
materialer og udformning af sliddele i
brænderne til mere effektiv køling, og
for MIG brændernes vedkommende,
nedsat friktion i indvendigt cirkelrunde
linere, der sikrer problemfri levering af
svejsetråden til smeltebadet.
På TIG-fronten er udviklingen gået
i retning af små og lette brændere
med fleksible hoveder og transparente gaskopper. Det bidrager til
større mobilitet på svært tilgængelige
svejsesteder, og gør det lettere at se
wolframelektrodens spids. Derved
sikres at de nye selvnedblændende
svejsehjelme ikke utilsigtet flipper op
og i under svejsning, som det ofte
sker, når gammeldags gaskopper
skygger for lysbuen.

VI ÄR SVETS
Möt morgondagens trender och innovationer
på Sveriges ledande branschmässa. Här hittar du ett
brett utbud av allt som rör svets och fogningsteknik.
Elmia Svets och Fogningsteknik arrangeras
tillsammans med fem parallella mässor under det
gemensamma namnet Elmia Produktionsmässor.

12–15 maj 2020
Produktionsmässorna.se
Jönköping

ENTRÉ TILL ALLA
MÄSSOR MED
EN BILJETT!

Ren luft til lungerne og
større udsyn til øjnene
Sygdom er enhver mands herre,
var der en gang en klog mand, der
sagde. Talemåden synes langtidsholdbar og sigende. Som udgangspunkt må vi i svejserøgens tåger
og med lægevidenskabens erfaring
in mente erkende, at der vist kun
sjældent er ret meget i svejserøg, som
vi ikke kan undvære i lungerne. Mere
overraskende er det måske, at også
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Svejsning
hjernen påvirkes. Risiko for kræft
øges, og faktisk har en amerikansk
undersøgelse med 19.000 svejsere
påvist, at risikoen for Parkinsons syge
øges med op til 10 gange ved langtidspåvirkning af svejserøg.
Men hvorfor ser vi så til stadighed
svejsere indhalere livsfarlige metalrøgpartikler og gasser med både
ozon, argon og nærmest det halve af
det periodiske system, når personlige
værnemidler til brug i alle svejsemiljøer er til rådighed. Udvalget er
stort, men desværre kan det være lidt
af en jungle at navigere i. Skal der
anvendes billige engangsmasker?
eller skal der investeres i et komplet
friskluftssystem med luft via motor
(PAPR)? Måske er et PFU kulfiltersystem løsningen, eller måske der skal
anvendes renset trykluft fra ekstern
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forsyning, hvis enten luften er stærkt
forurenet, eller hvis iltindholdet i
området er lavt? Den første opgave
ligger hos sikkerhedsrepræsentanten
i det enkelte firma. Han/hun skal
sikre en screening af lokalmiljøet og
få målt værdierne for forurening i
værkstedet. Herefter er det væsentligt enklere på et oplyst grundlag at
iværksætte den nødvendige personlige beskyttelse. Billige (negative
pressure) engangsfilte, bliver let det
dyreste i længden. Og sikkerheden
ved brugen af disse er typisk ikke
tilstrækkelig, da både komfort og
pasform ofte er ringe, hvorved forurenet luft let suges med ind.
De nye moderne svejsehjelme med
friskluftforsyning kan i dag leveres
med A1B1E1 godkendte kulfiltre og
med tæthedsgrader i TH3 klassen,

så man er godt beskyttet mod både
partikler og svejsegasser. De bedste
friskluftforsynede svejsehjelme har
indvendigt slibeglas med stort synsfelt og automatisk nedblændende
svejsefilter, som kan indstilles til alle
former for svejsning. Gå altid efter
udstyr, der både kan justeres til hovedfacon og udrustes til den aktuelle
opgave. Vælg gerne en model med
lys i hjelmen til brug under lysfattige forhold f.eks. på montage. Husk
også batterier, der kan holde til en
hel arbejdsdag, og hurtigladere, der
sikrer effektiv opladning. Området for
arbejdsmiljø og beskyttelse i områder
med svejserøg er ofte komplekst og
kræver tit professionel bistand. Så
kontakt gerne en uvildig instans, og
leverandører med komplette sortimenter og viden for at sikre, at det nye
udstyr kan opfylde de aktuelle behov.

Svejsning

NY ROBOTLØSNING
OPTIMERER PRODUKTIONEN

PERFEKT SVEJSESØM I ALLE
TÆNKELIGE POSITIONER.
For at optimere både fleksibilitet og svejsekvalitet efterspurgte
Samson Agro A/S en fleksibel robot, der kan lægge en perfekt
svejsesøm i alle tænkelige positioner.
Migatronic og datterselskabet Migatronic Automation valgte
at videreudvikle svejsekoncernens populære svejserobot,
CoWelder, så den nu kan hænges op på væggen eller i loftet,
hvilket har givet den kollaborative svejserobot en helt ny
dimension.

UR10e Robot komplet inkl. Controller
og Teach Pendant.

“

Når svejserobotten kan placeres i loftet eller på væggen, giver
det rigtig mange frihedsgrader, der muliggør både at svejse flere
eller større emner på et givet areal. Så selvom det er en forholdsvis lille svejserobot, der kun vejer 33,5 kilo, så har den en
stor rækkevidde, da den er væghængt såvel som tophængt.

Da brugervenligheden omkring svejseprocessen er helt
i top og langt bedre, end vi
har set før, var det en ”no
brainer” for os at investere i
en CoWelder fra Migatronic.
Henrik Lund, fabrikschef/COO
Samson Agro A/S.

migatronic.com
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FRA 3D-PRINT
TIL ADDITIVE
MANUFACTURING
Additive manufacturing
vil revolutionere måden,
metalprodukter designes og
fremstilles på. Mens traditionelle
produktionsteknikker
sædvanligvis lægger
begrænsninger på de former,
der kan opnås, betyder additive
manufacturing nu, at kun
fantasien sætter grænser.

Additive manufacturing anvender
metalpulver eller -tråd til fremstilling
af metalprodukter ved hjælp af tredimensional printteknologi (3D-print).
Additive manufacturing (AM) består
af flere forskellige teknologier. En af
dem er selektiv lasersmeltning (SLM
el. Selective Laser Melting), og den
ser ud til at vokse i popularitet de
kommende år. Teknologien virker ved

Fugt og ilt er de to mest
“ afgørende
parametre, når

det drejer sig om at skabe
optimale betingelser for 3Dprintning. Fastholdelsen af en
inert atmosfære bliver mere
kritisk, afhængig af hvor reaktivt materialet er”, siger Bo
Williamsson, der er chef for
laser- og addditive manufacturing i den nordiske region
af Linde Gas. (AGA).

at smelte metalpulver lagvis med en
laser. Fordi 3D-printeren kun lægger
materiale, hvor det er nødvendigt,
er den ideel til at fremstille både
indviklede og lette former. Det
giver muligheden for at producere
til komplekse og specialiserede
anvendelser af høj værdi. Som følge
heraf forventes AM at få den største
indvirkning på medicinalindustrien,

Additive Manufacturing kaldes ofte 3D-printning, hvor dele “printes” lag for lag ved hjælp af laser og metalpulver. Der kan dog også
benyttes andre strømkilder og materialer.
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Svejsning

Nyhed fra FRONIUS
TPS/i Steel Edition
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Fronius TPS/i Steel Edition er fuldt
fokuseret på svejsning af stål
MED MERE END 100 FORSKELLIGE PROGRAMMER FOR STANDARD
OG PULS-SVEJSNING, ER DET MULIGT AT FINDE DET HELT RIGTIGE
TIL ENHVER SVEJSEOPGAVE I STÅL.
Som eksempel på en karakteristik kan nævnes PCS – puls controlled spray arc. PCS kombinerer
fordelene fra puls svejsning med fordelene fra svejsning i spraybue. Dette sikrer, at man undgår
svejsning i blandings lysbue. Resultatet er en blød overgang fra puls lysbue til spraybue. Dette
samt øvrige fordele ved PCS gør den oplagt at anvende til kantsømme, smalle fuger samt til
rodstrengs svejsning.

SAMMENLIGNING
– Puls-lysbue
versus PCS

7,5 mm

8,4 mm

Pulserende bue
Vd: 15,5 m/min
U: 27,5 V / 1: 265 A

PCS
Vd: 15,5 m/min
U: 26,6 V / I: 233 A

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf. 7515 8440

tornbosvejs.dk
5280 - Tornbosvejs Helsides A4 til Svejsning TPS/i Steel Edition.indd 1

TPS/i
STEEl Edition
Optimiert für manuelle Stahlanwendungen

FORDELENE
VED PCS
/ Reduceret
fugeforberedelse
/ Høj nedsmeltningsydelse
/ Højere svejsehastighed
/ Mindre risiko
for svejsefejl

Professionelt
svejseudstyr til tiden
11
03/06/2019 11.44

Svejsning
såvel som bil- og rumfartsindustrien.
Men når det er sagt, kan metoden
også kan anvendes på tværs af en
lang række andre områder inden for
metalproduktion.
Anvendelsen af AM i produktionen
åbner for en lang række muligheder.
Selvom investerings- og brugsomkostningerne ved en industriel 3D-printer
er forholdsvis høje sammenlignet
med mere traditionelle metoder, er
der også gevinster. For eksempel
kan 3D-printeren lave komplekse
geometriske former af mindre

En laserstråle scanner sig vej over et lag
af pulver og sintrer pulveret i den ønskede
form. Efter hvert lag sænkes overfladen en
lille smule, og et nyt lag pulver påføres.
Teknikken er især velegnet til mindre
komponenter, med høje krav til præcision.

materiale, så materialeforbrug og
affald reduceres. Med hensyn til det
endelige resultat er det slutbrugerne,
der høster fordelene, idet de vil få
dele, der er stærkere, lettere, mere
energieffektive og sidst, men ikke
mindst, smukkere.
Additive Manufacturing byder
på potentielle gevinster
Bo Williamsson mener, at fordelene
ved AM langt opvejer ulemperne.
“Selvom industrien fortsat har meget
at lære om denne teknik, er det helt
sikkert, at den har gjort det muligt
at printe former, der aldrig kunne
have været produceret før. AM giver
designere fuldstændig frihed til at
være meget præcise med hensyn
til struktur, styrke, vægt, æstetik og
aerodynamik”, forklarer han og
tilføjer, at tidskrævende processer,
der før involverede flere produktionsstadier, nu kan printes i én enkelt
sekvens.
Overalt på kloden vil der kunne opnås utallige fremskridt som følge af
additive manufacturing. For eksempel, forklarer Williamsson, kan flymotorer gøres væsentligt lettere ved, at
man ændrer deres design og bruger
en 3D-printer til fremstilling af deres
komponenter. Andre eksempler er
produktionen af specialfremstillede
implantater, gearkassedele og prototyper samt udvikling af komponenter
til Formel 1-biler, specialtilpassede
cykelrammer osv.

Linde Groups rolle i forhold
til i fremtidens additive
manufacturing
Tager man et kig ind i 3D-printerens
proceskammer, hvor metalpulveret
smeltes lag for lag med en laser i
en inert atmosfære for at skabe en
tredimensional del, vil man se, at det
på mange måder ligner svejseprocessen. Procesgasser såsom argon
bruges også her til at skabe den optimale atmosfære til 3D-printning.
Derfor er virksomheder som Linde
Group med omfattende viden og
erfaring om gas, metallurgi og svejsning hurtige til at etablere sig som
partnere til additive manufacturing
industrien.
Et forskerhold hos Linde er på
forkant med udviklingen
I 2017 oprettede Linde Group sit
eget Lindes Globale Udviklingscenter
for additive manufacturing i Unterschleissheim, nær München. Forskerholdet i Sydtyskland fokuserer på de
effekter, som forskellige procesgasser og gasblandinger har på de forskellige metalpulvere, der anvendes
til additive manufacturing. Vi sender
løbende specialister på kurser i på
Lindes Globale Udviklingscenter,
og således har vi også specialuddannede medarbejdere herhjemme,
oplyser Linde Gas Danmark.

3D-printet genstand af metalpulver fremstillet ved hjælp af ADDvance-teknologi fra Linde. Resterende pulver fjernes fra stykket.
(Billede stillet til rådighed af Trumpf).
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Svejsning

BYG VIDERE PÅ DIN FAGLIGHED
– BLIV NATIONAL SVEJSEKOORDINATOR
På TECHCOLLEGE i Aalborg kan du tage uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator. Det er et attraktivt
tilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter i stål eller aluminium
og skal CE-mærke deres produkter i henhold til DS/EN 1090-1. Hele forløbet varer 28 dage og henvender sig til alle,
der arbejder inden for metalbranchen og ønsker at opkvalificere sig til svejsekoordinator jf. kravene i ISO 14731.
Du kan tage modulerne enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge, så du kan få forløbet til at passe ind i din kalender.

Modul 1

Kvalitetsstyring af svejsearbejde, 5 dage (AMU-nr. 46981)
09.03.2020 eller 24.08.2020

Modul 2

Anvendt svejseteknisk beregning og måling, 3 dage (AMU-nr. 48746)
15.04.2020 eller 23.09.2020

Modul 3

Materialelære - stål, 3 dage (AMU-nr. 45118)
13.05.2020 eller 21.10.2020

Modul 4

Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde, 5 dage (AMU-nr. 46980)
08.06.2020 eller 16.11.2020

Modul 5

Materialelære - rustfri stål, 3 dage (AMU-nr. 45117)
26.02.2020, 12.08.2020 eller 09.12.2020

Modul 6

Skæreprocesser og fugeformer, 3 dage (AMU-nr. 46979)
23.03.2020, 12.08.2020 eller 09.09.2020

Modul 7

Materialeforståelse - aluminium, 3 dage (AMU-nr. 46483)
28.04.2020, 09.09.2020 eller 05.10.2020

Modul 8

Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination, 3 dage (AMU-nr. 46978)
26.05.2020, 05.10.2020 eller 02.11.2020

Yderligere information
Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator eller praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte:
Palle Thorngaard Balzer
Uddannelseskonsulent
Telefon: 2526 6238
E-mail: paba@techcollege.dk

Læs mere om uddannelsesforløbet og priser på
techcollege.dk/efteruddannelse

TECHCOLLEGE · Sigrid Undsets Vej 3 · 9220 Aalborg Øst · Telefon 7250 5600 · techcollege.dk

Svejsning

SVEJSETRÅDEN
FUNGERER
SOM
SENSOR
Tråden bliver en sensor med den nye
WireSense teknologi fra Fronius.

WireSense fra Fronius er
udviklet med henblik på at
sikre en endnu mere effektiv
robotsvejsning.
Ny WireSense teknologi fra Fronius
anvender svejsetråden som en sensor,
der kontrollerer positionen før hver
svejsning. Ved at kunne opfange
afvigelser, vil der automatisk blive
kompenseret for disse, og man får
registreret de faktiske forhold og
positioner, så man har sikkerhed
for, at svejsningerne bliver perfekte.
Man får på denne måde noget nær
elimineret komponentafvigelser og
behov for efterbearbejdning. I tillæg til
dette bliver optiske detektionssystemer
overflødige. Og resultatet er, at man
opnår mærkbare besparelser i tid og
omkostninger.
Komponentafvigelser kan være
varierende luftspalter eller opspændingstolerancer, og de medfører som
bekendt ofte svejseproblemer. Det
er afvigelser, som i mange tilfælde
resulterer i ændring af svejsebrænderens position i forhold til emnet, hvilket
blandt andet forårsager bindingsfejl.
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Af samme grund anvender man ofte
optiske detektionssystemer til robotsvejsning. Ud over at optiske detektionssystemer er dyre, så vil kameraet
ofte begrænse tilgængeligheden på
emnet. Læg dertil, at der er brug for
regelmæssig rengøring og kalibrering mellem kamera og Tool Center
Point (TCP). WireSense kommer her
ind som et robust og meget præcist
alternativ.

Videnskaben bag WireSense
WireSense kræver ingen ekstra sensor
hardware, i og med at man i stedet
bruger svejsetråden som sensor.
Svejsebrænderen scanner emnet med
en reversering af tråden, og svejsesystemet sender højdeinformationen og
kantpositionen til robotten. Hvis for eksempel en overlapsøm skal svejses, så
defineres kantens position nøjagtigt,
og systemet reagerer på eventuelle

Svejsetråden scanner emnet og registrerer kantpositionen og højden på både plader og rør.

Hererderpengeathente!

M

Præcisons libni gafWolframel ktroder–endelafhemmeligheden
afvigelser. Robotten tilpasser svejsesømmen baseret på et applikationsspecifikt program.

Ved at evaluere højdeinformationen
kan robotten beregne både forløbet af
kanten og den faktiske kanthøjde. Det
gør det også muligt at bestemme den
nøjagtige luftspalte mellem plader.
Kanter detekteres fra en højde på 0,5
millimeter.
WireSense kan anvendes på emner af
stål, rustfrit stål, aluminium og andre
legeringer. Det er især ved svejsning
af aluminium, at WireSense for alvor
kommer til sin ret, da de reflekterende
overflader ofte en stor hindring for
optiske målinger.
Desuden er optiske sensorer normalt
fastgjort på robotten som en ekstra
hardware, hvilket igen kan være et
forstyrrende element på robotarmen.
Afhængigt af tilgængeligheden på
emnet, kan brugen af kameraer eller
lasere være problematisk. Modsat er
der ingen begrænsninger
med trådsensoren.

Et afgørende skridt mod
adaptiv robot svejsning
WireSense leverer højdeinformation,
som gør det muligt at måle emnekonturer og luftspalter. Under idriftsættelse
kan svejseparametre til forskellige
luftspalter defineres og gemmes. WireSense systemet gør det muligt for robotten at detektere de faktiske forhold
på det enkelte emne. Det betyder, at
de bedst egnede svejseparameter hentes frem og anvendes. Ved tilfælde,
hvor der er øgede spalteåbninger og
andre afvigelser, som kan resultere
i svejsefejl, er det ofte nødvendigt
at svejse med reduceret hastighed
for at sikre sømkvaliteten. Når der
modsat sker en nøjagtig detektion af
afvigelserne på forhånd, vil robotten
automatisk kunne svejse med den
optimale hastighed under de givne
forhold, hvilket yderligere er med til at
optimere cyklustiden.

Svejsning

Med WireSense teknologien vil man
med andre ord være sikker på at kunne svejse med de optimale parametre
og den bedst mulige brænderposition
i forhold til svejsesømmen. Behovet for
visuel kontrol og efterarbejde bliver
dermed reduceret, lige som man undgår komponentspild.

IL

Düs eJlØdorf25-29/9Hal13StandE2

WireSense kan bruges med alle
Fronius TPS/i svejsesystemer, der er
konfigureret til brug af CMT svejseprocessen. Robacta Drive CMT-drevet,
som sidder direkte på brænder
enheden, leverer en meget nøjagtig
trådbevægelse, hvilket igen er af
afgørende betydning. Og eftermontering på eksisterende svejsesystemer er
til enhver tid mulig.
BLY

Det er den dynamiske og meget nøjagtige trådbevægelse
fra Robacta Drive CMT-drevet, som gør det muligt at scanne
emnerne ved hjælp af svejsetråden.

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

Neutrix

Ultima-Tig

AutoGrind

Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

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

Axel Lundorff blev vinder af
årets DM Skills for klejnsmede.

KLEJNSMED FRA TRADIUM
PÅ SEJRSSKAMLEN
DM i Skills 2020, der er det store årlige danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne,
blev holdt i Bella Centret fra 16. til 19. januar. Der deltog i år godt 300 unge fra landets erhvervsskoler,
og der var over hele linjen en intens dyst om at blive landets bedste inden for sit fag.

han mere mærket af det pres, det kan
give at skulle udføre en opgave, man
intet kender til på forhånd, og inden
for en afgrænset tid. Det var jeg så
langt bedre rustet til i år, og selvfølgelig stolt, da jeg fik overrakt trofæet
af Statsminister Mette Frederiksen.

45 forskellige erhvervsuddannelser var
repræsenteret med arbejdende stande
i Bella Centret. Der blev konkurreret
på livet løs inden for de forskellige
discipliner, samtidig med at de forskellige fag blev præsenteret for besøgende fra de ældste skoleklasser.
Der var dyb koncentration over hele
linjen. En stemning, som også gik
igen i området for klejnsmede.
Her dystede 6 unge klejnsmede
finalister fra erhvervsskoler rundt om i
landet om den fornemme titel.
Opgaven gik ud på at konstruere et
løbehjul fra bunden ud fra de udleverede tegninger og inden for den
afsatte tidsfrist på 19 timer i alt.
Ud over godt svejsehåndelag og
præcision skulle de unge også
demonstrere deres færdigheder i
blandt andet tegningsforståelse,
opmåling af de enkelte dele, udskæring, slibning, boring mm. Samtidig
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Opgaven gik ud på at konstruere et
løbehjul fra bunden.

var det en udfordring for de seks
finalister, at de skulle deles om flere
af de maskiner, der skulle bruges i
produktionen, og arbejde med en
fleksibel planlægning, så de udnyttede tiden bedst muligt.

Axel Lundorff er i lære hos Værum Stålindustri A/S. Han er glad for sin DMtitel, men han har ikke planer om at gå
videre til Euro-Skills. For til efteråret skal
han udføre sin svendeprøve, og det vil
han koncentrere kræfterne 100% om.
BLY

Kamp til sidste sekund
Opløbet var utroligt tæt. Men det
blev Axel Lundorff fra Tradium i Randers, der løb med sejren.
Jeg afleverede i sidste sekund, men
resultatet var jo også OK, siger Axel
Lundorff. Det var andet år i træk han
deltog i DM Skills. Men sidste år var

Ud over svejsning indgik der også opmåling
af emnerne, udskæring, slibning mm.

Svejsning

FREMGANG PÅ DE TEKNISKE
ERHVERVSUDDANNELSER HOS TRADIUM
Største vinteroptag gennem
de seneste fem år på Tradiums
tekniske erhvervsuddannelser.
Efter at de nye elever i januar begyndte
på Tradiums tekniske erhvervsuddannelser er der kommet kø i kantinen i
pauserne. For der er kommet rigtig
mange nye elever til – 348 - for at være
helt præcis. Det er det højeste antal i
de seneste fem år, oplyser Lars Bagger
Hansen, der er uddannelseschef for
de tekniske erhvervsuddannelser på
Tradium. Blandt de fag, der i år har
fremgang, er smedeuddannelserne.
”Vi oplevede en bekymrende nedgang
på smedeuddannelsen sidste år. Men
det har heldigvis ikke vist sig at være
en tendens, der holdt. For i år har vi taget imod 21 på uddannelsen, hvilket er

en stigning på næsten 50 % i forhold
til sidste år. Det er positivt, ikke mindst
fordi de uddanner sig til en branche,
der mangler deres kompetencer”.
Godt samarbejde med lokale
virksomheder og institutioner
Tradium har et College, der kan trække elever til langvejs fra. Og skolen
arbejder fokuseret med de uddannelser, hvor der mangler lærlinge. Men
en vigtig faktor i fremgangen er uden
tvivl også det gode samarbejde, som
Tradium har med virksomheder og
institutioner i lokalområdet, fremhæver
Lars Bagger Hansen.

om vores lærepladsgaranti. De samarbejder er uden tvivl en hjørnesten
i at åbne unge menneskers øjne for
erhvervsuddannelserne, og det er med
til at bære dem sikkert igennem uddannelse, læretid og videre ind i arbejdslivet”, siger Lars Bagger Hansen.
BLY

”Tradium har blandt andet et godt
samarbejde med UU i Randers om indsatsen i folkeskolen, med jobcenteret,
FGU og med de lokale virksomheder

17

Svejsning

FREMTIDENS
ROBOTTER SKABER
ARBEJDSPLADSER
Kunstig intelligens, robotter og andre
digitale teknologier er på hastig fremmarch i hele verden. Det kommer til
at have store konsekvenser for også
det danske samfund. Nu er det mere
afgørende end nogensinde, at danske
virksomheder ikke sakker bagud i
forhold til at høste gevinsterne af de
nye teknologier.
Vi står overfor samfundsmæssige
forandringer, som vi i dag ikke kender
omfanget eller konsekvenserne af.

Avancerede digitale teknologier ændrer vores jobfunktioner og samfund i
et hidtil uset tempo. Samtidig kræver
den nødvendige grønne omstilling
af samfundet helt nye teknologiske
løsninger. Her kan robotterne være en
stor hjælp.
Robotter er blandt andet kendt for
at være stærke. Robotter kan løfte
tunge sager igen og igen. Men de
kan løfte mere end det. De kan løfte
et helt land.

Af digitaliseringspolitisk chef
Christian Hannibal, DI

For i dag er Danmark blandt verdens førende lande, når det kommer til udvikling og produktion af
industrirobotter. Vi skal også være
blandt de bedste, når det kommer til
at anvende dem. Det betyder, at vi
skal have mange flere virksomheder
til at investere i den første robot. Og
den næste robot og den næste igen,
når man har set, at det faktisk giver
mening i virksomheden.
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Gam

Svejsning

MAXIMER DIN KOMFORTZONE
Få maksimal sikkerhed og komfort med Gamma GTH3 svejseåndedrætsværn. Designet til alle former for
lysbuesvejsning, skæring, slibning, mejsling og inspektion, Gamma GTH3 tilbyder maksimal beskyttelse for
dine luftveje og sikrer dit helbred på langt sigt. XFA modellen er forsynet med 70 lumen LED arbejdslys og
sætter ny standard for sikkerhed og komfort for dit liv som svejser.
Sikkerhed og komfort til dit liv som svejser.

www.kemppi.com

And you know.
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Svejsning

Stadig flere virksomheder har fået
øjnene op for robotternes kunnen. Det
gør den enkelte virksomhed hurtigere,
dygtigere og bedre. Men der er stor
forskel på anvendelsen af robotter i
henholdsvis små og store virksomheder inden for industrien.
Mens der er industrirobotter i 30
procent af alle virksomheder, så
er andelen 22 procent blandt små
virksomheder med 10-49 ansatte og
hele 65 procent blandt de største
virksomheder med mindst 250
ansatte.
Det har hele tiden været de store virksomheder, der var frontløbere, men de
seneste år er de små og mellemstore
kommet bedre med. De har fundet
ud af, at introduktionen af robotter
i virksomheden ikke nødvendigvis
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indebærer kæmpe investeringer, og at
robotterne ikke behøver udføre meget
avancerede opgaver for at være
rentable. Det er en positiv udvikling,
som forhåbentlig vil fortsætte og også
accelerere.
Vi skal have flere til at se, at robotterne kan give masser af værdi også i
mindre virksomheder.
Samtidig skal vi vise, at robotterne
også er gode for den enkelte medarbejder. For når man i den offentlig debat taler om nedslidning, må det også
være relevant at tale om, hvordan
robotterne i stigende grad tager sig af
det tunge arbejde.
På mange arbejdspladser tager
robotterne det trivielle arbejde, så
medarbejderne kan fokusere på

mere komplekse opgaver. Det har
givet både vækst og flere arbejdspladser.
Så i et Danmark, der bruger flere
robotter end nogensinde før, er der
samtidig den højeste beskæftigelse, vi
nogensinde har haft.
Endelig er der et enormt globalt
marked for robotter, og Danmark har
skabt en global førerposition på et højteknologisk marked. Det skal vi værne
om og gøre Danmark til et robotland i
verdensklasse.
Hvis vi kan styrke brugen af robotter, styrker vi samtidig udviklingen af
robotteknologi i Danmark. På den
måde fremtidssikrer vi både robotbranchen, industriens konkurrenceevne og
danske arbejdspladser.

w

Svejsning

AGA skifter
navn til Linde.
To innovative virksomheder
samles under fælles brand.
Baseret på mere end 100 års innovation er vi i dag verdens førende
gasvirksomhed, med specialiseret knowhow og et solidt udvalg af
produkter, teknologi og løsninger. AGA har været et selskab i Linde
i 20 år. Nu samles vi under ét navn – AGA bliver til Linde.
Besøg linde-gas.dk/linde og se filmen

www.linde-gas.dk
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NEDSAT GRÆNSEVÆRDI
FOR KROM 6 PÅ VEJ
Fra juli i år forventes det, at
grænseværdien for krom 6
bliver sænket til 0,0001 mg/m3
i luften. Samtidig lægges der
op til supplerende indsatser,
som skal bidrage til at sikre
en bedre beskyttelse for de
ansatte i metalindustrien.
Grænseværdien for krom 6 i luften
forventes at blive sænket til en femtedel af det nuværende niveau. Det er

resultatet af drøftelser mellem arbejdsmarkedets parter, og som et bredt
politisk flertal har godkendt, lyder det
i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).
Det er samtidig intentionen, at man,
hvis ellers det kan lade sig gøre, vil
arbejde på at sænke grænseværdien
yderligere om fire år, lige som man
parallelt med dette vil arbejde med
nye indsatser, der kan understøtte en
lavere grænseværdi.

Ud over arbejdet med grænseværdier er der igangsat en undersøgelse,
som COWI står i spidsen for, og
som er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Den skal blandt
andet undersøge det nuværende
niveau for eksponering på danske
industriarbejdspladser – herunder i
forbindelse med svejsning.
BLY

3D-METALPRINT ANLÆG TIL
STORE EMNER I LINDØ INDUSTRIPARK
FORCE Technology
præsenterer sammen med
MADE et nyt anlæg til
3D-metalprint af store emner
ved et arrangement den 27.
februar i Lindø Industripark.

Den nye 3D-robot-printer er den største i Skandinavien. Det er en Kuka 6-akset robot til
procesmanipulering. Den er monteret på 6 meter skinner, så rækkevidden dækker hele
kabinen, hvor robotten er monteret.

Det nye anlæg fungerer ved lasercladding, hvor man lagvis påfører
metal. Det åbner for, at man kan
arbejde med større produktionshastighed, i små serier og i en kombination
af forskellige materialer.
Området re-manufacturing bliver
stadig mere relevant. Ikke mindst i
forhold til den grønne omstilling i
industrien, fremhæver afdelingsleder
for 3D-Print hos FORCE Technology
Peter Tommy Nielsen. Det åbner
blandt andet for, at man kan minimere spild og produkternes carbon
”footprint”.
BLY
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Digitalisering – læring hvor og
hvornår det passer dig
Vil du tage din NDT-uddannelse til nye højder? Med udgangspunkt
i Blended Learning vil vi for fremtiden tilbyde et bredt spektrum af
læringsmuligheder for at imødese dit behov.
Med vores fremtidige kursusprogram tilbyder vi dig følgende
digitale læringsformer:
• Fleksibel undervisning

• On the job training

– kombination af e-læring og kurser i undervisningslokaler

• Løbende repetition

– e-læringslicenser til brug i det daglige arbejde

• Back office support

– e-læringsmoduler som repetition i det daglige arbejde

• Videoforelæsninger

– tilgang til specialister via live chat, telefon eller skype

• Augmented Reality og Virtual Reality

– bibliotek og live-streaming af udvalgte kursuslektioner

– kobling af arbejdsplads og undervisningslokale

• Digitale håndbøger
– søgbare lærebøger, hvor al teori kun er et tastetryk væk

Find tid og sted for afholdelse af kurser og tilmeld dig online på
forcetechnology.com/NDT-kurser
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SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2020
Vi glæder os til at se jer til svejse- og NDT
seminar på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154,
DK 6000 Kolding tirsdag den 9. og onsdag
den 10. juni 2020.

Kom og hør indlæg om blandt andet:
• Svejsning med mobile robotter
• Structural welds with fiber lasers
• Nyt på standardiseringsområdet
• Digitalisering inden for svejsning
• Phased array cases
• Additive Manufacturing / 3D print
• Structural Health monitoring of offshore platforms
• Bygning af de næste megabroer
• Udmattelsesbrud – mekanismer, prædiktion og forebyggelse
• Digitalisering af svejsepas
• Augmented reality svejsning i forbindelse med uddannelse af svejsere
• NDT under internationale militæroperationer
• Træning af medarbejdere i kvalitetsforståelse i Danmark og Kina
Det komplette program bliver bragt i SVEJSNING nr. 2/ april 2020.
Der tages derfor forbehold for tilføjelser og eventuelle justeringer i ovenstående.
Parallelt med indlæggene vil der tirsdag den 9. juni også være udstilling med
nyheder fra NDT- og svejsebranchen.
VI GLÆDER OS TIL AT MØDE JER TIL ÅRETS SVEJSE- OG NDT SEMINAR
DEN 9. OG 10. JUNI !
Tilmelding sker på DSN’s hjemmeside www.svejsndt.dk - eller ved hjælp af
tilmeldingsblanketten på næste side.
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TILMELDING TIL SVEJSE- OG NDT SEMINAR
Tirsdag den 9. og onsdag den 10. juni 2020
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.svejsndt.dk
eller ved at sende en mail til mail@svejsndt.dk
Dansk Svejse- og NDT-forening		
Park Allé 345, 2605 Brøndby 		
Att.: Monica Wenøe		

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

Jeg er medlem af Dansk Svejse- og NDT-forening		

Jeg er ikke medlem af Dansk Svejse- og NDT-forening

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 5.400,- (inkl. årskontingent)

Overnatning på Koldingfjord
a) Overnatning tirsdag den 9. juni til onsdag 10. juni DKK 495,b) Overnatning mandag den 8. juni til tirsdag den 9. juni 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 DSN.

Tilmelding inden mandag den 18. maj 2020
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ØRSTED BYGGER 752 MW

HAVVINDMØLLEPARK
Byggefasen er nu indledt, og Ørsted har installeret de første
fundamenter på den hollandske havvindmøllepark Borssele 1 & 2.
Byggeriet af den 752 MW store
havvindmøllepark forløber efter
planen, og det er forventningen, at
Borssele 1 & 2 vil kunne sættes i drift
i slutningen af 2020, oplyser EPC
Director Henrik Egholm. Havvindmølleparken er placeret 22 km fra
kysten ud for den hollandske provins
Zeeland. Samlet skal der installeres
94 monopæl-fundamenter på mellem

14 og 39,7 meters dybde. Havvindmølleparken anslås at ville kunne
levere energi til, hvad der svarer til
godt en million hollandske husstandes
årlige forbrug. Bladt Industries er
blandt leverandørerne til projektet,
og har i den sammenhæng fremstillet
35 overgangsstykker.
BLY

NAVNEÆNDRING
FRA AGA TIL LINDE
I januar 2020 ændrede AGA sit
firmanavn til Linde. AGA har
været en del af Linde siden år
2000, og har været koncernens
navn i de Nordiske lande og
Baltikum.
”Vi har besluttet at ændre vores
firmanavn fra AGA til Linde for vores
aktiviteter i de nordiske og baltiske
lande. Vi er overbeviste om, at vores
kunder fortsat vil anerkende vores
dedikerede medarbejdere for hvad
AGA - og fremover - Linde- står for,
nemlig innovation, troværdighed og
sikkerhed. Faktisk er Linde efter sin
fusion med American Praxair sidste
år den globale markedsleder inden
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for den industrielle og medicinske
gasindustri med over 80.000 ansatte
og kunder i mere end 100 lande.
AGA er nu også synlig som en del
af denne store nye familie”,siger Jan
Ellringmann, Business President i
AGA.

svejseprodukter. Disse produkter har
en stærk placering hos såvel forbrugere som industrikunder, og står for
kvalitet, pålidelighed samt et højt
serviceniveau”, siger Olof Källgren,
der er chef for salg og marketing i
AGA.

Han understreger dog, at AGA
uændret fortsætter med at være produktnavn for virksomhedens propan,
danskvandsprodukter og gasudstyr.

Formelt set fandt navneskiftet sted
januar i år. Men virksomhedens synlige aktiver såsom produktionsfaciliteter, bygninger, køretøjer, gastanke,
udstyr med mere vil i løbet af en
overgangsperiode overgå til det nye
design.

”Vi har stor respekt for de værdier,
som AGA’s brand og lange tradition
siden 1904 står for. Derfor bevarer vi AGA-varemærket for vores
danskvandsprodukter, propan og

Svejsning

NY NDT VIRKSOMHED
I SUND VÆKST
virksomhed. En travl periode fulgte
med masser af tid ved skrivebordet,
udarbejdelse af dokumentation,
diverse certificeringer, ISO 17025 akkreditering, og på det praktiske plan,
webside, indkøb af udstyr mm.

Virksomheden Mose Technology ApS har oplevet en sund vækst siden etableringen
for to år siden.

Årelang erfaring fra svejse- og NDT branchen og et solidt
netværk var springbrættet, da Søren Mose for lidt over to år
siden realisere drømmen om egen virksomhed med ydelser
inden for NDT og svejseinspektion.
Med Vojens som udgangspunkt udfører Mose Technology i dag opgaver
for virksomheder herhjemme og i
udlandet. For nogle måneder siden
blev et større projekt med inspektion
af vindmøller i det sydlige Mexico
afsluttet, og der har løbende været
opgaver i Sverige og Tyskland. Lige
nu er det især danske virksomheder,
som fylder mest i ordrebogen.
Virksomheden er her to år efter oppe
på 5 ansatte, som hver især har de
rette svejse- og NDT kompetencer,
og vi dækker det meste af landet,
fremhæver Søren Mose. Det har ikke
været et problem at tiltrække de rigtige folk til opgaverne, for de har selv
henvendt sig til virksomheden.
Vi har et godt samarbejdsklima og
komplementerer hinanden perfekt.
I dag omfatter vores ydelser stort
set hele spektret inden for NDT
inspektion, projektledelse og svejserådgivning. Vi er også meget
opmærksomme på løbende at få de
opkvalificeringer, der skal til i forhold
til opgaverne. Vi har desuden som
det seneste indkøbt røntgen udstyr,
så vi kan rykke ud og udføre denne
type inspektionsopgaver også.

Travl tid med
projektansættelse og
opbygning af egen virksomhed
Ud over sin oprindelige uddannelse
som fly- og elektromekaniker, er Søren Mose Level 3 NDT inspektør, lige
som han har flere års erfaring med
projektledelse, NDT svejseinspektion
og svejseteknisk service.
Efter 19 års ansættelse hos Mærsk
Drilling blev Søren Moses stilling
nedlagt, og det blev startskuddet til
at gå i gang med at opbygge egen

Sætter tæring efter næring
I samme periode blev han for en tid
projektansat af Mærsk til NDT svejsekontrol på en boreplatform. Det
betød, at der var en vis opsparing
at tære på, da han i begyndelsen af
januar 2018 var klar til at gå ”all in”
og ansætte sin første medarbejder.
Uden at skulle optage dyre lån til
lokaler og maskiner har virksomheden oplevet en sund udvikling, hvor
væksten i antallet af ansatte og investeringer i udstyr er sket i takt med,
at opgaverne er kommet ind. Vi ser
det som en fordel at være relativt
små og fleksible, og i tråd med
dette har vi etableret eksternt samarbejde med Svendborg Measurement
Service, Dansk Svejse Inspektion
og InMaTech, så vi efter behov kan
trække på hinandens kompetencer,
fortæller Søren Mose.
BLY

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Svejsning
Her fra produktionshallen hos
stålvirksomheden Langbjerg.

SEMIAUTOMATISK
SVEJSELØSNING HALVERER
ARBEJDSTIDEN
Stålvirksomheden Langbjerg
ApS fik en stor opgave ind
og havde akut behov for at
optimere svejseprocessen.
Man installerede derfor to
svejsetraktorer fra Migatronic
Automation sammen med to
Omega 400 svejsemaskiner. Og
den semiautomatiserede løsning
var ifølge virksomheden så
effektiv, at svejsetiden i sidste
ende blev halveret.
Langbjerg har årelang erfaring med
at levere specialløsninger i rustfrit
og sort stål. Fra sit værksted i Køge
beskæftiger virksomheden omkring 25
mand, som dagligt udfører en lang
række stålopgaver for virksomheder
og private kunder. Langbjerg står for
hele processen fra det forberedende
arbejde til produktion og færdiggørelse af projektet, og der bliver ifølge
virksomheden aldrig gået på kompromis med kvaliteten, og det uanset
opgavens størrelse.
Langbjerg skulle gennemføre et større
projekt for CRH Concrete, der er
landets største leverandør af betonelementer og systemløsninger. Her
skulle Langbjerg konstruere rammen
til fem stålbaner på 140 meter, hvori
lange betonelementer skulle støbes.
Det var en omfattende og kompli-
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ceret opgave, der både indebar et
stort indledende arbejde og mange
timers svejsning hos kunden, fortæller projektleder hos Langbjerg,
Jimmi Ravn: ”Det var et projekt, hvor
vi skulle svejse rigtig mange meter
stål og samtidig bygge fem stærke
stålrammer, som skulle kunne holde til
tungt støbearbejde. Kompleksiteten i
konstruktionerne stillede derfor store
krav til vores medarbejdere og til svejseudstyret, der skulle levere et meget
præcist stykke kvalitetsarbejde inden
for en kort tidsfrist”.
En effektiv investering
For at nedsætte arbejdstiden på projektet ønskede Langbjerg derfor en løsning,
hvor man ville kunne automatisere store
dele af det manuelle svejsearbejde. Og
da man i forvejen havde gode erfaringer med udstyr fra Migatronic, valgte
man to Omega 400 svejsemaskiner fra
den nordjyske svejseproducent og to
svejsetraktorer fra deres datterselskab
Migatronic Automation.
Vi har i forvejen et par Omega 400
maskiner på vores værksted. Og dem
anvender vi, når vi skal svejse solide
konstruktioner, som dem, vi skulle lave til
CRH Concrete, fremhæver Jimmi Ravn.
Uden den semiautomatiske løsning
med svejsetraktorerne ville medarbej-

derne have været nødt til at svejse
den lange strækning i hånden, og det
ville være en både hård og tidskrævende proces, siger Jimmi Ravn, som
tilføjer, at svejsetiden med denne form
for automatisering af det manuelle
arbejde halverede svejsetiden på
projektet.
Svejsetraktorerne har en højere bevægelseshastighed og nedsmeltningsrate
sammenlignet med manuel svejsning.
Og vi har ikke behov for at justere positionen løbende, efterhånden som vi
bevæger os fremad. Så her sparer vi
også tid. Med svejsetraktorerne kunne
vi svejse en meter på et minut og tyve
sekunder, hvilket er under den halve
tid af, hvad det ville have taget os ved
manuel svejsning. I kombination med
Omega 400 maskinerne udgjorde
svejsetraktorerne en semiautomatiseret
løsning, som leverede en solid og
meget præcis svejsning, der næppe
kan gøres bedre i hånden.
Et bedre arbejdsmiljø
Støbeformene er formet som en u-ramme. Det er derfor utrolig svært at få
varmen ind under pladen, så den ikke
slår sig, samtidig med at svejseren
arbejder sig fremad i et stabilt tempo.
Og når svejsningen af stålbanerne
ovenikøbet foregår i kun 200 millimeters højde på en drivvåd overflade,

Svejsning
vanskeliggør det opgaven yderligere.
Det er en besværlig position at svejse
i, som ikke er specielt sund for kroppen – især når det står på i flere dage
i træk i meget fugtige omgivelser. Og
her gjorde svejsetraktorerne arbejdet
betydeligt nemmere for vores medarbejdere, der slap for at svejse lange
strækninger i anstrengende arbejdsstillinger. De skulle blot trække svejsemaskinerne, mens traktorerne kørte af sig
selv og udførte selve svejsearbejdet.
Automatisering er fremtiden
Selvom traktorerne var specielt
indkøbt til opgaven, er det ikke sidste
gang, Langbjerg bruger de semiautomatiske svejseløsninger.
Svejsetraktorerne kan kobles på
mange forskellige typer svejsemaskiner og bruges til forskellige typer
projekter, så de passer perfekt ind i
vores meget alsidige portefølje af svejseopgaver. Vi lever af at være hurtige
og fleksible, og her gør de virkelig en
stor forskel for os.

Og når vi kan spare tid – og dermed
også penge – er det oplagt for os
at bruge løsningen fremover. Så det
er bestemt også en positiv nyhed for
vores kunder Vi kan levere en billigere
løsning uden at gå på kompromis
med kvaliteten, og det er afgørende
i vores branche, hvor tid er penge,
fastslår Jimmi Ravn.
Distriktschef hos Migatronic Claus
Kirkebække oplever et stigende behov
i markedet for automatiserede svejseløsninger. En fuldautomatisk svejseløsning er imidlertid ikke altid den rigtige
løsning, siger han.
Man skal huske på, at det ikke er alle
produktionsvirksomheder, som er gearet til højteknologiske anlæg, men som
har større fordel af semiautomatiske
svejseløsninger som f.eks. Langbjerg,
der fik en skræddersyet løsning, som
passede godt til det konkrete projekt,
siger Claus Kirkebække.
BLY

For at nedsætte svejsetiden på et
stort projekt valgte Langbjerg en
semiautomatisk løsning med to Omega
400 Migatronic svejsemaskiner og to
svejsetraktorer fra Migatronic Automation.
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Det sker:
Marts
10. – 13. marts 2020
Metav i Düsseldorf, Tyskland

Maj

SVEJSNING

13. maj
Virksomhedsbesøg hos DAMRC (Danish
Advanced Manufacturing Research
Center) i Herning

Udgiver: Dansk Svejse- og NDT-forening

Elmia Svets i Jönkoping, Sverige

April
2. april
Virksomhedsbesøg hos Inrotech i Odense

Juni
9. - 10. juni 2020
DSN holder svejse- og NDT-Seminar på
Hotel Koldingfjord

Birthe Lyngsø
Tlf. 51 50 67 17.
E-mail: bi-press@mail.dk

Grafisk tilrettelæggelse:
Hjortlund Medier
Tlf. 31 22 21 82
www.hjortlundmedier.dk

Annoncer:

November
20. november
DSN’s årlige julebanko

20. – 24. april
Hannover messe

Redaktion:
Journalist

12. – 15. maj

26. marts
FMV temadag om ”styrke”
Langeskov på Fyn

Park Allé 345, 2605 Brøndby

Bi-Press
Tlf. +45 51 50 67 17

Svejse- og NDT-foreningens
bestyrelse:
Formand Steen Ussing, COWI A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I DANSK
SVEJSE- OG NDT-FORENING

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

Sekretariat:

I forbindelse med Svejse- og NDTseminaret på Hotel Koldingfjord afholder Dansk Svejse- og NDT-forening
(DSN) ordinær generalforsamling
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 16.30

4. Fastsættelse af medlemskontingenter for 2021
5. Eventuelle forslag fra medlemmer.
Forslag skal være modtaget af
DSN’s bestyrelse inden 19. maj
2020

Dagsorden:
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
1. Valg af dirigent

Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90
E-mail: mail@svejsndt.dk
www.svejsndt.dk

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, COWI A/S
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet

7. Eventuelt
2. Formandens beretning for det
forløbne år

Monica Wenøe,

Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S

Steen Ussing, formand

Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S

3. Aflæggelse af DSN’s regnskab for
år 2019 og orientering om DSN’s
budget for 2020

Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology
Dansk Svejse- og NDT-forening er medlem
af IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer af Dansk Svejse- og NDT-forening

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2020

Deadline er fire uger før udgivelse.

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

2

24. april

25. marts

Automatisering og digitalisering af svejseprocesser

3

16. juni

18. maj

Stålkonstruktioner

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING

4

31. august

3. august

Svejsning - materialer

er kun tilladt efter aftale med redaktøren

5

30. oktober

30. september

360 grader rundt om svejseindustrien
Processer – metoder – miljø - uddannelse

og med kildeangivelse.

6

16. december

18. november

Svejsning og NDT
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Temaer:

hver anden måned.

Svejsning

CONTACT TIP CHANGER PRÆSENTERES FOR
FØRSTE GANG I DANMARK DEN 2. APRIL
Danrobotics holder ”husmesse” med præsentation
af en række spændende nyheder.
Fronius’ forhandler i Danmark, TornboSvejs, lancerer ved denne lejlighed enheden CTC, (Contact Tip
Changer) til automatisk dyseskift.
TornboSvejs ser frem til at deltage i Danrobotics
husmesse og demonstrere Fronius’ nyudviklede
automatiske dyseskifter for et dansk publikum.
På gensyn 2. april 2020 hos Danrobotics
på Fynsvej 12 i Middelfart

Fronius nye Robacta CTC – Contact Tip Changer Øger
produktiviteten.
Automatiseret ændring af kontaktdyser
· Kan lades op med 10 kontaktdyser
· Ingen grund til at stoppe produktionen for manuelt at
skifte dysen
· Skift af kontaktdyse på ca. 40 sekunder
*Kontaktdyse er monteret med den korrekte tilspænding
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3695 6308
for svejseudstyr
og sparring

DIN NYE SKYTSENGEL HEDDER GUARDIAN
Kan svejsere have skytsengle? Ja! Med den nye Guardian-serie af
automatiske svejsehjelme er dit hoved pakket ind i sikkerhed. Hjelmene
opfylder alle relevante sikkerheds- og holdbarhedskrav – og har høj
komfort og kvalitet. Find dem hos Lemvigh-Müller.

