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Svejsning

LEDER
havde behov for at udvikle smartere
svejse- og sprøjterobotter.

Men i takt med, at robotteknologien
er blevet udviklet og udbredes, kan
langt flere virksomheder nu være med.
Robotterne er kommet så langt ned i
pris og er blevet så lette at instruere,
at virksomheder med helt ned til fem til
seks ansatte investerer i robotter.
Det er en meget positiv udvikling og en
vej til øget produktivitet. Teknologien
sikrer flere produkter, hurtigere leveringstider samt sparede omkostninger,
og derved er investeringen i robotter
for mange virksomheder tjent hjem på
mindre end ét år.

Projektchef Hanne Sundin,
DI’s produktivitetsindsats.

Robotter gør os produktive
Danske virksomheder skal hver dag
vinde i den globale konkurrence. Men
det er dyrt at drive virksomhed i Danmark, så vi vinder kun, hvis vi øger produktiviteten. Det er derfor nødvendigt,
at virksomhederne er mere innovative
og mere effektive end konkurrenterne i
andre lande.
En vigtig vej til at det sker er, at investere i automation og andre former
for ny teknologi, som fører til højere
kvalitet, hurtigere leveringstid og lavere
lønomkostninger.
I mange år har automation og robotter
været forbeholdt de helt store og mellemstore virksomheder, fordi det var
dyrt og teknisk kompliceret. Danmarks
førende robotcenter, Mærsk McKinneyInstituttet og Robocluster blev således til
i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Odense Stålskibsværft, der
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Fordelen ved robotteknologi er imidlertid mere end det. Det handler også
om at sikre et bedre arbejdsmiljø, hvor
tunge løft og forurenende stoffer ikke er
en del af dagligdagen. Og det handler
om at få en større dataopsamling. Ved
systematisk at anvende de opsamlede
data, får virksomhederne et mere præcist billede af produkter og processer,
hvilket giver mulighed for at forbedre
performance, ændre på processer
og justere materialevalg. Det betyder
innovation og nye services, hvilket igen
øger virksomhedernes produktivitet.
Det har ofte været fremført, at automation og robotter vil skabe øget arbejdsløshed. Men i virkeligheden forholder
det sig omvendt.
Hvis danske virksomheder ikke investerede i robotter og andre former for ny
teknologi, vil deres evne til at konkurrere internationalt hurtigt blive sat over
styr med det resultat, at produktionen
enten flyttes ud af landet eller lukker
helt ned. Robotterne er således med til
at sikre, at der overhovedet er arbejdspladser i Danmark, ligesom den mere
effektive produktion – sammenholdt
med de hurtigere og mere sikre leveringstider – muliggør et markant højere
salg og dermed øget eksport. Så

selv om forbruget af arbejdskraft pr.
enhed falder ved automatisering, vil
øget salg typisk betyde, at nettoresultatet bliver uændret – og i nogle tilfælde
endda stigende – beskæftigelse.
Alt i alt er virksomhedernes brug af
robotter en nødvendig forudsætning
for at sikre virksomhedens evne til at
konkurrere. Mod til investeringer i
teknologi er påkrævet. Hver enkelt
virksomheden skal i offensiven for at
vinde den globale konkurrence.

Af projektchef
Hanne Sundin, DI
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TIG svejsning af rundede emner med en
nyudviklet UR-svejserobot.

Pålidelig beskyttelse
og komfort
designet til svejsere
Opgrader til en lettere turbo
Det nye 3M™ Adflo turboåndedrætsværn har et Li-ionbatteri, som gør hele enheden næsten 20% lettere, og
komforten for svejsere endnu bedre.
Kombineret med de nyeste Speedglas svejseskærme kan
vi tilbyde en komplet sikkerhedsløsning til stort set alle
svejseopgaver.
Se www.speedglas.dk for yderligere oplysninger.

Skaber sikre arbejdsforhold

Svejsning

ROBOTTER SKABER
ARBEJDSPLADSER
Der er kraftig fokus på
automatisering af de danske
produktioner for at øge
produktiviteten og dermed
konkurrencekraften. Og
automatisering betyder
ikke nødvendigvis tab af
arbejdspladser.
Af eksportchef Claus Pagh,
Migatronic Automation
Verden bliver mindre. Måske ikke
geografisk, men det er muligt at række
over landegrænserne på utallige
måder, hvilket også gør det lettere at
købe og sælge varer globalt. Virksomhederne inden for metalindustrien
i Danmark har ofte en vision om at
vækste, og for at gøre det, er det
nødvendigt at være konkurrencedygtig. Det er hidtil kommet til udtryk ved,
at virksomhederne vælger at flytte
produktionen ud af landet. En tendens, som også har været gældende
indenfor svejseautomatisering. Derfor

er der de senere år igangsat en række
initiativer for at fastholde eller trække
produktionen tilbage til Danmark.
Udflytning af produktionen er dog
kun en af problemstillingerne, som
dansk metalindustri skal forsøge at
overkomme. En anden problemstilling
er gældende for de mindre metalbearbejdende virksomheder, der ønsker
at overleve i en verden, som er blevet
mindre, og hvor truslen kommer fra
lavtlønsområderne. Der kan dog være
sammenhæng mellem de to, idet de
mindre virksomheders mulighed for at
fungere som samarbejdspartnere for
de virksomheder, der enten vælger at
flytte produktionen ud eller har brug
for at øge konkurrencedygtigheden,
forsvinder.
Takket være de stadig mere åbne
grænser er produktionsomkostningerne i mange tidligere lavtlønsområder
nu på vej op, og samtidig har teknologien udviklet sig voldsomt, så vi i dag
teknisk og rentabelt kan automatisere
opgaver, der ikke tidligere var muligt.

Dette anlæg har Migatronic Automation lavet til den svenske virksomhed Autoliv AB.
Det skal anvendes til virksomhedens fremstilling af gasgeneratorer til passager airbags.
Produktet hedder APG-1 og en ny generation af gasgeneratorer.

4

Tiden er derfor inde til, at metalindustrien og automationsbranchen sætter
hinanden stævne med det mål at
trække produktion hjem igen.
Ved Migatronic Automation, der er
specialiseret i automatiseret svejsning,
opleves problemstillingerne også.
Men der lægges vægt på at finde
den rigtige løsning for kunden. Ikke
nødvendigvis den store, forkromede
robotløsning, der skal til for at øge
konkurrencedygtigheden hos den
enkelte virksomhed. Det skal dog
pointeres, at det er vigtigt for virksomhederne at automatisere for at komme
problemstillingerne til livs. Det gælder
for både små, mellemstore og store
virksomheder.
Også de små virksomheder
kan være med
Hos den lille virksomhed kan de enkle
løsninger være en måde at komme
i gang på. Og efterhånden som
produktionsmedarbejderne vænnes
til automatiseringen og konkurrencekraften øges, vil der være mulighed
for at øge automatiseringsgraden
også. Er det derimod et spørgsmål om
at beholde produktionen i Danmark
eller trække den hjem fra udlandet, er
det nærmere den fuldautomatiserede
turn-key løsning, der er vejen frem,
hvor ikke kun den svejsetekniske del
automatiseres, men også resten af
produktionen. Vi har i flere tilfælde
oplevet, at en investering i højere
automatiseringsgrad har resulteret i
besparelser på produktionsomkostningerne. Den deraf afledte konsekvens
er en forøgelse af produktiviteten og
dermed konkurrencedygtigheden.
På samme tid ser vi også, at kunderne, for at kunne trække deres
produktion hjem, har behov for et
endnu højere automationsniveau. Vi
skal derfor helst kunne eliminere det

Nye
gør dit gasvalg lettere!
Lige siden 1992 har
ARCAL gjort livet lettere
for verdens svejsere.
Nu introducerer vi næste
generation af ARCAL,
som tager enkeltheden
til nye højder. Pålideligheden og ydeevnen er
lige så suveræn, som du
er vant til, men vi har gjort
det endnu enklere for dig
at vælge den rette gas.
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Fire gasblandinger
dækker næsten alle
applikationer, og hvis
du har andre svejsebehov, findes der flere
at vælge imellem.
Har du spørgsmål til
vores sortiment, så
kontakt vores svejseeksperter og få mere
information. Læs mere
på vores hjemmeside.
ARCAL™ flaskerne er udstyret med vores
innovative SMARTOP™ ventil med indbygget restgasventil, ON/OFF-arm og indholdsindikator. Fås også med ALTOP™.

SMARTOP™ ALTOP™

TIG/MIGsvejsning

MAG-svejsning
af rustfaste stål

MAG-svejsning
af ulegerede og
lavtlegerede stål,
god finish

Læs mere på www.airliquide.dk eller ring 76 25 25 95.
Du kan også downloade Air Liquide-appen fra Google Play eller App Store.

Universel gas til
MAG-svejsning
af ulegerede og
lavtlegerede stål
stål

Svejsning
manuelle arbejde med at finde og
lægge emnerne, der skal svejses, i
position foran svejserobotten. Dette
kan vi i dag løse ved en kombination
af automatiske fiksturer og brugen af
vision teknologi, som sætter robotter
eller pick & place-enheder, afhængig
af opgaven, i stand til at finde og
orientere emnerne korrekt.
Automatisering behøver ikke
at koste arbejdspladser
En af bekymringerne, der er fokus
på blandt medarbejderne i en
virksomhed, som vælger at investere
i automatisering, er et eventuelt tab
af arbejdspladser, idet robotterne
overtager de arbejdsopgaver, som
medarbejderen har været vant til at
udføre. Men det er her vores erfaring,
at automatiseringen åbner for en videre udvikling og specialisering, som
i stedet forbedrer medarbejdernes
kompetencer.
Således ser vi typisk, at en svejserobotløsning der er designet korrekt,
programmeret korrekt og er tænkt
optimalt ind i kundens produktionsflow, kan udføre det, der svarer til 3
– 4 mands arbejde, så det er natur-

ligvis nærliggende at konkludere, at
”robotter koster arbejdspladser” Dette
er dog for mig at se ikke helt korrekt.
I første omgang er automatiseringen
jo med til i det hele taget at kunne
opretholde produktion i Danmark i
stedet for outsourcing. Desuden har
vi en lang række eksempler på, at
denne øgede konkurrencekraft, som
virksomhederne opnår, fører til endog
meget stor vækst og dermed skabelse
af rigtig mange nye arbejdspladser.
Og på medarbejdersiden er vi som
oftest vidne til en positiv respons på
de nye udfordringer, lige som man
giver udtryk for, at automationsteknikken ikke er så svært tilgængelig, som
man havde forestillet sig. At teknologien også kan give større sikkerhed i
ansættelsen, da den kan være med til
at udligne spidsbelastninger, mener
jeg også er et plus, man skal have
med i den sammenhæng.
Nye teknologier baner vejen
for rentable løsninger
Nogle af teknologierne inden for svejseautomatisering, der bidrager til, at
man kan løse opgaver teknisk og rentabelt i dag, er blandt andet diverse

former for avanceret fugefølgningsteknik, vision-teknik samt offline programmering. Fugefølgningsteknikken findes
i mange forskellige udformninger. Den
mest avancerede form for søgning til
dato, mener jeg, er et 3D laservision
system, der både gør det muligt at
finde svejsefugen og efterfølgende at
følge den. Dette system udmærker sig
ved at kunne anvendes til flere forskellige typer lysbuesvejsning.
Der er mange andre teknologiske muligheder. Men til slut vil jeg fremhæve
software til offline programmering
som et middel til at øge rentabiliteten
i robotsvejseløsninger. Traditionelt har
det været et problem, at robotten ikke
har kunnet producere, mens robotten
skulle programmeres til nye opgaver,
og herved har mange mistet 30% eller
mere af deres produktionstid på robotten. Med de nye offline-systemer kan
størstedelen af robotprogrammet udføres inde på tegnestuen, og derved
opnår man en langt større udnyttelse
af svejserobotten, lige som det nu ofte
kan være rentabelt at automatisere
endog meget små serier.

Dette anlæg har Migatronic Automation konstrueret til Lem Beslagfabrik. Anlægget er virksomhedens første investering i robotsvejseautomatisering.
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NSSW pulverfyldte rørtråde
Få bedre svejseøkonomi og kvalitet med
sømløs rørtråd fra NSSW (Nittetsu):
n Lavt hydrogenindhold
(typisk 1-3ml / 100 gram svejsemetal)
n Ingen fugtoptagning
n Kobberbelagt overflade
n God strømovergang
n Fremragende trådfremføringsegenskaber
n Meget ensartet og stabil kvalitet
Pulver

Kobberbelægning
Stål

NST tilbyder et komplet program
tilsatsmaterialer:
n NSSW og NST sømløse rørtråde
n FCAW, TIG, MIG, MMA og ESW
tilsatsmaterialer
n Keramisk backing, trådfremføringssystemer og mere ...
Vores forhandler i Danmark:

Lindholmvej 18 b, DK-6710 Esbjerg V
Telefon 7515 8440 E-post: mail@tornbosvejs.dk
www.tornbosvejs.dk

www.nst.no

Norway Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, phone: + 47 99 27 80 00, e-mail: nst@nst.no / Avd. Sørlandet, Kristiansand, phone + 47 38 01 11 30 / Avd. Møre og Romsdal,
Tresfjord, phone + 47 71 18 44 00 UK NST Welding UK Ltd, Glasgow, phone: +44 141 433 9350, e-mail: NSTWELDING@aol.com Poland NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia,
Phone: +48 586 690 553, e-mail: jacek@nst.no Singapore NST Welding Asia Pte Ltd, Phone: +65 96 65 20 26, e-mail: ben.tan@nst.no

Svejsning

Ved UR-svejserobotten ses KJV’s
robotansvarlige Henrik Christensen,
flankeret af Technicon’s to indehavere,
direktør Casper Hansen (tv) og
direktør Jakob Rømsgaard (th).

STANDARDISERET
SVEJSEROBOT TIL SMV’ER

Et konstruktivt udviklingssamarbejde mellem KJV A/S og
Technicon ApS gør nu svejserobotter tilgængelige for alle.
Handelsvirksomheden KJV’s robotspecialist Henrik Christensen har gennem
de seneste 5 år beskæftiget sig med
den danskudviklede robotarm fra
Universal Robots. Og i denne periode
har han jævnligt modtaget henvendelser vedrørende svejseløsninger med
UR-robotten. Men standardsoftware i
robotten kunne ikke lave de ønskede
runde kurver og samtidig opretholde
den rette vinkel på brænderhovedet,
som kræves for at lave en perfekt
svejsning.
Da Henrik Christensen så fik en
konkret forespørgsel om svejsning af
4.000 rustfri emner, besluttede han at
præsentere problemstillingen for Casper Hansen og Jakob Rømsgaard, de
to indehavere af rådgivningsfirmaet
Technicon ApS i Hobro. Det blev star-
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ten på et godt udviklingssamarbejde,
hvoraf det første resultat nu er klar til
introduktion gennem KJV: En standardiseret svejserobot, der er baseret på
en unik software, specielt designede
komponenter fra Technicon og en
robotarm fra Universal Robots.
Målet med udviklingssamarbejdet har
fra begyndelsen været at gøre svejserobotter tilgængelige og brugbare
for alle – herunder også de mange
små- og mellemstore virksomheder.
Et yderligere mål med robotten har
været at ramme et prisleje på ca. 1/3
af de traditionelt tilgængelige robotter
og dermed gøre investeringen i en
svejserobotløsning endnu mere overkommelig.
Henrik Christensen fortæller om
projektet: ”Det lå lige til højrebenet at
tage udgangspunkt i UR-robotarmen,
som robotten til svejseløsningen. Den
ligger i det helt rigtige prisleje, og
så har den i forvejen en nem bruger-

flade. Dertil kommer, at den er yderst
mobil og kan flyttes derhen, hvor der
aktuelt er behov for den i produktionen”.
Udvikling af selvstændigt
software til UR-robotten
Med udgangspunkt i den konkrete
problemstilling gik Technicon i gang
med at udvikle et selvstændigt svejsesoftware til UR-robotten. Kravene
til softwaren var, at robotten skulle
kunne programmeres offline og skulle
have den simplicitet, som programmering af Universal Robots i forvejen
er kendt for. Offline programmering
er vigtig, fordi det giver mulighed for
at programmere et nyt emne uden at
robotten står stille. Svejseprogrammet programmeres på en almindelig
computer, hvorefter det kan overføres
til robotten.
Det er på denne måde enkelt at
omstille til andre emner, i og med at
hvert emne har sit eget individuelle
program. Det eneste, der skal bruges

Svejsning
til programmeringen, er en arbejdstegning over det emne, der skal svejses
på. Svejsesoftwaren angiver blandt
andet, hvor lang tid svejsningen tager
pr. emne, hvilket f.eks. er nyttig viden i
forbindelse med tilbudsgivning.
Softwaren gør det muligt at kontrollere
et almindelig TIG-svejseapparat - herunder gængse funktioner som f.eks.
strøm, gastid og lysbue.
Under udviklingen er softwaren
løbende blevet testet og har vist sig at
have rigtig mange muligheder. Flere
interessenter har ønsket at deltage i
pilotprojekter – bl.a. har ESAB været
inde over med deres svejseekspertise.
”Det er vores forventning, at der ligger
et stort potentiale i den nye UR-svejserobot. Jeg har løbende nævnt udviklingssamarbejdet, når jeg har besøgt
kunder og oplever stor interesse for
det. Svejserobotten synes at ramme et

behov for standardiserede og fleksible
svejserobotter, som er umiddelbart
håndterbare i produktionen og lige
til at gå til, når det drejer sig om programmeringen. UR-svejserobotten er
ikke mindst en god og relevant løsning
for små og mellemstore virksomheder. Dertil kommer, at en svejserobot
som denne vil kunne være med til at
fastholde opgaver og jobs i Danmark”, vurderer Henrik Christensen.
Han fortæller videre, at Technicon
netop har indledt et samarbejde med
Teknologisk Institut omkring videreudvikling af svejsesoftwaren, således at
der løbende kan tilbydes nye opdateringer af softwaren. Også udviklingssamarbejdet med KJV A/S fortsætter.
Således vil KJV A/S fortsat anvende
Technicon som partner på kommende
udviklingsprojekter i forbindelse med
UR-robotten.
Bly

Her TIG svejsning af runde emner med den
nye UR-svejserobot. (Foto: Knudsen).
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Vi har ramt plet
med vores nyheder
- se om du kan gøre det samme til konferencen!
Der er selvfølgelig mulighed for gevinst ...

WeldCheck /
AeroCheck
BALTOSPOTLLX200-DA
High voltage range:
Tube current range:
Beam angle:
Inherent Filtration (mm):
Anode cooling type:
Duty cycle:
Insulation:
Mains:
Temp. switch:
Weight (without rings):
Tubehead:
Control Unit:

15 to 200kV
0,5 to 12 mA
60° x 40°
0,8 Be
Air
100%
SF6 gas
180 - 260V
70°C
18,1 kg
Metal-Ceramic
DC1 or Hand-XD

FOXDAL-ENDETY APS
Skovdalsvej 7 B - DK-8300 Odder
Tel. 8654 6300 · Fax 8654 6302
www.foxend.dk

Svejsning

SVEJSEROBOTTER

MED OFFLINE

PROGRAMMERING
Svejserobotter i en virksomhed
med fleksibel produktion skal
kunne offline programmeres,
og operatøren skal uanset
landegrænser kunne være
sikker på effektiv fjernsupport,
siger Valk Welding Danmarks
direktør, Marcel Dingemanse.

Der er herhjemme en voksende interesse for at investere i svejserobotter.
Det er en udvikling, Valk Welding
Danmark kan nikke genkendende til.
Ifølge Marcel Dingemanse har robotintegratoren gennem det seneste halve
års tid oplevet en markant stigende
efterspørgsel i forhold til året før. Vi
har på det seneste gennemført flere

installationer med svejserobotter i
danske industrivirksomheder, og det er
et gennemgående mønster, at vi bliver
mødt med krav om, at svejserobotterne skal kunne offline programmeres. Det afspejler den stigende fokus
på at køre produktivt i en fleksibel
produktion. Kendsgerningen er, at vi
har mange underleverandørvirksomheder. Og da man ofte kører i mindre
og skiftende serier, er det afgørende,
at man har muligheden for offline
programmering, så man kan bevare
oppetiden i sin produktion.
Fjernsupport til operatøren
Når vi implementerer en svejserobotløsning med tilhørende software til

Valk Welding Danmark oplever, at virksomhederne i stigende grad foretrækker svejserobotter med mulighed for offline programmering.
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offline programmering, gør vi meget
for at sikre, at operatøren og andre
involverede parter på virksomheden
får en grundig uddannelse i at programmere. Alligevel vil man aldrig
helt kunne udelukke, at der opstår
situationer, som operatøren eller
programmøren ikke selv kan klare.
Her lægger vi vægt på, at yde virksomheden assistance her og nu i form
af fjernsupport. Og det skal virksomheden kunne regne med, uanset det
f.eks. er en filial af en dansk virksomhed i Polen. For konceptet er, at vi
via pc’ere og fjernbetjening vil kunne
løse det aktuelle problem i fællesskab,
siger Marcel Dingemanse.

Modsvarer kravene om at køre
effektivt
Valk Welding’s software til offline programmering er blevet til i et tæt samarbejde med producenten af svejserobotter, Panasonic. På europæisk plan
er systemet løbende blevet tunet, så
det modsvarer den øgede fokus i industrien på en optimeret produktion, og
hvor svejserobotten i denne sammenhæng skal kunne køre kontinuerligt,
uanset man har mange omstillinger
og skiftende seriestørrelser, der bliver
arbejdet med. Vores tilhørende system
til offline programmering er i dag
baseret på et 3 D svejseprogram, hvor
man kan angive svejsepositionerne
og få selv de mindste detaljer med, så
man opnår en offline programmering,
hvor der efterfølgende stort set ikke vil
være behov for at lave korrektioner,
siger Marcel Dingemanse.
BLY

CITOMIG 200MP

www.oerlikon-welding.dk
Tlf. SAF-OERLIKON +45 46 74 08 00
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Ny version af
FORCE Technologys
P-Scan systemer klar til søsætning.

Af Divisionschef Leif Jeppesen,
Divisionen for Sensor og NDE
Innovation, FORCE Technology
FORCE Technology er klar til at
præsentere en ny generation af P-Scan
udstyret, P-Scan Stack System. I dette
ambitiøse udviklingsprojekt, der har
løbet over to år, har vi haft fokus på at
skabe det ultimative udstyr til automatiseret ultralydprøvning – ikke alene
hvad angår tekniske specifikationer,
men også i forhold til design og

Den nye version af P-scan udstyret.
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brugervenlighed. FORCE Technology
præsenterede sit første P-Scan udstyr
til automatiseret ultralydprøvning
tilbage i 1977, og det var den gang
verdens første bærbare udstyr til automatiseret ultralydprøvning.
Grundideen i P-Scan teknologien er
at præsentere de indsamlede ultralyddata på en intuitiv måde, således at
både operatører, kunder og myndigheder let er i stand til at overskue
resultatet, også uden at det kræver

en ultralydteknisk baggrund. For at
dette kan lade sig gøre, digitaliseres
ultralyd signalerne fra lydhovederne
og gemmes sammen med information
om lydhovedernes position i forhold til
det emne, der undersøges. De indsamlede data behandles af den avancerede P-Scan software og vises for
operatøren som en 3D præsentation
af emnet med de fundne indikationer
indlejret. Databehandlingen foregår
løbende under inspektionen, således
at operatøren har det samlede resultatet til rådighed ved inspektionens
afslutning, uden at der kræves yderligere databehandling. Genereringen
af 3D præsentationen forudsætter, at
ultralyddata bliver kombineret med positionsdata for de enkelte lydhoveder.
Derfor er der til P-Scan systemet også
udviklet en serie manipulatorer, som
automatisk kan føre lydhovederne hen
over emnet i en prædefineret bane og
derved generere de krævede positionsdata. Ud over en række standard
manipulatorer til tilstandskontrol, er
der til P-Scan systemet udviklet et stort
antal specielle manipulatorer/robotter
til produktionskontrol, ofte designet
efter kundens ønsker og tilpasset den
enkelte produktionslinje.

Svejsning
Phased Array teknologi
Den største ultralydtekniske forskel
på det nuværende P-Scan System
4 og det nye 5. generations P-Scan
Stack System er implementeringen
af phased array ultralyd teknologi.
Med traditionel ultralydteknologi er
hvert enkelt lydhovede født med en
fast vinkel på lydstrålen, traditionelt
0 grader for længdebølgelydhoveder
til f.eks. tykkelsesmåling og 45, 60
og 70 grader for tværbølgelydhoveder til f.eks. svejsesømsinspektion.
Med phased array teknologi kan
lydstrålens vinkel styres elektronisk fra
ultralydapparatet, og operatøren kan
forprogrammere en række forskellige
lydvinkler som derefter benyttes under
inspektionen.
For svejsesømsinspektion betyder dette f.eks., at ét phased array lydhovede
kan erstatte 3 traditionelle lydhovede.
Desuden giver phased array teknologien mulighed for at anvende en

hvilken som helst ønsket vinkel, eller
en stribe af vinkler, f.eks. alle vinkler
mellem 45 og 60 grader. Den store
datamængde, der genereres i dette
tilfælde, vil være komplet uoverskuelig, hvis den vises som en traditionel
A-scan præsentation. Bliver data i
stedet vist i et såkaldt sektor scan, kan
dette give operatøren et nyt værktøj
til at bestemme fejltyper og fejlstørrelser. Selve sektor scan præsentationen
kendes af de fleste mennesker fra
medicinsk ultralydudstyr, hvor sektor
scan anvendes ved præsentation af
data fra f.eks. fosterundersøgelser.
P-Scan Stack System
Phased array teknologi har i flere år
været anvendt i NDT verdenen, men
først for nylig er det lykkedes FORCE
Technologys specialister at løfte de
tekniske specifikationer for phased
array udstyr, så de kan indfri brugernes forventninger til P-Scan udstyr. Det
har specielt været to ultralydtekniske

nøgle parametre, som det har krævet
hårdt arbejde at få på plads, nemlig
ultralydsenderens evne til at generere
en tilstrækkelig kraftig ultralydpuls i
sendeskuddet og forstærkerens evne
til at finde selv meget svage ekkoer,
der reflekteres fra fejl i emnet.
Ved inspektion af emner fremstillet af
”sort” stål er betydningen af ultralydsenderens og forstærkerens kvalitet
ikke særlig udtalt, idet de ultralydmæssige egenskaber for dette materiale
er gode med hensyn til dæmpning,
spredning og egenstøj. Det forholder
sig imidlertid modsat med materialer
som austenitisk stål (specielt støbte
austenitiske emner) og de fleste kompositmaterialer som f.eks. glasfiber og
kulfiber kompositter. Disse materialer
er ultralydteknisk svære at undersøge,
og enhver ultralyd teknikker, der har
arbejdet med disse materialer, ved at
kan være svært, eller måske endda
umuligt at få reproducerbare resultater,

Svejsning
medmindre det anvendte udstyr matcher opgaven.
Ultralydinspektion foretages oftest
ved brug af puls-ekko teknikken.
Man sender en lydpuls ind i emnet,
og derefter lyttes der efter eventuelle
ekkoer (refleksioner) fra interne fejl i
materialet. Helt analogt med et besøg
i ”ekkodalen” er det klart, at jo højere
man råber, eller jo mere effekt der er
i sendeskuddet, jo større er chancen
for, at der kommer et hørbart ekko
tilbage. Tilsvarende har forstærkerens
evne til at opfange selv svage ekkoer
stor betydning for resultatet; hvis
der er skruet ned for høreapparatet
hjælper det ikke at være den, der kan
råbe højest.
Traditionelle ultralydudstyr arbejder
med sendepulser på omkring 200
V (den spænding, der sendes til
lydhovedet som generer lydpulsen),
medens phased array systemer typisk
kun kan generere sendepulser med en
spænding på omkring 60-70 V. P-Scan
Stack System kan generere sendepul-

Det nye udstyr
til automatiseret
ultralydprøvning fra
FORCE Technology
er resultatet af mere
end to års intensivt
udviklingsarbejde.
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ser med en spænding på mellem 80
og 200 V for både traditionelle og
phased array lydhoveder. Den ønskede spænding vælges af operatøren
afhængigt af applikationen. Tilsvarende opererer phased array systemer
typisk med forstærkere med et dynamikområde på omkring 70 dB (forskellen
på det højeste og laveste ekko der
kan opfanges), medens P-Scan Stack
System bruger en nyudviklet forstærker, som har et dynamikområde større
end 100 dB.
AUS-5 manipulator
I forbindelse med lanceringen af det
nye P-Scan Stack System præsenteres
også en ny standard manipulator,
AUS-5, som har indbygget touch
screen display, således at P-Scan
systemet kan betjenes direkte fra
manipulatoren. Manipulatoren har
magnetiske hjul, og kan derfor bruges
på alle magnetiske materialer uden
yderligere fastgørelse. Manipulatoren kan køre ”under-op” på rør og
beholdere, og er hurtig at montere og
positionere. Alle P-Scan manipulatorer

styres direkte fra P-Scan systemets indbyggede motorstyring, der ligeledes
forsyner manipulatoren med strøm
enten fra en almindelig stikkontakt
eller fra batterier.
Designfilosofi
Der har fra projektets start været fokuseret på brugernes behov og ønsker til
både hardware og software. Der har
derfor været et tæt samarbejde med
FORCE Technologys kunder verden
over samt FORCE Technologys afdeling for Avanceret NDT, der bruger
udstyret til serviceopgaver globalt.
Derudover har der været anvendt kognitive psykologer samt industrielle designere for at sikre den bedst mulige
brugervenlighed både for hardware
og software. Resultatet er et nyt udstyr
udviklet helt fra bunden både med
hensyn til hardware og software. Det
har derfor været muligt at implementere helt nye løsninger såsom samling af
de enkelte komponenter uden brug af
kabler og software med touch screen
betjening.

Brian Basse, direktør for Ålsrode A/S:

‘Ekstra ordrer takket være
høj svejsekvalitet’

Ålsråde A/S anvender svejserobotter fra Valk Welding til
svejsning af stabilisatorer til vindmøller. ”Vi kan færdigsvejse
produkterne helt i én omgang ved hjælp af manipulering på et drop-center.
Vi realiserer en høj produktion, en bedre og konstant svejsekvalitet samt
et højere udbytte. Takket være den høje svejsekvalitet, som vi leverer på
nuværende tidspunkt, modtager vi stadig flere ekstra ordrer.”

MIG- og TIG-svejsning med ét system
Førsteklasses opbakning i opstartsfasen
Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed
Specialister inden for svejsning og robotter
Komplette systemer fra én leverandør

Valk Welding DK A/S
tel. +45 64 42 12 01

info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

The strong connection
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HIGHLY AUTOMATED
3D COMPUTED
TOMOGRAPHY
3D metrology using CT allows plastic and light metal components
to be measured non-destructively.

Article by Steffen Hachtel,
Managing Director F&G
Hachten GmbH & CO. KG;
Dr. Hans-Peter Duwe,
Managing Director Duwe-3d
AG; Oliver Brunke, Product
Manager for CT Systems,
GE Sensing & Inspection
Technologies GmbH
In addition to today’s widespread use
of high-resolution computed tomography (CT) in quality control, this
technology’s continued development
has led to use in in measuring procedures. 3D metrology using CT allows
plastic and light metal components to
be measured non-destructively, which,
until recently, has been difficult due to
their complex internal structures. This
article provides an overview of the
current situation regarding CT technology and 3D metrology software. It
also provides concrete examples from
the automotive industry to describe the
time-and-cost benefits that result from
using largely automated CT measuring
routines, carried out as part of component qualification and tool and mould
correction.
Detect the entire surface area
using a CT scan
The actual physical measurement
is taken by scanning a series of 2D
X-ray projection images. To perform
this, the specimen is positioned on a
precision manipulation system and,
during the measurement, is completely
rotated through 360° on a precision
rotation platform. The quality of the
raw data – and naturally the accuracy
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of all subsequent evaluations of the
digitally reconstructed 3D volume – is
strongly influenced by the sharpness
of the X-ray images, which is heavily
dependent on the quality of the X-ray
source and detector, including the precision and stability of the manipulation
system. You could therefore say: the
more effectively the CT measurement
system performs this first step, the
more precisely the measurement task
can be performed.
In addition to a stable system structure
that is adapted to the specific application at hand, data processing is the
key to successful measurement using
computer tomography. The complete

process chain can be fully automated
using the GE Inspection Technologies
phoenix datos|x CT software’s click &
measure|CT function. This function not
only reduces operation time, but also
the user’s influence on the CT results,
which therefore results in even greater
repeatability. The process just needs
to be programmed once for a work
piece, and the complete scanning and
reconstruction process is fully automated, including volume optimisation
and surface extraction. Thanks to the
automatic activation of 3D metrology
software such as PolyWorks by
InnovMetric, an automatically generated test report can be available in
less than an hour.

PolyWorks nominal/actual value comparison and measurement of three cylinders on
an aluminium die-cast component scanned using a GE phoenix v|tome|x computed
tomograph.

EurOcODE 1990
• CC2

svejseprocedurer

EN 1090
• EXC 1-2

EN 15614
• WPQR

EN 15612
• WPS

Gratis svejseprocedurer
til MiGatronics svejseMaskiner
Nu kan du hurtigt og nemt få svejseprocedurer, så du kan opfylde de nye svejsestandarder. Med vores loyalitetsservice tilbyder vi alle nuværende og nye ejere af
udvalgte MIG/MAG svejsemaskiner godkendte WPS’er – helt gratis. Du kan
downloade WPS’er på vores hjemmeside. Og så snart du har printet og underskrevet
dem, er du klar til at svejse. scan Qr-koden nedenfor eller besøg migatronic.com/
EN1090 hvis du vil se mere.

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev
Danmark
E-mail sales@migatronic.dk
migatronic.com
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Effective 3D measuring of a
virtual component
A significant advantage of CT is the
ability to carry out fast visual checks
using nominal/actual value comparisons. (See Fig. 1) For example, as part
of first sample report, the finished part
can be quickly and easily analysed to
check whether it complies with crucial
functional dimensions and shape specifications. This provides considerable
potential for time and cost savings in
many application fields where there is
comparable precision compared with
the mainstream coordinate measurement technology. PolyWorks offers
excellent analysis functions for the polygon models generated by CT data.
The user has a number of alignment
options available to him, from best-fit,
the plane/vector point, through to
reference points.
PolyWorks’ simple yet exactly parameterisable functions for generating
features from polygon models make
it a user-friendly and effective tool.
In addition to comparisons of nominal and actual value geometries, a
range of geometric dimensioning and
tolerancing calculations are possible.
The user can choose from various
comparative methods and colour
scales to show a polygon model’s
two-dimensional deviation from the
CAD reference. Surface comparisons,
for example, can be shown directly
on the polygon model and/or CAD as
a false colour image so that deviations can be seen at a glance. For a
detailed analysis, comparison points

give the user an exact and repeatable
display of deviations from defined
nominal value points on the CAD.
In addition to its analysis functions,
PolyWorks offers versatile measuring
tools such as sections, 2D and 3D
callipers, profile guides and gap and
flush measurements.
PolyWorks can also be used in combination with CT systems as a production aid. Automated processes are
greatly simplified thanks to the series
parametric measurement function with
statistical analysis and macros. The
new automatic project update feature
also means that every change to a
parameter is immediately applied to
alignments, comparisons, measuring
tools and reports. Each measurement
is therefore reproducible, parameterisable and repeatable. This allows its
users to realise considerable time and
cost savings.
Use of CT in injection moulding
The German company F. & G. Hachtel
GmbH & Co. KG has been benefiting
from its use of an industrial phoenix|xray computed tomograph by GE since
2008. The company has decades of
professional experience in engineering, tool and mould construction
and injection moulding. Hachtel uses
computed tomography for plastic
component qualification and tool
adjustments, and also offers this as a
service. The following two examples
show how using CT directly leads to
noticeably increased levels of productivity at Hachtel GmbH.

Fast component qualification
Complex plastic components are often
assessed using geometric dimensioning and tolerancing in combination
with RPS alignment. With plastic
components alone – whose shape
often deviates from ideal CAD specification due to warpage effects – this
procedure often results in misinterpretation and incorrect conclusions for
the tool adjustment process. This is
clearly demonstrated by the plastic
components shown in Fig. 2. During
the analysis, minimal deviations in the
alignment surfaces that are defined in
the drawing (left) lead to geometric
dimensions and tolerances that are
clearly exceeded (Fig. 2 middle component). This leads to the conclusion
that substantial geometrical deviations
could jeopardise the function of the
component. However, the good usability of the sample in question and the
positive result of the functional tests
contradicted this. A simulated change
in the alignment (Fig. 2, right component) also showed that the dimensional compliance of the component was
very good overall. Here, in contrast to
the CT method, the classic coordinate
measurement method only provides
measurements in a table format. This
means that it is rarely possible to correctly interpret a component’s dimensional compliance. In contrast to laser
scanning technology, the use of CT
means a complete description of the
geometry can always be generated,
and therefore various alignment philosophies can be tested. In the example
above, a time-consuming, expensive

Alignment surfaces on a plastic fixing rail (left). A simulated correction in the alignment of the scanned component (right) shows that
the dimensional compliance of the component is better than the suggested initial nominal/actual value comparison (centre alignment
according to RPS).

18

Scan and read more about
Siemens Wind Power
www.siemens.com/windpower

Job ID: 154158

NDT Level 3 Inspector – Casting and Forging
Location: Brande
Mode of employment: Full time

For our Supplier Quality department we are looking
for an NDT Level 3 Inspector. The department handles
the qualifications of casted and forged components for
wind turbines and has 13 employees, including 5 NDT
Inspectors Level 2 and 3.

• You are fluent in English both spoken and written.

What are my responsibilities?

What else do I need to know?

As a NDT Level 3 Inspector you will be handling our supplier
quality management system as well as our supplier processes
and product qualifications in accordance with relevant
requirements. More specifically, your responsibilities will
cover:
• Conducting supplier process qualifications in accordance
with Siemens Wind Power’s purchase specifications within
the area of NDT for casted and forged components.
• Following up on suppliers’ technical capabilities within
the NDT area.
• Involvement in design reviews in order to ensure and
improve producible components.
• Participating in regular commodity meetings.
• Monitoring and evaluating suppliers’ performance within
the NDT area.
• Participating in NCR handling within the NDT area.
• Participating in process improvement activities within the
NDT area.
What do I need to qualify for this job?
• You are a qualified NDT Level 3 in accordance with
EN 473 or EN 9712.
• You have practical NDT work experience within casting
and/or forging product sector.
• You hold valid certificates for the NDT methods VT, UT
and MT.

• You are willing to travel.
In case you have acquired your skills in alternative ways
your application is just as well appreciated.

Siemens Wind Power is a leading supplier of wind power
solutions for onshore, offshore and coastal sites. Denmark
is the headquarter of these activities in Europe, the Middle
East, and Africa. The Danish locations are the center of our
global R&D and engineering activities, and currently, 5,000
employees out of a global staff of more than 9,000 work
with wind power solutions in Denmark.
Read more at www.siemens.com/windpower
We continuously strive to strengthen our position, and
we are therefore looking for bright minds eager to join
a dynamic, international organization offering unique
opportunities for its employees.
Apply online
Apply in English for the job on www.siemens.dk/career
Please note that we will reply by email. We are looking
forward to receiving your online application. Please ensure
you complete all areas of the application form to the best of
your ability as we will use the data to review your suitability
for the role.
For further information, please contact the recruiting team
on phone: +45 9942 2120.
Deadline for Applications: as soon as possible

www.siemens.dk /career
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F. & G. Hachtel GmbH &
Co. KG is a medium-sized
plastics processing company.
It employs 40 members of
staff at its headquarters in
Aalen, who work with all
technologies in the field of
injection moulding and tool
and mould construction. As a
pioneer of the industrial use
of CT, Hachtel GmbH has
also been offering services
relating to the qualification of
components and assemblies
using CT technology using
a phoenix|x-ray v|tome|x L
system from GE since 2008.

Duwe-3d AG in Lindau at
Lake Constance has years of
experience in optical measurement technology and data
analysis. As European partner and exclusive representative of InnovMetric Software
Inc. in Germany, Austria and
Switzerland, Duwe-3d AG is
the contact for all Germanspeaking customers for all
queries concerning sales,
training and support for the
3D PolyWorks metrology
software.

The phoenix|x-ray
business division of GE
Measurement & Control
is a leading manufacturer of
systems for 2D micro- and
nanofocus X-ray inspection
as well as 3D metrology,
including failure and structure
analysis using high-resolution
industrial computed tomography (micro- and nanoCT).
Their research and development, production and sales
operations are carried out
at their headquarters in
Wunstorf near Hanover.
Additional phoenix|x-ray
customer service centres
are located in Stuttgart and
Munich as well as in France,
the US and China.
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The nominal/actual value comparison (left) shows clear deformation in the periphery of
the threaded ring.

and unnecessary tool adjustment process costing approximately €6,000
was avoided. Instead, just 4 hours
and €750 were needed to test and
qualify the component.
Tool adjustments:
The nominal/actual value comparison
of the threaded ring component (Fig.
3 left) illustrates good compliance of
the component in the threaded area.
However, considerable deviations
to the CAD geometry are apparent
on the outer edge of the component.
This deformation causes problems
during assembly, and tool adjustment
was therefore necessary in this case.
Instead of the difficult-to-interpret
individual measurements produced
by classic coordinate measurement
technology, the CT analysis gives the
manufacturer immediate access to the
information and dimensional allowan-

ces required to correct the moulding
insert (see Fig. 3 right). The corrected
tool design was available after just
4 hours. A renewed CT scan after
correcting the mould confirmed the
success of the corrective action after
just one recursive loop (see Fig. 4).
These examples demonstrate the
potential of computed tomography for
qualifying plastic components. The
phoenix v|tome|x L walk-in computed
tomography system from GE Inspection Technologies located at Hachtel’s
headquarters in Aalen allows large
components measuring up to 400
x 1200 mm to be analysed, and
light-metal, injection-moulded parts to
be tested. As a service provider, the
company offers the analysis and qualification of components and assemblies
in combination with 3D metrology and
non-destructive component testing.

With its CT system phoenix
v|tome|x L by GE, Hachtel GmbH
is able to offer its customers a wide
range of services using CT.

ANSÆT EN

PRÆCISERING
I SVEJSNING 1 2014 bragte
vi en artikel om den forestående deadline 1. juli, hvor alle
byggevarer skal CE-mærkes
og producerende smedevirksomheder skal være certificeret.

IIW-SVEJSER
Sådan lyder opfordringen fra Svetskommisionen som optakt til Elmia
Svets messen, der finder sted fra 6.
til 9. maj i år. Det er et budskab,
der også gælder på denne side
af Øresund. For det er et generelt
problem, at der bliver uddannet for
få inden for faget svejsning. Mathias
Lundin fra Svetskommisionen slår i
denne sammenhæng et slag for IIWsvejseuddannelsen: ”Ved at tilknytte
IIW-svejse lærlinge vil den unge følge
en international kursusplan og gennemgå såvel teoretiske som praktiske
prøver inden der udstedes diplom.
Metalindustrien skal gøres opmærksom på værdien af at tilknytte svejsere

Svejsning_august-2010

16/08/10

6:29

med IIW diplom,”siger Mathias Lundin
og fortsætter: ” Veluddannet svejsepersonale giver oplagte gevinster for
virksomhederne. Den efterfølgende
oplæringstid før man kan arbejde i
produktionen er kortere, og så er der
potentiale for videre udvikling. For
svejsning er fortsat en af nøgleprocesserne i industriens produktion. Derfor
er der behov for at få uddannet en ny
generation af veluddannede svejsere,
der vil kunne bidrage til at løfte fremtidens udfordringer om øget produktivitet og vækst”.
BLY

Redaktionen er efterfølgende
blevet gjort opmærksom på,
at artiklens forfatter i sin afsluttende beskrivelse af en webbaseret løsning har citeret meget tekstnært fra en brochure,
som han efter det oplyste har
hentet på nettet. Det drejer sig
om en let tilgængelig webbaseret løsning til håndtering af
CE-mærkningen og ydeevnedeklarationen for EN 1090
brugeren. Vi skal hermed præcisere, at den er udarbejdet af
virksomheden EMmanagement:
www.em-management.dk

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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SVEJSE- OG NDT-SEMINAR
PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
2.-3. MAJ 2014
Dansk Svejseteknisk Landsforening og Dansk NDT forening inviterer til seminar.
Formålet med seminaret er at skabe et forum, hvor deltagerne kan høre og diskutere fremskridt, erfaringer
og nye tiltag inden for svejsning og NDT, samt udveksle viden og skabe netværk på tværs af dansk industri.
Seminaret mønstrer indlæg med en blanding af praktiske erfaringer og de seneste teknologiske tiltag.

Kom og hør om bl.a.:
•

Udvikling og visioner i dansk metalindustri – Henrik Kjærgaard, næstformand Dansk Metal

•

IIW – What the International Welding Institute can do for you – Cécile Mayer, CEO, International Institute of Welding

•

Case om CE-mærkning - produktion af svejste skorstene – Jørgen Damm, VL Stål

•

Welding automation in wind turbine and shipyard industry – Teemu Tolonen, Pemamek OY

•

Laser hybrid arc welding in practice – Matthias Michl, Fronius International GmbH

•

Pionerarbejde inden for svejsning – Peter Roed, grundlægger og bestyrelsesformand for Migatronic

•

Svejsedokumentation – Jarle Mortensen, CEO for Weldindustry AS, Norge

•

Letters from China – erfaringer med svejseproduktion i Kina gennem flere år – Henrik Sørensen, FORCE Technology

•

Intelligent gris til pipelines – Rosen Group, Holland

•

Digital røntgenundersøgelse af komposit – Niels Frode Nielsen, Terma

•

Scanning af lagertanke – David Long, CPI

•

Certificering af NDT-personale, ASME-code kontra EN/ISO – Bo Bossen, FORCE Technology

•

Kvalitet til og fra udlandet – Hans Henrik Christiansen, adm. dir. for CPI

•

P-Scan Stack – forbedring af automatiseret ultralyd – Leif Jeppesen, FORCE Technology

•

Case historier fra NOV Flexibles – Henrik Jørgensen, NOV Flexibles

•

Hvordan opfylder jeg de nye lovkrav til CE-mærkning iht. EN 1090-1 – Jesper Christiansen, FORCE Technology

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor 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.
I tilknytning til seminaret afholdes både NDT foreningens årsmøde og DSL’s årlige generalforsamling.
I anledning af DSL’s 75-års jubilæum vil middagen fredag aften være med ekstra festlig underholdning, og der vil være et
spændende dagsarrangement for ledsagere om fredagen.
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Svejsning

Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 2. og lørdag den 3. maj 2014
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Denne tilmelding mailes eller faxes til:
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL			
Tlf.:
Park Allé 345						
Fax nr.:
2605 Brøndby						e-mail:
Att.: Monica Wenøe					
web:

4061 3090
4326 7011
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 ved det ønskede!
1a) Seminardøgn inkl. årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 2.-3. maj 2014)
Seminar, overnatning, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og for- 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. 2.-3. maj 2014)
Seminar, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe
a) Medlemspris DKK 3.900,-			b) Ikke-medlemspris DKK 4.290,- (inkl. årskontingent)

2)

Ekstra overnatning
a) Ekstra overnatning torsdag den 1. maj til fredag DKK 975,b) Ekstra overnatning lørdag den 3. maj til søndag DKK 975,-

3)

Tillæg for ledsager
Ledsager: DKK 650,Ledsagernavn:      
Inkl. årsmiddag fredag aften, vin under middagen, overnatning og frokost
Deltagelse i ledsagerarrangement fredag 2. maj kl. 10 – ca. 16: Sejlads på fjorden til Koldinghus
hvor der er rundvisning og frokost, herefter rundvisning på Kolding Designskole og transport tilbage. Gratis.

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: Fredag 25. april 2014

Svejsning

DSL MEDLEM GENNEM 61 ÅR
– OG STILL GOING STRONG
Den stolte smed Anton
Steffensen deltog med
højt humør og mange
interessante spørgsmål
i et vellykket virksomhedsbesøg hos Terma
A/S i Grenaa 19. marts
i år. Når vi fokuserer på
Anton blandt de mange
deltagere, er det fordi
han har været personlig
medlem af DSL siden
1953 – og uden afbrydelser, siger Torben
Henriksen som her overrækker Anton Steffensen
et par gode flasker vin.

Anton Steffensen på snart
84 år besøgte Terma i Grenå
Af Torben Henriksen, DSL
bestyrelsesmedlem
DSL havde et vellykket virksomhedsbesøg hos Terma A/S i Grenaa den 19.
marts i år. Til det velbesøgte arrangement dukkede den stolte smed Anton
Steffensen op med højt humør og
interessante spørgsmål til virksomheden om dette og hint. Spørgsmålene
vidnede om et langt liv med b.la.
NDT som interessefelt og ikke mindst
videbegær fra Anton, der den 19. maj
fylder 84 år.

Og hvorfor så alt dette postyr på
grund af et blandt mange medlemmer,
der troppede op til besøget. Jo, det
skyldes i sin enkelhed en kombination
af foreningens 75 års jubilæum, som
bliver markeret sammen med DSL konferencen på Hotel Kolding Fjord den
2.-3. maj, og så det, at vi i foreningen
har præ-screenet medlemmernes
indmeldelsesdatoer og umiddelbart
fundet Anton, som det længst værende
personlige medlem siden 1953 – hele
61 år uden afbrydelse.
Anton tog sit speciale inden for støbning og svejsning hos Svejsecentralen
i 1953 og har gennem tiderne b.la.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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arbejdet med tilsyn af fly, ved flyvematerielkomandoen i Værløse. Fra
1960 til1978 cyklede Anton dagligt
gennem terrænet, og stred sig frem
i al slags vejr for at passe sin pligt
med NDT som speciale på de gamle
jager- og transportfly. Senere fulgte
momsnummer og fod under eget bord
med virksomheden Nicrolod, som
udviklede og producerede udstyr til
varmebehandling af støbte og svejste
emner.
I 2001 solgte Anton sin virksomhed
for at gå på pension og nyde sit
otium. Men som I sikkert fornemmer,
kan Anton slet ikke slippe sin interesse
for branchen, hvorfor Anton da også
var den første, der dukkede op på
Terma, og den sidste der forlod det
spændende virksomhedsbesøg. Vi
siger indtil videre tak til Anton for trofasthed mod foreningen, og kvitterer
for fremmødet med et par flasker vin.
Vi håber, at flere planlagte aktiviteter
med NDT i fokus kan lokke personligheder som Anton frem igen.
Skulle der nu være personlige
medlemmer eller firmaer rundt i det
danske, der føler sig forfordelt qua,
om muligt, endnu længere medlemskab af foreningen end Anton, hører
vi gerne fra jer.

mediaspjuth.se

OFFSHORE ENERGY
AFHOLDER
UDSTILLING
OG KONFERENCE
TIL OKTOBER

I dagene fra 28. og 29. oktober
finder den 7. udgave af Offshore
Energy sted i Amsterdam RAU,
Holland.
Offshore Energy udstillingen
blev sat i søen i 2008. Den
gang var der 70 udstillere og
1.765 besøgende. Siden da er
såvel antallet af udstillere som
internationale besøgende vokset
støt. Organisationen forventer, at
antallet af udstillere til oktober vil
ligge på mellem 500 – 600, og
at arrangementet denne gang vil
tiltrække mere end 10.000 branchefolk. Både hos udstillerne og
i konferenceprogrammet vil der
blive sat fokus på de tekniske,
operationelle og kommercielle
udfordringer, der ligger for at
opnå yderligere vækst i denne
del af industrien.
Det tekniske program byder på
flere internationale foredragsholdere og vil dække et bredt spekter af offshore relevante emner.
Møderækkerne strækker sig fra
paneldiskussioner til tekniske sessions, lige som der også vil være
flere af de store organisationer i
branchen, som vil holde årsmøder ved denne lejlighed.
Der er fri entre for besøgende
fagfolk. Nærmere om arrangementet og registrering på:

SVERIGES
STØRSTE MESSE FOR
SVEJSE- OG SAMMENFØJNINGSTEKNIK
Elmia Svets och Fogningsteknik er
messen for alle, der arbejder med
svejsning og sammenføjning.
Her findes alt det seneste inden
for maskiner, udstyr, robotter,
tilbehør og serviceydelser, og
alle førende leverandører er
repræsenteret.

Gratis entré
til messen:
A100766. Tilmeld
dig på hjemmesiden
allerede nu!

Messen blev første gang arrangeret i 2012, og den
blev straks en succes med over 6.000 besøgende.
I maj 2014 er det tid igen.
Vel mødt til Elmia i Jönköping!

Den 6.-9. maj 2014, Jönköping

www.elmia.se/svets

http://registration.offshore-energy.biz/

Arrangeres sammen med:

I samarbejde med Svejsekommissionen, 6.-9. maj 2014, Jönköping

Svejsning

Det sker 2014:
Maj
2. – 3. maj
Svejse- og NDT- seminar på Hotel
Koldingfjord, hvor DSL’s 75 års jubilæum
bliver fejret.
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Udgiver: Dansk Svejseteknisk Landsforening:

September
9. – 11. september
Automatik i Brøndbyhallen

6. - 9. maj
Elmia Svets i Jönköping

Oktober
6. – 10. oktober
11th European Conference on NonDestructive Testing, ECNDT 2014 i Prag

22.maj
Lindø Netværksdag, Lindø Industripark

28. – 30. oktober
FoodTec messe i Herning

Juni
4. juni
Virksomhedsbesøg hos Siemens Wind
Power A/S i Aalborg

November
11. – 13. november
FabTec i Atlanta, USA

Park Allé 345, 2605 Brøndby

Redaktion:
Birthe Lyngsø
Teglgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund
Tlf. 51 50 67 17.
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Grafisk tilrettelæggelse:
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Juli
13. – 18. juli
IIW Annual Assembly i Seoul, Sydkorea

27. – 28. november
Ajour Messen i Odense
DSL holder julebanko (endelig dato følger)

www.hjortlundmedier.dk

Annoncer:
Birthe Lyngsø Tlf. 39 64 75 20

DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, Force Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Thomas Bertram, DONG Energy Wind Power
Aksel Vinther, Valmont-SM A/S
Lars Holmberg
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Bent Nehlsen, Sabro A/S
Faglig repræsentant i bestyrelsen:

5000 besøgte VTM i Odense

Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

Odense Congress Center og de
120 udstillende virksomheder synes
tilfredse. Og det med god grund. For
da VTM 2014 lukkede og slukkede
den 4. april havde i alt 5.000 fagfolk
lagt vejen forbi.

Næstformand Bent Nehlsen, Sabro A/S

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, C&P Inspektion A/S

Sekretariat:

Ifølge arrangørerne var de 4 udstillingsdage præget af en optimistisk
stemning.

VTM 2014 i Odense blev besøgt af godt
5.000 fagfolk i dagene fra 1. april til
4. april. (foto: Anja Ankerstjerne)

Klimaet i dansk industri er blevet langt
bedre på det seneste, lyder en af de
mange positive udstillerkommentarer. Der er kommet øget fokus på at
investere i værktøjer og løsninger,
som kan være med til at sætte ekstra
gang i produktiviteten. Og industriens
spirende forår kan ifølge Foreningen
af Danske Værktøjsfabrikanter være

med til at øge efterspørgslen efter
lærlinge. Således havde i alt 19
unge taget imod branche foreningens
opfordring til at få etableret en uddannelsesaftale. Og inden udstillingen i
Odense sluttede fredag eftermiddag,
var endnu et par stykker i fuld gang
med at føre realitetsforhandlinger med
mulige arbejdsgivere.

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

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Karsten Olsen, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology
Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Valmont-SM A/S
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2014

Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 3

16. juni

19. maj

CE-mærkning - EN 1090

Nr. 4

2. september

1. august

Produktivitet

Nr. 5

27. oktober

22. september

Offshore

Nr. 6

15. december

17. november

NDT
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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.

Svejsning

V. Løwener A/S
fejrer sine 125 år
med åbent hus
Den 28. januar 2014 rundede
V. Løwener de 125 år. Jubilæet
bliver markeret den 6. maj
med et åbent hus arrangement
fra kl. 11.00 – 18.00 på adressen Smedeland 2 i Glostrup.
Ud over udstillinger og lejligheden til at hilse på sine faglige
kontakter vil der også blive
budt på fadøl og lidt godt
fra grillen i det til lejligheden
indrettede festtelt.

Nyt mobilt røntgenrør
Foxdal-Endety vil på hotel Koldingfjord have et stort antal nyheder med
på NDT udstillingen, der finder sted
parallelt med det årlige DSL- og NDT
seminar til maj. En af nyhederne,
Foxdal-Endety har med på sin stand,
er et netop lanceret røntgenrør fra

Balteau NDT. Røret er med et metalkeramisk generatorhoved på op til 12
mA & 200 kV. Det er designet til både
film og digitale paneler, og med tanke
på brugerens mobilitet er vægten
holdt nede på de 18 kg.

Ny strømkilde til TIG og MMA
ESAB har netop lanceret en ny energieffektiv Heliarc AC/DC strømkilde til
opgaver med TIG og MMA svejsning.
Svejseproducenten fremhæver blandt
andet den nye Heliarc strømkilde for
sine optimerede lysbueindstillinger,
som baner vejen for, at operatøren
kan svejse aluminium med en wolfra-

melektrode, som forbliver spids. Dette
giver forbedringer i forbindelse med
tændingen, heat-inputtet og lysbuen,
som opnår øget stabilitet. Videre
fremhæves, at Heliarc strømkildens
pulserende strøm muliggør en mindre
HAZ-zone og en bedre styring af
smeltebadet.

Næste års JOM International
finder sted i Helsingør

V.Løwener er fyldt 125 år. Den
oprindelige facade på Vesterbrogade i København (øverst) og den
nuværende på hovedafdelingen
i Glostrup, hvor der bliver holdt
åbent hus den 6. maj.

Det 18. JOM International bliver holdt
i Helsingør i dagene fra 26. til 29.
april 2015. Osama Al-Erhayen, der er
en af hovedtilrettelæggerne sammen
med Bill Lucas og Vladimir Panomarov, opfordrer til, at alle interesserede

kontakter for at høre nærmere om
arrangementet. Det kan ske på mail
til: Jom_aws@post10.tele.dk eller ved
at ringe til Al-Erhayem på telefon +45
48 35 54 58.

Pauli Sørensen
går på pension
Første maj i år forlader Pauli
Sørensen Maersk Drilling A/S
for at gå pension. I den anledning bliver der holdt reception.
Den finder sted den 25. april
fra kl. 10.00 – 11.15 på
Gl. Lundtoftevej 7 i Lyngby.
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Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening
Parkalle 345 • 2605 Brøndby
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COREWELD 46LS

DET NATURLIGE VALG VED
MEKANISERET SVEJSNING

Coreweld 46 LS er den nye generation af metalfyldt rørtråd med unikke
svejseegenskaber.
•
•
•
•
•

Svejser med et minimum af siliciumsøer, reduceret efterbearbejdning og velegnet
til flerstrengssvejsning uden afslagning.
Meget gode svejseegenskaber - stabile startegenskaber og meget lidt sprøjt.
Stor parameter boks for at optimere kvalitet og produktivitet.
Ny overfladeteknologi for bedre tråd fremføring.
Lav røgudvikling

Coreweld 46 LS mekaniske egenskaber (Typiske værdier):
Rp 0.2 (MPa) 490 • Rm (MPa) 590 A5 • 26% • CVN (J at-40oC) 70
ESAB ApS / esab.dk

