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Svejsning

Svejsekoordination – på godt 
og ondt

For en del år 
siden besøgte 
jeg en virksom-
hed, som lavede 
stålkonstruktioner. 
Det var i de glade 
tider, hvor vi 
havde kvalitetsud-
viklingsprojekter 
– de såkaldte 
KUP projekter. 
Jeg spurgte en 

svejser, hvad han lavede. Og ud fra 
tegningens symbol, som lignede en 
græsplæne, blev vi enige om, at det 
var en kantsøm. Der var ikke angi-
vet noget a-mål. Derfor spurgte jeg 
svejseren, hvad a-målet skulle være? 

Efter lidt betænkningstid kom det fra 
svejseren: ”Sådan, så det ser rigtigt 
ud”. Det svar har jeg gået og hygget 
mig med i mange år. Svaret var ikke 
helt forkert, for det svejste a-mål var 
mindst 70 % af den mindste godstyk-
kelse. Men hvad han mere præcist 
byggede sin fornemmelse på, fandt 
jeg aldrig ud af. 

I dag ville sådan et svar ikke være 
tilfredsstillende med stålkonstruk-
tioner til DS/EN 1090-2. Håndteret 
korrekt med de relevante krav ville 
tegningerne være lavet med entydige 
tegningssymboler og størrelsen af 
a-mål ville være fastlagt. Den allesteds 
nærværende svejsekoordinator ville 
have lavet hæftesyn, have kontrolle-
ret svejserens certifikat, lavet WPS-
inspektion under svejsningen og sikret, 
at der blev svejst med det foreskrevne 
a-mål. Altså ideelt set!
Man kan nu spørge, hvorfor vi så 
alligevel ser projekter med svejste stål-

konstruktioner, hvor meget går galt? 
Ikke for at nævne specifikke projekter, 
som er oppe i pressen, men for at se 
om der er fællesnævnere. Jeg kan kun 
tale ud fra egen erfaring, og som jeg 
ser det, er der generelt 3 årsager:

• Uvidenhed i projektledelsen
• Manglende respekt for projekt-

kravene
• Svejsekoordination ude i svejse-

værkstedet udføres ikke i tilstræk-
keligt omfang

Den største synder er nok den mang-
lende viden hos projektledelsen. Hvis 
kontraktbehandling og produktionsfor-
beredelse bliver udført af personale, 
der ikke er bekendt med kravene i de 
anførte standarder, kan det kun gå 
galt under produktionen.
Det kræver selvfølgelig en stab, der er 
bekendt med de relevante standarder, 
og som ved, hvad de indebærer. Men 
hvis staben kun omfatter økonomer 
uden teknisk viden, er det op ad 
bakke. Ikke fordi der er noget forkert 
ved at være økonom. Der skal også 
tjenes penge på fremstilling af svejste 
konstruktioner. Der skal bare være til-
strækkelig teknisk baggrund i projekt-
ledelsen. Desuden skal den tekniske 
viden være opdateret. Og når man 
eksempelvis ser en henvisning til den 
gode gamle DS 412 i projektmateria-
let, bør man være klar over, at der er 
kommet andre boller på suppen. Nu 
er det et krav, at fremstilling af svejste 
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Svejsning

stålkonstruktioner udføres ifølge den 
langt mere krævende DS/EN 1090-2, 
som jo netop omfatter helt eksakte 
krav til svejsekoordination, herunder 
kvalifikation af svejsekoordinatorer og 
deres opgaver.

Så er der de hårde ”nysere”, som nok 
kender kravene, men som simpelthen 
gambler med, at hvis de skal holde 
pengene hjemme på deres projekt, er 
de nødt til at skøjte hen over kravene. 
De må jo så være på det rene med, at 
de i nogle projekter bliver taget med 
bukserne nede, og at de så efterføl-
gende må betale sig fra det. Her er 
det kun tilsyn fra kunder eller myndig-
heder, der kan sikre, at projekterne 
ikke kuldsejler. Og i praksis betyder 
dette, at de skal være oppe på stik-
kerne fra første fase i projektet.

Jeg vil i mine eksempler også frem-
hæve virksomheder, som har forstået 
kravene og certificeret svejserne, lige 
som de har kvalificeret sig i forhold 
til de krævede svejseprocedurer og 
ansat kvalificeret personale til svejse-
koordination ude i svejseværkstedet. 
Når det alligevel kan gå galt her, er 
årsagen ofte, at det nødvendige tilsyn 
ude i svejseværkstedet ikke bliver gen-
nemført.

Der sker typisk det, at man for at 
udnytte ressourcerne i virksomheden, 
tildeler svejsekoordinatoren opgaver, 
der ikke vedrører svejsekoordination, 
og man beskærer den tid, der er til 
rådighed for tilsyn i svejseværkstedet. 
Desuden er der ligesom ikke status i at 
stå og glo på svejsning i timevis.

Man kan derfor ved inspektion eller 
audit i svejseværkstedet komme ud 
for, at svejserne har været overladt til 
sig selv og har indrettet sig efter egne 
retningslinjer. Og det kommer der ikke 
altid noget godt ud af. Der er ofte en 
god grund til, at der skal forvarmes, 
og at kravene til heat inputtet skal 
være overholdt. Andre gange er det 
fugeforberedelsen, der ikke er i over-
ensstemmelse med tegningerne, og så 
kommer reparationerne. 

Min bedste oplevelse af svejseko-
ordination har jeg haft om bord på 
rørlægningsfartøjer. Der var svejsetek-
nikeren simpelthen sat på 12 timers 
skift sammen med svejserne. Så var 
der ingen diskussion. Svejsekoordina-
toren var altid til stede.   

Heldigvis er der da også mange 
svejseprojekter, som bliver gennemført 
i overensstemmelse med projektkra-

vene. De bliver afleveret til tiden og 
med økonomisk overskud. Så der er 
ingen grund til at slække på kravene. 
Og som gennemgående krav for alle 
svejseprojekter kan man udover de 
projektspecifikke krav bare benytte 
sig af de 6 dele af DS/EN ISO 3834 
”Kvalitetskrav til smeltesvejsning af me-
talliske materialer”. Herfra henvises til 
de relevante standarder og især DS/
EN ISO 14731 ”Svejsekoordination – 
opgaver og ansvarsforhold”. Sådan!

Af Svejseingeniør, EWE
Hans Knudsen
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Af Svejseingeniør, EWE
Peter Krabbe-Christensen, 
FORCE Technology

Vi har i de senere år set en accele-
reret udflagning af svejsearbejde til 
både østeuropæiske og især asiatiske 
lande for arbejder inden for trykbæ-
rende anlæg og stålkonstruktioner, 
idet produktionsomkostningerne meget 
ofte – umiddelbart - er noget lavere 
end i Danmark og vores nærområ-
der. Denne omkostningsgevinst kan 
desværre vise sig forbundet med stor 
risiko med hensyn til såvel kvalitet som 
leveringstid, hvis der ikke tages til-
strækkelige forholdsregler med hensyn 
til forberedelse, tilsyn og kulturforstå-
else. 

Vi har set firmaer modtage svejste 
konstruktioner, som skulle kasseres 
eller udbedres kraftigt med store 
ekstra omkostninger og forsinkelser 
til følge. Det sidste kan også medføre 
væsentlige dagbøder. Herefter kan 
den forventede besparelse hurtigt 
blive forvandlet til ekstra omkostnin-
ger, som ødelægger økonomien i 
projektet. Herudover kan der for større 
projekter, som er i offentlighedens 
søgelys, hurtigt vise sig et ubehageligt 
tab af image for de involverede virk-
somheder. Med andre ord en rigtig 
"loose – loose – loose" situation for de 
involverede parter.

Det er indtrykket, at man kunne undgå 
langt de fleste af disse hændelser, hvis 
bygherren, hovedentreprenøren eller 
den rådgivende virksomhed sørger for 
at inspicere og samarbejde med det 
udførende svejseleverandør værksted 
i passende omfang, og navnlig ved fa-
brikationens begyndelse. Denne umid-
delbare omkostning bør man erkende 

og indregne realistisk i projektbudget-
tet. Bygherren burde faktisk fastholde 
et krav om en sådan inspektion i kon-
trakten for at minimere fejlleverancer 
og forsinkelser. Holdningen bag den 
hyppigt hørte bemærkning: ”Vi clai-
mer bare leverandøren, hvis produktet 
ikke er i orden eller er forsinket” synes 
direkte destruktiv for større projekter, 
hvor leverancer skal ankomme og 
monteres i en bestemt rækkefølge. 
Yderligere kan en sådan holdning 
være stærkt medvirkende til uforudsete 
reparations- og vedligeholdsomkost-
ninger under drift, når konstruktionen 
er afleveret. Dette kan medvirke til, at 
konstruktionen aldrig får den forven-
tede brugsværdi. Endvidere er der 
en risiko for, at den formelle struktu-
relle sikkerhed (svejsningernes styrke, 
brudsejhed og udmattelseslevetid) 
må anses for forringet, hvis dokumen-
tationen af svejsearbejdet viser sig 
at være mangelfuld eller måske ikke 
eksisterende.

Når der indgået en fremstillingskon-
trakt, har bygherre, hovedentreprenør 
og leverandører én fælles interesse: 
At levere den aktuelle konstruktion 
bygget til de aftalte specifikationer, 
med den aftalte dokumentation, uden 
skjulte fejl og mangler, til aftalt tid og 
til budgetteret pris.  Bygge- og svej-
seteknisk inspektion er her et nyttigt 
bindeled i denne symbiose. Man skal 
huske på, at kvaliteten af den svejste 
konstruktion bliver skabt i værkstedet 
under fremstillingen, og ikke ved doku-
mentationen bagefter.

Desværre er virkeligheden ofte, at 
kontraktforhandlinger med værksteder 
bliver afsluttet så sent i forhold til slut-
terminen, at værkstedet allerede her 
har udfordringer med at fremskaffe de 

ønskede materialer til tiden. Herud-
over kan især rettidig opdatering af 
f.eks. svejseprocedurer til det aktuelle 
projekt blive en udfordring.

Forberedelser til et projekt 
med indkøb af svejsearbejde
Forebyggelsen af problemerne starter 
allerede med vurdering og valg af 
leverandør. Danske virksomheder 
arbejder hyppigt med klynger af 
leverandører. Desuden er der i større 
projekter som regel også tale om leve-
randørkæder, der har underleverandø-
rer i forskellige lande. Der må skaffes 
rimelig sikkerhed for, at fjerntliggende 
leverandører og underleverandører er 
kendte og acceptable for bygherren /
hovedentreprenøren. Altså, hvem er 
de aktuelle underleverandører og er 
de acceptable? Har de fået bygher-
rens specifikationer? Og har de for-
stået dem? Kan de løfte den aktuelle 
opgave kapacitets- og kvalitetsmæs-
sigt?  Hvordan bliver underleverandø-
rerne informeret og fulgt op på af den 
aktuelle hovedleverandør?

Selvom leverandørvirksomheder 
kan fremvise certifikater for f.eks. 
EN 3834, ASME, DIN 18800 eller 
lignende, kan der alligevel være over-
raskelser for ordregiveren. F.eks. kan 
der være omorganiseringer i gang, 
personalenedskæringer eller likvidi-
tetskrise, så relevant personale ikke 
er på arbejde i en periode.  Navnlig 
ændringer vedrørende nøglepersoner 
som svejsekoordinatorer /afdelingsle-
dere for svejsning og QA kan medføre 
væsentlige ændringer i værkstedets 
arbejdsform og kvalitetsbevidsthed. 
Desuden kan det være, at værkste-
det viser sig kraftigt booket af andre 
parallelle ordrer - måske forsinkede – 
hvilket igen kan få negativ indflydelse 
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kvalitetsspecifikationer for 
det aktuelle indkøb, og 
for i det hele taget at have 
utilstrækkelig svejsekvalitet 
eller dokumentation af 
materialer og arbejde.
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på det aktuelle produkts fremdrift 
og kvalitet ud fra problemer med 
styring og kapacitet. Taler vi om større 
værksteder, kan der også vise sig at 
være forskellige holdninger til kvalitet i 
afdelinger, som arbejder parallelt med 
samme produkt.

Når et par leverandører har samar-
bejdet i længere tid – hvilket normalt 
er en positiv ting – kan der imidlertid 
også være en risiko for, at de har 
oparbejdet en uskrevet gensidig 
forståelse af forskellige tolkninger af 
tegninger og specifikationer uden at 
nærlæse disse i forhold til et aktuelt 
projekt med nye specifikke krav. 
Sådanne uklare aftaler har også her-
hjemme resulteret sager med syn og 
skøn mellem virksomheder, der tidli-
gere har haft et godt forhold til hinan-
den. Denne problemstilling kan blive 
særlig farlig i forbindelse med tredje-
parts organer og inspektionsfirmaer, 
hvor en ”vi plejer at gøre” tolkning af 
specifikationer viser sig utilstrækkelig 
i forhold til et nyt projekt. Her bør 
lokale inspektionsfirmaer håndteres på 
nøjagtig samme vilkår, som de udfø-
rende leverandører. En bygherre- eller 
tredjepartsundersøgelse af specifika-
tioner hos aktuelle underleverandører 
vil med stor sandsynlighed afdække 
sådanne ubehagelige overraskelser til 
gavn for begge parter.

Ovenstående spørgsmål får man i 
realiteten kun afdækket ved besøg 
af kvalificerede inspektører hos de 
aktuelle virksomheder, inden arbejdet 
påbegyndes. Det er her vores erfa-
ring, at det er vigtigt, især i asiatiske 

lande, at gennemgangen af virksom-
heden bliver udført af inspektører, der 
forstår den lokale arbejdskultur, eller 
at de er ledsaget af personer, der har 
et indgående kendskab til kulturen og 
sproget.

Materialeindkøb
Indkøb af materialer i stål bliver for 
det meste overladt til værkstedet, der 
skal svejse den aktuelle konstruktion. I 
denne fase sker der ind imellem nogle 
fejltagelser, som ville kunne minimeres 
ved en inspektørs medvirken. Et re-
view af indkøbsspecifikationer/ordre-
sedler kan sikre, at alle materialekrav 
fra slutkunden rent faktisk er blevet 
overført til materialeleverandøren, el-
ler at der er taget stilling til afvigelser 
fra ønskede krav.

Det kan f.eks. dreje sig om afvigelser 
vedrørende krav til slagsejheds tests 
og afvigelser, der vedrører kundekrav, 
som er uden for EN standarders krav. 
Stålet bestilles jo ofte med forskellige 
Options i forhold til Stålstandarderne. 
Arbejdes der med ASTM materialer, 
som primært har basisspecifikationer, 
og hvor køberen i høj grad skal de-
finere yderligere tillægskrav, er dette 
særlig vigtigt.

Forberedelse af svejsearbejdet
Et tilbagevendende problem er, at 
svejsekvalitetskrav kan være utilstræk-
keligt angivet i forhold til tegninger. 
Der er også den anden yderlighed: At 
kvalitetskrav til svejsninger kan være 
sat indlysende for højt, hvorfor de ikke 
bliver respekteret af værkstedet.  Dette 
er et tema, som fortjener noget mere 

opmærksomhed, når der 
arbejdes med leverandø-
rer, som er vant til andre 
normer og standarder 
end vores europæiske. 
Man skal huske på, at 
det er nemt at specifi-
cere en høj svejsekvalitet 
på tegninger. Men når 
det kommer til udførel-
sen, kan det hurtigt gå 
hen og blive vanskeligt 
opnåeligt, eller det kan 
blive markant dyrere for 
et fremstillingsværksted.

En kvalificeret gennem-
gang af konstruktionsteg-
ninger til mere kompli-

cerede konstruktioner for vurdering 
af svejserigtighed, herunder hensigts-
mæssige typer af svejsesamlinger og 
svejsefuger og NDT rigtighed, kan 
være givet godt ud. Om ikke andet vil 
det være med til at minimere ad hoc 
konstruktionsændringer, når fabrikatio-
nen er gået i gang i et fjerntliggende 
værksted.

Det er også vigtigt, at konstrukti-
onstegninger er helt færdige, når 
de kommer til værkstedet. Danske 
virksomheder evner normalt at kunne 
håndtere revisioner af tegninger, når 
fabrikationen er begyndt. Men for 
mange udenlandske leverandørvirk-
somheder er det meget vanskeligt at 
inkorporere sene tegningsændringer i 
produktionen af enten organisatoriske 
eller virksomhedskulturelle grunde. Så-
danne ændringer har i nogle tilfælde 
vist sig at være fatale, når produktio-
nen foregår langt borte.

I forbindelse med tegninger til brug i 
”fjerne” værksteder, så kan det også 
være en god idé at have flest mulige 
specifikationer/informationer angivet 
direkte på tegningerne og ikke på 
”parallelle” specifikationsdokumenter 
ved siden af tegningerne.  Der sker 
nemlig af og til, at sådanne speci-
fikationer ikke når ud i værkstedet 
på samme måde, som tegningerne 
naturligt gør det.

En kvalificeret gennemgang af svejse- 
og andre fabrikationsprocedurer FØR 
arbejdet påbegyndes kan eliminere 
mange problemer og konflikter med 
værkstedet.  Ligeledes er problem-
stillingen vedrørende hyppighed af 
produktionsprøver og konsekvenser 
af tvivlsomme resultater noget, som 
skal afklares inden fabrikationen er 
nået ret langt. Gennemgang af WPS/
WPQR er en vigtig del af inspektio-
nen, så det kan sikres, at bygherrens 
krav og design standardernes forud-
sætninger er opfyldt med hensyn til 
både styrke og brudsejhed. Man kan 
her opfange, hvis krævede revisioner 
ikke er fulgt op til det aktuelle arbejde.  
Herefter er det vigtigt at sikre, at de 
aftalte svejseprocedurer faktisk bliver 
fulgt for de relevante svejsesamlinger.

Gennemgang af NDT procedurer for 
tilstrækkelig følsomhed er vigtig. En 
ofte set afvigelse er anvendelse af 



Svejsning

røntgenfilm med utilstrækkelig kvalitet 
til EN standarder, der er anvendt til 
trykbærende anlæg.

I det hele taget skal man sikre, at 
fremstillingsstandarder og specifikatio-
ner bliver tolket korrekt, når der er tale 
om svejse og NDT leverandører, som 
er vant til andre standarder end EN 
standarderne.

For mange konstruktioner er der 
krævet en grad af sporbarhed til 
basismaterialer og svejsere. Rutiner 
for dette skal være afklaret entydigt 
med værkstedet inden arbejdets start, 
da tvivlsom sporbarhed kan medføre 
anseelige ekstra omkostninger.

Inspektion under arbejdets 
udførelse
Under fabrikationen skal man sikre, at 
inspektion og NDT udføres  på korrekt 
vis i værkstedet ud fra de aftalte ac-
ceptkriterier. Ikke mindst for broer og 
andre udmattelsespåvirkede konstruk-
tioner er det af afgørende betydning 

for styrke og levetid, at den krævede 
svejsekvalitet bliver tolket korrekt og 
udført i overensstemmelse hermed. 

Ved montagepladser, hvor svejse og 
NDT foretagender ikke synes at have 
sammenfaldende interesser, idet de 
er lejet ind som separate underle-
verandører, kan en bygherre eller 
tredjeparts svejseinspektør medvirke 
til at opfange svejseproblemer og 
forsinkelser i et tidligt stadium, idet 
inspektøren har begge discipliner som 
sit arbejdsområde. Montagetiden for 
f.eks. et kraftværksbyggeri er en kritisk 
fase, hvor delleverancer skal samles 
på kort tid og med mange parallelle 
arbejder, hvorved der en stor risiko for 
fejl og deraf følgende forsinkelser.  

Der skal også følges op på sporbar-
hed, og det er af gode grunde nødt 
til at foregå, mens produktet bliver 
fremstillet. Det betyder, at der skal 
inspiceres løbende, eller indtil der 
er etableret tillid til den fabrikerende 
virksomheds arbejdsrutiner, regler for 

omstempling, svejser log mm. Lad mig 
i denne sammenhæng også fremhæve 
et inspektionsaspekt, som bliver mere 
og mere relevant, når leverancerne 
kommer fra fjerne lande: Præserve-
ring og korrosionsbeskyttelse under 
transport eller ved opbevaring på en 
byggeplads. Lige som for svejsning er 
forberedelse og maling samt korrekt 
produktionsprocedure af afgørende 
betydning for holdbarheden.

Med hensyn til udgangskontrollen 
fra fabrikken, bliver den så udført på 
et tidspunkt, der gør det muligt, at 
eventuelt fundne defekter og mangler 
vil kunne udbedres inden afsendelse? 
Og sker det rent faktisk? Det er her 
inspektørens funktion at opfange fejl, 
som ellers ville blive dyre at rette på 
modtagerpladsen eller hos slutkunden. 
I nogle asiatiske kulturer opfattes det 
som ”at tabe ansigt”, hvis man leverer 
for sent, snarere end at levere den 
rette kvalitet. For dette bliver først 
gradvist synligt på et senere tidspunkt. 
Inspektion inden afskibning er med 

FOXDAL
ENDETY

FOXDAL-ENDETY ApS
Skovdalsvej 7 B
8300 Odder
Tlf. 8654 6300
www.foxend.dk

Vi viser vores 
nyheder på NDT 
konferencens 
største stand
 

Vi ses til konferencen 
på Hotel Koldingfjord
fredag og lørdag 
den 24.-25. maj 2013
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andre ord også væsentlig for bygher-
ren at få udført.

Bygherren bør i nogle tilfælde inve-
stere lidt i eftersyn og vurdering af 
pakning og understøtning af produk-
tet til transport. F.eks. er det kendt i 
kraftværkssektoren, at forkert pakkede 
rørkonstruktioner i economiser dele 
har udvist udmattelsesrevner i svejse-
samlinger som følge af svingninger/
vibrationer under lastbiltransport.

Modtage kontrol hos 
hovedleverandører og på 
montagepladser 
Vi har i denne sammenhæng set 
eksempler på dele, som havde en 
utilstrækkelig overfladefinish på 
svejsninger, der var basis for en 
normal varmforzinkning. Uacceptable 
toleranceafvigelser, som vanskeliggør 
det videre samlingsforløb og i øvrigt 
kan have indvirkning på opnåelig 
svejsekvalitet, er også noget, vi af og 
til støder på.

Effektiv modtagekontrol af grundmate-
rialer f.eks. rør og profiler, er et must 
for projekter med kraftværkskedler 
og andre større stålkonstruktioner. En 
visuel kontrol af overflader forsømmes 
desværre ofte, selvom den kan afsløre 
defekter, som er forbigået i medle-
verede materialecertifikater. Her har 
bygherrens inspektør så mulighed for 
at gribe ind i tilfælde, hvor leveran-
dørværkstedets udgangskontrol har 
vist sig utilstrækkelig.

For fjerntliggende værksteder i 
særdeleshed er det vigtigt, at svejse/

NDT fabrikationsdokumentationen 
reelt bliver lavet, og at den løbende 
bliver godkendt, således at dokumen-
tationen i det store og hele er færdig, 
når konstruktionen bliver afleveret.  Vi 
har en del gange været vidne til, at 
værksteder med utilstrækkelig beman-
ding aldrig får afleveret den komplette 
dokumentation, når først leverancen er 
afskibet. Og det stiller efterfølgende 
bygherren i en ubehagelig situation. 
Man skal derfor sørge for at fastholde 
i kontrakten med værkstedet, at leve-
rancen ikke må anses som accepteret, 
før slutdokumentationen er afleveret, 
komplet og godkendt.

Inspektionsdokumentation 
som værktøj for bygherre
Vigtigheden af fyldestgørende og 
oplysende inspektionsrapporter kan 
ikke pointeres nok. Det giver bygher-
ren/hovedentreprenøren en reel føling 
med, hvad der foregår i værkstedet/
på byggepladsen med hensyn til 
opnået kvalitetsniveau og aktuelle 
problemstillinger. Det skal bemær-
kes, at kvalificerede tilsynsrapporter 
med relevante fotos giver et rationelt 
grundlag for en effektiv dialog om 
problemstillinger mellem bygherre 
/hovedentreprenør/rådgivere og 
værksted. Endelig angiver tilsynsrap-
porterne den sandfærdige opdate-
rede fremdriftsstatus for den aktuelle 
produktion. Det er derfor vigtigt, at 
tilsynsrapporter udskrives til klienten 
hurtigst muligt efter et besøg, og ikke 
mindst ved fabrikation i fjerne lande 
har det afgørende betydning.

Når en virksomhed har personale, 
som har svejse og materialeteknisk 
erfaring – og tilstrækkelig tid, er det jo 
oplagt at udføre inspektionen selv. For 
andre virksomheder kan det anbefa-
les at engagere et foretagende, som 
har inspektører med opdateret og 
fornøden svejseteknisk baggrund og 
erfaring. Det har vist sig meget om-
kostningseffektivt ved inspektionsbe-
søg i fjerntliggende værksteder. Med 
inspektører, der har både svejse- og 
NDT erfaring vil de kunne medvirke 
konstruktivt i processen, frem for efter-
følgende blot at skulle acceptere eller 
kassere et produkt. 

Erfarne svejseteknikere vil nok mene 
at ovenstående jo reflekterer konse-
kvenser af manglende opfyldning af 

krav efter EN 3834 systemet. Og det 
er på sin vis rigtigt. Ikke desto mindre 
er der tale om aktuelle - og i mange 
tilfælde alvorlige problemstillinger. Det 
er således vores opfattelse, at vi, i takt 
med at svejste stålleverancer lægges i 
ny fjerne områder, ser en gentagelse 
af de problemstillinger, man stødte 
på, den gang dansk industri begyndte 
at indkøbe svejseleverancer i Østeuro-
pa.   I dag er mange af de teknikere, 
som gjorde disse erfaringer gået på 
pension. Og yngre generationer må 
nu gøre sig lignende erfaringer - bare 
lidt længere borte og med meget 
større kulturforskelle som medvirkende 
faktorer. Yderligere er der nu mangel 
på teknikere og ingeniører, som har 
håndværksmæssig tilgang til svejs-
ning, og som har praktisk erfaring 
med at vurdere svejsekvalitet og svej-
searbejde. Ingeniøruddannelserne sy-
nes ikke i tilstrækkelig grad at erkende 
vigtigheden af svejsefagområdet. Men 
det er trods alt nødvendigt med en vis 
basisviden inden for et fagområde, 
før det overhovedet kan erkendes, 
om man står overfor et problem og 
kan stille de relevante spørgsmål. I 
øvrigt synes der her at være et tema, 
som rådgivende ingeniører bør tage 
op med hensyn til gensidig forståelse 
mellem tegnestuer og værksteder. Det 
må erkendes, at ved outsourcing af 
svejsearbejde til billigere områder, må 
der øget fokus på hjemmearbejdet i 
forbindelse med produktionsforbere-
delse og en større bevågenhed med 
hensyn til tilstedeværelse i de værk-
steder, som udfører arbejdet. Der er 
jo tale om et samarbejde med den 
udførende virksomhed. Ved begyndel-
sen af et projekt er udgifter til inspek-
tion blandt det ”fedt”, man hyppigt 
sparer væk under tilbudsgivning og 
kontraktforhandlinger. Men en rettidig 
inspektion kunne have forhindret store 
tab og forsinkelser for alle involverede 
parter. For slutkunder/bygherrer er 
udbedringer og reparationer ofte be-
kostelige – og i hvert fald mangefold 
dyrere end lidt ekstra inspektionsom-
kostninger. Men som svejsefolk må vi 
nok erkende, at svejseinspektion har 
et image lidt som rengøring. Det bliver 
først værdsat, når det pludselig bliver 
synligt ,at arbejdet  ikke er udført. 
Men så kan alle til gengæld se det.
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Af Søren-Peter Fiirgaard, 
Banedanmark

De to svejsekursister står og hamrer 
på de stadig svagt rødglødende 
metalstykker, der stikker ud fra de to 
skinnestykker, de har svejset sammen. 
Men der er gået lige lovlig lang tid, 
og metallet, der blev opvarmet til 
3400 grader, er langsomt men sikkert 
ved at køle af.

To skinnestykker med et gab på 70 
millimeter skal svejses sammen ved 
en såkaldt ”bred svejsning”, og det 
kan være noget af en udfordring. 
Desværre er det ikke muligt for de to 
elever at få banket nok metal af, så 
skinnestykket kan grovslibes. I stedet 
må der tages en skærebrænder i brug 
for at fjerne metalstykkerne, og imens 
gnisterne står omkring de to svejsere, 
giver svejseinstruktørerne Finn Bache 
og Jacob Gaarn Svendsen gode råd.

Tre andre hold svejsekursister er også 

i gang med brede svejsninger, og ar-
bejdet foregår ikke ude i sporet, men 
hos FORCE Technology i Esbjerg. Her 
er otte mand er ved at blive uddannet 
til aluminothermiske svejsere. De fem 
ugers kursus er sammen med 40-60 
dages sidemandsoplæring, hvad der 
skal til, for at de kan få det nødven-
dige certifikat, så de kan arbejde 
selvstændigt som svejsere i sporet.

”De aluminothermiske svejsere kan 
svejse skinner og jerndele. Planen er 
så, at vi senere på året vil videreud-
danne nogle af vores mere erfarne 
aluminothermiske svejsere til ”pålægs-
svejsere”. Det vil sige svejsere, der kan 
klare de mere komplicerede opgaver 
såsom vedligehold og levetidsforlæn-
gelse af sporskifter,” siger svejsein-
struktør Jacob Gaarn Svendsen.

Stort behov
Banedanmark råder i dag over 
omkring 35 svejsere. Men specielt på 
Sjælland er behovet stort og gennem-

snitsalderen blandt svejserne er høj. 
Meget passende er der derfor syv 
sjællændere og blot én enkelt jyde på 
holdet.

”Der er foretaget et analysearbejde 
for at afdække behovet for svejsere. 
Vi har set på, hvilke kompetencer der 
er i Produktion og sat det op mod de 
opgaver, vi får fra Teknisk Drift for 
at sikre, at vi får uddannet de rette 
typer svejsere,” siger Hasse Petersen, 
projektleder i Produktion Udvikling, 
der har været med til at opbygge 
svejseuddannelsen.

Foreløbig er de første otte kommende 
svejsere på vej ud til den videre 
sidemandsoplæring i sporet, og går 
alt som planlagt, så vil de være klar 
som aluminothermiske svejsere, når 
der skal spændingsudlignes i sporet 
i slutningen af april og begyndelsen 
af maj.

I Esbjerg er Produktion i gang med at uddanne det første hold aluminothermiske svejsere, og der er 
et stort behov for flere gode svejsere i Banedanmark.

Nu uddaNNer BaNedaNmark 
selv svejserNe

Det første hold på 
otte kommende 
aluminothermiske 
svejsere er på kursus 
i Esbjerg i disse 
uger. Herefter er der 
sidemandsoplæring i 
sporet, inden de får 
deres svejsecertifikat. 

Foto: Robert 
Attermann.
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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

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.

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.

Svejsning_august-2010  16/08/10  6:29  Side 1

Nu uddaNNer BaNedaNmark 
selv svejserNe

Aluminothermisk svejsning - også kendt 
som thermit svejsning – er en proces, 
som adskiller sig fra traditionel svejsning. 
Afdelingschef Henning Stig Lauridsen fra 
FORCE Technology i Esbjerg beskriver i 
kort form processen som følgende:

Ved thermit svejsning fyldes en svejseform, 
der er tilpasset skinneprofilen, som er 
linet op med en forudbestemt indbyrdes 
afstand med flydende svejsemetal. Skin-
nene bliver varmet op ved hjælp af gas og 
ilt. Så påmonteres en digle, hvis indhold 
blandt andet består af magnesium, alumi-
nium og jerndioxid.

Diglen bliver placeret over svejsestedet i 
et svejse fikstur. Herefter antænder man 
diglen med en kraftig ”stjernekaster”, 
og reaktionen i diglen begynder. Efter 
10 – 20 sekunder er indholdet i diglen 
fuldstændig smeltet. Den flydende masse 
løber ned i svejseformen, og skinnerne er 
på denne måde smeltet/svejst sammen.

alumiNothermisk 
svejsNiNg
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Makes it happen 

SVEJSEROBOTISERING MED 
OFFLINE PROGRAMMERING

Valk Welding har i 30 år udviklet og leveret svejserobotsystemer med Panasonic robotter 

og 3D offl ine programmering. Mere end 2000 anlæg er dagligt i drift, med højeste 

nøjagtighed for færdiggørelse af serie og enkeltdele.

Lad os overbevise Dem dem om den samme lette programmering og fejlfri præstation. 

Valk Welding DK A\S 
5580 Nørre Aaby
tel.  +45 64 42 12 01 mdm@valkwelding.com
mobile +45 24 83 60 86 www.valkwelding.com

Udvidet program med svejsetråd- 
og udstyr, trådfremføring og 

sikkerheds-produkter

Banedanmark får nu uddannet sine 
egne svejsere. Det er økonomisk set en 
fordel, samtidig med at det forventes 
at højne kvaliteten af svejsearbejdet, 
når det udføres af kolleger, der har ta-
get deres svejseuddannelse dér, hvor 
de også har deres daglige gang – på 
jernbanen.

”Det giver god mening selv at stå for 
uddannelsen, fordi det er billigere, 
men også fordi eleverne dermed 
bliver fortrolige med de specielle for-
hold, der er på de danske jernbaner. 
I den sidste ende skulle det også give 
et bedre resultat i svejsningerne,” siger 
Jacob Gaarn Svendsen. 

Alternativet til en egen svejseuddan-
nelse er at sende medarbejderne 
på svejsekurser i Sverige. Det er en 
dyrere løsning, og i Sverige vil de 
kommende svejsere heller ikke blive 
undervist efter danske normer.

Ønske gennem flere år
Ønsket om at uddanne egne svejsere 
har været der flere år i såvel Teknisk 
Drift, der bestiller mange svejseopga-
ver, som i Produktion, der foretager de 
mange svejsearbejder.
”Når vi har vores egne svejsere, bliver 
vi mere fleksible, samtidig med at 
Banedanmark sparer penge, da det er 
dyrere at skulle hyre eksterne svejsere 

til opgaverne,” siger Jacob Gaarn 
Svendsen.

Budgetanalysen i efteråret 2012 viste, 
at det ville være en fordel, at Bane-
danmark uddanner svejserne selv, og 
det ligger fint i tråd med Banedan-
marks strategi, Fremtidens Jernbane, 
hvor netop professionel vedligehol-
delse er et af fire strategiske temaer.

Søren-Peter Fiirgaard, Banedanmark

Flere Fordele

Frem mod 2020 skaber Banedanmark 
fremtidens jernbane, som gør det muligt 
at fordoble passager- og godstransport. 
En vedligeholdt jernbane er fundamen-
tet for en høj rettidighed. 

Målet er at udføre det rette niveau af 
vedligehold og samtidig påvirke trafik-
ken mindst muligt, mens der arbejdes 
i sporet. Dertil kommer en satsning på 
at blive endnu bedre og endnu mere 
effektive til at planlægge og udføre 
vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver.

ProFessioNel 
vedligeholdelse

Foto: Christoffer Regild.

Gennem flere år har det været et ønske, at Banedanmark uddanner sine egne svejsere. Nu er det 
en realitet.
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Svejsning

Vi ses på Hotel Koldingfjord 
24. – 25. maj 2013
Dansk Svejseteknisk Landsforening og Dansk NDT-forening inviterer til seminar

Kom og hør om bl.a.: 

• Why not – innovation i vindmøllebranchen – Henrik Stiesdal, teknisk direktør, Siemens Wind Power

• Underwater welding – an overview – Uwe W. Aschemeier, Miami Diver, LLC

• Svejsekoordinatorens uddannelse, roller og rettigheder – Hans Knudsen, FORCE Technology

• From Welding Monitoring to welding Quality Management – Petteri Jernström, Kemppi OY

• De nye standarder for radiografi af svejsninger EN ISO 17636-1, -2 m.fl. – Bo Bossen, FORCE Technology

• NDT på skinner – eskalerende problemer med udmattelsesrevner kræver ny tilgang med NDT og vedligehold 
Carsten J. Rasmussen, Banedanmark 

• Detektering af sprøde faser i duplex rustfrie stål – Henrik Bang & Kirsten Grønning Sørensen, FORCE Technology

• Svejsning for NDT-folk – Søren Nielsen, FORCE Technology

• Translating Laboratory POD to Field POD via Digitized Workflow Authoring for Portable NDT Devices 
Robert Ward, GE M&C Inspection Technologies

• Ny guideline for endoskopiundersøgelser på rustfrit stål – Jørgen Melchior, FORCE Technology

• Local Vacuum Electron Beam Welding – svejsning af store emner med lokal elektronstrålesvejseproces  
Chris Punchon, TWI

• Laser-MIG hybrid svejsning af skibe og stålkonstruktioner – Herbert Staufer, Fronius

• Ultrahøj effect lasersvejsning til industriel anvendelse – ny svejseteknologi på Lindøværftet 
Christian Højerslev, Lindoe Welding Technology

• Aha-oplevelser ved reparationssvejsning og NDT på pansret materiel 
Christian von der Maase, Forsvarets Materieltjeneste

• Anvendelse af sporhunde til detektion af skjult korrosion – Rune Fjellanger, Fjellanger Dog Training Academy

• Nye fællesbetingelser for kraftværkerne – hvad betyder de for smede, entreprenører og NDT-folk? 
Niels Bugge Skjødt, FORCE Technology

Der tages forbehold for ændringer.

I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor 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.

Sæt stort kryds i kalenderen ved den 24. -25. maj 2013!



Svejsning

Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 24. og lørdag den 25. maj 2013 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: dsl@dslsvejs.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. 24.-25. maj 2013)
Seminar, overnatning, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og formiddags- og eftermiddagskaffe

  a) Medlemspris DKK 4.840,-   b) Ikke-medlemspris DKK 5.230,- (inkl. årskontingent)

Alternativ: 
1b)  Konference uden årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 24.-25. maj 2013)
Seminar, lunchbuffet og formiddags- og eftermiddagskaffe

 a) Medlemspris DKK 3.900,-   b) Ikke-medlemspris DKK 4.290,- (inkl. årskontingent)

2)  Ekstra overnatning

  a) Ekstra overnatning torsdag den 23. maj til fredag DKK 975,- 

  b) Ekstra overnatning lørdag den 25. maj til søndag DKK 975,-

3)  Tillæg for ledsager

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

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 2013
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Af Jens Holme, Dansk 
Håndværk og Industri

Lammefjorden er af de fleste danskere 
kendt for at være et af Danmarks 
største afvandingsprojekter og for 
velsmagende kartofler og gulerødder, 
dyrket på den tørlagte fjordbund.

En mere eksklusiv kreds af førende 
danske virksomheder henter imidlertid 
helt anderledes leverancer i stations-
byen Fårevejle.  I mere end 50 år har 
Poul Johansen Maskiner A/S – eller 
blot PJM – udviklet fuld- og semiauto-
matiske maskiner til industrien.

Virksomheden, der blev grundlagt af 
Poul Johansen i en gammel heste-
stald, råder i dag over et fabriksareal 
på mere end 7000 kvadratmeter. 
Danfoss, Grundfos, Novo Nordisk og 
Lego er blandt de mange virksomhe-
der, PJM har leveret maskiner til.

Den gamle nestor, snart 80-årige 
Poul Johansen, har stadig sin gang 

på virksomheden og et kontor i den 
tidligere privatbolig, som nu er en del 
af fabrikskomplekset. 

Kreativitet og kvalitet
Den daglige ledelse er overladt til 
direktør Henrik Steen Andersen, som 
har siddet i chefstolen i snart to år. 
Han siger om virksomhedens kerne-
værdier:

”Det kan siges med to ord: Kreativitet 
og kvalitet. For os betyder disse to 
værdier alt. 

Vores ene mål er at udvikle og 
fremstille den bedst mulige løsning 
for kunden. Løsningen skal være den 
rigtige både i forhold til produktet, 
til produktionsbehovet og i forhold 
til medarbejderne. Endvidere skal 
prisen/investeringen matche dette 
løsningsvalg. Dvs. simple løsninger 
der indeholder det, som der skal være 
– hverken mere eller mindre.

Vores andet mål er langtidsholdbare, 

robust maskiner med høj performance. 
Det er samtidig en grundforudsætning, 
at der er tilsvarende kvalitet i vores 
måde at gennemføre projektet på.  Vi 
fokuserer hele tiden på at leverer det, 
der er aftalt og til tiden.

Kvalitet kan svare sig
Kan kvalitet svare sig, ja det tror vi. 
Vi har set og hørt det fra vore kunder 
igennem 52 år. En ustabil maskine 
med dårlig ydeevne, en for sen 
levering samt for lange ”nedetider”. 
Det kan koste rigtige mange penge.  
Derfor gør vi meget ud af at tale total 
omkostninger med vore kunder, og her 
bliver kvaliteten vigtig. 

Så vi går ikke på kompromis med 
kvaliteten.”

I ser jer ikke blot som maskinleveran-
dører. I er også rådgivere?

”Ja, det er rigtigt. Vi gør meget ud 
af at involvere os i kundens behov 
på et så tidligt stadium som muligt. 

Poul johaNseN maskiNer 
leverer kreativitet og 
kvalitet

Poul Johansen foran tællemaskiner til 
Lego. Det var dem, der for alvor satte 
fart i industrieventyret i Odsherred.

Poul Johansen Maskiner A/S i Fårevejle har i mere end 50 år 
leveret automatik til en række store danske virksomheder.
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Det værste, der kan ske er, at kunden 
færdigudvikler sit produkt og beder 
os om lave en automatisk løsning, og 
hvor vi må sige, at det er en umulig 
opgave. Emnet egner sig ikke til auto-
matisering.” 

Kurvestyret maskine
”Men hvis produktionen kan fuldauto-
matiseres, går vi ind og kigger på 
behov for volumen, på hvor mange 
varianter, der er tale om og i det hele 
taget, hvordan produktet kan håndte-
res.

Der findes mange forskellige tekniske 
løsninger for fuldautomation. Hvis 
man f.eks. står med et behov for 
produktion af en type emne, og dette 
skal ske med et stort stykantal, så kan 
den kurvestyrede maskine være en 
rigtig løsning. Fordelen er, at man kan 
komme op at køre rigtigt stærkt. Man 
kan på relativt kort tid køre et stort 
volumen af emner igennem. Men det 
kræver samtidig, at man har et ensar-
tet emne og kun én emnevariant.”

Endvidere nævner Henrik Steen 
Andersen, at den kurvestyrede ma-
skine er en mere energirigtig løsning. 
Mange af de ellers normalt anvendte 
pneumatisk drevne komponenter i 
en traditionel montageautomat er på 
denne type maskine udskiftet med en 
elmotor, som driver både fremtræk og 
alle bevægelsesmønstre i montage- og 
kontrolstationerne.

Maskinbyggeren starter typisk med et 
svejsesamlet stativ, som hele kurvesy-
stemet monteres på.
Bagefter anbringes de stationer, som 
skal udføre de forskellige delopgaver. 
Efterfølgende monteres en overpart på 
stativet.  Formålet er bl.a. at få maski-
nen afskærmet af hensyn til sikkerhed 
og støjdæmpning.

Egenproduktion og 
underleverandører

Projektchef Peer Andersen fortæller 
om det videre forløb: 

”Når vi efter en forudgående dialog 
har fået en ordre, går vi i gang med 
at designe en løsning. Til den opgave 
har vi en rimelig stor konstruktions-
afdeling bestående af 16 mekaniske 
konstruktører og seks programmører, 
som tager af den automatikmæssige 
del.

Herefter kommer maskinen i fremstil-
ling. Alle stumper og standardvarer 
bliver købt ind. De ender så i vores 
montage. Når maskinen er færdig, te-
ster vi den, hvorefter en repræsentant 
for kunden kommer her og afprøver, 
at den lever op til de aftalte krav og 
specifikationer.”

Poul Johansen Maskiner A/S har i alt 
80 medarbejdere. Foruden et antal 
freelancere, når virksomheden har 
særlige opgaver eller mere travlt end 
normalt. Desuden beskæftiger PJM et 
antal underleverandører, som svarer 
til 40 arbejdspladser. Underleveran-
cerne omfatter diverse former for 
maskinarbejde og svejseopgaver. 

”Vi har valgt den konstruktion for at 
have den størst mulige fleksibilitet og 
holde omkostningerne på det lavest 
mulige niveau,” siger Henrik Steen 
Andersen og tilføjer:

”Visse opgaver anser vi for at være 
kerneteknologier, som vi beholder på 
vores eget værksted. Men ellers måler 
vi løbende, hvad der bedst kan svare 

sig at holde inde i huset eller lægge 
ud til underleverandører. ”

Er det hård konkurrence maskinbran-
chen?

”Ja, vi er konstant under pres. Men 
det er jo det, der holder os i form og 
sikrer, at vi videreudvikler os. Vi har to 
håndtag at dreje på: Nedbringelse af 
fremstillingsomkostningerne, og nok så 
vigtigt, udvikle smartere løsninger, så 
kunden får mere værdi for pengene.” 

Rekruttering og eksport

Hvordan går det med at finde de rig-
tige medarbejdere i Sjællands udkant?

”Vi har faktisk altid været heldige med 
at rekruttere de rigtige folk. Firmaet 
har gjort meget brug af ingeniørprak-
tikanter. De studerende har dermed 
fået indblik i, hvad det vil sige at 
arbejde her, og vi har omvendt fået 
mulighed for at vurdere kandidaterne. 
Og efterfølgende har vi kunnet tilbyde 
de bedste et job efter endt uddan-
nelse. De ved, hvad de går ind til, og 
vi ved, hvad vi får.”

PJM har for nylig ansat sin første 
salgschef, og Henrik Steen Andersen 
lægger ikke skjul på, at formålet er at 
mindske sårbarheden overfor fald i 
investeringerne fra nogle enkelte store 
kunder og få gang i eksport.

”Vores forretning har gennem mange 
år været præget af store danske 
kunder. Igennem dem har vi leveret til 
alle egne af kloden. Nu vil vi gerne i 
højere grad gå selv, fordi vi mener, at 
vores koncept, og det vi står for, kan 
bruges andre steder.

Vi kigger i første omgang på Sverige 
og Tyskland. Begge lande har en stor 
industrisektor og en høj omkostnings-
struktur, hvilket gør det profitabelt at 
automatisere. Desuden er det vore 
nærmeste nabolande, hvilket har be-
tydning, når det drejer sig om at yde 
service på de maskiner, vi leverer.”

Henrik Steen Andersen: ”Vi gør meget ud af at involvere os i kundens behov på et så tidligt 
stadium som muligt. Det værste, der kan ske, er, at kunden færdigudvikler sit produkt og 
beder os om lave en automatisk løsning, og hvor vi må sige, at det er en umulig opgave.”
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Af Peter Villumsen, 
FORCE Technology 

Formålet med at gennemføre en 
inspektion af rør er, at man får ind-
samlet data om eventuelle udvendige 
og indvendige driftsbetingede skader. 
Med inspektionen får man minimeret 
in-service problemer, lige som den 
danner grundlaget for en vurdering af 
røranlæggets driftsikkerhed indtil den 
næste planlagte inspektion.
 
Inspektionen af rør afdækker eksem-
pelvis korrosionsangreb, utætheder, 
deformationer, revnedannelser og 
malingskader. Overordnet er det hen-
sigten, at man imødekommer rør-ejers 
interne krav til vedligehold af rør-
systemet, og at man indfrier de krav, 
Miljømyndighederne stiller.

Som grundlag for inspektion af rør 
vil jeg henvise til vejledning API 5701 
for rørinspektion. Ydermere vil jeg 
tillade mig at henvise til de omfattende 

erfaringer, vi hos FORCE Technology 
har høstet med hensyn til nedbryd-
ningsformer og inspektionsmetoder på 
røranlæg.

Indledende rørinspektion 
Man indleder inspektionen med en 
line walk *, hvilket er en detaljeret vi-
suel inspektion af rørledninger, udstyr, 
bæringer, fundamenter mv. Dette sker 
hovedsageligt for, at man får afdæk-
ket synlige / tilgængelige driftsbetin-
gede skader.
Desuden bliver der som supplement 
hertil udført stikprøvevis manuel ultra-
lyd-scanning, således at man - i kom-
bination med den visuelle inspektion 
– har et kvalificeret stikprøvegrundlag 
for den efterfølgende metodespeci-
fikke inspektion.

På baggrund af de indledende inspek-
tioner og API 570, kan man herefter 
projektere og gennemføre yderligere 
nødvendige rørinspektioner.

Observationerne fra den indledende 
visuelle inspektion bliver præsenteret 
for rør-ejer, ligesom udvælgelsen af 
områder for supplerende metode-
inspektion foregår i samråd med 
rør-ejer. 

Detaljeret metode-inspektion
Den detaljerede metode-inspektion 
kan omfatte følgende ikke-destruktive 
(NDT) inspektioner:

• Digital radiografi
• Ultralyd tykkelsemåling/flade-

scanninger
• E-mate inspektion af områder 

hvor der sidder bæringer
• Long range af lange stræk og 

gennemføringer i mure
• Termografi af isoleret rør

De mest anvendte metoder til 
rørinspektion

*Visuel Inspektion bliver udført som 
”line walk”, hvor der bliver besigtiget 

Med fokus på sikkerhed, miljø, driftsikkerhed og produktivitetsniveau er det vigtigt for 
procesindustri, olielagre eller kemivirksomheder at sikre en regelmæssig inspektion af rør.

 regelmæssige  
rørinspektioner betaler sig 

1API 570: Piping Inspection Code. Inspection, Repair, Alteration, and Rerating of In-service Piping Systems. 



Svejsning

Hesa Tek A/S offers design and fab-
rication of custom shell and tube type 
heat exchangers manufactured in 
accordance with ASME Code: ASME 
Section VIII Division I. or PED/97/23/
EC: EN 13445; BS PD 5500; AD2000 
Mërkblätter.

Quality
All units are supplied with full material 
certi� cation and are pressure tested 
at our plant. Units are manufactured 
using proven techniques and in-
spected regularly throughout manu-
facture. We can arrange for third party 
inspection/witness from most of the 
internationally recognised independ-
ent classi� cation societies

Hesa Tek A/S has specialised in the 
development and manufacture of 
heat exchangers in any heat transfer 
size, for all current industrial applica-
tions and designs. Extensive experi-
ence in construction of heat exchang-
ers in many different materials used 
world-wide.

Excepts of product range and speci� cations for Heat exchangers:

Materials: Carbon steel
ASTM A179, A333, A350 LF2
Stainless steel 
St304, 316L 
Super Duplex
SAF 2205,2507 
254 SMO
Titanium Grade 2

Temperature 
ratings:

0 - 450 C°
Special cases also under 0 C° to -46 C°

Options: Possibility for combination of materials on shell-side and tube-side.
NORSOK requirements and with some sour service requirements

 
For further information, please contact:

 Karsten Lehrmann
 Phone: +45 40 81 85 28
 Email: Karsten@khtek.dk         
 WEB: www.khtek.dk

Kolster Hesa-tek

Member of 
K.S.M Kragelund Group

for skader og uregelmæssigheder. 
Det kan eksempelvis dreje sig om 
udvendig korrosion, utætheder, defor-
mationer, løs maling, ridser og løse 
bæringer.  Alle relevante observatio-
ner vil blive dokumenteret i en rapport 
med skitser og fotos.  

Digital radiografi bliver primært udført 
i områder med udvendig korrosion 
og/eller områder med indikation på 
indvendig korrosion. Ved hjælp af 
digital radiografi får man et indblik 
i rørets tilstand både indvendigt og 
udvendigt.

Ultralyd tykkelsemåling bliver udført 
som areal-scanninger. Det sker i 
områder, hvor der er særlig risiko 
for reduktioner i godstykkelsen som 
følge af indvendig korrosion/slid 
(dybdepunkter og rørbøjninger). 
Denne undersøgelse bliver desuden 
udført i repræsentative områder for at 
opnå en mere generel afdækning af 
det enkelte rørs indvendige tilstand. 
Ultralyd tykkelsemåling er en enkel 
og hurtig metode. Den giver indblik i 

rørets indvendige tilstand, og man får 
fastlagt restgodstykkelser.

E-mate bliver udført i områder med 
visuel korrosion eller i tilfælde, hvor 
der er mistanke om udvendig ikke 
umiddelbart tilgængelig korrosion, 
f.eks. hvor der forekommer bæringer 
og andre monterede emner.
 E-mate giver et hurtigt indblik i rørets 
tilstand både ind – og udvendigt uden 
registrering af specifikke målinger. 
E-mate kan dog også anvendes for 
en specifik måling af rørets tykkelse 
med en tilhørende dokumentation af 
måleresultaterne.

Long range udføres på rørlængder 
under jord eller på gennemføringer i 
mure og volde. Long range giver en 
indikation af rørenes vedligeholdelses-
tilstand.

Termografi udføres som en screening 
af rørene under normal drift. Termo-
grafi giver et overblik over isolerin-
gens tilstand og mangler. Samtidig 
kan man med termografi få en indi-

kation af lækage samt mangelfuld og 
utæt isolering. 

Samtlige observationer og prøvnings-
resultater udgør herefter grundlaget 
for en sammenfattende sagkyndig 
vurdering af det undersøgte røranlægs 
tilstand. En vurdering af eventuelt 
påviste skaders betydning for røran-
læggets sikkerhed bliver foretaget, og 
forslag til afhjælpning af disse skader 
bliver fremlagt i en konkluderende 
rapport. Som dokumentation vedlæg-
ges metode-specifikke rapporter, 
skitser, måleblade og fotos i relevant 
omfang. 

Konklusion
For at sikre sig de bedst mulige 
produktionsforhold, er det afgørende 
at virksomheden regelmæssigt får 
gennemført en rørinspektion. Alene 
risikoen for at der opstår lækage vil 
man derved få reduceret væsentligt, 
og man vil alt andet lige opnå en 
forbedret vedligeholdelsesøkonomi.
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Af Hans Hørning, 
FOXDAL-Endety

FOXDAL-ENDETY ApS fusionerede 
januar i år. Det har ud over et meget 

bredt produktprogram 
også betydet, at der 
har været forrygende 

travlt. Vi må derfor beklageligvis 
konstatere, at vores ambition om at 
nå rundt til alle vores kunder med de 
mange nye tiltag og produkter ikke 
helt er indfriet. Vi håber derfor, der 
bliver lejlighed til at indhente lidt af 
det forsømte, når vi er med på NDT 
udstillingen, som finder sted den 24. 

maj på Hotel Koldingfjord paral-
lelt med DSL og NDT forenin-
gens seminar. 

Et af de produkter, vi glæder os til at 
præsentere på vores stand er Sona-
tests "PRISMA" phased array, som 
netop har vundet en international 
designer pris. Derudover har vi et 
endoskop med fra IT Concept. Det 
er et tysk firma, som gennem flere år 
har været underleverandør af sonder 
og linser til de øvrige producenter af 
endoskoper, men som nu har besluttet 
selv at sælge direkte.

Isotoper og kameraer fra Oserix i Bel-
gien vil også være med på standen. 
Desuden vil vi præsentere hvirvel-
strøms apparater fra ETher UK og nye 
håndholdte PMI testere fra Brüker. Ved 
samme lejlighed vil der blive lejlighed 
til at få demonstreret, hvordan man 
kan hente opdateringer om X-Ris trans-
portable og batteridrevne røntgenap-
parater.

Den seneste ordre til Bladt Industries 
omfatter konstruktionen af 41 jacket-
fundamenter til den nye EnBW2 hav-
vindmøllepark, hvis ejer er det tyske 
energiselskab EnBW.

Havvindmølleparken kommer til at 
ligge i den tyske del af Østersøen. I 
forhold hertil er placeringen i Lindø 
Industripark ideel, da det vil gøre 
det let at udskibe de færdige jacket-
fundamenter. Samtidig vil det ifølge 
virksomheden også åbne for, at man 
kan rekruttere kompetente medarbej-
dere.

”Det er en glæde at medvirke til at 
skabe ”grønne” arbejdspladser og 
aktivitet på Lindø, som udgør en 
traditionsrig del af den danske er-
hvervshistorie. Med lejen af en række 

store haller bliver vi en markant aktør 
i industriparken,” siger Bladt Indu-
stries administrerende direktør Peter 
Rindebæk.

Bladt Industries er i forvejen global 
markedsleder inden for fundamenter, 
der er baseret på monopile tekno-
logien. Og det er i øjeblikket denne 
type fundament, som er den domine-
rende inden for havvindmøller, lige 
som de også fremover ventes at spille 
en dominerende rolle, i takt med at 
offshore vindmølleparker bliver opført 
på stadig større havdybder.

Bly

Bladt Industries har vundet endnu en stor ordre på fremstilling 
af fundamenter til offshore-vindmøller, og har i den anledning 
valgt at leje sig ind i flere af Lindø Industriparks store haller til 
produktionen. 

Bladt industries etablerer 
produktion i lindø 
industripark

masser af nyheder klar til 
Ndt udstillingen i kolding

Monopile teknologien ventes også at spille 
en dominerende rolle fremover, i takt med 
at udviklingen går mod at opføre offshore 

vindmølleparker på stadigt større havdybder.

Kameraet fra Oserix er et af 
de mange produkter, FOXDAL-
Endety vil have med på deres 
stand i Kolding den 24. maj.
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www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Schweiss- & Prüftechnik
Nr. 1/2013
Untersuchung des Umwandlungs-
verhaltens in der Wärmezone eines 
thermomechanisch gewaltzten Stahls 
S700MC

Welding and Cutting 
Nr.1/2013
Prediction of flux cored arc welding 
process parameters effect on 2205 
duplex stainless steel

Welding in the World
Nr. 1/2013
Cold cracking tests – an overview of 
present technologies and applications

Characteristics of inclusions in rutile-
type FCAW weld metal

Effect of high-strength filler metals on 
the fatigue behavior of butt joints

Investigation of the hardness-toughn-
ess relationship of a welded joint after 
different heat treatment cycles

Welding in the World
Nr.2/2013
Welding residual stress behavior 
under mechanical loading 

Description of transmitted energy 
during laser transmission welding of 
polymers

Several fundamental researches on 
structural integrity of plasma-sprayed 
coating-based systems

Welding Journal
Nr.1/2013
What You Should Know about Hybrid 
Laser Arc Welding
Take a look at the pros and cons of 
this unique combination of lasers and 
gas metal arc welding

Benefits of remote Laser Welding in 
the Automotive Industry

Welding Journal
Nr.2/2013
Controlled Atmosphere Brazing of 
Aluminium Heat Exchangers

Penetration Depth Monitoring and 
Control in Submerged Arc Welding

Welding Journal
Nr.3/2013
Repair of a Hull 15 m below the 
Waterline

How to Become a Commercial Diver 
and Weld Underwater

Effect of Postweld Heat Treatment on 
the Toughness of Heat-Affected Zone 
for Grade 91 Steel

Welding International
Nr. 1/2013
Thin-sheet metal welding

Stresses and strains in soldered joints

Ultrasonic butt welding of rigid 
plastics

Welding International
Nr. 2/2013
Development of high-effiency MIG-
laser hybrid welding technology

Advanced technology for light metals 
welding using a high-powered disc 
laser

Welding of aluminium alloy by using 
filler-added laser-arc hybrid welding 
process

Welding of high thicknesses using a 
fibre optic laser up to 30 kW

Laser absorption characteristics in 
high-power fibre laser welding of 
stainless steel

A method for evaluating the liquation 
cracking susceptibility of welding 
joints in Al-Mg-Si alloys

Joining thermoplastics with metallic 
and non-metallic materials

Welding International
Nr. 3/2013
Soldering of aluminium with copper

Effect of underwater local cavity wel-
ding method conditions on diffusible 
hydrogen content in deposited metal
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Svejsning

Østrigske Fronius har lanceret en 
robust og kompakt bærbar trådfød-
ningsenhed, der er beregnet til at give 
svejseren stor mobilitet. Den nye bær-
bare enhed, (VR 5000 Case) er ifølge 
producenten udviklet til at fungere i 
damp, støv og rå maritime miljøer. 
Den vil blandt andet kunne benyttes 
sammen med virksomhedens MIG/
MAG strømkilder i TransSteel serien, 
der kan have selvstændige trådfød-
ningsenheder. Fronius oplyser videre, 
at den robuste enhed er fremstillet i 
flere udgaver – eksempelvis med vand 
eller gaskøling.

Bly

ESAB oplyser, at de har etableret 
robotsvejsecenter i Göteborg. Det 
nye center skal bidrage til at styrke 
virksomhedens position internationalt 
i takt med en stigende efterspørgsel 
på svejserobotter. Udviklingen viser, 
at salget af svejserobotter gennem 
de seneste to år er fordoblet, lige 
som der tegner sig et billede af en 
udvikling, hvor salget fortsat vil være 
for opadgående.
Det nye robotcenter er et forum for 
alle, der arbejder med robotsvejsning. 
Centret vil samarbejde med virksom-
hedens egne udviklere og tilknyttede 
robotproducenter, metodeudviklere 
og svejsere, oplyser Global Robotics 
Manager, Patric Hed.

Det er tænkt som et globalt center for 
udvikling, uddannelse og testning, 
og der er fem arbejdsstationer med 
svejserobotter fra ABB, Fanuc og 
Motoman.  Det nye center ligger lige 
overfor ESAB Welding Process Center, 
som yderligere har tre robotstyrede 
arbejdsstationer.

Ved at samle ressourcerne på dette 
felt får vi god mulighed for at teste 
vores produkter i nærheden, og de 
bedste betingelser for at videreudvikle 
integreringen af svejseudstyr og robot. 
Udover at samle kompetencerne vil 
ESABs robotsvejsecenter blive anvendt 

til intern og ekstern uddannelse samt 
fungere som et democenter, hvor 
virksomhedens kunder kan testsvejse 
deres egne produkter og videreud-
vikle deres processer.

gloBalt CeNter For roBotsvejsNiNg

ESABs Global Robotics Manager Patric Hed ved en af arbejdsstationerne i virksomhedens 
nye Globale Center for Robotsvejsning.

komplet svejsesystem til opgaver på 
offshore platforme og skibsværfter
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Fra 1. juli 2014 skal alle konstruktions-
produkter i stål og aluminium være CE 
mærket i overensstemmelse med CPR 
regulativet.

En følge af dette er, at svejseværkste-
der, som fremstiller konstruktions- og 
bygningselementer inden denne 
dato skal være certificeret i henhold 
til EN 1090. Heraf fremgår det, at 
alle svejseaktiviteter skal overholde 
standarden EN ISO 3834, ”Kvalitets-
krav til smeltesvejsning af metalliske 
materialer”.

Til støtte for svejseværkstederne, 
er store europæiske svejsemaskine 
producenter - herunder Kemppi og 
Migatronic  - fremme med forskellige  
tiltag, der skal være med til at hjælpe 
svejseværkstederne på vej.

Kunderne kan hente 
svejseprocedurer på  
hjemmesiden
Svejsevirksomheden Migatronic tilby-
der som en del af sit loyalitetsprogram 

gratis EN 1090 godkendte svejse-
procedurer (WPS) til deres Galaxy, 
Sigma og Omega svejsemaskiner. 
Virksomheden har i samarbejde med 
FORCE Technology udviklet et bredt 
udvalg af standard svejseprocedurer, 
som følger EN ISO 15.612 til brug for 
svejsning i sort stål op til styrkeklasse 
S355, og med massiv tråd som tilsats-
materiale. WPS’erne omfatter godstyk-
kelser op til 24 millimeter sort stål og 
udførelsesklasserne 1 og 2.

På hjemmesiden indtaster svejsevirk-
somhedens kunder deres kontaktop-
lysninger og bliver gennem en række 
menuer guidet frem til den relevante 
WPS, som man efterfølgende får 
tilsendt på mail. Sammen med WPS’en 
får man desuden tilsendt den bagved-
liggende svejseprocedure kvalifice-
ringsrapport, (WPQR).

Kemppi på vej med standard 
WPS pakke
Svejseproducenten Kemppi barsler 
med at indføre den fulde standard 

WPS pakke til udførselsklasse EXC 1 
og EXC 2. Med denne pakke får pro-
ducenterne af halvfabrikata væsentligt 
nemmere ved at opfylde kravene i 
bestemmelserne, da de dermed ikke 
i detaljer behøver at tilegne sig den 
nødvendige WPS-viden, lige som de 
også kan nå lettere gennem den kost-
bare og tidskrævende opkvalificering 
af svejseprocedurerne. 

Kemppi oplyser, at de foruden 
standard WPS-pakken også tilbyder 
en løsning til svejsekvalitetsstyring 
og fremhæver i denne sammenhæng 
ArcQuality. Det er et internetbaseret 
system, hvor driften er baseret på ISO 
3834-standarden, som bestemmer 
kvalitetskravene til svejsearbejdet. 
ArcQuality overvåger, at svejseren 
har de nødvendige kvalifikationer, 
og at svejseopgaven bliver udført i 
overensstemmelse med det godkendte 
WPS-dokument.

Bly

Producenter af svejsemaskiner hjælper værkstederne til at opfylde eN 1090

– Vi sikrer din kvalitet

INSPEKTION • PRØVNING • SVEJSETEKNOLOGI • CERTIFICERING
C&P Inspection A/S • Reskavej 6 • 4220 Korsør • tlf. 7026 0901 • www.cpi.nu
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Maj 
5. – 8. maj 
JOM – 17th International Conference,  
LO-Skolen i Helsingør

14. – 17. maj  
Control 2013 Messe Stuttgart, Germany

24. – 25. maj  
Svejse og NDT seminar på Hotel Koldingfjord

Juni 
Virksomhedsbesøg på Fyn hos NLMK 
Dansteel A/S i Frederiksværk

August 
28. august 
Virksomhedsbesøg på Fyn hos LWT,  
(Lindoe Welding Technology)

September 
4. – 6. september 
12th ICNDT in Slovenia - ”Application of 
Non-Destructive Testing in Engineering”

11. – 17. september 
66th IIW Annual Assembly, Essen, Germany

16. – 21. september 
Schweissen & Schneiden Messe, Essen, 
Germany

16. – 21. september 
EMO, Hannover, Germany

Oktober 
9. oktober fra kl. 13 til 15.30 
Virksomhedsbesøg på Bodycote A/S i Ejby

November 
22. november  
DSL holder sit årlige julebanko
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Deadline er fire uger før udgivelse. 

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun  
tilladt efter aftale med redaktøren og 
med kildeangivelse.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2013
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 3 14. juni 16. maj Automatisering

Nr. 4 2. september 5. august Lasernes indtog

Nr. 5 25. oktober 27. september Nye teknologier

Nr. 6 16. december 18. november NDT

Schweissen & Schneiden med mere 
end 1000 internationale udstillere
Når Schweissen & Schneiden finder 
sted i dagene fra 16. til 21. september 
2013, vil der være udstillere fra mere 
end 40 forskellige nationer i de store 
messehaller, og mange af udstillerne 
vil i lighed med tidligere svejse- og 
skæremesser i Essen benytte lejlighe-
den til en første lancering af produkter 
og teknologier.

Essen vil på samme tid være vært for 
det årlige IIW møde fra 11. til 15. 
september. Ifølge arrangørerne bag 
fagmessen i Essen giver det anledning 
til at forvente, at en stor del af de 
godt 1000 deltagende fageksperter 
vil lægge vejen forbi Schweissen & 
Schneiden i forlængelse af IIW konfe-
rencen, der i år har Svejseautomatise-
ring som det bærende tema.

DSL bustur til messen
Vi gør opmærksom på, at DSL ar-
rangerer en bustur til Schweissen & 
Schneiden. Interesserede kan læse 
mere om dette arrangement og om, 
hvordan man kan melde sig til på 
www.dslsvejs.dk

Fra Schweissen & Schneiden i Essen 2009
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Torsdag den 11. april kl. 14 møn-
strede en delegation af motiverede 
DSL medlemmer op til ombordstigning 
på offshore servicefartøjet SeaStrider 
Swath – på Vestre Tværmole i Ska-
gen. Vi blev budt velkommen af HR 
Manager Lene Bøgil, som gennemgik 
virksomhedens visioner og poten-
tialer for såvel servicefartøjer som 
lystyachts. Herefter overtog værkfører 
Jørgen Bach roret og førte os gen-
nem produktionshallerne fra formning 
af kulfiber og sandwichprofiler til et 
næsten færdigbygget servicefartøj til 
drift i havvindmølleindustrien. 
Danish Yachts, som netop har modta-
get Nordjyllands Vækst- og Viljepris, 
har tredoblet antallet af ansatte over 
få år til i dag at beskæftige ca. 100 
højtspecialiserede medarbejdere, som 
bl.a. producerer nogle af verdens 
smukkeste luksuslystyachts. Herunder 
Shooting Star, der er en håndbygget 
cruiser i en kvalitet, som selv stenrige 
sheiker næsten kun kan drømme om 
eksisterer. 
For tiden er det primært produktion af 
en serie unikke katamaran servicefar-
tøjer, der optager værftet - fremstillet i 
kulfiber til brug for opgaver på havet, 
primært til transport af servicepersonel 
til vindmøller eller platforme. I forhold 
til konventionelle enkeltskrogede ser-
vicefartøjer, der ofte må blive i havn 
pga. vind og bølger, kan katamara-
nen qua sine to ”undervandsskrog” 
fylde sine ballasttanke og dermed 
lægge til tårnene i væsentlig højere 
sø end sine traditionelle og mere 
gammeldags konkurrenter. Under 
sejlads tømmes tankene, og fartøjet 
nærmest planer som de konventionelle 

katamaraner, vi kender fra færgedrift. 
Takket være lav vægt på grund af 
materialevalget er brændstofforbruget 
lavt og farten høj, og i økonomiske 
beregninger af livscyklus, hvor fx 
optagning i dok er nedsat til hvert 
femte år er kulfiber et konkurrencedyg-
tigt materiale, på trods af en højere 
fremstillingspris.    

Fra foreningens side vil vi takke 
Danish Yachts for velvilligt at åbne 
dørene for DSL og indvie os i arbejds-
metoder og danske potentialer inden 
for moderne værftsindustri.

Som matros og observatør: 
Torben Henriksen,  
DSLs bestyrelse

Vi gør alle interesserede opmærksom 
på, at tilmeldingsfristen er 1. maj 
2013 for at deltage i DSL og NDT 
foreningens seminar den 24. – 25. 
maj på Hotel Koldingfjord. Læs mere 
om programmet på side 16, og klik 
ind på www.dslsvejs.dk, hvor du også 
kan melde dig til.
I lighed med tidligere år vil der - 

udover de mange faglige indlæg 
og diskussioner - også vil være tid til 
socialt samvær – herunder ved årsmid-
dagen  fredag aften, hvor det vil være 
Carsten Knudsen fra De Nattergale, 
som vil stå for underholdningen.

Nedtællingen er begyndt

Carsten Knudsen 
fra De Nattergale

Besøg hos  
Danish Yachts i Skagen
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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.

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


