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LEDER
Innovation er forudsætningen
Innovation er ikke noget vi taler om.
Det er noget vi gør. Men vi skal gøre
endnu bedre og mere. For det er selve
forudsætningen for den metalforarbejdende industris fortsatte eksistens.
Når vi taler om innovation, drejer
det sig om at udvikle noget nyt, der
kan bruges. Det er handling, der
skal kunne omsættes til indtjening.
Eller med andre ord – innovation er
nytænkning og udvikling af et nyt eller
et væsentligt forbedret produkt, en
proces eller en metode, som har værdi
for en kunde, og som dermed skaber
forretningsmuligheder.
Innovation er ikke et noget, den metalforarbejdende industri i dagligdagen
bruger ret mange ord på. Ikke desto
mindre er det hele forudsætningen for
industriens berettigelse i Danmark.
Helt grundlæggende er metalindustrien udsprunget af innovation, når
vi trækker linjen tilbage til tiden med
landsbysmeden, som løste opgaver for
de nærliggende landmænd og andre
forretningsdrivende. De forbedringer, der konstant udsprang af disse
opgaveløsninger, skabte den senere
industrialisering og udvikling videre
frem til det videnssamfund, vi lever af
i dag.
Metalindustrien er dermed selve
indbegrebet af innovation – og den er
grundlæggende for industrien. Det er
derfor nødvendigt i stigende omfang

at stimulere innovation som en bevidst
og styrket indsats i virksomheden.
Metalbranchen skal skærpe sine evner
for at innovere. Og det til trods for,
at det netop er en grundlæggende
kompetence. Udfordringen ligger
således i at udvikle og styrke de iboende kompetencer og få dem frem i
lyset. For det er den fortsatte fokus på
innovation, der sikrer virksomheden
– og som er forudsætningen for dens
fortsatte omsætning og indtjening. Det
modsatte – ingen innovation – ville
dermed og måske lidt hårdt trukket op
være lig med nedgang og afvikling.
En aktuel undersøgelse fra Danmarks
Statistik viser, at innovationen først
og fremmest bliver skabt af virksomhedernes egne medarbejdere
og ledere, og det sker ofte i et tæt
samarbejde med kunden. Det giver
derfor rigtig god mening at styrke
innovationsevnen internt i virksomheden.
At sætte sig i kundens sted
Innovation skal skabe værdi for kunden. Det betyder, at der kræves stor
fokus på kunden for bevidst at styrke
innovationsevnen i virksomheden.
Man må stille de gode spørgsmål,
som flytter fokus fra virksomheden og
over til kunden. Det kunne eksempelvis være:

•
•
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På hvilken måde kan vi forbedre
vores produkt, så det giver mere
værdi for kunden?
Hvilke flaskehalse eller kritiske
områder har kunden, og hvordan kan vi hjælpe med det?

Svarene på sådanne spørgsmål
kan findes ved at
spørge kunden
eller ved at foretage nærstudier
hos denne. Det
giver input til at
forbedre virksomhedens produkter, Jani Lykke Methmann,
DS
processer og
Håndværk & Industri
metoder. Konklusionerne forfines
og forbedres
ved nærmere drøftelse og udredning,
hvorefter konkrete handlinger igangsættes, og der er skabt nyt forretningsgrundlag.
Enhver virksomhed kan styrke sin konkurrenceposition gennem innovation.
En underleverandør kan besøge sin
kunde og studere flow i produktionsanlægget – se nærmere på, hvordan
emnerne bliver bestilt og på, om der
er mulighed for en optimering. Man
kan se nærmere på, hvordan emnerne
bliver leveret i forhold til produktionen og på, hvordan de videre bliver
håndteret derfra. Kan processen ved
modtagelsen optimeres? Hvor i selve
produktionsprocessen indgår emnet,
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Svejsning

uden
Sikkerhed
Kompromis
Komplet sikkerhedssystem til Svejsere
Vi introducerer den seneste svejseskærm i Speedglas 9100
serien - komfortabel svejsebeskyttelse til arbejde i meget krævende arbejdsmiljøer.
3M™ Speedglas™ 9100 MP (Multi-Protection) - svejseskærm
©3M 2012. All Rights Reserved

kombineret med sikkerhedshjelm og turbodrevet åndedrætsværn samt mulighed for montering af Peltor™ høreværn.
Se www.speedglas.dk for yderligere oplysninger.

3

Svejsning
og hvordan kan denne optimeres?
Mulighederne er der og de er mange.
Men det helt centrale er, at man formår at sætte sig i kundens sted. Det er
kunden, der skal opleve en værdi, og
det vil han gerne betale for.
At være åben
En anden faktor, der er central for at
styrke innovationsevnen, er åbenhed.
Tag imod enhver form for inspiration,
der kan tilfalde virksomheden. Det
kan være ved at ansætte studentermedhjælpere eller videnpiloter, indgå
i projekter eller netværk med andre
virksomheder, samarbejde med kolleger, leverandører og interessenter i
branchen og meget andet. Lyt, spørg
ind og sæt det i perspektiv i forhold til
eget forretningsområde.
Det er meget tydeligt, at de virksomheder, som formår at sætte sig i kundens
sted, og samtidig har en meget åben
kultur i virksomheden, er de, der formår at skabe de bedste resultater.

Innovation er ikke
den eneste faktor
Danmark bliver aldrig et billigt
produktionsland – hvilket ydermere
nødvendiggør, at vi skaber og dyrker
innovationen i virksomhederne. Lidt
forenklet kan man sige, at den forskel,
der er mellem vores lønomkostninger
og de billigste produktionslande, primært kan retfærdiggøres ved evnen til
innovation. Så medmindre vi selv tror
på, at vores lønomkostninger vil falde
fremover, så har vi til stadighed en
udfordring i at styrke vores innovationsevne.
Af Jani Lykke Methmann,
direktør for DS Håndværk &
Industri

Prober og UT til rene
kineserpriser!

NDT

Ring eller mail for uforpligtende tilbud.

FOXDAL NDT

Be “Sirius” about your probe
Se mere på www.foxdal.com
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Høj kvalitet
Lav pris

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

TÆND I TRYK I SVEJS

Myte eller maskine
Sigma Galaxy 400 giver svejsning en
anden dimension.
Den computerstyrede IAC™-funktion
(Intelligent Arc Control) giver en 100%
stabil og fokuseret kort lysbue, koldere
svejsning, lavere heatinput og mindre
deformation. Og desuden gør
maskinens lavere strøm- og gasforbrug
den økonomisk og miljømæssigt
ansvarlig.

Med IAC lægges der hurtigt rodsømme i faldende
svejsning. Hastigheden er væsentlig forøget i forhold til
traditionel stigende svejsning.g.

Migatronic A/S
Tel +45 96 500 600 • www.migatronic.com
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Svejsning

Dansk produktion
skal styrkes
Globaliseringen har sat vores del af verden under pres. En årsag er den
magelige accept af mantraet ”work smarter – not harder” som garant for fortsat
vækst. Et mantra, der blev til under højkonjunkturen i den vestlige verden.
Virkeligheden er imidlertid, at produktion og vareudveksling finder sted i
internationale netværk, hvor det ikke er tilstrækkeligt at være ”smart”.
Af Ove Poulsen, administrerende direktør for LORC og
bestyrelsesformand for det
kommende Lindoe Welding
Center A/S
Begrebet viden er blevet pustet op.
Men det drejer sig om, hvad man
kan og gør med den viden, man
har. Fremtiden ligger nemlig i det, vi
gør og kan med den solide viden, vi
besidder. Bundlinjen er, at værdier
bliver skabt, hvor dygtige mennesker
arbejder hårdt og beslutsomt mod fælles mål. Og de, der gør, har muligheden for at begå sig i en stadigt mere
globaliseret verden.
Parterne bag nyt brohoved i
kampen for øget dansk produktivitet
Det er på denne baggrund med en vis
stolthed, at LORC og FORCE Technology i samarbejde har etableret et
nyt brohoved i kampen for at opnå
øget produktivitet i Danmark. Parterne
danner et nyt selskab, Lindoe Welding
Center A/S (LWC) med den opgave
at etablere en udviklingsplatform for
avanceret høj-effekts lasersvejsning.
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Parterne bag LWC har forskelligt
udgangspunkt. LORC er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at
katalysere erhvervsmæssig udvikling
på Nordfyn med udgangspunkt i den
betydelige infrastruktur på Lindø Industripark (LIP), der tidligere dannede
ramme om bygning af skibe. Således
er offshore industrien stærkt repræsenteret i LIP. En industri, der er karakteriseret af bearbejdning af sværgods
- herunder svejsning.
Force Technology (FT) er et internationalt orienteret GTS Institut, der besidder en state-of-the-art viden om og beherskelse af svejseprocesser. Som en
del af denne palette af kompetencer
har FT en spidskompetence inden for
lasere til svejseprocesser, et område
hvor FT har prominente internationale
kunder fra krævende industrier - eksempelvis rumfartsindustrien.
Vide perspektiver for nyt fiberlaser system
Med udgangspunkt i støtte fra private
fonde og offentlige tilskud er det
lykkedes at etablere en så betydelig
indskudskapital, at LWC som det

første kan tage
fat på udviklingen
Ove Poulsen
af et perspektivrigt lasersystem,
nemlig en 30 kW fiberlaser.
Det svarer til effekten af 15 Nilfisk
støvsugere, og lyder måske ikke af noget særligt. Men sammenholdt med en
fiberlasers evne til at levere energien
fokuseret i en prik på få tiendedele
millimeter, taler vi om noget næsten
uvirkeligt. Således kan 4 cm jern
svejses 10 gange så hurtigt som med
traditionelle svejsemetoder.
Nyt lasersvejse-netværk i
Østersøregionen
LWC har til formål at udvikle metoder
og teknologier til industriens primære
spillere, ligesom der vil blive etableret
avancerede uddannelsesaktiviteter
omkring LWC fiberlaser. Det helt
entydige mål er at sprede teknologien
til dansk erhvervsliv, således at de kan
fastholde og styrke deres evne til at
konkurrere.
I tillæg hertil vil der komme avanceret
industriel forskning og udvikling. Her

Svejsning
har LWC allerede etableret gode
samarbejdsrelationer til Syddansk Universitet (SDU) ligesom LORC - og LWC
- står som initiativtager til etablering
af et lasersvejse-netværk i Østersøregionen.
Vil bidrage til at sikre lønsomme arbejdspladser i Danmark
Placeringen på Lindø er historisk:
At bygge skibe var en højteknologisk udfordring – og dermed lig de
spændende udfordringer som LWC
har foran sig. Det glæder os, at de
første virksomheder allerede har vist
interesse for LWC, og som kommende
bestyrelsesformand for LWC ser jeg
frem til, sammen med mine nye bestyrelseskolleger, hurtigt at løbe LWC
i gang. For her er et uopdyrket forretningsområde med stort potentiale,
der som sideeffekt har den fordel at
kunne sikre produktionslønsomhed og
arbejdspladser i Danmark.

NYHED

Besøg os på DSL/NDT
årsmødet på Koldingfjord
den 11. maj 2012

Olympus Danmark A/S • Tempovej 48-50 • 2750 Ballerup • tlf 44 73 47 00 • industri@olympus.dk • www.olympus.dk

Svejsning

Underleverandør
går nye
innovative veje
Blunico A/S er en af de danske industrivirksomheder, der oplever
øget konkurrencekraft gennem sin satsning på ny avanceret
teknologi inden for svejsning og skæring.
Af Birthe Lyngsø
Som første underleverandør i den
metalforarbejdende industri begyndte
virksomheden Blunico A/S for et
par år siden at indkøre YAG laser
svejsning i sin produktion i form af en
Trulaser Robot fra Trumpf.
Administrerende direktør for Blunico A/S,
Bo Ulsøe.

”Vi taler om en maskine til små 6 millioner kroner, så den er klart dyrere i

timen end en smed, når man betragter
det isoleret. Men det er en spændende teknologi, der åbner for mange
nye muligheder,” siger Blunico’s direktør Bo Ulsøe.
Før virksomheden traf den endelige
beslutning om at investere i den nye
Yag laser, var man da også gennem
en lang række overvejelser, lige som
flere tests blev gennemført.

DU SKAL CE-MÆRKES
INDEN 2014!

Bliver du klar til den 1. juli 2014?
Fra den 1. juli 2014 er det et lovkrav, at konstruktionskomponenter i stål og aluminium, der indgår i byggeri skal være CE-mærket. Og din
virksomhed skal certificeres for at udføre mærkningen. Er du ikke allerede i gang med processen, er det på høje tid at gå i gang, så du er
sikker på at leve op til lovgivningen, når den træder i kraft. DS Certificering er bemyndiget organ i henhold til byggevaredirektivet, og vi
fører dig kompetent og effektivt gennem hele processen. Book et uforpligtende møde nu på 72 24 59 00.
DS Certificering er leverandør af certificeringer, godkendelser, screeninger, andre former for audit og kurser til danske virksomheder nationalt og internationalt.
Vi har over 25 års erfaring med at styrke vores kunders konkurrenceevne og skabe merværdi.
Vores innovative behovs- og løsningsorienterede produkter baserer sig på danske og internationale standarder og best practice.

www.dscert.dk/staal
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Svejsning
Der blev blandt andet lavet sammenlignende forsøg, hvor samme type
emne blev svejst med virksomhedens
hidtil anvendte manuelle tig svejsning
og med den nye Yag laser teknologi.
Forsøgene viste, at det med den
manuelle tig svejsning tog 25 minutter at svejse emnet op. Herefter gik
der yderligere 25 minutter med at
lave finish på emnet og rette det op.
Til sammenligning var det samlede
tidsforbrug på at fremstille emnet 90
sekunder med Yag laseren.
”Fordelene ved at indkøre denne
teknologi var dermed så oplagte, at
vi endte med at tage springet,” siger
Bo Ulsøe.
”Ud over selve svejseprocessen har vi
også lagt stor vægt på de besparelser, vi kan opnå i forbindelse med den
efterfølgende bearbejdning af emnet,
som er overflødig med Yag laseren.
Ved nogle af de traditionelle svejseprocesser er dette ofte en af udfordringerne, fordi emnet bliver tilført for
meget varme. Modsat har man med
YAG laseren en meget koncentreret
energikilde, hvor varmepåvirkningen
er ganske minimal og sker på et meget lille område.
Omsætningen er øget
Summen af det hele er, at vi er blevet
langt mere konkurrencedygtige. Vi kan
levere et produkt til kunden, der er 30
pct. billigere. Og i tillæg hertil kan
vi med de automatiserede processer
garantere en ensartet kvalitet hver
gang. Selvom der er tale om en stor
investering i ny teknologi har det ikke
desto mindre vist sig at gå lige op, i
og med at vi kan køre besparelsen, vi
opnår, ud til kunden. Dermed står vi
stærkere på markedet og oplever en
markant øget omsætning.”
Teknologien
baner vejen for at komme
tidligere ind i processen
Ifølge Bo Ulsøe er det også en
afgørende faktor, at laser teknologien
giver dem mulighed for at kunne sammensætte konstruktioner på en ny og
anderledes måde.
”For os har det betydet, at vi kan
komme med ind allerede i udviklingsog designfasen hos kunden. Vi kan

sige, at hvis man designer på den og
den måde, vil emnet være egnet til
lasersvejsning, og det vil medføre, at
kunden opnår den største besparelse.
På denne måde står vi rigtigt godt
som underleverandør. Vi har formået
at opbygge et langt tættere kundeforhold end tidligere, når vi kan være
med til at præge produktet tidligt i forløbet og få nogle innovative løsninger
med ind over.
For kunden betyder det, at man kan
komme på markedet med et endnu
stærkere produkt, som samtidigt er
billigere at få fremstillet. Det er med
til at skabe øget efterspørgsel, og så
betyder det for os, at vi får endnu
flere ordrer. Så det er kort sagt en ren
win win situation,” siger Bo Ulsøe, der
vurderer, at det nok er på dette plan,
de har høstet den største gevinst ved
at investere i nye laserteknologi.

Blunicos satsning på ny, avanceret
teknologi har bidraget til at styrke
konkurrencekraften. Her virksomhedens
Trumpf Trulaser Robot 5020.

Perfect welding
by NST
Nittetsu sømløs
rørtråd
Keramisk
backing
INOX høylegert
tilsettprogram

Repræsentant
i DanmarkAS
Norsk Sveiseteknikk

Ring Bæk Welding
Tel: aps:
+47 2068
99 274915
80 00

baekagentur@get2net.dk
E-mail: nst@nst.no
Norsk
Sveiseteknikk
AS,
Tel
+47 32 i78Danmark
85 99
Se www.nst.no for repræsentanter
Mer informasjon på www.nst.no
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Svejsning
Helt generelt mener jeg, man som
virksomhed skal have vilje til at tænke
i nye baner for at klare sig. Og det
er min erfaring, at en del danske
virksomheder har formået at opbygge
fokusområder, som de er højt specialiserede inden for. Mønstret i dag er
da også, at langt de fleste danske
virksomheder, der formår at klare sig i
den hårde internationale konkurrence
er karakteriseret ved at have fundet et
nicheområde, som de har opbygget
stor ekspertise inden for.
Og for at vende tilbage til vores
virksomhed, så mener jeg, at vi både
inden for svejsning og skæring ligger
helt fremme.
Fordel at have alle
processerne ved hånden
Inden for skæring har vi f.eks. tilsvarende valgt at satse innovativt, idet vi har
suppleret vores 2D laserskærer til skæring af flade plader med en avanceret
Trumpf 3D laserskærer, der er i stand til
at skære allerede formede emner, siger
Bo Ulsøe, der videre fremhæver, at de
lægger vægt på at have alle processer
til metalforarbejdning på fabrikken.

Her er udstyr til overfladebearbejdning, pladebearbejdning, drejning,
fræsning, bejdsning osv. Det har givet
os en værdifuld fleksibilitet, som gør,
at vi til enhver tid vil kunne levere op
mod kundernes ønsker. Nogle har
f.eks. rimeligt høje finish krav, andre
ligger i et mellemniveau og andre
igen ligger lavere. Alt dette kan vi
uden problemer gå ind og styre.
At have alle processerne samlet i
huset betyder også, at vi f.eks. i
forbindelse med Yag Lasersvejsning
hurtigt selv kan lave de nødvendige
fiksturer og dermed opretholde hurtige
skift mellem de forskellige serier
uanset seriernes størrelse og emnernes
kompleksitet.
Stor variation i
produktionsflowet
Vi er typiske som underleverandørvirksomhed ved at have kunder i en
række forskellige sektorer. Når det
er sagt, er der dog en tendens til, at
langt de fleste emner, vi fremstiller, er
til fødevareindustrien, medicinalindustrien, hospitalssektoren og tilsvarende
områder, hvor vi bliver mødt med me-

Virksomheden har lagt vægt på at råde over alle processer i metalforarbejdningen for at
kunne køre en hurtig og fleksibel produktion.
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3D laserskæring med en Trumpf TLC Cut
5 tillader, at man kan skære allerede
formede emner.

get høje krav til kvalitet og leveringssikkerhed.
I tråd med det innovative, der var
udgangspunktet, fremhæver Bo Ulsøe
videre, at Blunico også har været en
af aktørerne i et innovativt projekt
under højteknologifonden, hvor de
i et længerevarende samarbejde
med blandt andet Århus Universitets
Ingeniørhøjskole var med i forbindelse
med udviklingen af et nyt avanceret
hospitalsudstyr til brug i kræftbehandlingen.

Vindere er ude efter det
bedste materiale

Den som vil vinde skal kunde sætte sin lid
til godt materiale, som giver dig et forspring
over for konkurrenterne.
Ud fra dette synspunkt udvikler og leverer
Valk Welding svejserobotsystemer og udstyr
og materialer til metalindustrien. Samtlige
Valk Weldings kunder hører alle til de mest
fremgangsrige virksomheder i branchen.
Er du også interesseret i at automatisere din
svejseproduktion og samtidig opnå et højere
udbytte? Ring til Valk Welding!
Valk Welding DK A/S
Tel. +45 6442 1201
info@valkwelding.com
www.valkwelding.com
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Svejsning

Højproduktiv
pulversvejsning

Integrated Cold Electrode - ICE™ er en pulversvejseproces fra ESAB, der
åbner for øget nedsmeltningsydelse med bevaret strækningsenergi.

Af Hannes Raudsepp, ESAB
Global Automation
Pulversvejsning med tilsætning af
koldtråd er ingen ny teknik for at
øge produktiviteten. Der findes i dag
forskellige løsninger på markedet med
forskellige anvendelsesområder.
Karakteristisk for disse løsninger er,
at man i en given vinkel fra siden
tilsætter koldtråden, så den afsmelter
i lysbuen. Udfordringen er at bevare
en stabil proces. Hvis man af en eller
anden grund ændrer tråd stick-out
eller lysbuen, så resulterer det i, at
smeltepositionen for koldtråden også
ændres. Alle ændringer, der påvirker
lysbuen, vil således have indflydelse
på svejseprocessen.
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Det kan i et produktionsforløb godt
være lidt af en udfordring at opretholde stick-out og fugeforberedelsen, og
processen vil sjældent være tilstrækkelig robust til at kunne fungere.
Integrated Cold Electrode
Ser man på nedsmeltningsydelsen, så
er twin-arc svejsning den mest produktive løsning med én strømkilde.
Twin anvender to tråde i samme
kontaktmundstykke, som er tilsluttet én
strømkilde.
Med ICE™ er denne løsning ført skridtet videre. Koldtråden er placeret midt
imellem de to tråde og parallelt med
svejseretningen. Koldtråden er isoleret
fra de to strømførende tråde. Den bliver fremført af en særskilt trådmotor,

der bliver kontrolleret uafhængigt af
de to andre tråde. Koldtråden afsmeltes ved hjælp af overskudsenergien fra
de to varme tråde i lysbuerne.
Processtabilitet
Når man integrerer koldtråden i
samme kontaktmundstykke, placerer
den parallelt og afsmelter den i de to
lysbuer, bliver stabiliteten i processen
mærkbart øget. Vores test viser, at
processen bliver roligere og lettere
at kontrollere med tilsat koldtråd.
Smeltepositionen for koldtråden
tilpasser sig lysbuerne - også selvom
processen udsættes for ændringer
i lysbuerne eller stick-out. Fordelene ved at integrere koldtråden er

Svejsning
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OVI

Välkommen till Sveriges stora mässa
med svets och fogningsteknik
i centrum. Här finns allt för dig som
vill ha koll på det senaste i branschen.

mediaspjuth.se
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Svejsning
mange. Først og fremmest åbner det
for en udvidelse af procesvinduet og
anvendelsesområdet. Nogle af de nye
muligheder bliver beskrevet nærmere i
det følgende.
Uændret strækningsenergi
Vurderet i forhold til nedsmeltningsydelsen er pulversvejsning fortsat den
mest produktive svejseproces. Men
som ved alle andre svejseprocesser vil
strækningsenergien sætte grænser for,
hvor produktive vi kan være. Strækningsenergien, som grundmaterialet
tåler, vil altid sætte en øvre grænse
for, hvor effektivt vi kan svejse.
Imidlertid behøver den totale strækningsenergi i processen ikke at blive
forandret for at kunne opnå øget nedsmeltningsydelse med ICE™ processen.
Forklaringen ligger i, at overskudsenergien i processen bliver udnyttet til
dette. Med uændret strækningsenergi
kan man med ICE™ øge nedsmeltningsydelsen op til 50 % i forhold til
twin-arc processen, mens der i forhold
til singleprocessen er tale om en
øgning på op til 100 %. Den højest
tilgængelige nedsmeltningsydelse med
ICE™ og én strømkilde er i dag 34
Kg/time.
Sammenligning af
pulversvejseprocesser
De gule streger i det viste diagram
markerer den øvre grænse for svejseprocessen. En øvre grænse, som i
dag anvendes i visse applikationer.

De grønne streger viser nedsmeltningsydelser, som de ofte anvendes,
og de viser, hvad der beskrives som
en komfortabel zone for de fleste applikationer.
ICE™ processen kan i visse applikationer erstatte tandemløsninger, der
behøver to strømkilder, mod kun én
med ICE™.

fylde en fuge med færre strenge end
tidligere. Sammenligner man ICE™
processen med twin-arc og øger nedsmeltningen med 50 %, mindskes energiforbruget med 33 % for den færdige
svejsning. Og sammenholdt med en
singleproces, øges energibesparelsen
yderligere. Den konkrete besparelse
vil afhænge af fugegeometrien.

High Deposition Root
Den stabiliserende effekt, som ICE™
processen har, bevirker at man kan
svejse højproduktivt i rodstrengen.
Med ICE™ i en tandem opstilling og
med en single tråd først, vil man med
processen opnå en dyb indtrængning
samtidig med, at man kan opretholde en høj nedsmeltningsydelse.
Indtrængningsprofilen bliver ændret
med ICE™ processen, og størkningsfronten ændrer retning mod toppen
af svejsningen. Dette bevirker, at man
kan styre indtrængningsprofilen på en
ny måde.

Dertil kommer, at man i ICE™ processen vil kunne udføre hele svejsningen
med færre strenge end tidligere,
hvilket vil resultere i en besparelse i
flux forbruget. Flux forbruget bliver op
til 20 % mindre med samme strækningsenergi.

De øgede nedsmeltningsydelser kan
udnyttes til at øge fremføringshastigheden, til dels som følge af den stabiliserende effekt, som ICE™ giver. Og
dette er igen en fordel i produktionen,
når svejsehastigheden sætter grænsen
for produktiviteten.
Sparet energi og
sparet forbrug af flux
Eftersom strækningsenergien og
den tilførte energi ikke ændres med
øget nedsmeltningsydelse, kan man

Flat Cap Control
Med Flat Cap control (lav dækstreng)
opnår man øget holdbarhed, mindre
bearbejdning og lavere omkostninger
til tilsatsmaterialer. En lav dækstreng
gør det også lettere for rullebukke
at håndtere arbejdsemnet ved en
rundsvejsning, når det passerer langsømmen. I ICE™ gøres dette ved at
ændre tilsætningen af koldtråd uden
at ændre strækningsenergien eller de
aktive parametre i processen. Dette
bevirker, at højden på dækstrengen
kan justeres på en enkelt måde af
operatøren under den igangværende
svejsning af dækstrengen.
ICE™ byder på som nævnt på mange
nye muligheder ved pulversvejsning.
Fordelene, man kan opnå, afhænger naturligt nok af størrelsen på de

En strømkilde
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Øvre grænse for svejseprocessen
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Diagrammet sammenligner nedsmeltningsydelsen for forskellige pulversvejseprocesser.
De gule streger markerer den øvre grænse for svejseprocesserne.
Det grønne område viser, hvilken nedsmeltningsydelse svejseprocesserne som oftest anvender og hvilke områder, de forskellige
applikationer kan klare.
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Svejsning

EKSEMPEL
25mm S355NL
Symmetrisk X-fog 60°,
Ret kant 5 mm.
Kontinuerlig MAG
hæftesvejs ca 5 mm,
gennemsvejst.
Tandem Single 4mm
DC+, ICE 3*2,5mm AC.
Charpy-V -40°C
Strækningsenergi 3,2 kJ/mm
Fremføringshastighed
100cm/min
Nedsmeltningsydelse:
1. 39,6 kg/h
2. 30,2kg/h
Indtrængning: 14 mm
Cap højde: 0,5-1 mm

forskellige applikationer. Men langt de
fleste segmenter og applikationer vil
opleve fordele med ICE™ processen,

uanset om man vil øge sin produktivitet, investere i ny udrustning eller
sænke sine produktionsomkostninger.

Bestil dine forbrugsvarer online på NDTShop.dk

Svejsemålelære

Hårdhedsmåling

Ultralyd

Visuel

x2
Lagtykkelsesmåling

Tykkelsesmåling

www.NDTShop.dk

UV-Lamper

•

x4

x6

Penetrant/Magnetprøvning

www.DanskNDT.dk
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Brugerdrevet innovation
kommer til overfladen
Fra research via brugerinddragelse til faktiske produkter.
Af produktchef Torben
Henriksen, Migatronic A/S
Tidligere tiders teknologier og smarte
features kunne altid ses helt fremme
på brugerfladen – et væld af knapper
og streger, der på bedste vis skulle belære den gode svejser om, hvorledes
udstyret skulle anvendes. Det var som
om, alting var blevet vrangvendt i en
sådan grad, at alle kunne se de kløgtige ingeniørers livsværk. En god idé
på tegnebrættet, og det blev straks til
en knap på fronten af svejsemaskinen.
De mange knappers tid er passé. I
dag skal produkterne være selvforkla-

rende, enkle og ikke plastret til med et
væld af multifarvede knapper, der blot
forvirrer svejseren.
Udvikling med værdi for
brugerne
Brugerdrevet innovation er mantraet,
eller i betjeningsregi benævnt designantropologi, hvor der bliver udviklet
i øjenhøjde med værdi for brugerne. I
sidste ende gerne som synlig virkelighed nederst på dobbeltstregerne, så
også revisoren kan få øje på resultatet.
Visioner er lettere at beskrive end den
praktiske disciplin, det er at ramme
plet med nye produkter. Første overvejelse er klart at definere målgruppen,
forstå den, og undlade at skøjte hen
over de særegne behov, der kendetegner enhver branche - uden undtagelse.
Øjebliksbilledet her og nu må ikke
fylde for meget, da det ofte blot vil
fremelske jævne produkter, hvor der
ikke spottes nye trends og indbygges
nye funktioner, som svejseren ikke vidste, han ville få brug for. Kunsten er med substantiel indsigt i brugsmønstre
- at være med til at definere fremtidens
produkter og derigennem skabe værdi
helt fremme hos slutbrugeren. Først
når virksomhedens nye produkter
efterfølgende kopieres og efterlignes,
ved man, at succesen er en realitet.

Torben Henriksen,
Migatronic A/S
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Ludwig Wittgenstein, en østrigsk
filosof, udtalte engang: ”If a lion could
speak we would not be able to understand it”. Kort sagt, man skal have
samme udgangspunkt for at kunne
kommunikere med hinanden, og da
mennesker og løver lever vidt forskellige liv, vil de ikke være i stand til at
forstå hinanden. Løvens tale vil derfor
ikke give mening; dette kan direkte
overføres til opmærksomhedspunkter i udviklingssammenhænge med
fx udviklere/designere og brugere.

Igennem mange år har ingeniører
på alle plan i bedste mening udviklet
produkter til ligesindede på samme
høje teoretiske niveau. Brugerne, som
oftest er supergode praktikere, er ikke
altid enige i, hvad de ser. Og risikoen
for at de fravælger produkterne er
overhængende, hvis de ikke ved første
øjekast rammer lige i solar plexus.
Lyt til hverdagseksperterne
Brugerinddragelse er kodeordet. Hver
enkelt fase i et udviklingsprojekt har
sine hverdagseksperter
som interessenter. Eksempelvis når
betjeningspanelerne skal designes,
inddrages altid svejsere, montører
og industridesignere i et tæt parløb,
hvor interviews og videoafdækning
af livet i svejseværkstedet er en vigtig
bestanddel. På baggrund heraf træffes beslutning om, hvorledes designet skal udfolde sig i slutproduktet.
Skrækscenariet er, at man forsøger
at tilfredsstille alle på én gang. Dette
vil garanteret ende med, at ingen vil
elske resultatet fuldt ud. Det er billedligt som med fusionen: En motorsejler
– den kan både sejle for motor og for
sejl, men gør ingen af delene helt så
godt som de dedikerede modeller.
Hurtigere svejseprocesser
I svejsebranchen er trenden på vore
breddegrader at transformere langsomme svejseprocesser til hurtigere
og mere produktionsgunstige. Et godt
eksempel er MIG svejsning, hvor markedet produktmæssigt deler sig i to
grupper. Svejsemaskiner, der svejser
i eksotiske materialer med puls og
anvender avancerede maskiner med
mange muligheder, og den gruppe
der p.t. konverterer fra gammeldags
teknologi med trinregulerede maskiner
til enkle MIG invertere. Den sidste
gruppe udgør flertallet af brugere, og
de har fået øje på de mange muligheder, som inverterteknologien bibringer
i form af bedre svejseperformance,

Svejsning
mindre energioptag og fremtidssikring
til nye materialer. Takket være mulighed for ilægning af ny software, a la
chiptuning kendt fra autobranchen,
fremtidssikres moderne maskiner i
dag, så de teknisk fremstår som nye i
mange år.
Nyeste trend inden for betjening af
enkle MIG invertere er blandt andet,
at betjeningsprincippet er overført
efter præcis samme brugs- og betjeningsmønster som gammelkendte
trinregulerede MIG maskiner. Det gør,
at tankesættet hos brugeren fra første
søm allerede er tunet ind og virker helt
forståeligt. Derved bliver indførelse
af ny teknologi ikke en tidsrøver, der
kræver lange og trættende brugermanualer, men et tiltag, der modtages
positivt og uden irriterende igangsætningsproblemer.

Svejsning_august-2010

16/08/10
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Her to eksempler på
fremtidens enkelhed i
betjeningen.

Side 1

Nordisk Svejse Kontrol A/S blev stiftet 01. 12. 2000
og er i dag en af Danmarks førende leverandører af
prøvning, inspektion, svejseteknisk rådgivning samt certificering.
Godkendelser:

Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til ikke destruktiv testning under DANAK med reg. Nr. 445.
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. Nr. 3007.
Nordisk Svejse Kontrol A/S har Part 145 godkendelse til fly med godkendelse nr. DK.145.0081.
Personalet i Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt til at udføre ikke destruktiv prøvning samt
personcertificering i henhold til PED.

Vi rådgiver indenfor:

1. Løsninger af svejsetekniske problemer med udstyr eller metoder.
2. Udarbejdelse af specifikationer for svejsning.
NSK certificerer i henhold til DS/EN 287-1,
DS/EN ISO 9602-2, -3, -4 og -5 samt DS/EN 1418.
Vi overværer procedureprøver i henhold til
DS/EN 15614 og andre standarder.

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

Nordjylland:
Nørredybet 1 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 2061 0559

Midtjylland:
Tlf. 8636 7400

Sjælland:
Tlf. 2567 5371
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Dokumentation er et krav
Som leverandør af en række produkter som
ultralydsfejlsøgere og industrielle endoskoper ser
vi i dagligdagen hurtigt et mønster tone frem, når
det drejer sig om de krav og forventninger, man fra
brugerside har til et moderne NDT udstyr.
Af salgschef Jørgen Hilsøe,
Olympus A/S
Nogle af de parametre, brugerne naturligt nok har fokus på – her som i enhver anden sammenhæng – er ydelse,
kvalitet, service og pris. Tendensen er
også, at udstyret bliver stadigt lettere
at anvende – selv på ufremkommelige
steder. Og det skal kunne anvendes i et
råt, industrielt miljø.
I tillæg til dette er der i dag også
en tendens til, at vi i stigende grad
bliver mødt med ultimative krav om, at
udstyret skal kunne dokumentere de
givne fund.
Lad os tage et udstyr som f.eks.
ultralydsfejlsøgere. Her er det et must
fra brugerside, at de skal kunne lagre
information om den anvendte transducer og om apparatets indstilling under
brug. Samtidigt skal selve inspektionens data kunne overføres til PC for
senere analyse og arkivering.
I relation til videoendoskopet bliver
der desuden stillet krav om, at dato og

tid bliver vist, lige som
man skal kunne indtaste
tekst for at sikre bedre
sporbarhed.
Selvom moderne udstyr
giver mulighed for dokumentation, så er det
af hensyn til dokumentationskravet lige så vigtigt, at virksomheden,
der anvender udstyret,
har gjort sig en række
overvejelser omkring
kvalitetssikring.
Heri ligger blandt andet, at man forinden skal have overvejet og taget stilling
til en række forhold:

•
•
•
•
•
•

Hvorfor skal der inspiceres
Hvordan skal inspektionen foregå
Hvilken type udstyr skal man
anvende
Check af udstyrets indstillinger (tid,
dato, kalibrering)
Plan for adgang til inspektionsstedet
Plan for forløbet af inspektionen

•
•
•

Overvejelser omkring tegning,
målepunkter og tid
Klarhed over, hvilke data, der skal
lagres
Hvornår skal inspektionen gentages

Langt de fleste kunder har desuden en
forventning om, at man som leverandør
foretager en personlig instruktion i
udstyrets anvendelse, så betjeningen
af det bliver optimal og fejlfortolkning
undgås.

Efterlyser input om nye
tendenser fra NDT folket

Her fra NDT producenten Balteau, der var en af udstillerne
på den netop holdte NDT verdenskonference i Durban.
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16. – 18. april i år blev
18th verdenskonference
om NDT holdt i Durban,
Sydafrika. Til næste nummer af SVEJSNING vil
vi meget gerne have et
par tilbagemeldinger fra
denne spændende konference med henblik på
at kunne spotte nogle af
de seneste internationale
tendenser på NDT området. Også udviklingen
på det hjemlige marked
vil vi meget gerne følge

op på. Blandt andet fra svejse- og
NDT seminaret den 11. – 12. maj i
Kolding, og fra NDT udstillingen, der
finder sted parallelt hermed.
Har I som brugere eller producenter
nogle bud på nye NDT anvendelsesområder, eller har I input til nye teknologiske fremskridt på dette felt, hører
vi i redaktionen også meget gerne fra
jer med henblik på næste nummer,
hvor deadline er 20. maj.
BLY

Kempact RA
Tænd for den nye standard

Vi ses på Hotel Koldingfjord
den 11. – 12. maj 2012
Dansk Svejseteknisk Landsforening &
Dansk NDT Forening inviterer til seminar
Som i de foregående år er der lagt op til både inspirerende og informative foredrag samt diskussioner om nye tendenser og udviklingen inden for svejsning og NDT.

Kom og hør om bl.a.:
Status for EN 1090-1 og CE-mærkning.
Krav til svejsekoordinatorer i små og større virksomheder
Hvad gør vi, når gældende standarder eller specifikationer henviser til tilbagetrukne standarder?
v. Jørgen Hagelund, Dansk Standard
Udfordringer og erfaringer ved lasersvejsning i rustfri produktion
v. dir. Bo Ulsøe, B Rustfrit Stål A/S
Robotter til svejsning i lukkede rum
v. Flemming Jørgensen, Inrotech ApS
Europas mest moderne valsestol opført i Frederiksværk
Havvindmølleparker, fundamenter og transformerstationer
v. Rasmus Miller, DONG
Skolecertificering af svejsere – hvem kan få nytte og hvordan
v. Leif Andersen
NDT for svejsefolk
v. Jørgen Melchior, FORCE Technology
Phased Array Ultrasonic Inspection with 3-D Volume Corrected True-To-Geometry Imaging
v. Endety ApS
Kontaktfri magnetprøvning
v. HPT Hirsh Prüftechnik GmbH
Toldvæsenets mobile røntgenscanner til hele lastbiler
v. Klaus Hymøller, Skat
Hardangerbroen – erfaringer fra præfabrikation i Kina og montage i Norge
v. Martin Cederholm, MT Højgaard A/S
Revner i Storstrømsbroen – hvordan blev de fundet og hvad gjorde vi
v. Rambøll og FORCE Technology
Der tages forbehold for ændringer i programmet.
I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor alle de førende udstyrsleverandører og NDT-firmaer på det
danske marked præsenterer deres nyeste produkter og ydelser. Her vil være god mulighed for at netværke med kolleger,
kunder og leverandører.
Derudover afholdes henholdsvis årsmøde i NDT Foreningen og generalforsamling for DSL.

Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 11. og lørdag den 12. maj 2012 Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Denne tilmelding mailes eller faxes til:
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL			
Fax nr.:
Park Allé 345						Tlf.:
2605 Brøndby						e-mail:
Att.: Monica Wenøe					
web:

4326 7011
4061 3090
dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

Jeg er medlem af DSL og/eller NDT-Foreningen		

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

Firma: 	     					
Navn: 	     					
Adresse: 	     					
Postnr., by:	     					

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

Sæt kryds i de ønskede!
1a) Seminardøgn inkl. årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 11.-12. maj 2012)
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. 11.-12. maj 2012)
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 10. maj til fredag DKK 975,b) Ekstra overnatning lørdag den 12. maj til søndag DKK 975,-

3)

Tillæg for ledsager
Ledsager: DKK 650,-				
Ledsagernavn:      
Inkl. årsmiddag fredag aften, vin under middagen, overnatning og frokost

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.
Tilmelding til seminar/konference er bindende. Bekræftelse på tilmelding samt faktura fremsendes af DSL.

Sidste frist for tilmelding: 1. maj 2012
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CE-mærkning
Udførelsesklasser
Af ingeniør Niels Ovesen,
FORCE Certification A/S
I seneste nummer af SVEJSNING skrev
jeg overordnet om en række overvejelser, der er vigtige for virksomheden,
inden den giver sig i kast med CEmærkning af bærende konstruktioner
i stål og aluminium efter EN 1090-1.
Den første overvejelse var angivelsen
af ”udførelsesklassen”, og denne del
vil jeg i det følgende komme nærmere
ind på.
Hvad er udførelsesklasse
Den endelig bærende konstruktion
skal indplaceres i en udførelsesklasse
– eller sagt på en anden måde: De
påvirkninger, produktet bliver udsat
for og de konsekvenser et eventuelt
kollaps vil medføre, bevirker, at kravet
til kvalitetsniveauet under udførelsen

af produktet er gradueret. EN 1090-1
opererer med udførelsesklasse I til IV,
hvor udførelsesklasse I (engelsk EXC I)
indeholder de ”laveste krav” og udførelsesklasse IV har de højeste krav.
Udførelsesklassen bestemmes ud fra
følgende forhold:
• Konsekvensklasse – altså hvor store
konsekvenser har det, hvis konstruktionen falder sammen
• Anvendelseskategori – hvor og hvad
skal konstruktionen anvendes til
• Produktionskategori – hvad er konstruktionen bygget af og hvorledes
er den sat sammen
Fastlæggelse af udførelsesklasse
I anneks B i EN 1090-2 er det beskrevet, hvorledes udførelsesklassen
bestemmes for stålkonstruktioner, og
ligeledes findes tilsvarende bestem-

melser for aluminiumkonstruktioner i
EN 1090-3.
Helt forkortet skal virksomheden vurdere produktet som følger:
Indledningsvist skal konsekvensklassen bestemmes. Dette kan ske ud fra
nedenstående skema.
Efterfølgende bestemmes anvendelseskategorien SC1 eller SC2. SC2 er
konstruktioner, der er udsat for udmattelseslaster – eksempler broer og
kraner - eller høj eller middel seismisk
aktivitet, hvilket dog næppe er det
mest forekomne i lille Danmark.
Endelig bestemmes konstruktionskategorien som PC1 eller PC2. PC1 er her
ikke-svejste komponenter eller svejste
stålkomponenter med flydespændinger op til 355 MPa. PC2 er øvrige

Konsekvensklasse

Beskrivelse

Eksempel

CC3

Stor konsekvens med stor fare for tab af menneskeliv eller de økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser er meget store

Tribuner, offentlige bygninger, hvor følgerne af
svigt er meget alvorlige (f.eks. koncertbygning).
Se evt. flere eksempler i det nationale anneks
til Eurocodes (bygninger i flere etager, vejbroer,
tunneler, master, tårne m.v.)

CC2

Moderat konsekvens med fare for tab af menneskeliv eller de økonomiske sociale eller miljømæssige konsekvenser er betydelige

Boliger og kontorbygninger, offentlige bygninger, hvor følgerne af svigt er moderate (f.eks.
kontorbygning).

CC1

Lille konsekvens næsten uden fare for tab af
menneskeliv og de økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser er små eller kan lades
ude af betragtning

Landbrugsbygninger, som normalt ikke benyttes
af mennesker (f.eks. lagerbygning, drivhuse)
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Konsekvensklasse

CC1

CC2

CC3

Anvendelseskategori

SC1

SC2

SC1

SC2

SC1

SC2

Produktionskategori

PC1

EXC1

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3

EXC3

PC2

EXC2

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3

EXC4

Specielle forhold skal dog iagttages – se EN 1090-2/3

svejseprocedureprøvning
Krav til svejsekoordinator
Krav til inspektion og NDT, herunder acceptkrav

komponenter. Disse tre klasser og
kategorier sammensættes i ovenstående tabel til bestemmelse af udførelsesklassen.

•
•

Hvad medfører udførelsesklasserne
Bestemmelsen af udførelsesklassen har
konsekvenser for en række produktionsforhold – herunder:
• Materialecertifikater
• Sporbarhed for materialer og tilsatsmaterialer
• Mærkning af materialerne
• Tykkelsestolerancer og andre særlige egenskaber på materialerne
• Overfladebeskaffenhed
• Krav til svejseprocedurer og kvalifikation af disse, herunder krav til

For langt de fleste virksomheder i
Danmark vil det største problem være
at skulle vurdere, om produktet falder
ind under udførelsesklasse EXC2 eller
EXC3, idet jeg vil mene, at det er her
den største konsekvens for virksomhedens produktion vil ligge. Eksempelvis
er der for en række produkter under
udførelsesklasse EXC 2 ikke krav om
svejseprocedureprøvning, mens der
for udførelsesklasse EXC3 vil være
krav om dette. På samme vis er der
væsentlig forskel på kravet til svejsekoordinatorer, der arbejder med

produkter under EXC2 og EXC3.
Det kan dog næppe betale sig for
virksomheden at forsøge at ”slippe af
sted med” den laveste kategori, hvis
dele af virksomhedens produktsortiment falder under en højere udførelsesklasse. Dels vil det i den tidligere
artikel nævnte FPC-certifikat ikke være
gældende, og dels vil der skulle en ny
overvågning til fra det bemyndigede
organ. Denne overvågning vil skulle
udføres efter, at svejseprocedureprøverne er udført og svejsekoordinatoren
er efteruddannet. Og med de i vores
tid kendte og ofte strenge leveringstider vil det være svære betingelser at
stille sig selv senere.
Til gengæld vil en certificering til den
højeste udførelsesklasse medføre, at
lavere udførelsesklasser også er dækket af certificeringen.
Næste artikel følger i SVEJSNING 3
2012 og vil omhandle principper og
bedømmelse af virksomhedens beregninger – ITC.

Leasing - frigiv kapital

Nu kan du også lease dine svejsemaskiner
TransSteel 3500 Compact
svejsemaskine
Den luft- og vandkølede med
integreret trådfremføring.
Lækkert og ergonomisk design.
Kompakt og praktisk opbygning

Leasing DKK 1.079,- pr. md.
Se mere på www.loewener.dk - eller kontakt Helle Berthelsen,
tlf. nr. 43 200 375 - e-mail: hb@loewener.dk
Leasingprisen er ekskl. moms og er baseret på en specialpris, 20% udbetaling,
10% restværdi og 36 mdr. periode

			

			
			

			
			

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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Svetsen
Nr. 4/2011
Limning – från äggvita till epoxy.

Welding and Cutting
Nr. 6/2011
Arc Machines providing essential
remote welding at reactor sites.

Welding Journal
Nr.12/2011
Understanding Thermal Spray Technology.

Welding the unweldable.

Thermal spray basics are explained
and two new technologies emerging for the commercial market are
revealed.

Hälsa och arbetsmiljö vid limning.
Limgrupper – översikt.
Lättviktskonstruktion driver på.

The fundamentals of low-temperature
silver brazing.

limanvändning

Part 1: Principles and definitions.

Limning i fordonsindustrin.

Welding International
Nr.1/2012
Perspectives and characteristics of
high-quality LASER processes.

Testmetoder.
Transactions of JWRI
Nr.1/2011
Deep Penetration Welding with HighPower Laser under Vacuum.
Investigation of Interface Layer Failure
and Shear Strength of CMT Brazed
Lap. Joints in Dissimilar Materials.

Welding International
Nr.2/2012
Structural notch effect in steel-welded
joints.
Joining of ceramic materials using
niobium and niobium-based alloys.
Welding in the World
Nr.1-2/2012
Laser beam weldability of high-manganese austenitic and duplex stainless
steel sheets.
Visualization and optimization of
shielding gas flows in arc welding.
Effects of PWHT temperature on mechanical properties of High-Cr Ferritic
Heat-Resistant Steel weld metals.

Thermal spray is an ideal technology
for applying zinc, aluminium, and
their alloys to many different steel
structures for corrosion protection.
Manual Keyhole Plasma Arc Welding
with Application.
An experimental system is introduced
that uses a sensor-controlled plasma
arc welding process to join pipe.
Welding Journal
Nr.1/2012
Recent Advances in Solid-State Joining
of Aluminium.
A new solid-state welding process
that uses a filler metal addresses
heat-affected zone problems that may
arise with gas metal arc welding of
aluminium.
Joining aluminium Sheet in the Automotive Industry – A 30 Year History
An overview of joining technology in
the automobile industry touches on
resistance welding mechanical fasteners, and ultrasonic welding.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Using Thermal Spray Coatings for
Corrosion Control.

Svejsning

Nyt i branchen:

Svejseskærmen beskytter
både hoved og åndedræt
3M har lanceret en ny svejseskærm,
der har integreret beskyttelse af hoved
og åndedræt. I forbindelse med design og udvikling af den nye skærm,
Speedglas 9100 MP, interviewede
producenten et stort antal svejsere,
der alle arbejdede i fysisk rå og krævende miljøer, hvad enten det nu var
offshore på boreplatforme eller havvindmøller, på skibsværfter, opgaver
med brobygning osv.
Resultatet er herefter blevet en skærm,
der på én og samme tid fungerer
som effektiv beskyttelse af hoved og
åndedræt. Samtidig er den designet,

så den er velafbalanceret og sidder
præcis som den skal uden at føles
trykkende, uanset svejseren har visiret
oppe eller nede. Udsynet er godt til
alle sider, og man kan med enkelte
klik indstille skærmen, så den passer
individuelt.
Med hensyn til åndedrætsværnet er
skærmen udstyret med 3M’s Adflo,
der har en beskyttelsesfaktor 500.
Dermed rangerer den nye skærm i
den såkaldte TH3 kategori, der er
højeste klasse, hvor vi taler om åndedrætsbeskyttelse.

Skærmens topstykke er designet i et
specielt udviklet materiale, der modstår kraftige varmepåvirkninger, og
dens visir er udformet, så det beskytter
svejseren mod højhastighedspartikler,
selv i omgivelser med ekstreme varme
eller kuldepåvirkninger.

Ny fleksibel transducer
Phoenix Inspection Systems Ltd har udviklet en ny serie fleksible transducere,
der er beregnet til inspektion af metal
eller kompositter med ru og kurvede
overflader.

De nye transducere er anvendelige til
alt standard ultralydsudstyr, og de er
udviklet med sigte på at kunne levere
forbedrede måleresultater i forhold til
traditionelle transducere, siger Hans
Hørning fra Foxdal.

Der er tale om ganske tynde og eftergivende ultralyds prober. Et enkelt
tryk med fingerspidsen er alt, der skal
til, for at de tilpasser sig en kurvet
overflade, siger Hans Hørning som
tilføjer, at de er designet med en blød

belægning på bagsiden, så man er
sikker på, at fleksibiliteten i krystallerne bliver bevaret.

Nye bærbare gasalarmer
Faste gasanlæg og installationer
sikres naturligt nok i henhold til gældende regler og risikoanalyser for det
pågældende anlæg.
AGA har så valgt at gå endnu et
skridt med G-TECTA®, der er en ny serie gasalarmer i 4 bærbare modeller,
som fokuserer på gashåndtering og
gasbrug rundt om anlægget, oplyser
markedschef Lars Larsen.
Ideen er, at personalet kan tage den
bærbare alarm med sig overalt, hvor
der kan være risiko for ophobning af
gas og for lækage. Gasdetektorerne

er udviklet til forskellige applikationer,
og de leverer pålidelige målinger i
alle miljøer, hvor gassen er til stede,
lige som de vil advare om ophobning
af gas og om lækage.
Tag f.eks. gasser som nitrogen, argon, helium og CO2, der upåagtet
vil kunne ”fortrænge” luftens ilt. En
oxygendetektor vil derfor være en
ekstra sikkerhed i forbindelse med en
gastank eller en battericentral, hvor
det er nødvendigt at forholde sig til
risikoen i forhold til rummets størrelse
og ventilationen af det. Med en permanent overvågning af ilten via en

magnetventil vil gasdetektoren som en
ekstra sikkerhedsforanstaltning lukke
for tilførslen af nitrogen ved registrering af for lavt oxygenniveau.
Der kan også i virksomheder være
aktive gasser, som ikke bruges helt så
ofte. Og hvis der er tale om farlige
eller giftige gasser, man sjældent
anvender, kan det være et relevant
supplement til de øvrige sikkerhedsforanstaltninger. Ud over De 4 bærbare
modeller i G-TECTA serien er der ifølge AGA også udviklet en model til fast
installation, som måler ilt- og CO2.
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Det sker:
8. – 11. maj
Elmia Svets i Jönköbing, Sverige
11. – 12. maj
Svejse- og NDT seminar og årsmøde
Hotel Koldingfjord
4. – 7. juni
Beijing Essen International Welding And
Cutting Fair 2012, Beijing, Kina

SVEJSNING
Udgiver: Dansk Svejseteknisk Landsforening:

23. – 25. oktober
EuroBLECH / Germany 2012, Hannover,
Tyskland
23. november
Julebanko

Park Allé 345,2605 Brøndby

Redaktion:
Birthe Lyngsø
Teglgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund
Tlf. 51 50 67 17.
E-mail: bi-press@mail.dk

November/december
Virksomhedsbesøg hos DanSteel A/S i
Frederiksværk

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

8. – 13. juli
65th IIW Annual Assembly and International Conference, Denver, Colorado, USA

Annoncer:
Birthe Lyngsø Tlf. 39 64 75 20

DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, Force Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Thomas Bertram, DONG Energy

Efterlyser kontaktinformation

Aksel Vinther, DS-SM A/S
Lars Holmberg, Strandmøllen A/S

Monica Wenøe fra DSL Sekretariatet har haft et alvorligt pc problem. Nu er ny
computer derfor installeret, og i skrivende stund er langt de fleste data på plads
igen.
Men denne opfordring alligevel:
Vil I som medlemmer have ulejlighed med at sende hende jeres aktuelle e-mail
adresse og evt. anden kontaktinformation, så alt kan blive retableret og køre
glat i administrationen?

Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:
Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt

På forhånd stor tak.

Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling

Bemærk også DSL Sekretariatets
nye e-mail adresse:

Bent Nehlsen, Sabro A/S

Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Jørgen Melchior, FORCE Technology

DSL@DSLSVEJS.dk

Sekretariat:
Monica Wenøe,

JOM klar med ny hjemmeside

Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

Osama AL-Erhayem, direktør for
JOM Danmark oplyser, at JOM
Instituttet har lanceret en ny hjemmeside:

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Lars Frank, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology

www.jominstitute.com

Christian Højerslev, LORC
Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU
Osama-Al Erhayem, JOM-instituttet
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2012
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 3

11. juni

15. maj

Robotisering
automatisering

Nr. 4

28. august

1. august

Reparation og vedligehold
af svejste konstruktioner

Nr. 5

26. oktober

28. september

Produktion i Asien kontra
produktion i Danmark

Nr. 6

13. december

12. november

NDT
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Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk 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

Nedtællingen til Elmia Svets er i gang
Der er stor interesse for den nye Elmia
Svets i Jönköbing fra producenter og
svejsevirksomheder. Hvad angår sidste,
vil der ud over præsentationen af nye
svejseløsninger på messen også blive
lejlighed til at følge en række seminarer,
oplyser arrangørerne. Et af dem finder
sted 9. maj og handler om svejseøkonomi. Her vil der være et indlæg af den
svenske professor i svejseøkonomi, Nils
Stenbacka, som også er forfatter til en
bog om svejseøkonomi og produktivitet.
En af hans opfordringer lyder, at svejsevirksomheder skal sørge for at få tænkt

alle aspekter ved svejseprocesserne
med for at stå stærkt på dagens marked. Godt nok bliver der lavet beregninger for svejsninger pr emne / meter,
men professoren kunne godt ønske
sig, at der blev lavet mere avancerede
og omfattende beregninger, herunder
beregninger, der forholder sig til en
virksomheds eventuelle investeringer i
nyt udstyr.

for at være særlig opmærksom på
belægningsgraden for udstyret og
på, hvordan produktet kan tilvirkes.
Automatiseret svejseproduktion risikerer
nogle gange at blive en flaskehals i
den samlede fremstillingsproces, og
det skal man af hensyn til økonomien
bestemt søge at undgå,fremhæver Nils
Stenbacka.

En vej til at opnå øget lønsomhed kan
være at indføre svejseautomatisering.
Vælger man dette, skal man sørge

Netværksfremstød i Norge
Danske
Producenter
Nyt netværk af erhvervsfolk er etableret
med det formål, at skabe og bevare
mere produktion i Danmark.
Vi søger at skabe et tværgående forum,
der skal arbejde på at forbedre danske
producenters vilkår for at bevare en
produktion i Danmark, siger Bo Eilskov
Knudsen, der er direktør for det nye
netværk.
Ifølge Danske Producenter skal danske
virksomheder ikke alene kæmpe for at
bevare produktionen herhjemme men
også arbejde målrettet på at være
helt fremme i skoene, når det gælder
udvikling, knowhow og produktionsteknologi, så vi markerer os i forhold til det
globale marked.

12. – 14. juni drager en gruppe danske
virksomheder mod nord for at skabe
nye samarbejdsrelationer i forhold til
den norske offshore industri.

Det er Center for Underleverandører,
som sammen med norske samarbejdspartnere står for dette nye netværksfremstød: Som bekendt er der tryk på
aktiviteterne i Norge. Ja, så meget er
der at lave, at de norske leverandører
har problemer med at følge trop. Derfor
har de store leverandører og olieselskaberne et udtalt ønske om at øge kapaciteten inden for flere nøgleområder.
Dette skaber nye muligheder for dansk
leverandørindustri.

Det største leverandørmiljø finder man
i Stavanger-området. Derfor er det en
naturlig indgang til det norske marked,
og derfor tager netværksfremstødet
udgangspunkt i netop dette område.
Deltagerne vil få en orientering om
det norske offshore marked, herunder
hvilke krav til kvalitet og kompetencer,
der stilles, lige som der vil være en indføring i, hvordan man positionerer sin
virksomhed bedst i forhold til at opnå
kontrakter og opbygge langvarige og
lønsomme relationer.
BLY

Aktiviteterne i Danske Producenter
omfatter blandt andet konferencer. Den
første af slagsen finder sted den 22.
maj 2012 på NKT’s udstillingscenter i
Brøndby.
På konferencen vil der være indlæg
fra en række virksomheder, som har
opnået en øget produktion herhjemme,
og / eller har flyttet deres produktion til
Danmark, og som har haft succes med
dette, siger Bo Eilskov Knudsen, der
opfordrer interesserede til at besøge
hjemmesiden:
www.danskeproducenter.dk
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Vælg en
hvid, sort
eller sej
ESAB-gul
Ny automatisk svejsehjelm - Aristo® Tech
ESABs nye Aristo® Tech svejsehjelm er udviklet til den professionelle svejser. Hjelmen
kan anvendes til både MIG/MAG-, MMA- og TIG svejsning samt slibning. Mørkhedsgraden
indstilles trinløst mellem DIN 5 og 13. En af markedets absolut bedste og mest innovative
svejsehjelme.
Læs mere på www.esab.dk eller kontakt din lokale ESAB forhandler.

STRENGTH THROUGH COOPERATION

A/S ESAB,
Tlf: 36 30 01 11
mail esab@esab.dk
www.esab.dk

