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Svejsning

LEDER
Som en romersk Janus kigger
vi både frem og tilbage

Af salgschef Torben Henriksen,
Kemppi Danmark A/S
Erfaring kommer med alderen - og
historien om evolutionen i den danske
svejsebranche er slet ikke så uinteressant og støvet, som vi måske af og til
går og bilder os selv ind. For selvom
branchen til tider kan virke både
indforstået, konservativ og en anelse
”testosteronagtig”, så er der gennem de
seneste årtier sket kæmpe forandringer
i den industri, vi jo i bund og grund holder så meget af, og som bidrager med
milliarder til velfærden i Danmark!
Tilførsel af viden, effektivitet og ikke
mindst praktisk eksekvering af opgaver
i svejseværkstedet er elementer, der
virkelig har rykket ved soklen på det
fundament, vi alle står på. I Lederen
samler vi, som overskriften antyder,
lidt op på tiden, der er gået. Vi ser
så frem til i dag, og skuer videre mod
de tendenser, vi mener at kunne se i
krydsfeltet mellem mavefornemmelser
og krystalkuglens lyskegle.
Men hov - hvad skete der egentlig
lige for et øjeblik siden i 2020
Normalt kan året for de fleste virksomheder i Danmark med budgetter,
produktlanceringer og aktivitetsplaner
næsten sættes på en matematisk formel,
hvor hverken aktiekurs eller dobbeltstregerne vil afvige væsentligt fra det
forventede. Men efter marts måned
2020 og lige om lidt, når regnebrættet
endeligt gøres op, har disruption sat en
helt ny dagsorden. For knap var den
sidste nytårsraket brændt ud i Europa,
før end den danske regering og Folketinget viste sig klar til at redde det meste
af den danske industri med generøse
hjælpepakker. I skrivende stund har
staten anvendt i omegnen af en halv
Billion (500 mia.). Men i øjeblikket er
det dog overvejende de tvangs-nedlukkede, typisk virksomheder uden for
industrisegmentet, der har mulighed for
kompensation. Nu klynger vi i branchen
os til håbet om, at vaccinen mod Covid-19 distribueres i større mængder, og
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derved speeder åbningen af samfundet
op i igen. Danmark lever ikke isoleret i
en osteklokke, men i en symbiose med
omverdenen, hvor mere end 50% af
vores industriprodukter eksporteres til.
Primært er det nabolandene Tyskland,
Sverige, UK og USA, der virkelig trækker, og først når de kommer op i fart
igen, vækster Danmark på BNP.
Med passernålen sat fra midt halvfjerdserne, og derved springer pionergangen med Oskar Kjellbergs opfindelse i
1904 af den beklædte elektrode over,
vil vi straks i nedenstående forsøge at
kondensere en mere nutidig Maggiterning af tidstypiske trends - og blot
ønske god læselyst.
Svejseværkstedet før og nu
Hvis vi begynder i svejseværkstedet og
zoomer ind på halvfjerdsernes svejsemaskiner, var det overvejende store tunge
trafo-baserede og energislugende monstre på op til flere hundrede kilo uden
svejseprogrammer uanset svejseproces. I
dag er alle maskiner baseret på energieffektiv inverter-teknologi, og konkurrencen hos de fremtrædende producenter
imellem går i dag på, hvem der har den
bedste svejseperformance frembragt
via nuller og ettaller i softwaren. Altid
krydret med kerneværdier som robusthed, Red Dot designpriser, ergonomi
og enkelthed i betjening til de manuelle
arbejdsstationer. Interface og mulighed
for plug and play opkobling til robotter
er et must til high-end produkterne.
Selve svejseren var typisk iklædt en grøn
glasfibersvejseskærm og benyttede kun
åndedrætsværn, hvis han var en ”kylling”, eller hvis luften ikke var til at skære
sig igennem – kun få blev opfordret til
det af arbejdsgiveren. Klaphammeren i
værkstedet og den altid rygende cigaret
i mundvigen, sammen med håndbajeren og kalenderen med de halvnøgne
damer var naturligvis med på arbejde i
omklædningsskabet. Stensikre pejlemærker og nærmest nagelfast inventar
i fabriksmiljøet for blot en håndfuld
årtier siden. I dag er hverdagen på en
del virksomheder fyldt med moderne
svejsehjelme med automatisk nedblændende glas og filtre i kombination med
rygestopkurser og events som ” spis
mere grønt og tag cyklen på arbejde”. I
dag er moderne fabrikshaller både LED
oplyste og højisolerede. Her er installeret centraludsug med overvågning, og

Salgschef Torben Henriksen, Kemppi
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luften er – i den bedste af alle verdner
- nærmest klinisk renset for svejserøg og
slibestøv. Næppe havde vi dog troet,
at så mange spirorør skulle se dagens
lys! Men det er rart at vide, når vi nu
er beordret til at blive så mange år på
arbejdsmarkedet, hente børnebørn
og kan se frem til en middel levealder
på hele 79 år for mænd og 83 år for
kvinder. Spiritus, røg og drikkevarer
er nu ”no go” i alle værksteder, takket
være §17 og almindelig sund fornuft.
Kiler og klaphamre er afløst af laserskårne materialer der passer inden for
tiendedele millimeter. Og skulle der
være en tolerance, bliver det straks
rettet i tegnestuens Cad program, hvor
højtuddannede ingeniører for længst
har udkonkurreret den Tekniske Tegners
sirligt håndslåede streger og de lange
transparente linealer.
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Svejsning

Beskyt svejseren!
Lad MISON® fjerne skadelig ozon

Kun MISON® beskyttelsesgasser fra Linde (tidligere AGA) er udviklet for at beskytte svejseren.
MISON reducerer ozondannelse ved svejsning, så svejseren kan undgå skadelige og ubehagelige
symptomer. MISON beskyttelsesgasser findes i mange blandinger, til alle dine svejseprocesser.
Alle har de én egenskab til fælles, nemlig at de kan reducere ozon-udslippet.
Linde fejrer 40 år med MISON beskyttelsesgasser – stadig de eneste gasser på markedet, der er
udviklet til at beskytte svejseren mod skadelig ozon.
Kontakt markedschef Lars Larsen på tlf. 4054 9912 eller e-mail lars.larsen@linde.com for mere
information.
www.linde-gas.dk/mison
Linde is a company name used by Linde plc and its affiliates. The Linde logo, Linde word and MISON are trademarks or registered trademarks
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Svejsning
Dokumentation og kontrol
Efter veludført svejsearbejde - fra en
certificeret svejser forstås, som nøje er
tilrettelagt efter en svejseprocedure,
gerne leveret via en app med dataopsamling, og måske udført i et WeldEye
eller lignende svejsestyringsprogram, er
vi kommet godt i gang. I halen på den
færdigmeldte opgave følger en Level
2 eller 3 NDT operatør, iklædt teknikerhandsker, og iht. ISO standarder
og med moderne teknisk udstyr på sin
trolley, måles og scannes det nødvendige antal svejsninger. Først da kan den
svejste konstruktion forlade fabrikken.
I tidligere tiders morgen fyldte værkførerens erfaring og mavefornemmelse
mere i forhold til hvornår arbejdet var
”godt nok” og udført efter god praksis
for godt håndværk. Det var derfor kun
det absolut mest nødvendige i de høje
risikoklasser som skibe, tanke på raffinaderier, trykbærende anlæg, offshore og
lignende, der blev udsat for den høje
kontrolgrad, som vi ser i dag. I gamle
dage, hvor mindre viden og knap så
ensartede materialer var hverdag,
overdimensionerede vi gerne og beregnede styrkemæssigt knap så tæt på
flydespændingen, som vi gør nu. I dag
øger vi hellere den mekaniske styrke i
grundmaterialet for at vægten på den
samlede konstruktion kan reduceres, således at højere nyttelast og design mere
synligt kan komme med i slutproduktet
som en konkurrenceparameter.
Digitalisering og Industri 4.0
Data i frøers mængde kan/og giver
ofte god mening, men først, hvis
vi inden de genereres har lagt en
overordnet køreplan for med hvilke
parametre og i hvilket udfaldsrum, vi
vil bevæge os. For først når vi træffer
kvalificerede beslutninger på baggrund
af indhøstede værdier, kan informationen omsættes til brugbar værdi. Dette
uanset om det drejer sig om enkel
dataopsamling fra en svejseproces,
eller det er dyb IOT markedsviden,
som danner baggrund for den næste
produktopdatering eller ledelsesstrategi. Faldgruben - som mange virksomheder havner i - er, hvis ikke vi formår
at træffe beslutninger på baggrund af

ny viden. Så ender vi hurtigt i samme
situation, som når hunden fanger katten og dernæst ikke rigtig ved, hvad
den skal gøre ved den. Men det var
spændende, mens det stod på! Vi
risikerer kort sagt at blive overdynget
med unødige mængder data, og frustreres over både tids- og pengespildet.
Så hav altid plan A klar, inden data
lander på bordet. Erfaringen tilsiger,
at med praktiske ledere ved bordet
med gode mavefornemmelser (gælder
for små og mellemstore virksomheder)
lykkes de fleste virksomheder med at
komme ca. 75% i mål. Men krydres
inputtene med fejlbehæftede tal, printet
sort på hvidt, vil disse ”Fake news”
undertrykke mavefornemmelsen, og
risikoen for at træffe forkerte valg øges.
Omvendt, hvis vi bliver klædt godt
på med kondenseret viden og træffer
oplyste valg, ja, så når vi langt tættere
tæt på holdbare løsninger.
Automatisering og
effektivisering
Taler vi serieproduktion eller mange bearbejdnings- eller svejsetimer pr. emne,
er nogle af kodeordene at få både
stykpris og takttid pr. enhed bragt ned
til et konkurrencedygtigt minimum. For
sjældent er man alene om buddet, hvorfor man som virksomhed hurtigt bliver
”benchmarket” med andre producenter
om ordren. I forrige årtusinde kunne
man spare sig igennem til succes. Det
er passé. Kun ved rettidig investering i
effektivt udstyr, kan man i dag sikre sig
den næste ordre, og derigennem holde
Kina og andre lavtlønslande ude af
spillet. Derfor anvender producenterne
af svejsemaskiner i dag en stor del af
deres energi på at kunne interface til
robotter og automater. Det giver god
mening i en tid, hvor kvalificeret arbejdskraft ikke hænger på træerne. Ikke
underligt at der i Danmark årligt tilføres
tæt ved 1.000 robotter - her af skønnes,
at ca. 25% anvendes i den metalforarbejdende industri. De resterende
anvendes primært som håndterings- og
hjælpe robotter enten konventionelt
eller collaborativt. En anden del af
effektiviseringen kunne være at kigge i
retning af tilsatsmaterialer med højere

nedsmeltningsydelser, beskyttelsesgasser der tilfører mere varme, som igen
kan omsættes til svejsehastighed og
nedsættelse af svejsesprøjt. Det kunne
også være intelligent svejsesoftware,
som gør de svære svejsninger lettere for
gennemsnitssvejseren, og som muliggør
svejsning i f.eks. åbne fuger eller Narrow Gap fuger, hvorved fugevinklerne
kan klappes sammen fra de konventionelle 60 grader til kun 40 grader, og
derved måske spare 5 strenge i de store
godstykkelser på rørene. Andre har set
lyset i delmekanisering eller procesomlægning til hurtigere MIG/MAG svejseprocesser i stedet for TIG svejsning, hvor
det er muligt.
Forretningsmæssig konkurrencekraft
tilvejebringes hyppigt ved partnerskaber, hvor der klogeligt teames op med
seriøse leverandører, der kan andet
end blot at råbe billig-billig og Østens
mystik i hver anden sætning. Basalt set
er der kun ekspertviden og indsigt i
slutkundens værdikæde fra de bedste
leverandører, der på den lange bane
kan hjælpe slutkunden. Ægte værdi
anno 2021 skabes først, når slutkunden
bringes i en position til at træffe oplyste
valg, hvor de ved at ændre adfærd
beviseligt kan se en forskel, som gør
dem bedre stillet.
Afgørende at få eksportens
hjul til at rulle igen
Hvis vi lytter til DI’s adm. direktør,
Lars Sandahl Sørensen og andre med
næse for økonomisk sans, ønsker
alle naturligvis hurtigst muligt gang i
industriens hjul. Bl.a. for at sikre, at
eksportorienterede virksomheder igen
kan hente ordrer i udlandet. Det vil
blandt andet forudsætte, at vi atter får
gang i rejsemulighederne – og ikke
mindst – at vaccinationsprogrammerne
bliver effektivt ført ud i livet. Måske
med hjælp fra rejsepasset – og gerne i
en elektronisk udgave.
Vi kigger alle længselsfuldt fremad
mod en forsvarlig genoplukning af
Danmark og landene omkring os.
Slutteligt er mit bedste råd fra hoften: Fokuser, tænk innovativt og hold ud både
fysisk og psykisk i tiden, der kommer –
og glæd jer så til stikket i overarmen!
Af salgschef Torben Henriksen,
Kemppi Danmark A/S
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Svejsning

SIGMA SELECT
Udviklet til intelligent svejsning ud over det sædvanlige

Der ligger års erfaring og innovation bag udviklingen af Sigma Select
- en svejsemaskine i en klasse for sig. Den gør de mest komplekse
svejseopgaver enkle, og du kan producere svejsesømme i allerbedste
kvalitet i alle materialer – fra sort stål til speciallegeringer.
✔ Skræddersy Sigma Select efter dine behov
✔ Opgrader maskinen i hele dens levetid
✔ Vælg DUO Plus, IAC, MigaLog og andre funktioner
✔ Avanceret - meget let at bruge
MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tlf: +45 96 500 600

Sigma Select er udviklet til montageopgaver og tung industri
- den perfekte maskine til passionerede og professionelle svejsere.
migatronic.com
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Svejsning

KVALITETSSIKRING AF
SVEJSEARBEJDE VED
MONTAGESVEJSNING
Er en montageplads ikke
bare et svejseværksted,
som ofte kan være flyttet ud
under åben himmel på en
byggeplads? Og gælder de
samme metoder og kriterier
ikke også her? Da metoder
og kriterier ofte er identiske,
er svaret på dette spørgsmål
umiddelbart - jo. Imidlertid
møder man ved svejsning
under montageforhold ofte
andre forhold, der kan
have stor indvirkning på
omkostninger og tidsplaner,
og som derfor fortjener særlig
opmærksomhed.
Af M. Sc. Eng., IWE Peter
Krabbe-Christensen, FORCE
Technology
Erfaringsmæssigt er der en øget risiko
for svejsereparationer og de heraf
afledte omkostninger, når svejsear-
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bejdet foregår på montagepladsen.
De direkte omkostninger vil være i
form af reparation, efterfølgende
kontrol og ofte udvidet kontrol, mens
de indirekte vil ligge i eventuelle forsinkelser. Alt i alt kan det ende med
at koste op til 5-10 gange produktionsprisen i forhold til en tilsvarende
svejseopgave udført i et værksted.
Og dette gælder, hvad enten det
f.eks. drejer sig om montagesvejsning
på kraftværkskedler, rørsystemer eller
stålkonstruktioner.
Gentaget kontrol og udvidet kontrol
med radiografisk prøvning, og den
nødvendige afspærring af prøvningsområdet kan gribe ind i en stram
montage planlægning på en byggeplads, hvor der hyppigt er andre
entreprenører end svejsefirmaet til
stede. Dette kan medføre tidstab og
omprioritering af montagearbejde. I
den indledende fase er der derfor et
meget klart incitament til omhyggelig

planlægning og tilrettelæggelse, samt
til udførelsesmæssigt at kvalitetssikre
montagesvejsearbejdet.
Se afsnit om inspektion i EN 12952
for kraftværkskedler med ”Kraftværkernes Fællesbetingelser”, EN 13480
for trykbærende rørsystemer, og EN
1090-2 for stålkonstruktioner.
Organisation og
ansvarsforhold
Svejsearbejde på trykbærende anlæg
og Eurocode 3 /EN 1090 stålkonstruktioner er underlagt krav om, at
det udførende svejseværksted har
en Svejsekoordinator til rådighed,
hvor kvalifikationskrav og ansvarsområde er fastlagt i standarderne EN
ISO 3834 og EN ISO 14731:2019
Svejsekoordination – Opgaver og
ansvarsforhold.
De anførte krav til svejseværkstedet
gælder uanset svejsearbejdet foregår

Svejsning

Fleksibel automatisering
af din svejse produktion

•
•

•
•
•
•
•

Komplet svejserobotsystemer fra en leverandør
Speciel so�ware �l at automa�sere og gøre små serier
økonomisk, inklusive komplet overvågning af din
produk�on
Svejse�lsatsmaterialer og tråd fremførings systemer
Eﬀek�v oﬄine programmering specielt �l lysbuesvejsning
Egen kamerateknologi med adap�v svejsning
Svejsning af meget høj kvalitet på grund af speciel udviklet
svejseteknologi og svejsetråde af excellent kvalitet
Problemfri løsning fra A �l Å

Valk Welding Engineering-teamet udvikler �lpassede løsninger
e�er speciﬁkke ønsker for at opnå den højeste produk�ons
eﬀek�vitet. Små og mellemstore virksomheder i hele Europa
bruger disse løsninger �l at forbedre både svejsnings kvalitet
og ﬂeksibilitet. Derudover er Valk Welding også vokset �l en
af de største ua�ængige leverandører af svejsematerialer i
Europa. F.eks. Leverer Valk Welding over 600 tons svejsetråd
hver måned.

Besøg også

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

på et værksted eller en montageplads.
Specielt for større byggeprojekter,
hvor et ”Developer firma” ofte kan
hyre mange forskellige aktører og
måske flere i samme branche, er det
væsentligt for en svejsekoordinator, at
der bliver etableret helt klare og utvetydige kommunikations- og kommandoveje i forhold til den konstruktionsansvarlige og projektledelsen, samt
andre mulige svejsekoordinatorer og
inspektions/NDT foretagender.
Det kan desværre blive afgørende,
at svejsekoordinatoren har beføjelser til at stoppe arbejde, udskifte
underleverandører/svejsere og NDT
leverandører.
I sådanne større byggeprojekter er
EN ISO 3834 kravet om ”Teknisk
Granskning” af projektmateriale fra
såvel den projektansvarlige konstruktør som fra den udførendes
organisation af stor betydning for at
reducere risikoen for konstruktionssvigt, økonomiske tab, forsinkelser
og andre ubehageligheder for både
entreprenør, konstruktør og bygherre.
Ingen i byggebranchen har formentlig glemt kollapset af taget på Ballerup Cykelarena for nogle år tilbage.
Et kollaps, der så vidt vides skyldtes
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utilstrækkelig projektgranskning og
kommunikation mellem aktørerne.
Dette skulle nødigt gentages i svejseverdenen.
I den forbindelse skal nævnes, at
der nu er udgivet en specifik dansk
standard vedrørende inspektion
under bygning af konstruktioner efter
Bygningsreglementet i Danmark. DS
1140:2019 ”Udførelse af bærende
konstruktioner – Almen kontrol”. Den
kan læses ifm. EN 1090-2 og bør
kendes af såvel svejsekoordinatorer
som inspektionsansvarlige.
Fysiske forhold og
arbejdsbetingelser
I dag er der en tendens til, at byggepladser arbejder med meget stramme
tidsplaner. Samtidig er betydningen
af dårligt vejr med lave temperaturer, blæst, regn og sne mindre end
tidligere.
Montagesvejsearbejdet stiller skærpede krav til svejseforberedelse,
valg af svejsemetode, tilstrækkelig
vejrafdækning (ingen træk og fugt),
lige som det nødvendiggør mere
bevågenhed før og under svejsearbejdets udførelse, herunder f.eks. at
forvarmning gennemføres korrekt, og
at svejsetilsatsmaterialer opbevares
og håndteres sikkert (tørt og uden
skader).

Da der forventeligt er større risiko
for skader på grej end i værkstedet,
skal der sikres mod lækager/utætheder og andre skader på kabler med
svejsegas mm. Alt dette er formelt set
svejsekoordinatorens ansvarsområde.
Pladsforhold og arbejdsforhold herunder svejsestillinger, kan være afgørende for, om svejseren kan levere
den krævede kvalitet. Endvidere har
tolerancekrav til emner med montage
svejsefuger stor betydning for, at der
opnås korrekt hæftesvejsning og fugeform. Det er forhold, der nøje skal
gennemtænkes ved planlægning af
montagearbejdet, ofte i samråd mellem svejsekoordinator og konstruktør.
Nogle af de afgørende elementer, vi
råder over i værktøjskassen til sikring
af både kvalitet og god økonomi ved
udførelse af montagesvejsearbejde
er: Hensigtsmæssige svejserækkefølger; svejsestillinger; tilstrækkelige
pladsforhold for svejserne; synlighed
af hele svejsefugen; en velegnet og
robust svejsemetode; svejseprocedure, (fugetolerancer og svejsestilling);
placering og størrelse af hæftesvejsninger; rimelige måltolerancer for
montagedele aht. fugeform/bredde.
Læg dertil fornuftige adgangsforhold for relevante NDT prøvninger,
(plads til magnet ved MT prøvning og
scanningslængder til U-lydscanning)

Svejsning
og ikke at forglemme en acceptabel
vejrbeskyttelse.
Set i lyset af ovennævnte, så er regel
nr. 1 for konstruktøren og som oftest
for det udførende svejseværksted: Så
få montagesvejsninger som overhovedet muligt.
Et ”klassisk” eksempel på en uhensigtsmæssig placering af en montagesvejsning er: En rundsøm i et rør,
der er anbragt i øvre hjørne i et rum,
der er så tæt på både væg og loft,
at svejsningen af hele rundsømmen
bliver yderst krævende. Et typisk
”clash” mellem 2 fagdiscipliner i
konstruktionsfasen.
Sommetider kan en særlig dygtig
svejser alligevel redde situationen.
Denne forfatter har set en kedelsvejser udføre en rundsøm i et lodret
rør, medens han hang med hovedet
nedad, svejsende med en bøjet
elektrode, idet han fulgte smeltebadet
med et spejl! Det var imponerende –
men bestemt noget, vi skal undgå.
Angående tolerancekrav for fuger
ved enden af stålelementer, som skal
montagesvejses med stumpsøm, bør
dette have særlig opmærksomhed
under en modtagekontrol på sitet.
Ved f.eks. ender af broelementer kan
en ganske lille skævhed på tværs af
broen hurtigt medføre op til 5-10 mm
rodgab i montagefugen. Dette kan
medføre behov manuel buttering/
pålægssvejsning af fugeflader og
efterbearbejdning eller indfældning
af ståldele, for at man kan skabe den
forudsatte fuge til svejseproceduren.
Tidskrævende, dyrt og med øget
risiko for indbygning af svejsefejl i en
måske primær svejsesamling. Ligeledes kan nødvendig skæring af skæve
svejsekanter under montagen blive et
kvalitets- og tolerance problem, idet
flammeskæring udføres manuelt og
med efterfølgende bearbejdning.
Et andet aspekt er, at ”Svejsekompensation” for at rette formafvigelser
i skæve fugesamlinger kan medføre
øgede svejse egenspændinger med
de risici, der kan være relateret til
dette, og yderligere formafvigelser
med problemer for tolerance på den
endelige konstruktion.

Så formtolerancer på konstruktionselementer leveret fra værksted bør
have høj bevågenhed ved kontraktindgåelse for montagesvejsning. En
del bygherrer forlanger prøvemontage i værkstedet inden afskibning.
Sammendrag
Virkeligheden afspejler, at der i byggebranchen arbejdes med mere tidspressede projekter, nok under mere
barske vejrlig end tidligere. Endnu
en tendens i tiden er, at projekterne
bliver større og mere komplicerede både konstruktionsmæssigt og organisatorisk.
Selvom både stålmaterialer og
svejseprocesser er blevet væsentligt
forbedrede med hensyn til svejsekvalitet/pålidelighed, bør montage ”bygbarhed” have særlig opmærksomhed
fra konstruktørers side. Det er i denne

sammenhæng vigtigt, at montage
svejsevirksomheder sikrer en tæt dialog med konstruktører og bygherrer,
som en del af montageforberedelsen.
Alt andet lige er det min erfaring, at
svejsekoordinering på montagepladser er langt mere krævende, end det
er ved svejsearbejder i værkstedet.
Konstruktøren må gennemtænke
placering af svejsesamlinger og
svejserækkefølge for montage af
en konstruktion. Det samme gælder
tolerancekrav til de dele, der indgår i
montagesvejsesamlinger og pladsforhold til arbejdet. Med mere pressede
byggeprojekter, må svejsning under
montageforhold have en betydelig
bevågenhed – om ikke andet, så af
tidsmæssige og økonomiske grunde.
Det er de lavt hængende frugter!

B2B

WEBSHOP
ER ÅBEN NU

• 5% rabat til nye kunder
• Gratis forsendelse fra 3.000 kr.
• www.hilco-welding.com/dk_webshop
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FYR OG FLAMME HOS
BABCOCK & WILCOX
VØLUND A/S
Hos den hæderkronede
virksomhed Babcock & Wilcox
Vølund, med passernålen
sat på Falkevej i Esbjerg, går
erfaring og hurtig udrykning
hånd i hånd.
Af salgschef Torben Henriksen,
Kemppi Danmark A/S
En pallette af langtidsholdbare
dyder kendetegner den 123 år gamle
virksomhed, som med flid og unikke
løsninger er nået langt ud på de internationale scener. Men ingen fødselar,
der har overlevet flere verdenskrige,
kan vel gå igennem livet uden ridser i

lakken. Det gælder også B&W Vølund,
som har været nede og vende. Men
efter en effektiv kapitalindsprøjtning,
et strategisk pitstop og amerikanske
ejere med forretningsmæssig tæft, der
kan se potentialet, er overhalingsbanen igen en realitet for de mere end
300 kolleger, der udgør fundamentet
til en lys fremtid. Med flere patenter
og unikke energieffektive løsninger i
porteføljen, banes vejen til de mange
kraftværker og forbrændingsanlæg
rundt omkring i verden. Og når selv
lavtlønslande som Kina har fået øjnene
op for dansk kvalitet i deres nyeste
kraftværker til affaldsforbrænding, er
yderligere reklame vist ikke nødvendig.

Jesper Madsen, produktionschef, foran automaten til spiral-pålægning af inconel på rør til
kedelvægge.
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Konkurrenceparametrene og
trends
I alt sin enkelthed ligger produktsuccesen i, at jo enklere en konstruktion i
sin slutversion ser ud, des flere tanker
er der typisk tænkt ind i produktet,
før den færdige leverance når helt i
mål. Et af konkurrenceparametrene,
der altid er indlejret i produktspecifikationen, pointerer Produktionschef
Jesper Madsen, tager udgangspunkt
i, om brændselsmaterialet er affald,
træflis eller anden form for biomasse.
For enten handler det om udnyttelse
af tonnagen med tons/time eller hvor
mange KW, der kommer ud af hvert
eneste kilogram materiale, som skubbes ind over ristene.
En altafgørende parameter og vigtig
information er typisk; hurtig udrykning
og viden om, hvilke materialer, mål
på ovne, riste eller rørvægge, der
findes rundt om i verdenen. For alt
handler om hvor lang tid, der går fra
et nedbrud indtræffer, til vi igen har
fået fuld drift på anlægget, fortæller
Jesper Madsen. Det er helt essentielle
krav, som kræver forhåndskendskab
til de forskellige forbrændingsanlæg
og kraftværker, uanset om de producerer varme, elektricitet eller begge
dele. Trenden er klar - store effektive
anlæg med et minimum af emission fra
skorstenene i et urbant design. Det er
sådan, vi rammer bæredygtigheden
lige i solar plexus af, hvad kunderne
kræver anno 2021. Holder vi fokus
på dette, kan anlæggene næsten placeres på Rådhuspladsen og dermed
altid være tæt på områderne, hvor
affaldet genereres. Det sparer kørsel
og tilfører yderligere effektivitet til
helheden.

Svejsning
Materialer, udstyr og processer
For at kunne understøtte forretningsmodellen om kort responstid skal
de rigtige materialer være på lager,
ligesom svejserne i værkstedet skal
besidde procesviden om alt fra sort
stål til eksotiske materialer. En omfattende del af produktionen er in-house
baseret og bruges til egne projekter. Et stort kapitel er arbejde med
inconel, som pålægges sandblæste
rør og paneler på ulegeret og lavt
legeret stål i udvalgte kvaliteter. Alt
sammen er underlagt procedurer og
med ISO standarder i højsædet. Alle
materialer, svejsetråd og beskyttelsesgasser, er nøje udvalgt til opgaverne,
qua knowhow og erfaring, som er
opbygget gennem mange år. Derfor er der kontinuerligt fokus på høj
ensartet kvalitet af svejsetråd, samt på
specifikationerne og det metallurgiske
indhold.
Procedurerne sikrer, at det hele kan
anvendes problemfrit i korrosive og
aggressive røggasmiljøer og under de
høje driftstemperaturer, som næsten
alle vores produkter udsættes for.
Udstyret, som står klargjort i magasinet, klar til de store sommernedlukninger på affaldsforbrændinger og
kraftværker, består af både MMA,
TIG og MAG anlæg, som gerne må
være bærbare fremover. Alt skal
kunne drives med lange kabler og
svejseslanger, så det kan tages med
i højderne, i kedlerne og rundt på
stilladser, og uden at optage unødigt
plads i servicebilerne. Enkel betjening
og robusthed, der sikrer høj oppetid,
er et must i alle nyanskaffelser. Kerneværdien i virksomheden er, at vi vil

En Dynagrade patenteret bølgefremføring med vandkølede medbringere til brændbart
affald.

være maksimalt effektive, når vi er på
sites, hvorfor nedbrud i eget udstyr er
no go, konkluderer Jesper Madsen.
Backup og det sociale aspekt
Beredskabet i form af Kedelinspektører, Tekniske Tegnere og Serviceingeniører samt en hurtigt reagerende
lean-produktion er på plads og gearet
til produktion 24/7, når det kræves.
Det trækker selvsagt store veksler på
såvel faglært personale som på lærlinge, der bliver alsidigt uddannet her
hos os, understreger Jesper Madsen.
Som virksomhed har vi også et socialt
ansvar i lokalområdet, hvorfor mange
jubilæer på matriklen også tyder på,
at kollegerne trives i virksomheden.
Ikke underligt at der i en af de mange
haller findes et område med næsten
hjemlig hygge, hvor bl.a. seniorklub-

ben har sit helt eget domæne. Her
gives der plads til ”veteranhygge” og,
socialt samvær, lige som det også
er i denne smeltedigel, at julegaver
bliver produceret og gamle vittigheder
holdes i hævd.
Sparring og værditilførsel
Vi er trofaste mod vores DNA og
stærke på vores kerneydelser. Men
vi er også bevidste om, at vi selvfølgelig ikke kan vide alt om det nyeste
produktionsudstyr, smarte features
med intelligent svejsestyring mm., og
så de ubevidste behov, vi naturligvis
ikke kender endnu. Derfor teamer vi
fremadrettet op med partnere, leverandører og eksperter, der kan tilføre os
værdi, har indsigt i branchens behov,
og som kan udfordre os på rutinerne,
siger Jesper Madsen.

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

Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden
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Ultima-Tig

AutoGrind
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Svejsning

NY TEKNOLOGI KRÆVER ØGEDE
KOMPETENCER TIL KVALITETSSIKRING
Kvalitetssikring af svejste
produkter afhænger i høj
grad de kompetencer, som
svejseværkstedet råder over,
lige fra design over produktion
til færdigdokumentation
for det leverede produkt.
International Institute of
Welding (IIW) og European
Welding Federation (EWF)
arbejder bl.a. med at
udvikle kompetencer og
uddannelsesprogrammer
netop til dette formål.
Af Niels Ovesen,
administrerende direktør
FORCE Certification A/S
I takt med at svejseindustrien håndterer flere og flere produktionsformer
bliver kravet til specifikke medarbejderkompetencer højere, og udvikling af kurser og dokumentation for
kompetencer udvikles, så kvalificerede
medarbejdere kommer ud i industrien
i takt med den øgede efterspørgsel.
IIW og specielt EWF har derfor
mange initiativer i spil, og fra politisk
hold understøttes kompetenceudviklingen konstant af projekter hos specielt
universiteterne og uddannelsesinstitutionerne. IIW og EWF er på samme
tid aktive medspillere i forsknings- og
udviklingsprojekter, der skal sikre implementering af ny teknologi i svejseværksteder til gavn for effektivisering
og ikke mindst kvalitetssikring.
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FORCE Certification A/S, der i Danmark er udpeget som ”Authorised Nominated Body” af både IIW og EWF,
har i årtier uddannet svejse- ingeniører,
-teknikere, -specialister og -inspektører
til specielt den danske svejseindustri. En
kompetence, der hidtil har været særlig
efterspurgt inden for de traditionelle
svejsekompetenceområder, og som er
velkendte kompetencer ved eksempelvis certificering af svejseværksteder
efter ISO 3834 og/eller EN 1090.
Mange af SVEJSNINGs læsere er
derfor nok bekendt med disse svejsekompetencer, men fremover vil nye uddannelser også være efterspurgte, hvis
industrien skal være på forkant med
kompetence- og kvalitetskrav.
Nye EU projekter skal
implementere nye teknologier
og tilhørende uddannelser
I EU er der igangsat en række interessante projekter, der har til formål at
implementere nye teknologier og tilhørende uddannelser, så Europa fortsat
kan have en førerrolle på kompetencer i svejseindustrien. De velkendte
uddannelses- og F&U-programmer
som ERASMUS, LIFELONG LEARNING PROGRAMME og HORIZON
2020, hvor EU har bidraget med midler, nåede i 2020 op på rekordmange
1,5 mio. Euro – vel også givet som en
stimulus i en tid med Corona.
EWF har deltaget i mere end 50 forskellige europæiske projekter, ikke kun
som partner, men også som projektkoordinator. EWF og dets eget europæi-

ske netværk samarbejder desuden
løbende med andre organisationer,
som også deltager i EU-projekter. Som
et lille udpluk omfatter disse programmer eksempelvis:
•

•

•

Additiv Manufacturing
• AMable: Udvikling af certificeringsordning
• SAM: Strategi for kompetenceudvikling i sektoren
• ADMIRE: Kvalifikation af AMpersonale
Digitalisering
• DIGIWELD: Digitale redskaber til svejseuddannelser
• WELD 4.0: “Re-designing
Welding Profile for Industry”
• WELDONE: Udvikling af
Svejseuddannelser
• ASSETS+: digitalisering og
kunstig intelligens
Processer og materialer:
• Fiberarmeret 3D printing
• Friction Stir kompetencer
• Laser Based Metal Powder
Bed tecknologi
• Letmetaller og nano-kompositter

Mange af disse udviklingsprojekter
har en bred deltagelse – ikke mindst
fra industrien selv.
Lad mig f.eks. fremhæve ADMIREprojektet - ADditive Manufacturing
mellem Industri og univeRsitiE under
fremstillingssektoren. Det har til
hensigt at etablere et stabilt forhold
mellem virksomheder, der arbejder i

Svejsning
Additive Manufacturing, forsyningskæder, forskningscenter og universiteter.
ADMIRE-projektet sigter mod udvikling
af en ny læseplan, innovative løsninger,
produkter og processer, samt retningslinjer for samarbejde mellem universiteter
og virksomheder.
I Danmark har vi tilsvarende – men med
en noget anden kommerciel tilgang –
eksempelvis oprettet industrisamarbejdet
AM-Link, der vel bedst kan betegnes
som verdens største værktøjskasse med
viden fra 3D-print-industrien og universiteterne. Formålet med dette samarbejde
er at opnå verdensklasseviden om processen, kvalifikationer og kvalitetssikring.
Mange projekter kommer på et kritisk
tidspunkt, hvor tempoet i forandringen
for svejseværkstederne og den globale
økonomi accelererer. På samme tid
omformer nye digitale teknologier og
produktionsteknologier hele brancher,
hvilket er en udfordring for den eksisterende arbejdsstyrkes kvalifikationer.

Uanset hvilken ny produktionsteknologi, der indføres i svejseværkstedet, vil de grundlæggende krav til
kvalitetssikring være den samme, som
vi kender i dag. For i sidste ende at
opnå en tilfredsstillende svejsekvalitet
skal den nye teknologi eller svejseproces forstås og være beskrevet,
eksempelvis:

De nævnte projekter og samarbejder har netop til formål at opnå
denne forståelse og dermed definere
kvalitetskrav. Projekterne vedrørende
digitalisering skal yderligere understøtte automatiseringen af svejseprocesser, svejsedata, monitorering og
svejseværkstedets dokumentation af
svejsekvaliteten.

•

For EWF er deltagelsen i de europæisk finansierede projekter et kerneelement i aktiviteterne. Deltagelsen
i EU-projekterne gør det muligt at
fortsætte med at undersøge innovative
måder til at forbedre uddannelse og
kvalifikation af personale på, samt
holde kvalifikations- og uddannelsessystemer opdateret, så de imødekommer
de reelle behov i industrien.

•

Processen og procedurer
• materialeegenskaberne være
identificerbare
• svejseparametres indflydelse
på materialeegenskaber skal
være vurderet
• fejltyper for processen skal
være kendt
• maksimal tilladelige fejl skal
være kendte
Operatør
• kendskab til specifikke svejseprocesser
• fejlretning
• vurdering af færdig svejsning

Skulle læserens interesse for projekterne være vakt, så kan man finde
specifik information om de enkelte
projekter på www.ewf.beI

Vi løser dine skære-, svejse- og måleopgaver
 Svejsemaskiner og specialsvejseløsninger
MMA-, MIG-MAG- og TIG maskiner fra 10 til 500 A.
 Tilsatsmaterialer – fra komplet leveringsprogram
Elektroder, TIG tråd, massiv- og rørtråd samt tråd og
pulver til pulversvejsning.
 Manuelle og CNC-styrede skæremaskiner
Flamme-, plasma- og laserskæremaskiner fra førende
producenter.
 Gashåndtering
Flaske- og batteriregulatorer, udtags poster, vekselstationer
sikkerhedsudstyr, flammeopvarmning og overvågning.
 Måle og nivelleringsudstyr
Hårdhed- og ruhedsmåling - transportabelt og stationært
udstyr, samt Vaterpas: Analoge og digitale
Ring 43 200 300 for mere info eller se mere på www.loewener.dk
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Svejsning

UDSUGNINGEN SKAL MED
Den største udfordring
ved svejsning er stadig at
få udsugningen med sig.
Det kniber ikke kun på
de arbejdspladser, hvor
virksomheden har indrettet
faste svejsesteder, men også
når der svejses ude på anlæg
og konstruktioner eller ude hos
kunder.
Af Jan Toft Rasmussen, Faglig
sekretær Dansk Metal
Heldigvis ser vi stadig flere svejserobotter og automatiske svejseanlæg. Men
det hjælper jo ikke svejserne på værkstedet eller de svejsere, som arbejder
ude hos kunder eller på byggepladser.
Enten får svejseren ikke flyttet udsugningen derhen, hvor den skal bruges,
eller også får de den slet ikke med
sig. Selvom de fleste værksteder har
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dedikerede svejsepladser, ser man
ofte, at udsugningen hænger og dingler et godt stykke fra svejserøgen.
På nogle værksteder er man godt klar
over, at man ikke får svejserøgen suget
ordentligt væk, så svejserne bliver
forsynet med turbomasker med filter i
bæltet. De er som reglen ikke klar over,
at filtrene ikke fanger de nitrøse gasser.
Men turbomaskerne er selvfølgelig
bedre end ingenting. Kravet er frisk luft
forsynet åndedrætsværn, hvis udsugningen ikke tager al svejserøgen, og
desuden rumventilation for at undgå, at
svejserøgen hober sig op i området.
Svejserøgen skal væk
På de virksomheder, hvor man ser stort
på udsugningen, er der brug for, at
sikkerhedskulturen får en ordentlig saltvandsindsprøjtning. Det handler bl.a.
om, at vi hjælper hinanden med at
bruge udstyret korrekt. Får det tændt

og indstillet, så det fanger svejserøgen. Det kræver typisk, at svejseren
skal flytte udsugningen efterhånden,
som arbejdet skrider fremad.
Ingen er vel længere i tvivl om den
helbredsmæssige pris for at indånde
svejserøg over længere tid? Vi får stadig henvendelser fra medlemmer, som
har fået lungekræft af svejserøgen, og
det eneste vi kan hjælpe dem med, er
at få erstatning for skaden. Det redder
ikke deres lunger, og det forhindrer
ikke, at de dør før tid.
Vi skal væk fra den indstilling til
sikkerhed og arbejdsmiljø, hvor
medarbejdere og ledelse overlader
det til arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanten at rende rundt og
spille politimand overfor de kollegaer,
som enten glemmer udsugningen eller
ikke gider at gøre det rigtigt. Og vi
skal væk fra at opfatte det som en

Svejsning
personlig fornærmelse, når man får en
kammeratlig påmindelse om at bruge
udsugningen. Det er et fælles ansvar at
opbygge en god arbejdsmiljøadfærd
på gulvet og i den øverste ledelse.
Den øverste ledelse skal hjælpe både
arbejdslederne og svejserne med
at gøre det nemt at gøre det rigtigt.
Allerede mens nye opgaver er i
støbeskeen, bliver taget ud til reparation, eller der bliver indgået aftaler
med kunder om svejsearbejde, skal
chefen sikre sig, at arbejdslederen
og håndværkerne har den udsugning
og luftforsynet åndedrætsværn til
opgaven, som de skal bruge. Men det
er mindst lige så vigtigt, at opgaven
bliver tilrettelagt, så udstyret faktisk
bliver brugt. Det lægger et mildt men
vigtigt pres på produktionschefen, ingeniøren, sælgeren, værkstedschefen
eller overmontøren.
Gode, onde og grusomme
svejsestillinger
Det er langt fra altid, at svejsesømmen

bliver lagt ergonomisk korrekt. Nogle
svejseopgaver er helt umulige at løse
uden, at man skal slå knuder på sig
selv for komme rundt eller helt ud i
hjørnerne. Men der er også svejseopgaver, hvor svejseren kan undgå ondt i
nakke, skuldre og ryg bare ved at løfte
bordet 20 til 30 cm. Når det handler
om at se, hvad man laver, kan gode
resultater opnås ved at flytte emnet
tættere på ansigtet i stedet for at bøje
sig ind over emnet. Det bliver selvfølgelig ikke bedre, når svejseren skal
holde den akavede arbejdsstilling i
mange timer i løbet af en arbejdsdag.
Indimellem finder svejserne ud af at
sætte sig ned og svejse. Så kan man
bedre se, hvad man laver, og man får
ikke så ondt i ryggen. God idé. Men
sørg nu for, at svejseren kan komme
ind under bordet med sine ben eller
lav en opstilling, hvor fiksturet ikke
kommer i vejen, så svejseren alligevel
skal sidde foroverbøjet. Og find en
højde på bordet eller fiksturet, så
svejseren ikke skal svejse med armene

løftet i skuldrehøjde. Det slider, og
man får hurtigt ondt.
De bedste fiksturer, jeg har set til svejsere, gør det muligt at dreje emnet om
sig selv i flere retningen og løfte det
op og ned i den højde, der nu passer.
Når robotter kan svejse i alle mulige
retninger, så kan de vel også dreje
et emne til den stilling, som passer
svejseren?
Det er ikke altid, at installationer konstrueres og sættes op med tanke på
de håndværkere, som skal service eller reparere det. Men man kan komme
langt med at inddrage de smede,
som skal holde udstyret kørende og
reparere det, allerede mens den nye
konstruktion ligger på tegnebordet.
Desværre oplever jeg alt for mange
virksomheder, hvor der ikke er det
tætte samarbejde mellem smedene på
gulvet og funktionærerne i administrationen. Ærgerligt - for man sparer
mange penge og besværligheder ved
at invitere hinanden ind i varmen.

X5 FASTMIG
Extraordinary arc welding productivity

www.kemppi.com
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HVORDAN BESKYTTER
VI SVEJSEREN MOD DEN
SKADELIGE SVEJSERØG
Det er påvist, at svejserøg
er skadelig for svejserens
arbejdsmiljø. Der er derfor
konstant fokus, ikke mindst fra
Arbejdstilsynet, på at undgå
den røg og de gasser, der
udvikles ved svejsning. Én af
mulighederne er svejsegassen,
MISON, som stadig er den
eneste beskyttelsesgas, der
er udviklet til ikke kun at
beskytte svejsningen, men
også svejseren mod den
skadelige ozon i svejserøgen.

Denne klassificering udpeger også
røg og gasser (samt ultraviolet
stråling) som kilde til problemet.
IARC peger ikke på nogen bestemt
komponent i svejserøgen som særlig
kilde til klassificeringen. Det er
”svejsning” som sådan, der er klassificeret.

I henhold til Arbejdstilsynet er svejserøg den hyppigste årsag til anmeldelse af luftvejssygdomme i metal- og
maskinindustrien.

Eliminering af ozon
Ozon er en stærkt oxiderende gas.
I henhold til EEA (European Enviromental Agency), en miljøorganisation i EU, er ozon farligt for helbredet.
Typiske symptomer på korttidspåvirkning af ozon er øjen- og halsirritation, hoste, lungebetændelse og
vejrtrækningsbesvær. På længere
sigt er der risiko for lungeskader.

I august 2018 ændrede Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) klassificeringen af svejsning - fra "muligvis
kræftfremkaldende for mennesker" til
”kræftfremkaldende for mennesker".
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Dette understreger ikke mindst, hvor
vigtigt det er at tage flest mulige forholdsregler for at beskytte svejseren
mod at blive udsat for svejserøg og
-gasser.

I henhold til EEA kommer kroppen sig hurtigt efter at være udsat
for overdrevet ozonindhold, men
gentagne påvirkninger kan forårsage
permanent skade på lungevævet.
Grænsen for et hygiejnisk niveau (det
højst tilladte gennemsnitsindhold af
en substans i indåndingsluften i løbet
af en arbejdsdag) er så lav som 0.1
ppm, eller 0.00001%. Selv indhold
under denne grænse kan forårsage
symptomer hos følsomme personer,
f.eks. astmatikere.
MISON gassen og dens
beskyttelse af svejseren
Fælles for alle MISON beskyttelsesgasser er, at de indeholder en omhyggeligt afvejet tilsætning af nitrogen monoxid, som effektivt reagerer
med ozon, og som danner oxygen
og nitrogendioxid. MISON angriber
problemet direkte ved kilden, dvs.
ozonen forsvinder, så snart den er
dannet.

NDT UDDANNELSE
Uddannelse og Certificering i.h.t EN ISO 9712
i følgende prøvningsmetoder:
Visuel prøvning
Magnetpulver prøvning
Penetrant prøvning
Ultralyd prøvning
Radiografisk prøvning
Phased Array Ultralyd prøvning
Time of Flight Diffraction Ultralyd prøvning
NDT Undervisning tilpasset jeres virksomhed
Kontakt: Lena Sørensen på telefon +4522971111 eller mail lep@nskas.dk
Renè Normann på mail rno@nskas.dk

Svejsning
40 års erfaring har vist, at svejserens
arbejdsmiljø er betydeligt forbedret med den effektive reduktion i
ozonindholdet. Også uafhængige
undersøgelser har gang på gang
vist, at MISON effektivt reducerer
ozonindholdet i den omgivende luft.
Brug flest mulige
foranstaltninger for at
beskytte svejseren
Anbefalingerne fra IARC lægger
vægt på at bruge flest mulige foranstaltninger for at beskytte svejseren.
Opfordringen er derfor altid at
benytte ekstern beskyttelse, i form
af afskærmning og udsugning samt
forebyggende beskyttelse, såsom
valg af svejsemetode og beskyttelsesgas.

Jessika Wikström fra Linde Gas Sverige.
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MISON gasserne, som har en variant
til samtlige svejseapplikationer, er
udviklet af Linde Gas til at beskytte
svejseren. De reducerer mængden af
ozon allerede i lysbuen og reducerer
derved på forhånd risikoen for, at
svejseren kommer i kontakt med den
skadelige ozon.
Vigtigt at løfte svejsefaget for
at tiltrække de unge
Jessica Wikström er svejsespecialist
hos Linde Gas i Sverige, men arbejder på tværs af landegrænserne.
Hun lægger vægt på betydningen af
at inspirere ikke mindst de unge til
svejsefaget.
Det er et kreativt og udfordrende job,
og industrien har brug for de unge!

For at ”løfte” svejsefaget – og gøre
det populært er det vigtigt, at vi tilbyder gode betingelser, herunder ikke
mindst med hensyn til arbejdsmiljø.
Ingen har lyst til at stå indhyllet i
svejserøg 7 timer om dagen – med det
ubehag, det kan medføre, og uden at
være sikker på, hvordan det kan påvirke resten af deres liv. Der findes mange
undersøgelser og videnskabeligt belæg
for, at MISON beskyttelsesgasser
reducerer én af de potentielle kilder til
det sundhedsskadelige arbejdsmiljø,
der er forårsaget af svejserøg. Så det
er en af de ting, vi kan gøre – relativt
enkelt – for at beskytte svejseren og arbejdsmiljøet i værkstedet bedst muligt,
fastslår hun.
BLY

Opkvalificer din viden:

Svejsning

IWI - IWS - IWT - IWE

Kurser
under COVID-19

I EN-standarderne stilles der krav til at en kvalificeret
svejsekoordinator er tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og
IWE-uddannelserne giver dig kompetence til at virke som
svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamen for
hvert modul:

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:
IWI

IWS Svejsespecialist (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4
IWT Svejsetekniker (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant teknisk uddannelse, EQF niveau 5

Svejseinspektør (2 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4

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

forcetechnology.dk
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5364-1

IWE Svejseingeniør (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant ingeniørmæssig uddannelse,
EQF niveau 6

Vi har indført en række
foranstaltninger, som sikrer
at vi fortsat kan afholde
kurser indenfor rammerne
af myndighedernes
anbefalinger

Svejsning

TEKNOLOGI OG ARBEJDSMILJØ
Kan den seneste teknologiske
udvikling byde på forbedringer
i arbejdsmiljøet?
Med fremkomsten af først automatisk
nedblændende svejsekassetter (ADF),
og senest kassetter med mere naturlige farvenuancer og kontrast, er det
spørgsmålet, hvilke fordele dette indebærer, og om det byder på arbejdsmiljøfordele? Først og fremmest er det
jo svejseren, der kan og skal svare på
dette, og det er da også på baggrund
af erfaringer og tilbagemeldinger fra
svejsere rundt om i verden, at vi hos
3M bygger vores forskning og udvikling, oplyser Technical Service Specialist Klaus Plum fra 3M Danmark.
Han henviser til 3M’s internationale
undersøgelser af TIG svejseres Top 5,
når det gælder behov og krav til en
svejseskærm:
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1.
2.
3.
4.
5.

God synlighed af svejsestedet.
Hurtige og pålidelige skift.
Behagelig at have på.
God beskyttelse mod stråling.
En slank svejseskærm.

ADF kassetter med naturlige
farver (NC)
Det nye filters optik i 3M’s senest
udviklede ADF svejsekassetter gør,
at svejseren kan se flere detaljer.
Man vil derfor bedre kunne fokusere
på svejseopsætning, svejseteknik,
præcisionsslibning og inspektion af en
netop afsluttet svejsning. Svejseren vil
også lettere kunne genkende farver i
sit arbejdsmiljø – herunder de farvede
kontrolpaneler på svejsemaskinen.
Buet ADF kassette sikrer bredt
udsyn
Dertil kommer, at svejseren nu mere tydeligt både vil kunne se sine svejsninger og aktiviteter på begge sider gennem 3 M’s buede ADF. Virksomheden

har som verdens første udviklet den
buede ADF, der har til formål at sikre
en meget præcis svejsning. Af samme
grund er den oplagt til TIG-svejsning,
men selvsagt også til alle andre processer inden for lysbuesvejsning.
Med sin buede form følger kassetten
krumningen af hovedet og rækkevidden af det perifere syn. Det åbner for
et slankere hjelmdesign med øget dækning på siden af hovedet. Kombinationen af det buede filter og en slankere
hjelm reducerer refleksioner og andet
distraherende lys inde i hjelmen. Da
kassetten følger hovedets buede form,
er både ADF'en og hjelmens tyngdepunkt tættere på hovedet, så vægtfordelingen bliver mere behagelig.
”Vi har arbejdet på en buet ADF i
mere end to årtier," oplyser Stefan
Henriksson, 3M Welding Eye & Face
Product Manager.

Svejsning
"Vi testede – og afviste – buede
ADF'er, der er lavet med plastunderlag.
Vi har konstateret, at plast har lav varmebestandighed, er gennemtrængelig
og absorberer forureninger, der reducerer kassettens transparens og levetid.
Af alle de materialer vi testede, kunne
vi ikke finde noget, der overgik glas."
”Det glas, der anvendes i kassetten,
er fleksibelt. Og ADF'en er certificeret
ved hjælp af de samme standardiserede slagfasthedstest, der anvendes
til traditionelle flade ADF'er: Svejsefilteret og beskyttelsespladen opfylder
EN166:F og EN175. F, hvilket betyder
modstandsdygtighed over for højhastighedspartikler ved op til 45 m/s.
Med avanceret elektronik og fire
lysbuesensorer arbejder ADF´en ved
alle lysbuesvejsningsprocesser, men er
især i stand til pålidelig skift under meget stabil TIG-svejsning i henhold til de
nye pr ISO 16321 "TIG+"-standarder.
Da kassetten samtidig bygger på
Natural Colour (NC) Technology, vil

svejsere se og opleve farver mere
realistisk. ADF'ens kontrolpanel er
også blevet redesignet, så det er

intuitivt og hurtigere at bruge”, siger
Stefan Henriksson.
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Svejsning

STATUS FRA TEKNOLOGISK INSTITUT
PÅ AM-LINE 4.0 PROJEKTET
Den danske
fremstillingsindustri har
været tøvende med at tage
3D-metalprint til sig. Med
støtte fra innovationsfonden
blev AM-LINE 4.0 projektet
derfor lanceret i 2018 som
den første danske satsning
på teknologien nogensinde.
Det er målet at sikre danske
industrivirksomheder den
nødvendige viden og kapacitet
til at kunne udnytte det
store potentiale i 3D-print af
metalemner.
Som en del af AM-LINE 4.0 projektet har Teknologisk Institut etableret
Center for industriel 3D-print. Det er et
demonstrations- og videncenter, hvor
virksomheder i industrien har adgang
til produktionsfaciliteterne og lejlighed
til at opbygge kompetencer inden for
industriel 3D-print i metal.
Jeppe Byskov, der er leder af Center
for Industriel 3D-print på Teknologisk
Institut og projektleder i AM-LINE

4.0, fremhæver blandt andet den
store designfrihed, som ligger i denne
teknologi.
Man vil hurtigt kunne udvikle en fleksibel produktion, lige som det åbner
for, at man kan lave kundetilpassede
løsninger.
Vi oplever, at der er flere og flere
industrivirksomheder, der er ved at få
øjnene op for de døre, 3D-teknologien
slår op. I de to første år af projektet
har vi printet ca. 16.500 metal-emner
på vores to nye metalprintere, som
blev indkøbt i forbindelse med AMLINE 4.0 projektet. Vi har dog fortsat
kapacitet til mere, og så gennemfører
vi løbende kurser og andre aktiviteter,
der skal introducere folk til denne
metode, tilføjer han.
Danfoss og Grundfos er
kommercielle partnere i AMLINE 4.0 projektet
Både fra Danfoss og Grundfos fremhæves det, at 3D-print er en vigtig
strategisk satsning, og at de lige fra

projektets begyndelse har haft fokus
på at identificere metalemner i deres
respektive produktioner, som med fordel vil kunne fremstilles med 3D-print.
Hos Danfoss har man blandt andet
3D-printet en fikstur til trykprøvning af
ventiler. Motivationen for at 3D-printe
var at reducere vægten og dermed
lette håndteringen, da værktøjet ved
brug skal løftes fem-seks gange i
timen. Resultatet er en reduktion af
vægten på 77 procent og en reduktion af prisen på 35 procent, når det
holdes op mod det traditionelle værktøj, siger Niklas Franke, der er Head
of Additive Design and Manufacturing
hos Danfoss Heating.
Tilsvarende har Grundfos i forbindelse med AM-LINE 4.0 projektet set
markante resultater i forhold til kvalitetssikring og kontrol af 3D-printede
metalemner, hvilket er afgørende for
at gå videre i slutproduktion med
teknologien.
Det er afgørende at træne og uddanne medarbejderstaben inden for
3D-print, og hos Danfoss og Grundfos
har man tilsammen uddannet omkring
1.000 medarbejdere på forskellige niveauer. Hos Teknologisk Institut er der
også stor bevidsthed om, hvor vigtig
viden og kompetencer er på dette felt,
og der bliver af samme grund tilbudt
forskellige kurser, som skal være med
til at opkvalificere industrien inden for
3D-print.
Det er vigtigt for konkurrenceevnen
herhjemme, at SMV’erne og vores
kommende medarbejdere har de rette
kompetencer inden for 3D-print. Det
er derfor afgørende, at teknologien
kommer ind i uddannelserne nu,
påpeger Thorsten Brorson Otte, der er
Additive Manufacturing Manager hos
Grundfos.
BLY

Teknologisk Institut har 3D metalprintværksteder med udstyr for to-cifrede millioner.
Nikolaj Zangenberg ses bag en af de nye printere.
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FORCE Academy –
digital læring
når det
passer dig

Fleksibilitet
- også geografisk!

Med FORCE Academy sikrer vi dig langt større fleksibilitet,
tilgængelighed og individualitet i din NDT-uddannelse

Den fysiske del af
undervisningen på vores
kurser er fleksibel, og vi
gennemfører kurser på
vores lokationer både i
Danmark og Norge

Vi udbyder kurser indenfor:
•
•
•

Visuel prøvning (VT)
Magnetpulverprøvning (MT)
Penetrantprøvning (PT)

•
•
•

Ultralydprøvning (UT, PAUT, TOFD)
Radiografisk prøvning (RT)
Hvirvelstrømsprøvning (ET)
5433 -3

Find dit næste kursus på forcetechnology.com/ndtkurser

forcetechnology.dk
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Svejsning

VALK WELDING OPRETTER SVENSK
DATTERSELSKAB
Som en logisk fortsættelse af
udvidelsen fra Valk Weldingorganisationen i hele Europa
siden 2004 er Valk Welding SE
nu blevet en realitet.
Det svenske marked er tidligere blevet
håndteret og betjent gennem det
danske datterselskab af Valk Welding. Baseret på markedspotentialet
i Sverige og de robotsystemer, der
er leveret i de seneste år, har Valk
Welding Group ledt efter et godt og
kompetent team, der matcher Valk
Weldings tilgang til markedet, og som
er drevet ud fra et mål om at skabe en
samlet kundetilfredshed. Valk Welding
Group har oprettet et datterselskab i
Lidköping under navnet “Valk Welding
SE”, som ledes af Peder Edholm. Peder
Edholm og hans team har mange

års erfaring inden for svejsning med
robotsystemer på det svenske, norske
og finske marked.
Som udøver på alle andre europæiske
markeder vil Valk Welding SE arbejde
tæt sammen med hovedkvarteret for
Valk Welding Group i Holland, men
vil også drage fordel af erfaring,
know-how og support fra de øvrige
syv Valk Welding-virksomheder i
Europa.
I afdelingen Valk Welding SE i
Lidköping er der installeret et robotsystem til demonstrationsformål, træning
og test. På denne måde kan kunderne
få træning i Sverige på deres eget
sprog. Peder Edholm vil arbejde tæt
sammen med administrerende direktør
for Valk Welding Danmark, Marcel

Her Peter Edholm (tv) sammen med Remco H. Valk.
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Dingemanse, der er i forvejen er kendt
på det svenske marked.
Vores nye organisation retter sig
mod en hurtigere og lettere adgang
til salg og support, samt at udvikle
vores stærke forbindelse endnu mere
gennem lokal tilstedeværelse i Sverige. Teamet trænes af Valk Welding
Group, så de kan være i stand til at
arbejde uafhængigt og bidrage til at
yde den bedst mulige support til både
nuværende og nye kunder. Ved siden
af de
 velkendte Valk Welding-robotsystemer bruger Valk Welding også datterselskabet i Lidköping til distribution
af svejsetråd og virksomhedens Wire
Wizard-produkt.
BLY

TransSteel Puls
TransSteel serien
– nu med puls

Op til 70% mindre
efterbearbejdning
Højere svejsehastighed
Lavere pris

tornbosvejs.dk

Svejsning

RO-Buddy teamet (Fra venstre): Theis Hagen Ravn-Sørensen, Casper Grønne Christensen, Lars Jakobsen og Jes Peter Jessen.

ROBOTTEN FLYTTER
HJEMMEFRA
RO-Buddy™ er pr. 1. februar
blevet et selvstændigt selskab
og hermed søsterselskab
til Svejsehuset A/S, som
robotvirksomheden udspringer
af. RO-Buddy™ er på få
år gået fra at være en
underforretning af Svejsehuset
til nu at kunne stå på egne
ben med fyldt ordrebog,
voksende antal ansatte,
statslig investering og en
innovationspris i ryggen.
Lars Jakobsen, som er blevet CEO for
det nu selvstændige RO-Buddy™ ApS,
er mere end tilfreds med den plads,
som den voksende robotvirksomhed
tager på markedet med fokus på
udvikling af brugervenlige svejseløsninger ved brug af Universal Robots
Cobots UR5E UR10E.
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”Vores vision er at gøre RO-Buddy til
et internationalt brand, når det gælder
brugervenlige løsninger til svejsning
med Cobots, og vi godt på vej”, fastslår Lars Jakobsen.
”Januar sidste år modtog RO-Buddy™
IDA-prisen 4.0, og set i det lys er det
naturlige næste skridt for os, at vi
etablerer et søsterselskab”.
In-house svejseerfaring og
softwareudvikling
RO-Buddy™ ApS producerer svejserobotter, som ifølge Lars Jakobsen
vil kunne automatisere de manuelle svejseprocesser og effektivisere
produktionen med henved 50 %. Det
særlige ved teamet bag RO-Buddy™
er kombinationen af mange års erfaring fra svejsebranchen og virksomhedens egen udvikling af den software,

som styrer svejserobotten. Robotten er
udviklet med det formål, at alle skal
kunne programmere og betjene den
uden tidligere erfaring. Hermed taler
RO-Buddy™ lige ind i udviklingen
af smarte løsninger til traditionelle
opgaver.
”Vi har i denne proces søgt og modtaget støtte fra Innovationsfonden, som
over de næste 12 måneder støtter den
videre udvikling af RO-Buddy ™, så vi
indfrier vores mål om at kunne levere
et af markedets bedste løsninger til
opgaver med TIG- og MIG-svejsning”,
siger Lars Jakobsen.
Det nye selskab har nu fire medarbejdere, men ifølge Lars Jakobsen stiler
man mod at have 8 – 9 ansatte om
et år.

Svejsning

CORONAKRISE OG
AUTOMATISERING
Industrisektorens omsætning
er vokset næsten ufortrødent
siden finanskrisens afslutning,
mens antallet af medarbejdere
i samme periode har oplevet
en relativt begrænset vækst.
Det viser en ny analyse.
Salgsdirektør Claus Pagh
fra Migatronic Automation
vurderer, at en del af
forklaringen på denne udvikling
ligger i en øget automatisering
af dansk industri.
Industriens omsætning slog i begyndelsen af 2020 rekord med en
kvartalsomsætning på 209 milliarder
kroner. Det fremgår af en analyse fra
Migatronic Automation, der er baseret
på tal fra Danmarks Statistik. Rekorden er kronen på et flot årti for den
danske industri, hvor omsætningen
er vokset nærmest ufortrødent siden
2010. Helt konkret nåede den årlige
omsætningen op på 822 milliarder
kroner i 2019 sammenlignet med 584
milliarder kroner i 2010, hvilket svarer
til en vækst på 41 procent.

formået at imødekomme en stigende
efterspørgsel med færre hænder.

Under finanskrisen effektiviserede
mange industrivirksomheder deres
processer ved at investere i automationsløsninger. Man begyndte også at
kigge nærmere på arbejdsgange, og
vi kan konstatere, at der i takt med
automatiseringen flere stedet er kommet et ændret behov for arbejdskraft.
De fleste automationsløsninger har
fortsat brug for mennesker til at betjene
dem. Det kræver således nogle tekniske
færdigheder at betjene eksempelvis
robotter, og der er derfor brug for nye
kompetencer. Vi ser da også, at en
række uddannelsesinstitutioner omstiller
sig og sætter øget fokus på automation.
Enkelte har tilmed oprettet deciderede
videnscentre inden for området. Herudover køber mange virksomheder sig i
højere grad til specialiseret viden ude i
byen. Fra 2010 til 2018 steg industriens
køb af teknisk assistance med næsten
90 procent, viser vores analyser.

Migatronic Automations salgsdirektør,
Claus Pagh.

Smitte kan lukke
virksomheder ned
Ifølge tal fra Danish Industrial Robot
Association, DIRA, blev der i 2019
installeret 768 industrirobotter i Danmark svarende til en stigning på 14
procent sammenlignet med 2018. Ser
man bort fra bilindustrien, er Danmark
det land i Europa, som har den højeste robottæthed, viser tal fra International Federation of Robotics.
Selvom industriens omsætning led
et knæk i andet kvartal af 2020 på

På trods af den massive omsætningsvækst går det noget mere trægt med
antallet af medarbejdere. I 2010
arbejdede godt 300.000 personer
i den danske industri, mens industrien i begyndelsen af 2020 – før
Corona pandemien satte ind - havde
310.000 ansatte, hvilket svarer til en
vækst på blot 3 procent.
At omsætningen er stukket af fra
medarbejdervæksten kommer ikke
bag på salgsdirektør hos Migatronic
Automation, Claus Pagh, som selv har
arbejdet med automatiseringsløsninger til industrien i over 30 år. Ifølge
ham satte finanskrisen for alvor gang
i automatiseringen af den danske
industri, og det har medvirket til, at
danske fremstillingsvirksomheder har

Kilde: Danmarks Statistik
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Svejsning
hele 9 procent, og antallet af medarbejdere faldt med 2 procent i samme
periode, forventer Claus Pagh, at den
danske industri fortsat vil have fokus
på automatisering på trods af den
igangværende Corona pandemi. Det

har fået virksomheder til at indse, hvor
sårbare de egentligt er. Det koster jo
at opsætte og administrere de rette
sundhedsforanstaltninger, og følgerne
kan være katastrofale, hvis der alligevel opstår smitte på en fabrik. Og

det er en af de faktorer, som kan spille
ind, når virksomheder kigger mod
automationsløsninger, vurderer Claus
Pagh.
BLY

HØJ SIKKERHED
Svejsehjelm med reaktionstid
på 0,0 sekunder
Ydre lyspåvirkninger, lysrefleksioner fra
svejsning, svejsning i vanskelige positioner, det er nogle af de mange faktorer,
som kan svække pålideligheden i
automatiske svejsehjelme. I løbet af en
arbejdsdag på 6-8 timer tænder svejseren for lysbuen flere hundrede gange.
Ved hver tænding vil der sædvanligvis
være brøkdele af et sekunds forsinkelse, før den automatiske lukkefunktion
aktiveres. Det er dog ikke tilfældet for
Vizor Connect fra Fronius, hvor reaktionstiden er på 0,0 sekunder.
Ved hjælp af Bluetooth Low Energyteknologien, bliver hjelmens elektroniske filter aktiveret, allerede før
lysbuen bliver tændt. Hjelmen forbliver
dæmpet, også ved lav svejsestrøm og
i out-of-position svejsning.
Autopiloten indstiller automatisk
beskyttelsesniveauet alt afhængig
af lysstyrken på lysbuen, og fjerner
dermed behovet for manuelt at skulle
indstille hjelmen.
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Den specielle form på det automatiske
lukkefilter, (Nose cut), giver svejseren
et panoramisk synsfelt, typisk op til 6
gange større end det, man sædvanligvis har på en traditionel svejsehjelm.
I åben tilstand har svejsehjelmen et
ultra klart glas (DIN 2,5), som sikrer et
optimalt syn. Dertil kommer farveopfattelsen, som også bliver perfekt med
True-color-optik, der er et specialudviklet UV/IR-filterfilter.
Svejsesystem og svejsehjelm
De tre svejsesystemer fra Fronius med
Bluetooth-funktionalitet er MagicWave
230i, TransTig 230i og TPS/i. De gør
det muligt at kombinere svejsesystemet
med Vizor Connect, så man opnår
maksimal effektivitet. Og sidste led i
systemet er således Bluetooth-hjelmene. Ved at være integreret i systemet
bidrager Vizor Connect til øget sikkerhed og komfort for svejseren.
Fungerer også uden Bluetooth
Vizor Connect kan naturligt nok også
anvendes sammen med almindelige

lysbue-svejsesystemer. Hjelmen har
alle de konventionelle funktioner,
som en automatisk svejsehjelm af høj
kvalitet har. Den reagerer derfor også
på optiske impulser, når Bluetooth er
deaktiveret. Den dæmpede tilstand aktiveres, lige så snart lysbuen tændes.
Filtrerer op til 99,8% af
svejserøgspartiklerne fra
omgivelserne
I tillæg til den automatiske lukkefunktion er beskyttelse mod svejserøg som
bekendt afgørende for svejseren. Der
er her tale om den højeste sikkerhedsklasse, idet der bliver filtreret op til
99.8 % af svejserøgspartikerne fra
omgivelserne. Strengere standarder
for arbejdssikkerheden i forhold til
svejserøg, kræver mere af arbejdsgiveren. Men med friskluftsystemet skulle
svejserens helbred være fornuftigt
beskyttet. Oveni dette bliver svejsningen også mere komfortabel, især ved
høje temperaturer.
BLY

Svejsning

PROJEKT SKAL BIDRAGE
TIL EN HALVERING AF
SØFARTENS UDLEDNING AF
DRIVHUSGASSER I 2050
Alfa Laval i Aalborg, DTU
Energy, Haldor Topsoe,
Svitzer og Mærsk Mc-Kinney
Møller Center for Zero Carbon
Shipping har igangsat et fælles
projekt ”SOFC4” med støtte fra
EUDP.
Det nye fælles projekt har til formål
at sikre optimal udnyttelse af fremtidens grønne brændstoffer til søfarten.
Det skal ske gennem anvendelse af
såkaldte kemiske brændselsceller, der,
når de baseres på brændstoffer som
ammoniak, brint eller biometan, rummer et lovende potentiale til at kunne
erstatte fossile brændsler.
Alfa Laval skal lede projektet og stiller
sit testcenter for miljø- og forbrændingsteknologi til skibe til rådighed.

som for nyligt er blevet udvidet. Vi har
således nu mulighed for at køre test
med endnu flere af fremtidens potentielle brændsler, lyder det fra Direktør
Søren Hjort Krarup i en meddelelse.
Haldor Topsoe vil levere den underliggende brændselscelle teknologi, mens
DTU Energy vil understøtte projektet
med systemlayout og komponenttest.

Svitzer vil bidrage til projektet med et
skibsejerperspektiv, og Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon
Shipping vil sikre et bredt overblik
over branchen, samt udføre end-toend analyse af forskellige energibaner, lige som de vil bidrage med en
detaljeret teknoøkonomisk analyse.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd

Vi har i Alfa Laval gennem mange
år beskæftiget os med udviklingen af
maritime miljøteknologier. Konkret i
forhold til drivmidler har vi siden 2016
blandt andet kunnet teste brugen af
flydende naturgas i vores testcenter,
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Svejsning

Det sker:

Oktober
5. – 7. oktober

August - September

HI Industri 2021 i MCH Messecenter
Herning

31. august og 1. september 2021
Bemærk de nye datoer!
Svejse- og NDT-seminar på hotel
Koldingfjord

Messe for:
•
•
•
•

September
13. – 16. september
Schweissen & Schneiden
International Industrimesse i Essen,
Tyskland

Automation & Robotter
Maskiner & Produktionsudstyr
Interlogistik
Underleverandører
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SVEJSE- OG NDT-SEMINAR
PÅ HOTEL KOLDINGFJORD

31. AUGUST OG 1. SEPTEMBER 2021
Vi glæder os til at møde jer og få
lejlighed til at præsentere et program,
som ud over de her præsenterede
indlæg bliver opdateret med flere
aktuelle temaer for svejse- og NDTbranchen

Kom og hør 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 nyeste 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

Annoncer:
Bi-Press
Tlf. +45 51 50 67 17

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

Sekretariat:
Monica Wenøe,
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
Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S

Husk allerede nu at sætte
kryds i kalenderen ved
den 31. august og
1. september 2021

Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology
Dansk Svejse- og NDT-forening er medlem
af IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til med-

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2021
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

2

23. april

23. marts

Automatisering, digitalisering og industri 4.0

3

17. juni

24. maj

Produktion ude eller hjemme
Muligheder - udfordringer

4

31. august

2. august

Underleverandører og nicheproduktioner

5

28. oktober

28. september

Bæredygtige produktionsprocesser

6

16. december

22. november

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

Svejsning

NYT FRA DANSK STANDARD
Nye standarder
DS/ISO 23864:2021

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Ultralydprøvning – Anvendelse af TFM og relaterede teknologier

DS/ISO 23865:2021

Ikke-destruktiv prøvning – Ultralydprøvning – Generel anvendelse af FMC/TFM og relaterede teknologier

DS/EN ISO 18785-1:2021

Friktions-rotations-punktsvejsning (FSSW-svejsning) – Aluminium – Del 1: Anvendt terminologi

Del 2

– Del 2: Svejsesamlingers udformning

Del 3

– Del 3: Kvalificering af svejsepersonel

Del 4

– Del 4: Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer

Del 5

– Del 5: Kvalitets- og inspektionskrav

DS/ISO 23493:2020

Metalliske materialer – Vickers-hårdhedsprøvning – Del 1: Prøvningsmetode

DS/EN ISO 23243:2020

Ikke-destruktiv prøvning– Arraybaseret ultralydprøvning – Anvendt terminologi

Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder
DSF/prEN 15085-3

Jernbaner – Svejsning af jernbanekøretøjer og -komponenter – Del 3: Konstruktionskrav

DSF/ISO/DIS 9712

Ikke-destruktiv prøvning – Kvalificering og certificering af NDT-personale

DSF/prEN ISO 3834-1

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 1: Kriterier for valg af passende niveau for
kvalitetskrav

DSF/prEN ISO 3834-2

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 2: Omfattende kvalitetskrav

DSF/prEN ISO 3834-3

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 3: Standardkvalitetskrav

DSF/prEN ISO 3834-4

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 4: Elementære kvalitetskrav

DSF/prEN ISO 3834-5

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 5: Dokumenter, der skal overholdes, for at
kvalitetskravene i ISO 3834-2, ISO 3834-3 eller ISO 3834-4 kan hævdes at være opfyldt

DSF/prEN ISO 4063

Svejsning, hårdlodning, blødlodning, skæring, mekanisk samling samt limning – Nomenklatur over
processer og referencenumre
Yderligere information kan ses på www.ds.dk
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BRUG OS!

VÆLG EN LEVERANDØR
DER DÆKKER ALT TIL
DINE SVEJSEOPGAVER
Hos Lemvigh-Müller finder du Böhler Weldings alsidige program af svejsemaskiner i topkvalitet samt alt andet til svejsning og efterbehandling. Og
så kan du trække på vores erfarne svejsespecialister (IWS), der hjælper dig
med enhver svejseudfordring.
Stærke svejsefordele til dig
• One stop shopping – vi har alt til svejsning, produktion og service
• Topkvalificerede Force-uddannede svejsespecialister. Vi kommer til dig
• Eneste danske Böhler Welding-partner med fuldt program
indenfor maskiner, tilsats, lodning, pålægning og tilbehør

Ring 3695 6308 for
demo eller sparring

