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Svejsning

Der har været langt mellem kvante-
springene inden for svejseteknologien 
de seneste årtier. Og når mulighe-
derne for radikale fremskridt endelig 
byder sig til, er der typisk en lang 
inerti, før man i svejseverden tager 
mulighederne til sig. 

Lasersvejsning muliggør et kvante-
spring i svejseproduktivitet og er nu 
fast dagligdag på bilfabrikker og en 
række skibsværfter. På bilfabrikkerne 
bliver lasere først og fremmest anvendt 
i forbindelse med laser-MIG hybrid 
svejsning af overlapsømme og kant-
sømme med svejsehastigheder på op 
til 9 meter i minuttet. På værfter anven-
des laser-MIG hybrid ikke mindst ved 
bygning af krydstogtsskibe, hvor man 
dels ønsker en høj produktivitet, dels 
en minimering af svejsedeformationer. 
Der arbejdes i disse år seriøst på at 
indføre lasersvejsning i forbindelse 
med udlægning af pipelines, hvilket 
rummer et stort potentiale for den 
hastighed, man kan rykke frem med 
gennem landskabet. 

Udvikling af mere kompakte og min-
dre tunge laser-MIG hybrid hoveder 
betyder, at man i stedet for store 
håndteringsrobotter kan anvende 
mere ”almindelige” svejserobotter.

Fra at være store, dyre og sårbare 
anlæg er lasere støt og roligt blevet 
billigere. Og ved fremkomsten af kraf-
tige fiberlasere kan man nu erhverve 
robuste, kompakte anlæg helt uden 
bevægelige dele, der kan levere en 
næsten vilkårlig høj effekt efter kun-
dens ønsker. Ønsker man en 50 eller 
100 kW laser, er det blot et spørgs-
mål om at bestille den, omend det i 
skrivende stund kan synes tvivlsomt, 
hvor meget man ville kunne udnytte 
effekter over ca. 30 kW.
I et nystartet projekt støttet af Høj-
teknologifonden - med deltagelse af 
blandt andre Vestas, LORC, Bladt 
Industries og FORCE Technology 
- vil man i et delprojekt undersøge 
mulighederne for at udnytte en 

kraftig fiberlaser til sammenføjning af 
kraftigere godstykkelser, som findes 
i fundamenter til havvindmøller og 
mølletårne. Potentialet synes stort, men 
der vil også være krav til fugeforbe-
redelse og tilpasning, som ligner det, 
man nu har vænnet sig til ved pipeline 
svejsning.

Det kan nævnes, at man også i dette 
projekts regi vil se på mulighederne 
for at automatisere pulversvejsningen 
af store runde emner som fundamenter 
og tårne så meget, at én operatør kan 
betjene flere arbejdsstationer. Dels 
opnås en produktivitetsgevinst, dels 
opnås en større sikkerhed for ensartet, 
tilfredsstillende kvalitet.

Selv om meget svejseproduktion er 
outsourcet, kan det både i Danmark 
og en række andre lande paradoksalt 
nok være vanskeligt at skaffe kvalifi-
cerede svejsere og svejseoperatører. 
Muligvis hænger dette sammen med 
svejseproduktions ringe image og ap-
pel overfor unge mennesker. Manglen 
på kvalificeret arbejdskraft er yderli-
gere et incitament til at automatisere, 
så man bliver mindre afhængig 
af operatørens kvalifikationer og 
erfaring.

Inden for MIG/MAG svejsning har 
udviklingen inden for elektronik og 
hurtigere processorer betydet, at man 
nu kan styre og manipulere dråbe-
afsmeltningen i lysbuen langt bedre. 
Dette udnyttes eksempelvis ved svejs-
ning i kortbueområdet af tynde ma-
terialer, hvor man ønsker så lille en 
varmetilførsel  som muligt, eller ved 
svejsning af rodstrenge i kraftigere 
godstykkelser, gerne lodret faldende. 
Dette sidste ville være forbundet med 
alt for stor risiko for svejsefejl med 
traditionelle MIG/MAG strømkilder.

Andre højproduktive processer 
”ulmer”, men er ikke rigtigt kommet 
ud over laboratoriestadiet endnu. Et 
eksempel er plasmasvejsning med 
meget stor indtrængning. Plasma-MIG 

hybrid svejsning 
er en konkurre-
rende proces til 
laser-MIG, som 
stiller færre krav 
til tilpasningsto-
lerancer, samtidig med at processen 
ikke kræver så stor en investering. Der 
kan dog også være ulemper forbundet 
med processen, såsom en relativt høj 
risiko for varmrevner i forbindelse med 
høje svejsehastigheder. I skrivende 
stund lader det således til, at den 
hurtigere laser-MIG hybrid proces har 
mest ”vind i sejlene”.

Så er det op til svejsevirksomhederne 
at gribe mulighederne for at forbedre 
både produktivitet og kvalitet ved an-
vendelse af moderne strømkilder, øget 
automatisering og/eller nye, højpro-
duktive svejseprocesser som laser- og 
laserhybrid svejsning. 

Af formand for DSL,  
Steen Ussing,  
FORCE Technology.
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Svejsning

FastMig Pulse 350/450

Det er dine svejseopgaver
FastMig Pulse lader dig bestemme. Vi mener 

ikke blot med svejsning, skønt FastMig Pulse 

har særlige evner her. FastMig Pulse sætter 

nye standarder for kundevalg. Softwaren giver 

mulighed for standardiserede eller særligt 

udviklede pakker, der vil passe præcist til dine 

svejsebehov, så du får alle fordelene rent 

økonomisk. Hvad dine svejseopgaver end er, 

vil FastMig Pulse kunne levere den tekniske og 

kommercielle løsning, der er den rette for dig.

Kontakt den lokale Kemppi-forhandler for 

at få nærmere oplysninger, eller besøg 

Kemppis website på www.kemppi.com.

Mission control

FastMig_Pulse_210x297_bleed5mm.indd   1 18.1.2010   13:46:55
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Svejsning

Af Jesper V. Carstensen,  
Senior Research Engineer, 
M.Sc., Ph. D, Man Diesel & 
Turbo og Christian Højerslev,  
Senior Specialist, 
M.Sc., Ph. D, LORC.

Lejematerialer i store to-takts 
dieselmotorer
En fire-kæde mekanisme, der består 
af en krumtapaksel, en plejlstang, et 
stempel og en rammekonstruktion, er 
grundlaget for de fleste stempelmaski-
ner. Uanset om det er en knallertmo-
tor, en lille stempelkompressor eller 
en stor dieselmotor, er dette langt den 
foretrukne mekanisme.  
Til fælles har de tre roterende lejer og 
et glideleje. Sidstnævnte tillader bevæ-
gelsen af stemplet. De tre roterende 
lejer, hovedleje, krumtapleje og kryds-
hovedleje, betragtes som de primære 
lejer i motoren. Via plejlstangen og 
krumtappen overfører hvert leje kraft 
fra gastrykket, som påvirker stemplet 
øverst på motorstrukturen. Bortset fra 
de interne kræfter, omsættes denne 
kraftoverførsel til et drejningsmoment, 
som udgør motorens kraft.
Samtidig med at lejerne skal være i 
stand til at overføre store kræfter, er 
der krav til, at de skal gøre dette med 
et minimum af modstand mod den 
relative bevægelse. For at kunne op-
fylde dette opererer lejerne i moderne 
store dieselmotorer med en effektiv 
friktionskoefficient så lav som 0,001. 
Lejerne bliver udsat for dynamiske 
belastninger, som følger motorens 
omdrejningstal. For de store to-takts 
dieselmotorer er omdrejningstallet 
forholdsvist lavt – ca. 100 omdrejnin-
ger pr. minut.

Et leje i en to-takts dieselmotor består 
af to lejeskaller af stål, hvorpå der 
bliver påført et lejemateriale med de 
rette tribologiske og styrkemæssige 
egenskaber. I årtier har det foretrukne 

lejemateriale været hvidtmetal, som 
er en tin-antimon-kobber (Sn-Sb-Cu) 
legering, der bliver påført lejeskal-
lerne ved hjælp af centrifugalstøbning. 
For at opnå den rette mikrostruktur 
er det nødvendigt at påstøbe ca. 10 
mm lejemateriale, der efterfølgende 
bliver bearbejdet ned til 1-1.5 mm 
tykkelse. Materialet har en forholdsvis 
blød Sn-matrix, som indeholder hårde 
krystaller af Cu6Sn5 og SnSb. De 
hårde krystaller giver lejematerialet 
slidstyrke, mens den bløde Sn-matrix 
har overlegne egenskaber med hen-
syn til rivnings-modstand og tolerance 
over for fremmede partikler, der kan 
trænge ind i smøresystemet. Frem-
mede partikler har tendens til fuldt ud 
at integreres i den bløde Sn-matrix, så 
den bærende lejeflade bevares intakt. 
Dette gør hvidtmetal til et pålideligt og 
driftsikkert lejemateriale.
Hvidtmetal har imidlertid kun mode-
rat udmattelsesstyrke. Derfor er det 
nødvendigt med store lejeflader for at 
kunne optage og overføre de kræfter, 
der genereres i motoren, uden at der 

opstår udmattelsesskader. I bestræ-
belserne på at opnå større ydelse og 
mere kompakt motordesign er der 
derfor ønske om et lejemateriale med 
øget udmattelsesstyrke.

Bronze har gode tribologiske egen-
skaber, og slidstyrken er bedre end 
for hvidtmetal. Derfor bliver dette ma-
teriale ofte anvendt som lejemateriale 
i hurtigtgående motorer. Bronze har 
også betydeligt højere udmattelses-
styrke end hvidtmetal, men materialet 
har én væsentlig ulempe: Når et leje 
en sjælden gang havarerer (f.eks. på 
grund af omfattende forurening af 
smøreolien eller tab af smøreolie forsy-
ning), sker der omfattende skader på 
lejeskal og modpart (f.eks. krumtap-
pen), fordi kobberet diffunderer ind 
i stålet langs korngrænser og forår-
sager dybe revner i overfladen. I de 
store dieselmotorer er komponenterne 
tilsvarende store, og det er dyrt at 
skulle renovere de omfattende skader. 
Derfor er bronze fravalgt som lejema-
teriale i de store to-takts dieselmotorer.

Laser cladding på komponenter 
til skibsdieselmotorer
Store to-takts dieselmotorer til eksempelvis container- og olietankskibe designes og udvikles hos 
MAN Diesel & Turbo i København. De store komponenter, der indgår i sådan en motor, udsættes for 
større og større belastninger i takt med, at man forsøger at presse flere og flere kW ud af motoren. 
Derfor er der til stadighed krav til forbedring af materialernes egenskaber.

Skitse af en 12 cylinder dieselmotor med en cylinderdiame-
ter på knap en meter og en stempelvandring på 2.5 meter. 
Motoren yder 6 MW pr. cylinder. Den er 24.5 meter lang, 
14.5 meter høj og vejer knap 2000 tons.
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Svejsning

5- 10 år har der været en voldsom 
teknologiudvikling – specielt omkring 
fiber laser teknologien: Hvor en fiber-
laser for ca. 10 år siden typisk havde 
en effekt på ca. 0.5 - 1 GW, kan nuti-
dige kommercielle fiber lasere levere 
effekter på 20- 30 kW. Det betyder, at 
nutidens fiberlasere kan afsætte den 
samme effekt, på det samme areal ca. 
30 gange hurtigere end fiberlaserne, 
der var state of the art for 10 år siden. 
Den gang var deponeringsraten for 
materialesystemer, der overlagssvejses 
på stål på: 0,5- 6 mm/s [2, 3].
2. Ud over høje deponeringsrater har 
laser cladding den fordel, at laser-
strålekvaliteten er høj. Det vil sige, at 
der er ikke betydelige udsving i den 
effekt, der afsættes forskellige steder 
på et emne, hvilket sikrer ensartede 
egenskaber af det påsvejste lag. 
Strålekvalitet bliver ofte angivet som 
M2-værdi målt efter ISO standarden 
11146. M2-værdien bestemmes efter 
følgende udtryk: 
Jo mindre M2-værdi desto bedre, 
og den teoretiske grænse er M2=1.
Specielt fiberlasere udmærker sig ved 
at have særdeles høje strålekvaliteter. 
Og kommercielle fiberlasere med M2-
værdier på 1.05 har været tilgænge-
lige i en række år [4].
En af de store udfordringer ved laser 
cladding er de høje afkølingshastig-
heder, som bevirker, at der bliver 
opbygget betydelige trækspændinger 
i det påsvejste lag. Det er ikke praktisk 
muligt helt at undgå dannelsen af 
termiske spændinger, da det op-
smeltede lag altid vil trække sig mere 
sammen end det substrat, det ligger 
på.  Trækspændinger i overfladelag 
er generelt uønskede. Derfor er det 
væsentligt at sikre, at trækspændinger-
ne i overfladelaget bliver minimale. 
Dette sikres ofte ved forvarmning, der 
dog kan være både tidskrævende, dyr 
og besværlig.

Potentialet for at optimere laser clad-
ding processen er imidlertid stor, efter-
som laseren kan anvendes til dynamisk 
lokal forvarmning af substratet. Og 
nyere forsøg med fiberlaser baseret 
cladding viser, at denne teknik mulig-

Laser cladding processen 
Laser cladding processen har vist 
sig at være et lovende værktøj, som 
kan frembringe det lejemateriale, der 
kan opfylde det kombinerede krav til 
tribologi og udmattelsesstyrke. Den 
mest brugte metode til laser cladding 
er gasindblæsning af ”pulver” direkte 
ind i laserstrålen (i efterfølgende figur 
eksemplificeret ved en såkaldt co-axial 
dyse). Fordelen herved er sammen-
lignet med f.eks. trådtilsætning, at 
brug af pulvere giver en langt større 
frihedsgrad til at skabe en specifik 
kemisk sammensætning. Det har også 
vist sig, at det procesteknisk er lettere 
at styre pulvere i forhold til at opnå et 
mere præcist mikrostrukturdesign af 
det påsvejste lag [1].  
For at opnå de nævnte fordele er det 
imidlertid vigtigt, at pulverblandingen 
er nøje afstemt med hensyn til kemisk 
sammensætning samt form, størrelses-
fordeling, etc. 

Laser cladding processen har 
et par oplagte fordele:
1.  Lasere kan afsætte store effekter 
på begrænsede områder. Dette gene-
riske træk er velkendt. Men de seneste 

Allerede i begyndelsen af 1980’erne 
blev et tin-aluminium materiale 
(AlSn40) introduceret som alterna-
tivt lejemateriale i krydshoved- og 
krumtaplejer på de mindste motorer. 
AlSn40 er en komposit, der består af 
Sn krystaller (ca. 40 %) i en matrix af 
Al. Materialet har vist sig at have væ-
sentligt højere udmattelsesstyrke end 
hvidmetal og har gode tribologiske 
egenskaber. Således har det været 
muligt at reducere lejedimensioner 
og dermed motorens produktions-
omkostninger samt lejefriktionstabet. 
AlSn40 kan ikke støbes direkte på 
stål-lejeskallen. Lejematerialet bliver 
støbt som plader, der efterfølgende 
valses fast på stålskallen. Dette kræver 
anseelige kræfter og stiller derfor krav 
til store valseværk for at kunne hånd-
tere de store lejer, der bliver anvendt i 
to-takts dieselmotorer. I dag kan man 
med denne proces håndtere lejer til 
motorer op til 70 cm i cylinderdiame-
ter. Større motorer kan ikke få AlSn40 
på lejerne. Udover denne dimensions-
begrænsning har AlSn40 lejemate-
rialet også en anden ulempe. Lejeha-
varier sker med meget kort varsel, og 
skaderne på modparten er større med 
AlSn40 end med hvidtmetal på grund 
af rivninger. Der har derfor været gjort 
en stor indsats for at finde et materia-
le, som kan forene hvidtmetallets gode 
tribologiske egenskaber med den høje 
udmattelsesstyrke i AlSn40.

    
 
     

  Er lasestrålens bølgelængde. 

w0 Er radius af lasestrålen, hvor den er fokuseret. 

 0 Er stråleafvigelsen, der er et mål for, hvor meget strålen udvider 
sig med afstanden fra fokuspunktet. Stråleafvigelsen kan 
sammenlignes med et mikroskops dybdeskarphed.   

 

 
                  
 
 
 

 
Principskitse af en co-axial dyse til laser cladding 
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gør overlagssvejsning af et revnefrit 
(kærvfølsomt) Stellite lag; 1 mm tykt på 
stål af typen AISI-SAE 4340 [5].

Laser cladding af lejematerialer 
De høje afkølingshastigheder ved 
laser cladding er ikke kun en ulempe. 
Ved laser cladding af hvidtmetal 
resulterer den høje afkølingshastighed 
i en mere forfinet og dermed stærkere 
mikrostruktur, der er fri for sejringer. 
Ved konventionel støbning kan støbt 
hvidtmetal maksimalt indeholde 6 % 
Cu, hvis sejgring skal undgås. Erfarin-
gen viser, at cladding processen elimi-
nerer problemet med sejringer. Man 
opnår derfor stort set ubegrænset 
fleksibilitet med hensyn til den kemiske 
sammensætning.
Ved søgen efter et forbedret lejemate-
riale har udgangspunktet derfor været 
at tage det eksisterende hvidtmetal 

(Sn-Sb-Cu) og tillegere ekstra kobber 
for at øge (udmattelses)styrken. De 
foreløbige resultater fremgår af grafen 
ovenfor. Legering A svarer rent kemisk 
til det eksisterende hvidtmetal, mens 
legering B har 3 gange så meget kob-
ber. Legering A og B er begge pålagt 

TÆND  |  TRYK  |  SVEJS

www.migatronic.dk

Vi har gjort det enklere
at præstere endnu bedre
En god svejser stiller krav til sit værktøj.
Den nye Sigma Galaxy med Intelligent
Arc Control™ gør det hurtigere at lægge
rodsømme. Maskinen optimerer sig
selv - du optimerer det gode håndværk.
Sigma Galaxy og din faglighed er en
stærk kombination.

med laser cladding og er i grafen 
sammenlignet med egenskaberne for 
det støbte hvidtmetal. Udmattelses-
styrken bliver øget med ca. 6 %, når 
hvidtmetallet laser claddes i stedet for 
at blive støbt. Når kobber-indholdet 
øges til det tre-dobbelte, bliver 
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udmattelsesstyrken tilsvarende øget 
med næsten 50 % i forhold til det 
støbte hvidtmetal. Til gengæld redu-
ceres duktiliteten betragteligt, hvilket 
igen har en vis indflydelse på de 
tribologiske egenskaber. Derfor skal 
der fortsat 

optimeres på både proces og kemi, 
før det optimale lejemateriale er 
opnået.
Udover den kemiske fleksibilitet har 
laser cladding også andre fordele. 
Processen er stort set ubegrænset med 
hensyn til dimensioner og er meget 

fleksibel med hensyn til geometri. Man 
kan derfor anvende processen til alle 
lejer uanset motorstørrelse. Mate-
rialespildet er også begrænset, når 
lejematerialet pålægges ved hjælp 
af laser cladding. Man kan opnå 
deponeringsgrader på 90-95 %, og 
man kan få optimeret lagtykkelsen, 
så bearbejdningstillægget minimeres. 
Ved støbning er det nødvendigt at 
påstøbe ca. 10 mm lejemateriale, 
som efterfølgende bearbejdes ned til 
1-1.5 mm tykkelse. Det bortbearbej-
dede hvidtmetal kan kun i begrænset 
omfang genanvendes. Der er derfor 
et stort materialespild ved støbning. 
Prisen på hvidtmetal er steget betrag-
teligt de seneste år. Så det begræn-
sede materialespild er med til at gøre 
laser cladding processen økonomisk 
rentabel.
Forventningen er, at det laser cladde-
de hvidtmetal inden for ganske få år 
vil kunne erstatte det støbte materiale, 
så lejedimensionerne kan reduceres 
og motorydelsen øges. Der er også en 
forventning om, at det laser claddede 
hvidtmetal helt eller delvist vil kunne 
erstatte AlSn40, så udgifterne ved 
lejehavarier kan reduceres. 

Referencer:

1.	 Surf. & Coat. Tech.  
205 (2010) 2007-2015

2.	 Surf. & Coat. Tech.  
204 (2010) 1957-1961

3.	 Surf. & Coat. Tech.  
202 (2008) 2297-2301

4.	 Optics for Fiber laser Applications, 
Tech. ref. #20050415,  
E. Kubacki, L.M. Abbott

5.	 Surf. & Coat Tech.  
204 (2010) 3911-3919

To testlejer, der er fremstillet med laser cladded hvidtmetal. Lejet til venstre er et såkaldt tykskalsleje, mens lejet til højre er et tyndskalsleje.
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Olympus Svejsning april 2011.indd   1 22.03.2011   12:43:23



	 9

Svejsning

Af Michel Honoré,  
FORCE Technology.
Høje energiniveauer er det fælles ken-
demærke for forskellige processer som 
pulversvejsning, plasmasvejsning og 
strålesvejsning. Og for hver af deres 
respektive anvendelser er de typisk 
associeret med høje produktionsrater. 
Men dermed ophører de fleste lighe-
der mellem disse processer også. For 
der er store forskelle i energitilførslen 
til svejseemnerne.

Pulversvejsningen er i stand til at 
nedsmelte store mængder materiale 
og medfører høje varmeinput i størrel-
sesordenen adskillige kJ/mm. Laser-

svejsning i tilsvarende godstykkelse 
vil modsat kunne udføres med lidt 
mere end en tiendedel af heatinputtet. 
Forskellen ligger primært i, at laseren 
tilfører sin energi i et meget koncentre-
ret område med lille udstrækning, hvor 
intensiteten derved bliver tilstrækkeligt 
høj til at danne et keyhole. I praksis 
medfører dette, at svejsninger med 
høj intensitet kan udføres hurtigere 
og med langt mindre deformationer 
til følge end svejsninger, der er udført 
med traditionelle højenergi-processer.

Moderne højenergi-processer er 
ikke kun oplagte til svejsning i store 
godstykkelser, men er det i forbindelse 

med svejsning af alle emner, hvor 
dimensionstolerancerne efter svejsning 
er af betydning. I mange komponenter 
kan dyb indtrængning opnås, uden 
at der er behov for efterfølgende 
efterbearbejdning. Desuden medfører 
de oplagte automatiseringsfordele ved 
strålesvejsningen i regelen, at man 
opnår generelle kvalitetsforbedringer i 
de svejste komponenter.

State of the art 
højenergi-svejsning
Højintense svejsemetoder er ikke 
noget nyt: Elektronstrålesvejsning har 
været kendt siden de sene 1950’ere 
og lasersvejsning siden 1980’erne. 

Ring til Bjarne Nielsen på tlf. 40 33 97 55 
og hør mere om vores værktøj til vækst.
Du kan også læse mere om os på 
www.maskingruppen.dk

Maskingruppen forhandler og servicerer robotløsninger og svejsemaskiner 
af høj kvalitet fra CLOOS. Det gavner din forretning.

Med mere end 90 års erfaring i ryggen,   
anvender CLOOS den nyeste teknologi med 
optimale svejsemuligheder og forstærket  
brugervenlighed. Det mærkes tydeligt i hver-
dagen – og på bundlinien. Alt tilbehør som 
svejsepistoler, trådfremføringssystemer og 
fjernbetjeninger leveres fra CLOOS’s egne  
fabrikker. Det samme gælder for CLOOS robot-

system inkl. software, sensorer, sikkerheds-
udstyr, manipulatorer og procesteknologi. 
Systemets skalerbare løsninger matcher dine 
krav til produktionen perfekt. 
Maskingruppen forhandler og servicerer alle 
maskiner og robotsystemer fra CLOOS. Det 
betyder besparelser uden at spare på kvalitet 
og service.

REVOLVERSTANSERE | STANSEVÆRKTØJER | 2-D/3-D LASERSKÆRERE | RØRLASERSKÆRERE | VANDSKÆRERE | AFGRATERE | KANTPRESSER
RØRBUKKERE | CNC VERTiKALE OG hORiSONTALE BEARBEJDNiNGSCENTRE | DREJEBÆNKE | ROBOTSVEJSELØSNiNGER | SVEJSEMASKiNER

CLOOS er i en 
klasse for sig

Egenproducerede totalløsninger 
inden for robotsvejsning og manuel svejsning

Høj energi eller høj intensitet
Højenergi-svejsning er på ingen måde et entydigt begreb. Det åbner for associationer til en række 
meget forskellige processer som for eksempel pulversvejsning, plasmasvejsning og strålesvejsning. 
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Men processerne betragtes af mange 
som eksotiske, omstændelige og kost-
bare. Et ry som processerne hidtil har 
fortjent for deres nærmest hysteriske 
krav til emnetolerancer, overfladeren-
hed, investering og særlig træning. På 
det seneste er fundamentet for disse 
fordomme dog begyndt at smuldre, 
eftersom nye lasertyper med hidtil 
uhørte intensitetsniveauer er begyndt 
at dukke op på markedet. Og dette 
til en lavere pris med markant lavere 
energiforbrug og væsentligt større 
overbærenhed overfor emnetoleran-
cer. De nye lasertyper udviser endog 
indtrængningsdybder, som hidtil kun 
har været opnåelige i højvakuum
elektronstrålesvejsning, men uden be-
hov for omstændelige vakuumkamre.

On-site lasersvejsning: Lad 
bjerget komme til Muhammed
Tidligere har det kun været muligt at 
høste gevinsterne ved de høj-intense 
svejsemetoder i særligt indrettede 
svejseværksteder, hvor de omfat-
tende og følsomme opstillinger af 
elektronstrålesvejsere, vakuumkamre 
eller traditionelle lasere har været 
opstillet. Det har været nødvendigt at 
bringe emnerne til værkstedet. Men 
med moderne multi-kW fiberlasere 
er maskinerne blevet så robuste og 
transportable, at svejsning on-site nu 
er en realitet. Således kan svejsning 
på endog meget store komponenter 
udføres på montagepladsen, i dokken 
eller hvor behovet ellers måtte opstå: 
Laseren inklusive kølekomponenter 

etc. bliver transporteret i en mindre 
container, der tilsluttes standard 2x 
CEE 63 A strømforsyning og eventuelt 
kølevand. Via en 50 m lang fiber 
bliver laserlyset ført til komponenten, 
der skal svejses.
Store, tunge komponenter behøver 
med andre ord ikke længere at blive 
bragt til svejseværkstedet. Dette kan i 
stedet bringes til komponenten.
On-site lasersvejsning er ikke bare en 
teoretisk mulighed, men er begyndt 
at finde anvendelse i forbindelse med 
svejsning i skibsbygning og svejsning 
af rørledninger.

Svejsning med gab – ikke læn-
gere et problem
Ofte forekommende svejseopgaver 
kræver, at man kan udføre svejsnin-
gen, selvom der er et vist gab mellem 
komponenterne. Imidlertid har dette 
hidtil været et reelt problem for de høj-
intense strålesvejseprocesser. For den 
meget koncentrerede energiafsætning, 
som var den umiddelbare fordel, be-
tød også, at energien, der jo er foku-
seret i en meget lille plet, var i stand til 
at passere mellem de to emner uden 
at afsætte energi i disse, hvorved der 
i sagens natur ikke kunne udføres en 
svejsning. For elektronstråleprocesser 
betød dette i praksis, at gab overho-
vedet ikke kunne tolereres, mens det 
for lasersvejsning hidtil har betydet, 
at gab større end et par tiendedele 
millimeter har været ødelæggende for 
processen.
Med kombinationen af moderne 
fiberlaser-teknologi og traditionel 
lysbuesvejsning i en hybrid proces, 
hvor laser og lysbue forenes i ét og 
samme smeltebad, udvides toleran-
cerne for gab fra en halv til en hel 
millimeter. Laseren skaber et keyhole, 
og sørger for den gode indtrængning, 
mens MAG-processen sikrer binding 
over et eventuelt gab, samtidigt med 

at den sørger for opfyldning. Tilmed 
betyder hybridprocessen forøget 
proceshastighed og en deraf følgende 
formindskelse af heat-inputtet, således 
at deformation bliver minimeret.

Laser/hybrid processer finder allerede 
anvendelse på en række europæiske 
skibsværfter. Her har processen bevist 
sit værd i forbindelse med gab-tolerant 
svejsning af store panel-komponenter, 
hvor varmedeformation ikke længere 
er et problem.

Perspektiver for dansk industri
Med et stadigt faldende behov for 
svejsning i dansk sværindustri kan 
man umiddelbart forledes til at tro, at 
de høj-intense svejseprocesser bliver 
et studentikost kuriosum for de få. Men 
virkeligheden har vist sig at være en 
anden: Fiber-lasere er allerede nu 
i brug i danske virksomheder, som 
fremstiller små og ekstremt præcise 
komponenter til fødevare- eller medi-
co-industrien, hvor kravene til overfla-
derne efter svejsning som bekendt er 
exceptionelt høje, og hvor man drager 
direkte nytte af fiber-laserens lave 
varmeinput, høje proceshastighed og 
ekstremt ensartede, høje kvalitet.

Komponenter i eksotiske legeringer, 
som tidligere har måttet fræses ud i et 
stykke, og komponenter i tyndt gods - 
fra folier til få millimeters godstykkelse 
- er oplagte kandidater for svejsning 
med moderne høj-intense processer. 

Sammenholder man de rent proces-
mæssige fordele med det faktum, 
at moderne fiber- og disc-lasere har 
lagt sig klart i førertrøjen med hensyn 
til energieffektivitet, er der endog 
en grøn knage at hænge de sidste 
argumenter på, før man overvejer en 
investeringskalkule.

Transportabel fiber-laser til on-site svejsning, dimensioner: 4,6x2,0x2,15m 
(LxBxH). Foto: GSI SLV. (Kilde: FIBLAS, EU-finansieret forskningsprojekt.

Høj-intens svejsning med fiber-laser/
hybrid (Kilde: FIBLAS-projektet, EU)



Vi gør det nemt for dig at holde masken, uanset hvad du svejser. 
Lemvigh-Müller er totalleverandører af alt til alle 
svejseopgaver, herunder bl.a. maskiner, tilsatsmate-
rialer, luftarter, tilbehør og svejseautomatisering. Vi 
har udstyr til svejsning i bl.a. stål, rustfrit stål og alu-
miniumlegeringer - og er en kompetent partner, når 

det gælder avancerede løsninger som f.eks. svejse-
robotter og orbitalsvejsning. Svejseudstyret leveres 
altid samlet, afprøvet og klar til brug. Reparation 
og vedligehold på alle mærker udføres enten ude 
hos kunden eller på vores svejsecenter i Randers. 
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Novenco’s nye ZerAX aksialventilator 
kom på markedet for lidt over et år 
siden. ZerAX byder på markante for-
bedringer af ydeevne, energiforbrug 
og virkningsgrad  samt sænkning af 
lydniveauet. Den er designet til kom-
fortventilation, til industrielle anlæg 
med specifikke krav til lufttilstanden, 
og til anlæg med høje miljøkrav, 
der opfylder krævende europæiske 
normer.

Bag den nye generation aksialven-
tilatorer ligger et omfattende udvik-

lingsprojekt, som R&D Manager Steen 
Hansen har været projektleder for.
Da vi for fem år siden indledte det, 
der skulle vise sig at blive et ret så om-
fattende projekt, var det ud fra et mål 
om at nå til yderligere forbedring af 
virkningsgrad og effektniveau. Dette 
skal sammenholdes med vores Novax 
aksialventilator, der blev udviklet i 
80’erne. Den er med sin virkningsgrad 
på 82 pct. i forvejen et særdeles 
konkurrencedygtigt produkt, som den 
dag i dag bliver anvendt i utallige 
sammenhæng. 

Men vi havde – ikke mindst i lyset af 
stadigt øgede miljøkrav – sat os for at 
give denne type produkter endnu et 
løft. Og det er til fulde lykkedes med 
den nye ZerAX, hvis virkningsgrad er 
på op til 91 pct., hvilket er en forbed-
ring på 9 pct. i forhold til Novax.

Valgte det mere usikre spor
Vi opererede som udgangspunkt med 
to udviklingsmodeller. Den ene var 
den sikre løsning, mens den anden 
var mere usikker, hvilket blandt andet 
skyldtes nogle specifikke svejsekrav, 
der skulle indfris. Men da det usikre 
spor samtidigt var det, der bød på de 
største muligheder for at optimere pro-
duktet, var det alligevel det, vi endte 
med at slå ind på.

Repræsentant i Danmark
Ring Bæk Welding aps: 2068 4915

baekagentur@get2net.dk

Norsk Sveiseteknikk AS, Tel +47 32 78 85 99 
Mer informasjon på www.nst.no

Nittetsu sømløs
rørtråd

Perfect welding
   by NST

Keramisk
backing

INOX høylegert
tilsettprogram 

Vejen til en ny generation 
højtydende aksialventilator
ZerAX ®er Novenco’s seneste generation af aksialventilatorer. 
Forud for lanceringen ligger der et omfattende udviklingsarbejde, 
som ikke mindst svejsemæssigt har budt på store udfordringer.

Her Steen Hansen med Novencos  ZerAX 
aksialventilator, der har en virkningsgrad 
på 91 procent. Denne nye aksialventilator, 
der blev lanceret i 2010, er resultatet af et 
omfattende udviklingsprojekt, som Steen 
Hansen har været projektleder for. Ifølge 
Steen Hansen var specielt svejsedelen 
en meget stor udfordring, hvilket blandt 
andet skyldtes nogle meget høje krav til 
samlingerne.

Zinkcoatede stålrør ligger klar i fabriks- 
hallen til videre montering. Stumpsømmene 
på rørene er udført med MIG brazing.



Det forudsætter de rigtige profiler og 
en optimering af hele designet, for at 
man kan opnå et forøget tryk. Til den 
designmæssige optimering anvendte 
vi CFD-beregninger, (Computational 
Fluid Dynamics, red.), og det har 
medført, at vi i den forbindelse har 
fået opbygget egne CFD-kompetencer, 
siger Steen Hansen.

 Som noget af det første i forløbet 
koncentrerede vi os om at få lavet 
selve rotordelen med nav og vinger 
og få det tilpasset. Det gælder her om 
at opnå så små afstande som overho-
vedet muligt mellem de stationære og 
bevægelige dele for at få optimeret 
virkningsgraden. Og på dette trin i 
processen gik det for alvor op for os, 
hvor stor en udfordring, der lå i selve 
svejsedelen.

For det første skulle vi have tacklet 
problemet, der lå i forbindelse med 
varmetilførslen, når det zinkcoatede 
stålrør skal sammensvejses. Denne 
samling skal udføres med stumpsøm, 
og dette skal foregå med et minimalt 
varmeinput. Uden at gå i detaljer er 
der som udgangspunkt anvendt MIG 
brazing, forklarer Steen Hansen. Som 
bekendt bliver MIG brazing sædvan-
ligvis anvendt til overlapsøm. Men 
overlapssvejsning var på forhånd 
udelukket som følge af vores meget 
høje krav til præcisionen. Og umiddel-
bart var der ikke ret megen viden og 
erfaring at trække på, når det gjaldt 
brugen af MIG brazing til svejsning 
af stumpsømme. Så her måtte vi have 
svejseteknisk support udefra, lige som 
vi efterfølgende brugte utroligt mange 
timer og ressourcer på at gennemføre 
svejsetests.

Tilsvarende lå der også en stor svej-
semæssig udfordring i få MIG- svejst 
vingerne i aluminium til rotordelen, 
der er en støbt komponent, hvilket 
betød at der også skulle gennemføres 
utallige tests.

Men både med hensyn til svejsning af 
de bevægelige og de stationære dele 
er det dokumenteret, at svejsningerne 
indfrier de høje krav, vi stillede. Og 
vores testresultater har endda vist, at 
de ligger endnu højere, siger Steen 
Hansen, der tilføjer, at Novenco af 
hensyn til præcisionen udfører begge 
svejseprocesser med robotter.

BLY

Lær svejsning på den virtuelle måde
- på med hjelmen, fat pistolen og tryk ”svejs”

Man kan således - uden omkostninger til gas, strøm 
og tilsatsmaterialer - tage de første skridt ind i lys-
buens forunderlige verden.

Undervisningen sker trin for trin og man vælger den 
svejsning og sværhedsgrad man ønsker i softwaren. 
Alt bliver gemt og efter endt svejsning gives der point. 

Se mere på www.loewener.dk - eller kontakt vores salgskonsulent 
Erik E. Jørgensen, mobil nr. 40 643 030 - e-mail: eej@loewener.dk

Virtuel svejsning er en ny og genial måde at lære på - 
ikke mindst for unge mennesker, som typisk har stor 
glæde og fornøjelse af avancerede computerspil.

V. Løwener A/S
Postboks 1330 • Smedeland 2 • 2600 Glostrup 
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg
Tlf. +45 86 982 288 • Fax +45 86 981 952
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Svejsning

Af Udviklingschef Anders H. 
Jørgensen, Migatronic A/S.

Den faldende svejsning har altid været 
en af de store udfordringer. Kampen 
mod tyngdeloven kender de fleste 
svejsere. Smeltebadet bliver så varmt, 
at naturloven får det flydende metal til 
at falde nedad i store dråber.

Ligeledes kender mange erfarne 
svejsere til de problemer, som er 
forbundet med rodsvejsning. Til disse 
hører uensartet dråbestørrelse, der 
resulterer i varierende varmetilførsel 
og sprøjt, samt stor følsomhed over for 
ændringer i svejseforholdene, såsom 
stickout, position,spalte længde og 
endelig gennembrænding på grund af 
for megen varme. 

De nævnte situationer har vores 
ingeniører sat en stopper for, idet vi 
sammen med universi te ter og andre 
professionelle brugere har udviklet 
en højteknologisk svejsemaskine, der 
giver en væsentlig mere kontrollerbar 
svejsning med øget stabilitet i lysbuen 
og ingen sprøjt.

Effekten er omtrent den samme målt 
i watt som i en traditionel svejsema-
skine til samme formål. Men lysbuen 
bliver kortere og mere fokuseret, 
hvilket igen giver et betydeligt mindre 
varmepåvirket emne under svejs-
ningen. Strukturen i stålet bevares 
dermed bedst muligt, og rent visuelt 
opnår man en pænere svejsning, fordi 

materialet ikke kaster sig så meget. 
Den nye svejseproces kaldes Intelli-
gent Arc Control (IAC). Denne nye 
svejseproces ligger strømmæssigt 
inden for kortbueområdet. Dette er 
den kritiske del af svejseprocessen, 
hvor tråden går helt ned og rører ved 
materialet i en massiv kort slutning 
med fare for svejsesprøjt. Med IAC 
bliver der skruet helt ned for ener gien, 
når tråden rammer emnet. Det kan 
lade sig gøre, fordi processen er elek-
tronisk og præcis - modsat mekanisk 
baserede løsninger.

Varmetilførsel
Smeltning af tråden kommer grund-
læggende fra to energikilder: 
Energien, der bliver tilført under 
kort slutningen i form af ohmisk 
opvarmning og varmen, der bliver 
afgivet af lysbuen. Under kortslutnin-
gen bruges næsten al den energi, der 
tilføres processen, til at smelte tråden. 
I lysbuetiden bestråler varmen fra 
lysbuen dog både tråden og emnet. 
Det er derfor ønske ligt at overføre så 
megen energi som muligt til processen 
under kortslutning. 

Sprøjt
Sprøjt er dråber af metal i varierende 
størrelse, der er landet uden for svejse-
badet. Sprøjt stammer fra to tilstande 
i kortbueprocessen. Den første kilde 
til sprøjt er dråber, der fra stødes fra 
smelte badet, hvilket danner sprøjt af 
lignende størrelse som de dråber, 
der bliver overført. Den anden kilde 

til sprøjt er fribrænding. Det er den 
tilstand, hvori kortslutningen brister, 
og lysbuen gentændes. Mængden af 
sprøjt er proportional med strømmen 
ved etablering af kortslutning og fri-
brænding. 

Løsning
Ved IAC opnår man den lavere 
varmetilførsel gennem højere strøm 
under kortslutning, sam menlignet med 
den traditionelle MIG-proces. Højere 
strøm, uden yderligere forholdsregler, 
ville dog resultere i en større mængde 
sprøjt, da brud vil ske på et højere 
strømniveau. Derfor består IAC af en 
meget præcis prædiktion af, hvornår 
fribrændingen er ved at ske, således 
at strømmen, under fribræn ding, kan 
sænkes til et niveau, der er væsent-
ligt lave re end ved traditionel MIG 
svejsning.

Figur 1: Illustration af strømmen, “A” er 
lysbuefasen og “B” er kortslutningsfa-
sen. Den stiplede linje viser traditionel 
MIG-svejsning, og den ubrudte linje 
viser IAC.

Mindre sprøjt og lavere varme-
tilførsel ved kortbuesvejsning

Tidens trend inden for svejsning er mindre varmetilførsel til emnet, 
bedre stabilitet i lysbuen, min dre sprøjt og hurtigere svejsning.
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Forskellen mellem traditionel MIG-
svejsning og IAC er illustreret i figur 
1. Ved traditionel MIG-svejsning, 
illustreret med stiplet linje, stiger strøm-
men under kortslutning, indtil bruddet 
sker. Derefter reduceres strømmen, 
indtil kortslutning finder sted. Ved 
IAC, illustreret med ubrudt linje, stiger 
strømmen til et højere niveau, når den 
kortsluttes, hvilket resulterer i, at der 
anvendes mere energi i denne fase. 

For at undgå sprøjt reduceres strøm-
men til et passende niveau. Lavt nok til 
at undgå sprøjt, men stadig højt nok til 
at processen ikke går i stå. Strømmen 
bliver holdt på dette lave niveau indtil 
brud. Derefter stiger den en smule for 
at opretholde en stabil lysbue.

I figur 2 ses et billede lige før brud 
og umiddelbart efter brud for en 
traditionel MIG-proces. Strømmen 

ved fribrænding er ca. 150 A, hvilket 
resulterer i en lysbue med sprøjt. På 
det viste emne til højre i figur 2 ses, at 
mikrosprøjt brænder ned i materialet.
 
Figur 3 viser IAC-processen lige før 
brud og umiddelbart efter brud, med 
en fribrændingsstrøm på ca. 50 A. 
Sammenlignet med figur 2 kan det 
ses, at lysbuen efter fribrænding er 
stabil uden synligt sprøjt fra lysbuen. 

Med DANCLIMB aut. Rope Access åbnes der op får sikkerhed, 
smidighed, tempo og innovative løsninger samt en mulighed for 
store besparelser.

Vi er faglærte håndværkere med sans for sikkerhed og faglig dygtig-
hed, vi er et team af professionelle efteruddannede håndværkere, med 
lyst til at arbejde målrettet og konstruktivt i alle sammenhænge, vi går 
gerne i dialog med Arkitekten, Ingeniøren, Bygherren, Projektledelsen 
og Byggeledelsen så alle muligheder og løsninger bliver bearbejdet til 
fælles tilfredshed.

DANCLIMB Håndværkere på reb.
 Windpower
 Byggeri
 Teknik

Håndværkere på reb!
Tænk Rope Access ind i dit næste projekt  

 Service
 Uddannelse

Bådehavnsgade  44D    •    2450 København  SV.

(+45) 32 62 54 62 • info@danclimb.dk • www.danclimb.dk

Figur 2: Billede af et typisk brud i traditionel MIG svejsning, 
svejsning med 1 mm tråd ved 80 ampere. Venstre: Lige før 
brud. Højre: Umiddelbart efter brud.

Figur 3: Billede af et typisk brud i IAC-svejsning, svejsning med 
1 mm tråd ved 80 ampere. Venstre: Lige før brud. Højre: Umid-
delbart efter brud.
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Ved kontrol af traditionel MIG-svejs-
ning bestemmes det, om tråden kort-
sluttes eller ikke udelukkende ved at 
tage hensyn til den målte spænding. 
Spændingen er lav, når den kortslut-
tes på grund af den lave modstand i 
kredsen, og høj, når lysbuen er tændt. 
Det er dog ikke tilstrækkeligt ved IAC 
af to grunde: 

•	 Spændingen måles indvendigt i 
svejsemaskinen og er derfor ikke 
repræsentativ for lysbue-spæn-
dingen. Foruden lysbuespæn-
dingsfaldet inkluderer den målte 
spænding også bidrag fra spæn-
dingsfald i kablerne, forårsaget 
af modstand og induktans.

•	 For at sænke strømmen før fri-
brænding finder sted er det nød-
vendigt at prædiktere udviklingen 
i processen og ikke kun tage 
hensyn til spændingsmåling for at 
se, hvad der allerede er sket.

Fribrændingen prædikteres ved kon-
tinuerligt at kalkulere tråddiameteren 
over faldet. En elektrisk be skrivelse af 
systemet, når lysbuen er tændt, lyder 
som følger:

THeWWS UIRIRILU +⋅+⋅+⋅= 

og under kortslutning: 
 IRIRILU eWWS ⋅+⋅+⋅= 

Hvor SU  er den spænding, der 
forsynes fra svejsemaskinen, er I
strømmen, WL er induktansen i 
svejsekablerne, WR  er modstanden 
i svejsekablerne, eR er elektrodemod-
standen, og THU  er spændingsfaldet 
over lysbuen.

Hvis strøm, spænding, induktans og 
modstand er kendte, er det muligt at 
finde lysbuespændings faldet uden 
tilføjelse af dyrt og skrøbeligt måle-
udstyr. Desuden kan tråddia meteren 
ovenover faldet ses af den ulineære 
funktion:

),,()( xIUfxdtråd =
hvor x  er en vektor, der beskriver 
tilstandene i systemet.

Da parameterværdierne skifter over 
tid, udføres estimering af parametrene

WL , WR og 
THU  rekursivt fra målin-

gerne af strøm og spænding.

Resultater
Figur 4 viser målinger af strøm og 
spænding fra tre cykler for den 
originale MIG-kontrol. Figur 5 viser 
tre faser med IAC-kontrol og med 
nøjagtig de samme indstillinger som 
for den originale kon trol. En sammen-
ligning viser, at strømniveauet ved IAC 
stiger under kortslutning fra omkring 
150 A til omkring 250 A, hvorved der 
anvendes mere energi i denne fase og 
mindre energi i lysbuefasen.

Varmetilførslen kan kalkuleres fra:

v
IUH ⋅

=

HvorH er varmetilførslen i J/mm, er 
U lysbuespændingen, I er strøm-
men, og v er fremføringshastigheden 
i m/s.

Varmetilførsel findes for forskellige 
trådhastigheder, for både IAC og for 

original MIG-kontrol. I alle tests udfø-
res der sømsvejsning med svejsepisto-
len anbragt i en automat for at få en 
konstant fremføringshastighed. 
Tabel 1 viser resultatet for en 
fremførings hastighed på 0,25 m/
min., og Tabel 2 viser resultatet for en 
fremføringshastighed på 0,5 m/min. 
Den kalkulerede varmetilførsel for for-
skellige trådhastigheder er også vist i 
figur 6.

De to tabeller og diagrammer i figur 
6 viser tydeligt, at varmetilførslen er 
lavere ved IAC end ved tra di tionel 
MIG-svejsning. Det ser ud, som om 
den mindskede varmetilførsel er rela-
tivt konstant, omkring 20 J/mm, hvilket 
giver en stor ændring på 15-30% for 
lave trådhastigheder.

Bruddet sker, når spændingen skifter 
fra lav til høj. Ved lokalisering af disse 
brud i figur 4 og figur 5 kan det ses, 
at strømmen er væsentligt lavere på 

Tabel 1: Sammenligning mellem org. MIG proces og IAC for forskellige trådhastigheder. 
Fremføringshastigheden er 0,25 m/min.

Tabel 2: Sammenligning mellem org. MIG proces og IAC for forskellige trådhastigheder. 
Fremføringshastigheden er 0,5 m/min.

Figur 4: Målinger af strøm og spænding, 
fra den originale MIG-kontrol, med 
trådhastighed indstillet til 3,5 m/min og 
fremføringshastighed 0,25 m/min.

Figur 5: Målinger af strøm og spænding, 
fra IAC, med trådhastighed indstillet til 3,5 
m/min og fremføringshastighed 
0,25 m/min. 
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dette punkt, når der bruges IAC. I 
Tabel 2 og figur 7 ses udviklingen i 
fribrændingsstrømmen tydeligt. Ved 
IAC holdes fribrændingsstrømmen 
kon stant på omkring 40 A, hvorimod 
fribrændingsstrømmen for den origi-
nale kontrol har en tendens til at øges 
lineært med trådhastigheden. Den 

lave fribrændingsstrøm eliminerer det 
sprøjt, der dan nes ved fribrænding.
Sigma Galaxy og IAC er en svejsepro-
ces, der tilgodeser behovet i mange 
brancher for høj finish, færre mande-
timer og en stærk svejsning. Strømkil-
den er forberedt til sammenbygning 
med robotter, og interfacedelen åbner 

for hurtig omstilling, lige som man 
frit vil kunne vælge, hvorfra svejse-
processen skal kunne kontrolleres.

Syd- Vestjylland / Fyn:
Susåvænget 1 • 6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 6904

Nordjylland:
Nørredybet 1 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 2061 0559
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Tlf. 8636 7400
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Tlf. 2567 5371
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Figur 6: Varmetilførsel for IAC og traditionel MIG proces. Var-
metilførselen vises for to forskellige fremføringshastigheder.

Figur 7: Gennemsnitlig fribrændingsstrøm for IAC og traditionel 
MIG proces. Fribrændingsstrøm vises for to forskellige fremfø-
ringshastigheder.
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Logistik, automatisering og 
effektive arbejdsgange er med 
til at gøre Kecon A/S til en 
overlever på dansk jord.

Hos Kecon ved Skælskør er man i 
gang med en produktion af stålkon-
struktioner til flere store byggerier. 
Travlheden spores allerede uden for 
værkstedsbygningerne, hvor tonsvis af 
konstruktionsstål ligger stablet.

Benny Egesø, der viser rundt, er inde-
haver af Kecon sammen med Bjarne 
Kristensen. Vi havde hver vores lille 
smedeforretning frem til 1999, hvor 
vi slog os sammen og byggede et nyt 
fælles værksted på 1000 m2. Det blev 
fire år senere udvidet med en svejse-
hal på 800 m2. Da vi to år senere fik 
installeret et 40 meter langt skære/ 
bore- anlæg, blev der igen udbygget 
med 1000 m2. Og så kom der ekstra 
700 m2 til sidste år, forklarer Benny 
Egesø, mens vi går hen til en avance-

ret robotinstallation, som virksomhe-
den valgte at investere i for et lille års 
tid siden.

Den er bygget op med to Motoman 
robotter og et par strømkilder fra Fro-
nius til den bagvedliggende styring. 
Lige nu arbejder robotterne med 
nogle stålrammer til altanadskillelse. 
Rammerne er til et af de igangvæ-
rende projekter i Nuuk, hvor Kecon 
blandt andet skal levere altaner til et 
boligbyggeri og konstruktionsdele til 
et stort nyt center i Nuuk.

Robotter i perfekt samspil
Den ene robot – den kraftigste – kan 
ud over at svejse også laserskære 
huller og klare håndtering af emnerne 
i de korrekte positioner. Den går nu 
i gang med at laserskære en række 
nærmere definerede huller i emnet, 
mens den anden robot parallelt 
hermed tager sig af svejsedelen. 
Rammerne bliver ophæftet i hjørnerne, 

som så bliver fuldsvejst med MAG, 
forklarer operatøren, mens han står 
og skærper enderne på de næste hold 
rammeprofiler, der skal bearbejdes af 
robotterne. Det hele foregår som i en 
perfekt afstemt symfoni, hvor der på 
rette tid og sted bliver svitset mellem 
de to robotter.

Ud over byggerierne i Nuuk, har vi 
også en række andre opgaver, blandt 
andet til Industriens Hus inde på Råd-
huspladsen. Og en del af forklaringen 
på, at vi fortsat klarer os, er helt sik-
kert vores stadige fokus på parametre 
som kvalitet, præcision og effektivitet.

Robotterne sikrer, at vi opnår en god 
og ensartet kvalitet. Men for at det 
også økonomisk hænger sammen at 
holde robotterne kørende, forudsætter 
det, at vi har nogle fornuftige serier 
med mindst 50 emner ad gangen, 
og at der på de enkelte emner skal 
omkring ti svejsninger til. 

Hver enkelt robotkørsel er på forhånd 
designet på et Cad Cam system i 
tegnestuen. Herefter bliver det via net-
værket sendt ud til værkføreren, der så 
kører programmet ind i anlægget.

Tilsvarende er vores tegneprogram i 
direkte elektronisk kommunikation med 
det 40 meter lange skære/ bore- an-
læg i hallen inde ved siden af, tilføjer 
Benny Egesø.

Smedevirksomhed 
med vind i sejlene

Her en installation med to robotter. Det er virksomhedens hidtil seneste investering i 
automatiserede løsninger, der skal sikre høj effektivitet og ensartet høj kvalitet.
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Vi benytter det blandt andet til at 
bore huller og skære gevind, hvilket 
sker med langt større præcision og 
hurtighed end tidligere, hvor vi kørte 
manuelt. Anlægget var første etape i 
den række af effektiviseringer, vi de 
senere år har gennemført for at opnå 
øget tempo i produktionen. Vores fire 
traverskraner har vi også fået supple-
ret med 13 svingkraner, så vi undgår 
ventetid, når emnerne skal løftes til det 
rette sted. I det hele taget er flowet og 
logistikken omkring håndteringen og 
bearbejdningen af stålet afgørende 
for, at vi kan bevare vores konkur-
rencekraft og forblive på dansk muld, 
siger Benny Egesø.

BLY

Nordager 19  •  6000 Kolding  •  Tlf. 75 50 75 77  •  www.kig-as.dk

Kolding Ilt & Gas A/S er en af landets 
førende leverandører til stålindustrien. 
Kvalitet, faglighed og vejledning er nøgleord 
for os. Kolding Ilt & Gas A/S importerer 
bl.a. tilsatsmaterialer fra Hyundai Welding 
og svejsemaskiner fra FIMER.

Her Benny Egesø sammen med en af medarbejderne på Kecons tegnestue.
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teknologien bag CW strømkilden lige 
så vel kan overføres til robotverdenen.

Programmeringen er 
blevet lettere
Udviklingen lige nu går i retning af 
stigende automatiseringsgrad, både 
inden for maskinbearbejdning og 
svejsning. Det er også karakteristisk, 
at mindre smedevirksomheder er 
begyndt at tænke i automatiseringsba-
ner i takt med, at det rent programme-
ringsmæssigt er blevet lettere at køre 
med. Man har i dag også mulighed 
for at få lavet det meste af program-
met offline. Og når programmet først 
er lavet, tager det mindre end ti sekun-
der at hente det ind og være køreklar 
til en ny serie, siger Bjarne Nielsen.

Afgørende er det imidlertid, at 
virksomheden med det samme får 
strikket den rigtige løsning sammen, 
lige som man helst fra projektets start 
skal have den eller de medarbejdere 
med, der sidenhen får ansvaret for 
robotsvejsningen. For ud over at have 
svejsemæssig indsigt og flair for at 
trykke på knapper, skal man også 
helst være fuldt engageret i opgaven, 
for at virksomheden får den rette 
udnyttelsesgrad af investeringen. Det 
er lidt lige som nye mobiltelefoner, der 
måske nok har en masse i sig. Men 

En tendens i tiden er, at et sta-
digt stigende antal virksomhe-
der i den metalforarbejdende 
industri indfører automatise-
rede processer.

Vi ser optimistisk på 2011, fastslår 
direktør for Maskingruppen A/S, Finn 
Holmquist, som vi møder på en 330 
m2 stor stand ved åbningen af indu-
strimessen Værktøjsmaskiner i Odense 
den 22. marts. Selv de mest konser-
vative forventninger til årets første 
halvår er allerede nu overgået. Det vi 
oplever, er resultaterne af en længere 
sigtet strategi om at vokse fra udeluk-
kende at være leverandør af bear-
bejdningsudstyr til at kunne dække 
markedet hele vejen rundt med alt 
lige fra afkortning, bukning, skæring, 
sammenføjning osv. I tråd hermed 
etablerede vi Maskingruppen Spån 
sidste år, og som det seneste ligeledes 
Maskingruppen Svejs. Det betyder, at 
vi nu kan servicere den metalforarbej-
dende industri gennem hele flowet i 
produktionen, og det har givet positiv 
respons, fastslår Finn Holmquist.

Svejsedelen er repræsenteret med 
forhandlingen af CLOOS. De har et 
bredt og fleksibelt produktprogram 
og er godt med fremme, når det 
gælder den nyeste udvikling inden for 

svejseteknologi, supplerer produktchef 
Bjarne Nielsen.

Han fremhæver CW (Cold Welding), 
der er en af de nyeste processer fra 
den tyske svejseprocent. Den nye CW 
strømkilde, QINEO Chant, bliver i et 
hjørne af standen præsenteret live 
af en svejsetekniker. Den tager især 
sigte på opgaver i aluminium, hvor 
den leverer svejsninger i godstykkelser 
ned til 1 ½ mm. Kendsgerningen er, 
at tynde plader i aluminium ofte bliver 
TIG svejst, og de kan være vanskelige 
at have med at gøre. Mens Bjarne 
Nielsen fortæller, slår en gruppe 
elever fra en teknisk skole kreds om 
den udstillede CLOOS maskine og får 
lejlighed til at teste den i praksis. Som 
Bjarne Nielsen kan de unge fra skolen 
efterfølgende konkludere, at maskinen 
leverede pæne svejsninger, lige som 
processen var let at arbejde med.

Det, der gør CW processen bag 
denne nye strømkilde let at have med 
at gøre er, populært sagt, at man 
opererer med minus puls. Det sker på 
en sådan måde, at man hver anden 
gang dråben løber ned i smeltebadet, 
får trukket varmen op fra det, forklarer 
Bjarne Nielsen, der med henvisning 
til opstillingen med en ny QUIROX 
svejserobot ved siden af tilføjer, at 

Øget interesse for sammenhængende 
løsninger med automatisering
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NDT

FOXDAL NDT
Skovdalsvej 7 B 
DK-8300 Odder
Tel. 8654 6300 · Fax 8654 6302
www.foxdal.com

Be “Sirius” about your probe Høj kvalitet
Lav pris

Markedets mest miljøvenlige kemi +

Labino-belysning = perfekt resultat

BYCOTEST

Se mere på www.foxdal.com

hvad nytter det, hvis man ikke forstår 
at bruge det. På samme måde skal 
man helst ikke komme i en situation, 
hvor svejserobotten ender med at stå 
og kede sig i et hjørne.

I praksis forløber processen sådan, at 
vi efter enighed om konceptet får sat 
den pågældende installation i værk 
på CLOOS’ fabrik. Der går så typisk 
12 til 15 uger, hvorefter løsningen 
er klar til montering og kørsel. Når 
virksomheden herefter har prøvekørt 
installationen og godkendt den ende-
ligt på fabrikken i Tyskland, vil den 
inden for en god uges tid være klar 
til at blive sat i drift hos den danske 
virksomhed, siger Bjarne Nielsen.

BLY Her produktchef Bjarne Nielsen ved QUINEO Chant strømkilden, 
der er i gang med at svejse en tynd plade i aluminium.



Program for svejse- og NDT-seminar 2011
Seminar og årsmøde for DSL og NDT-Foreningen bliver holdt fredag den 6. og lørdag den 7. maj 
2011 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Kom og oplev følgende indlæg:

Trends i svejseindustrien og svejsende virksomheders vilkår og muligheder
Dansk Metalindustris nuværende stade og fremtidige udfordringer i en global konkurrence
Jani Lykke Methmann, Underdirektør DS Håndværk og Industri

Opbygning af svejsevirksomhed i Vietnam
Svend Hjorth, tidl. Direktør Aalborg Industries

Erfaringer med opbygning af 3D svejsefiksturer til bilsædefabrikation
Søren Thorsen, Migatronic Automation

Fra manuel til automatiseret svejsning ved brug af sensorteknik
Steen Ussing, FORCE Technology

Sammenføjning af plastrør – metoder, udstyr og svejsecertificering
Jan Lundin, KWH Pipe A/S (Danmark)

Nye lysbueformer, applikationer og case stories     
Ulrich Hoepfel, Kemppi Robotics

Udvikling i stålpriser, ståltyper og stålforbrug  

Styring af underleverandører til vindmølleindustrien
Geotermisk energi – udfordringer og projektering hos Sønderborg Fjernvarme
Steffen Moe, Sønderborg Fjernvarme

Udfordringer ved overgang fra kulkraft til biobrændsel    
DP Clean Tech Europe A/S       

GMAW / Plasma hybrid welding
Dr. Igor Dykhno, Plasma Laser Technologies (PLT) Ltd.

NDT på støbegods
Pia Hudlebusch, Siemens Wind Power 

NDT af jernbaneskinner
Carsten Jørn Rasmussen, Banedanmark 

”E-MAT” UT boiler scanner til tykkelsesmåling
Anne Marie Thommesen, FORCE Technology 

Lokalisering af indre fejl og skader i svært støbt maskingods med avanceret NDT
Piet Jansen, FORCE Technology

Udvidet grundlag for farvevurdering i rustfrit stål og fjernbetjent visuel kontrol
Jørgen Melchior og Vagn Hansen, FORCE Technology

INKO Test – Inspection of insulated steel objects
Jan Jespersen, Applus/RTD 

Vi tager forbehold for ændringer i ovenstående program.
I forbindelse med seminaret vil der den 6. maj være en udstilling, hvor alle de førende udstyrsleverandører og NDT-firmaer 
på det danske marked præsenterer deres nyeste produkter og ydelser. Her vil der være god mulighed for at netværke med 
kolleger, kunder og leverandører.

Efter det tekniske program bliver der fredag eftermiddag holdt årsmøde for NDT-Foreningen og ordinær generalforsamling 
for DSL.  Fredag aften er der festmiddag, musik og socialt samvær. 

Deltagelse i NDT-seminaret er kompetencegivende (pointgivende) i henhold til EN-473/Nordtest og EN-4179.



Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 6. og lørdag den 7. maj 2011 Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Denne tilmelding mailes eller faxes til:
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL   Fax nr.:  4326 7011 
Park Allé 345      Tlf.: 4061 3090 
2605 Brøndby      e-mail: dslsvejs@post12.tele.dk 
Att.: Monica Wenøe     web: www.dslsvejs.dk 

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

 Firma:            Telefon nr.:       
 Navn:            Fax nr.:       
 Adresse:            e-mail:       
 Postnr., by:           Tilmeldingsdato:       

Sæt kryds i de ønskede!
1a)  Seminardøgn inkl. årsmiddag og overnatning  (fredag-lørdag d. 6.-7. maj 2011)
Seminar, overnatning, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og formiddags- og eftermiddagskaffe

  a) Medlemspris DKK 4.840,-   b) Ikke-medlemspris DKK 5.210,- (inkl. årskontingent)

Alternativ:
1b)  Konference uden årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 6.-7. maj 2011)
Seminar, lunchbuffet og formiddags- og eftermiddagskaffe

 a) Medlemspris DKK 3.900,-   b) Ikke-medlemspris DKK 4.270,- (inkl. årskontingent)

2)  Ekstra overnatning

  a) Ekstra overnatning torsdag den 5. maj til fredag DKK 975,- 

  b) Ekstra overnatning lørdag den 7. maj til søndag DKK 975,-

3)  Tillæg for ledsager til årsmiddag fredag aften

  Årsmiddag for ledsager: DKK 520,-   Ledsagernavn:       
 Inkl. vin under middagen

Evt. forplejning torsdag aften er på egen regning. Forbrug af telefon, minibar, kaffe med videre udover det i konferencen inkluderede, skal  
afregnes direkte med hotellet inden afrejse. Der skal ikke betales ekstra for evt. ledsagers overnatning. 
Tilmelding til seminar/konference er bindende. Bekræftelse på tilmelding samt faktura fremsendes af DSL.
   
Sidste frist for tilmelding: 2. maj 2011
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Ud over at være regional forhandler 
af produkter fra Yara Praxair og Ko-
san Gas er salg og service af udstyr 
til den metalforarbejdende industri i 
dag et betydeligt forretningsområde 
for Kolding Ilt & Gas. Målet for os er 
at kunne tilbyde alt inden for skæring 
og svejsning af metal. Gennem de 
senere år har vi da også oplevet en 
betydelig ekspansion inden for både 
tilsatsmaterialer og svejseudstyr. Vi 
blev eneforhandler af tilsatsmateria-
ler fra koreanske Hyundai Welding 
for fire år siden. Og i dag har vi et 
program, der dækker lige fra massiv-
tråd, rørtråd og elektroder til tråd og 
flus til pulversvejsning. Desuden har vi 
som det seneste fået eneforhandlingen 
herhjemme af de italiensk produce-
rede Fimer svejsemaskiner. Efter at 
have haft nogle mindre modeller af 
maskiner fra Fimer har vi nu fået hele 
deres produktprogram med, siger Jes-
per Noesgaard, der er i gang med at 
udvide det nuværende forhandlernet 
til at blive landsdækkende.

Styrken ligger i det driftsikre
Fimer har udviklet svejsemaskiner 
siden 1942. Og de har gennem årene 

opbygget et meget bredt dækkende 
produktprogram med serier i både 
MMA, TIG-, MIG, Plasma og mod-
standssvejsemaskiner, lige som de 
også har motorsvejsere til fjernvar-
merør og andre lignende udendørs 
opgaver.

Umiddelbart er Fimer ikke specifikt 
bedre end andre maskiner på marke-
det. Men jeg ser en styrke i, at det er 
driftsikre maskiner, der er brugerven-
lige og som, uden at ligge i den dyre 
ende af prisskalaen, er ”født” med 
digital styring og en elektronik, der 
gør dem lette for svejseren at betjene 
og indstille præcist til opgaven via 
menustyring og LCD skærm. 
Specielt MIG maskiner oplever Jesper 
Noesgaard en voksende interesse for: 
Generelt set er MIG maskiner er i dag 
så avancerede, at de i stort omfang 
også finder anvendelse til opgaver 
inden for f.eks. fødevareindustrien, 
hvor man tidligere typisk valgte TIG 
svejsning af hensyn til de skrappe krav 
til svejseoverfladerne.

Ud over interessen for MIG synergi 
maskiner er tendensen også, at 

mange smedevirksomheder fortsat går 
efter de mere konventionelle trinre-
gulerede MIG maskiner. Det skal da 
være robuste og driftsikre maskiner, 
der er lige til at gå til, og som i en fart 
kan få svejst nogle kilo ned og levere 
nogle pæne svejsninger. Det synes 
jeg, hører med til det samlede billede, 
når vi ser på det aktuelle svejsemar-
ked. 

Modsat er det mit indtryk, at det går 
lidt mere trægt med afsætningen 
inden for de store dyre maskiner. Det 
kan hænge sammen med, at der i 
øjeblikket er en del brugte maskiner 
af denne type i handelen. Til forkla-
ringen hører også de efterveer, vi 
mærker efter krisen. Det gælder ikke 
mindst her i trekantsområdet, hvor vi 
jo traditionelt set har haft et stort antal 
underleverandørvirksomheder med en 
omfattende produktion af komponen-
ter. Meget af det er flyttet ud, og det 
kommer nok ikke tilbage igen i samme 
omdrejningstakt som tidligere. Men 
når det er sagt, er der alligevel ved 
at være lys forude – og knap så langt 
mellem solstrålehistorierne, fastslår 
Jesper Noesgaard.

BLY

Tendenser på dagens 
svejsemarked
Kolding Ilt & Gas er leverandør til svejse-, medicinal-, og levnedsmiddelbranchen. Da virksomhe-
den blev etableret i 1980, fungerede den primært som gasdepot. Kort efter kom salg og reparation 
af skæreudstyr til som en parallel aktivitet, mens svejsedelen den gang nærmest var at regne som 
en bibeskæftigelse. Dette billede er der siden ændret markant på, siger Jesper Noesgaard, som 
overtog Kolding virksomheden for 9 år siden. 

 Den italienske maskine er nu leveret og klar til at komme i brug.

Direktør Jesper Noesgaard i Kolding 
virksomhedens showroom.
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www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Af Lars Holmberg, 
FORCE Technology.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
har siden juli 2008 administreret 
midler, der tager sigte på små og 
mellemstore virksomheder (max. 250 
medarbejdere og en omsætning på 
max. 50 millioner euro). Midlerne 
skal anvendes til køb af rådgivning, 
sparring, uddannelse eller forskning 
hos et Godkendt Teknologisk Service 
institut (GTS), universiteter og andre 
uddannelsesinstitutioner - eksempelvis 
FORCE Technology - i forbindelse 
med, at der bliver gennemført et kon-
kret udviklingsprojekt i virksomheden. 
Styrelsen har til dato modtaget 659 
ansøgninger. Heraf er der givet 467 
tilsagn og 192 afslag.

Formålet med Videnkupon er at 
inspirere små og mellemstore virksom-
heder til at benytte de muligheder og 
potentialer, der ligger i at anvende 
videncentrene. Der finder to typer af 
kuponer – basis videnkupon og udvi-
det videnkupon.

Basis videnkupon omfatter økono-
misk hjælp til udgifter, der knytter sig 
til en eller flere af følgende aktiviteter:

•	 Produktudvikling og kvalitetsfor-
bedring. 

•	 Hjemtagning og implementering 
af nye teknologier. 

•	 Innovation i forretningsudvik-
lingen, herunder nyudvikling 
af markedsføringsstrategier og 
opdyrkning af nye nationale eller 
internationale markeder for virk-
somhedernes produkter. Undtaget 
er dog traditionelle, standardpræ-
gede markedsaktiviteter, som vil 
kunne erhverves på det kommer-
cielle marked. 

•	 Løsning af tekniske problemer og 
introduktion af nye teknologier på 
forkant med markedet. 

Ved køb af viden eller et samarbejde 
om innovation dækker basis viden-
kuponen op til 40 procent af udgif-
terne i forhold til projektets samlede 
omkostninger. Virksomheden skal selv 

finansiere den resterende del af ud-
gifterne. Det vil sige, at et viden- eller 
innovationsprojekt med et samlet pro-
jektbudget på minimum 250.000 kr. 
kan modtage 100.000 kr. i støtte, der 
tilfalder videninstitutionen. En forud-
sætning for støtten er, at virksomheden 
bidrager med en egenfinansiering på 
minimum 150.000 kr. (egen timepris 
er kr. 600,00).

Projektets varighed må maksimalt 
have en udstrækning på 12 måneder.

Udvidet videnkupon omfat-
ter økonomisk hjælp til udgifter, der er 
forbundet med udførelsen af en eller 
flere af følgende aktiviteter:

•	 Projektets formål skal være at 
finde nye løsninger på aktuelle 
problemstillinger.

•	 Projektet skal kunne defineres som 
forskning og udvikling inden for 
rammerne af OECDs Frascati-
manual om FoU (se definitionen 
via www.videnkupon.dk).

•	 Både virksomheden og videninsti-
tutionen skal deltage i forsknings-
aktiviteterne.

•	 Disse skal finde sted inden for 
rammerne af en formel samar-
bejdsaftale mellem de involve-
rede parter.

Ved køb af viden eller ved køb af et 
samarbejde om innovation dækker ud-
videt videnkuponen op til 25 procent 
af udgifterne i forhold til de samlede 
projektomkostninger. Virksomheden 
skal selv finansiere den resterende 
del af udgifterne. Det vil sige, at et 
viden- eller innovationsprojekt med et 
samlet projektbudget på 2.000.000 
kr. kan modtage 500.000 kr. i støtte, 
som tilfalder videninstitutionen. Dette 
forudsætter, at virksomheden bidrager 
med en egenfinansiering på minimum 
1.500.000 kr. (egen timepris er kr. 
600,00). Virksomhedens egenfinansie-
ring kan også være kontant, dog max 
50 procent af egenfinansieringen.

Projektets varighed må maksimalt 
have en udstrækning på 18 måneder.

I skrivende stund har Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen lukket for udvidet 
videnkupon, men der er fortsat mulig-
hed for at søge basis videnkupon. Der 
er mere information på Forsknings- og 
Innovationsstyrelsens hjemmeside: 
www.fi.dk

Søg støtte til udvikling af din virksomhed
Videnkupon er en håndsrækning til små og mellemstore virksomheder.
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6. - 7. maj: 
Svejse- og NDT seminar og årsmøde, Koldingfjord.

10. - 13. maj: 
JOM 16/ICEW 7 conference, Helsingør. 

7. juni:
Virksomhedsbesøg hos Bladt Industries A/S 
i Aalborg.

17. – 22. juli: 
IIW 64th Annual Assembly and 
International 
Conference in Chennai, India. 
 
6. – 9. september: 
HI-Messe i Herning.

25. november: 
Julebanko.
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Tendenser inden for 
svejseteknologi. 
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Det sker:

USM Vision innovative, ultrasonic (UT) 
er et nyudviklet inspektionsudstyr fra 
GE Measurement & Control Solutions. 
Det åbner ifølge producenten for, at 
også specialister uden specifik UT 
træning vil kunne indhente præcise 
data og informationer om svejsninger 
på rørledninger.

Nyt system til inspektion af 
svejsninger på rørledninger

Vi inviterer hermed medlemmer af 
DSL/NDT Foreningen til at besøge 
Bladt Industries A/S i Aalborg. 

Bladt Industries er stålentreprenør 
med speciale i fremstilling af store, 
komplekse stålkonstruktioner til on- 
og offshore formål. Bladt Industries 
leverer hovedsageligt produkter til 
forretningsområderne Olie & Gas, 
vindenergi og Infrastruktur. Firmaet 
råder over en unik beliggenhed med 
store produktionsfaciliteter.

Besøget finder sted tirsdag den 
7. juni 2011 kl. 13.30 – 15.30.

Det omfatter en introduktion af Bladt 
Industries, rundvisning på virksomhe-
den og afrunding over en kop kaffe, 
hvor der er mulighed for at stille 
spørgsmål.

Antallet af deltagere er begrænset til 
30 personer.
Det er gratis for medlemmer af DSL og 
NDT Foreningen at deltage.
Tilmelding senest torsdag den 
19. maj 2011 til: 

DSL Sekretariat Monica Wenøe. 
Telefon: 40 61 30 90. 
E-mail: dslsvejs@post12.tele.dk

Virksomhedsbesøg hos Bladt Industries A/S
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I anledning af min runde fødselsdag den 12.maj i år inviterer jeg forhenværende stude-
rende fra Helsingør Teknikum og DTU, samt gamle kolleger og venner til reception.

Torsdag den 12. maj fra kl. 14 - 16 på Helsingør Rådhus, Stengade 59 i Helsingør. 

Gæsterne vil også få lejlighed til at hilse på deltagerne i den internationale JOM 16 
svejsekonference. Således er JOM 16 deltagerne, der kommer fra hele verden, på 
samme tid inviteret af Helsingørs borgmester til en rundvisning på det historiske rådhus.

Løwener har indgået samarbejde med 
finske Besteam omkring salg og ser-
vice af deres Bestis vippe drejeborde, 
som med et nyt design har en praktisk 
tilgang til montage og nedtagning 
af emner. Kapaciten er fra 400 til 
10.000 kg.

Håndbog om 
beskyttelsesgasser 
Den nye håndbog fra AGA er 
udarbejdet med henblik på at give 
den svejsende industri et nyttigt 
overblik over de beskyttelsesgasser, 
man kan anvende i forbindelse 
med de respektive svejseprocesser, 
herunder TIG og MIG/MAG 
svejsning.

På hjemmesiden www.aga.dk kan 
interesserede hente  yderligere 
information om håndbogen.

Osama Al-Erhayem fylder 70

Osama Al-Erhayem.

Værktøjsmaskiner 2011 blev holdt 
i Odense Congress Center fra 22. 
til 25. marts. Fagmessen var især 
koncentreret om CMC værktøjsma-
skiner, og her var der en del inspira-
tion at hente for virksomheder, der 
planlægger yderligere optimering af 
produktionen. Ifølge messechef Krista 
Kristensen nød messen stor opbakning 
fra industrien og blev besøgt af 4952. 
Derfor følger man op med endnu en 
fagmesse for værktøjsmaskiner i 2014.

God opbakning til fagmessen 
Værktøjsmaskiner

Drejebordets nye patenterede led-
konstruktion og dens tekniske udform-
ning åbner for en exceptionel lav 
arbejdshøjde og en stor tiltningsvinkel. 
Blandt fordelene ved Bestis nye vippe 
drejeborde fremhæver Løwener blandt 

Nyt agentur for vippe dreje borde
andet forkortet svejsetid med deraf 
følgende øget effektivitet, forbedret 
arbejdskvalitet og - for svejseren – 
muligheden for en ergonomisk mere 
korrekt arbejdsstilling.
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A/S ESAB, Telefon 36 30 01 11, mail: esab@esab.dk . www.esab.dk
STrEngTh through coopErATion

PowerCut™ 900 er en særdeles effektiv løsning til langt de fleste plasma skæringsopgaver 

inden for fremstilling, reparation, vedligehold og montage.

•	 høj effektivitet – hurtigere skæring øger produktiviteten

•	 Lav omkostning pr. skåret meter – en kombination af lang levetid på sliddelene og høj 

hastighed. 

•	 Tidsbesparende – meget enkel  at betjene og særdeles driftsikker 

•	 Lang levetid – robust udstyr, tåler hård behandling og udendørs brug

opnå  
forbedret 
driftsøkonomi


