Svejsning 2

April 2015
42. årgang
Dansk Svejseteknisk
Landsforening
Dansk NDT Forening
www.dslsvejs.dk

TEMA:
Offshore/Maritime

Svejsning

LEDER
heller ikke i fremtiden
- ske på bekostning af
levering af ”godt grej”,
som vore kunder kan
stole på.

Niels Peter Raun,
Vice President, Odense Maritime Technology A/S.

Svejsning er uden sammenligning den
vigtigste og mest kritiske proces i moderne skibsbygning og opbygningen
af offshore strukturer. Processen står
centralt i hele design og konstruktionsfasen, for slet ikke at tale om montagen og udrustningsfasen.
Svejsekvaliteten er alfa og omega.
Det handler om sikkerhed for liv, last
og store værdier i skibe og offshore
strukturer. Svejsning er den proces,
der binder enkeltdele sammen til strukturer, således at de kan holde til de
kræfter og belastninger, der forventes.
Vi har i Danmark opbygget en tillid
til at alle, der beskæftiger sig med
svejsning, gør det med stor viden og
respekt for processen. Ikke at man på
nogen måde har overset produktiviteten, som der er sket en rivende udvikling af. Men det er hidtil ikke - og må
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Det er ikke en selvfølgelighed, at en hel
branche opfattes med
tillid og som grundlæggende hæderlig.
Takket være en omfattende og undersøgende presse, bliver
vi desværre gang på
gang gjort opmærksom på, hvordan selv
enkeltpersoner eller
mindre dele af en
stand, en branche eller
et forretningsområde
”fifler” med betroede
midler eller processer.
Det er ødelæggende
for tilliden til hele standen, branchen eller
forretningsområdet.

Da jeg startede på Lindø, anvendte
man fortsat nitning – dog kun på steder, hvor samlingens kvalitet var særlig
kritisk. Men svejsning blev på kort tid
enerådende, og den har i de forløbne
år udviklet sig med stor diversitet.
Omhu og ansvarsbevidsthed hører til
blandt de dyder, der tidligt karakteriserede alle i branchen -lige fra den
enkelte svejser til konstruktøren. Når
vi svejser, går vi jo ind og ændrer
på metallurgien og kemien i det
grundmateriale, som stålindustrien har
brugt enorme kræfter på at fremstille.
Gør vi dette forkert, kan man ikke
være sikker på, at konstruktionen har
den styrke, som vores designere har
regnet med.
Men selv for specialister kan det være
svært at identificere svejsefejl, og
det, selvom vi efterhånden har fået

en lang række gode kontrolteknikker. Derfor skal vi kunne stole på, at
svejsningerne er korrekt udført og
at specifikationerne er vel gennemtænkte. En kæde er som bekendt ikke
stærkere end det svageste led.
Der er tre forhold, der har stor betydning for, at vi har opnået en bred,
generel tillid til svejsebranchen:
Vi har haft og har nogle fantastiske
institutioner.
Teknologisk Institut og Force, (i gamle
dage Svejsecentralen). Altid parate
med et godt råd, med i udviklingen
og førende med hensyn til undersøgelsesmetoder.

Indhold:
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Leder/ Niels Peter Raun.

6	Holder skruen i vandet.
10 EnergiMetropol Esbjerg.
12 En fortsat rejse mod
præcision og nøjagtighed.
16	Fra beskeden skibssmedje
til førende på verdens
markedet.
18 Robot færdigsvejser
store arbejdsemner i én
arbejdsgang.
20 ”Made in Italy”.
22 AGA i Danmark fylder
100 år.
Forsiden:
Esbjerg er knudepunktet for et stort
antal offshore virksomheder – og en by
i rivende udvikling. Her ses havnen i
Esbjerg. (Foto: Bent Medvind).

Nye
gør dit gasvalg lettere!

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.

Universel gas til MAGsvejsning af ulegerede
og lavtlegerede stål
DK_00052_201503_CN

TIG/MIGsvejsning

Fagbevægelsens uddannelses institutioner. På redelig og dygtig vis har
de uddannet tusindvis af svejsere og
plantet en ansvarlig holdning til dette
”tillærte fag”.
Tekniske skoler og universiteter, der
har uddannet de svejseingeniører,
som igennem deres virke har præget
udviklingen, fastholdt og udstrålet tillid
til faget.

Ingen kan komme igennem 40 – 50
års ekspansiv virke uden en gang
imellem at komme på ”glatis” eller
have brug for en god idé til at komme
videre. Det er karakteistisk for faget,
at det på kryds og tværs af konkurrenter og brancher altid er muligt at finde
en kollega, som vil hjælpe. Og her er
Svejseteknisk Landsforbund medvirkende til både udvikling og information
om hinandens gøremål.

Sluttelig den indbyrdes hjælpsomhed,
som vel på nydansk kaldes at netværke.

Tillid er kort sagt afgørende, da det
er bestemmende for vores fremtid. Vi

Odense Maritime Industry
(OMT) blev etableret i 2010
med Valcon A/S som et
udspring af Odense Stålskibsværft (OSS).
OMT er i dag en førende maritim konsulentvirksomhed, hvis
udgangspunkt er knowhow og
ekspertise fra OSS. Kernekompetencerne ligger inden for
skibsdesign, skibskonstruktion
og koncepter for ombygning
eller reparation. Ud over højt
kvalificerede konstruktører,
ingeniører og designere med
mangeårig maritim baggrund,
råder virksomheden også over
eksperter inden for projektstyring og rådgivning.
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bestemmer selv, hvad vej, det skal gå,
og vi kan styre kvaliteten, hvis vi vil.
Jeg takker for den rejse i svejsningens
udvikling og udførelse, som jeg har
været en del af igennem mit arbejdsliv. Der er al mulig grund til at forvente, at nye generationer vil opføre
sig med respekt og ansvarsbevidsthed
over for faget og hermed bevare den
tillid, der er skabt til dets virke.
Af Niels Peter Raun,
Vice President,
Odense Maritime Technology A/S.

www.nst.no

NSSW pulverfyldte rørtråde

Få bedre svejseøkonomi og kvalitet med
sømløs rørtråd fra NSSW (Nittetsu):

Pulver

Kobberbelægning
Stål

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
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

Svejsning

H LDER
SKRUEN
I VANDET
Reparationer, vedligehold,
ombygning og aptering
har været dagligdagen
for Assens Skibsværft A/S
gennem de seneste 43 år. Og
manøvredygtigheden synes
intakt trods en støt stigende
konkurrence udefra.
Af Birthe Lyngsø
Vi er et lille skibsværft, og livsnerven
er mindre kunder. Vi råder i dag over
to tørdokke på henholdsvis 1200 og
2100 tons med en bassindybde på
6,5 meter. Og det er dybden af havnebassinet, der sætter sine begrænsninger for, hvor store skibe, der kan

komme ind her, forklarer teknisk chef
Niels Nielsen. En daglig udfordring
er det hele tiden at indfri kravene
om pris, kvalitet og hurtighed. Når vi
klarer os, hænger det også sammen
med vores mangeårige knowhow og ikke at forglemme - en kerne af meget
erfarne og fleksible smede, supplerer
tillidsmand Per Johannesen, der har
arbejdet på Assens Skibsværft lige
siden 1988.
Førhen kom der mange mindre fiskerfartøjer ind på det fynske værft ved
Lillebælt. Men de små kuttere har i
dag veget pladsen for store moderne
fiskertrawlere, der går alt for dybt til
havnebassinet i Assens.

Problematikken med den begrænsede
havdybde går igen ved flere andre fynske havne. Og så er Assens endda et
af de få steder, hvor den gamle havn
er bevaret og nogenlunde intakt, siger
Niels Nielsen, der fremadrettet ser en
mulig ekspansion af værftet som et
spørgsmål om, hvorvidt kommunestyret
vælger alene at satse på turismen, eller
om de samtidig vil have en egentlig
erhvervshavn, der åbner for, at også
større fartøjer vil kunne komme ind.
Svejsere af en særlig støbning
Alt efter hvor meget pres, der er på,
arbejder der mellem 35 og 45 smede
på værftet, fortæller Per Johannesen.
Vi har en fast kerne af meget rutinerede svejsere, som skal være indstillet
på at tage en ekstra tørn, når der er
behov for det, og så skal de kunne
fungere på den meget begrænsede
plads, der er i vores dokke.
Hvad angår håndelaget, skal det
være helt i top. For det kan være lidt
af en kunst at forene nyt og gammelt
stål i en perfekt svejsning, når vi får
ældre fartøjer ind til ombygning eller
reparation. Der skal også en sikker hånd til at svejse på stævn eller
agter, hvor der er skæve, krumme
plader. Både vinklerne og den meget
begrænsede plads gør, at vi kan
være tvunget til at svejse fra en side
med backing. Man lægger da nogle
keramiske bagplader på, der kan tåle
varmen fra svejsningen. Men igen,
det forudsætter, at materialet er rent,

6

Svejseteknologisk
kæmpespring
Svejseteknologisk
Svejseteknologisk kæmpespring
kæmpespring
ind
fremtiden
ind
ind iii fremtiden
fremtiden
og at det ikke blæser for meget. For
nok er moderne svejsemaskiner både
hurtige og robuste, men de er også
påvirkelige over for vind og vejr.

Fronius
Fronius TPS/i
TPS/i --- omstillingsparat
omstillingsparat svejseplatform
svejseplatform
Fronius
TPS/i
omstillingsparat
svejseplatform
med intelligens, præcision og hurtighed!
med
med intelligens,
intelligens, præcision
præcision og
og hurtighed!
hurtighed!

Flere danske småfærger
bygget i Assens
Selvom langt de fleste opgaver består
i service, ombygning og reparation,
har værftet gennem årene også bygget flere nye skibe.
Niels Nielsen udpeger et foto på
væggen af en stor elegant lystyacht.
Vi byggede tre af denne type fartøjer
til en udenlandsk kunde, som ville
benytte dem til operationer i arktisk
med indsamling af prøver til forskning.
På nær det rå metalskrog, der blev
fremstillet i udlandet, lavede vi her
på værftet alt det resterende arbejde.
Han og Per Johannesen tænker begge
tilbage på dette projekt som en spændende udfordring, hvor de blandt
andet skulle svejse i meget tynde plader, have deres faste stab af snedkere
til at lave det indvendige og - for at
fuldende det hele, spartle udvendigt
fra køl til mastetop, så fartøjerne ikke
fremstod som jernskibe.
Op gennem nullerne blev der på
værftet også bygget en del mindre
færger til sejlads mellem fastlandet og
de mange danske øer. Bestillingerne
på de nye færger kom i kølvandet på
Estonia forliset i 1994. En ulykke, der
førte til, at man sidenhen skærpede
kravene til stabiliteten i skibsskroget,
og her var der så en del, som foretrak
at bygge nyt frem for at bygge om,
siger Per Johannesen.

Forvandling fra standard svejsemaskine til
Forvandling fra standard svejsemaskine til
pulsstrømkilde sker på et sekund
pulsstrømkilde sker på et sekund

Forvandling fra standard svejsemaskine til
pulsstrømkilde sker på et sekund

Barsøfærgen i dok
Vi går forbi den største dok, hvor en
sandpumper fra Aarhus er inde til reparation. Ved siden af er Barsøfærgen

Scan QR-koden og lær mere
Scan QR-koden og lær mere
For mere information kontakt Erik E. Jørgensen på
For mere information kontakt Erik E. Jørgensen på
mobil nr. 40 643 030 eller eej@loewener.dk
mobil nr. 40 643 030 eller eej@loewener.dk
V.
Løwener
A/S
Scan
QR-koden
og lær mere
V.
Løwener
A/S
Smedeland 2 • 2600 Glostrup
Smedeland 2 • 2600 Glostrup
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Svejsning

Barsøfærgen skal have skiftet sine motorer og der er skåret to huller i dækket for at man kan
komme til.

til dokning. Vi entrer jerntrappen til
den lille færge. Pladsen oppe er trang,
så vi må kante os forbi svejsemaskiner
og to firkantede huller, der er skåret i
dækket, for at man kan få adgang til
motorerne. Siden 1980 har Barsøfærgen flere gange dagligt sejlet mellem
Barsø Landing nord for Aabenraa og
ud til den 2,5 kvadratkilometer store
ø i den sydlige del af Lillebælt med en
fragt af fastboende, turister, landbrugsmaskiner og kreaturer. I 2002
blev færgen forlænget ekstra 3 meter,
så den også kunne rumme mælkevognen og en enkelt eller to personbiler.
Helt aktuelt skal dens to gamle motorer skiftes ud, og man er i fuld gang
med såvel ombygning som indbygning. Der skal i den sammenhæng
bygges et nyt fundament på, hvorefter
man svejser to nye firkantede lågplader i dækket.

Svejsning af stævn og agter og svejsning
af gammelt og nyt er en udfordring. Her
Skoleskibet Danmark, som for et par sæson
er var inde for at få udskiftet og repareret
gamle nittede plader på skibets sider.
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Vores svejsere skal være indstillet på
at kunne fungere på de ofte meget
få kvadratmetre, der er til rådighed,
og man skal være klar til at tage en
ekstra tørn – selv i weekenden – hvis
tidsplanen kræver det.

Barsøfærgen er øens centrale bindeled til fastlandet. Så den skal hurtigst
muligt være klar til at genoptage sin
faste sejlads.
Det hører også med til billedet, at
svejserne i denne som i alle andre
opgaver, vi udfører, har de rette
certificeringer. Hele vejen igennem
skal vi følge Søfartens EMO regler til
punkt og prikke. Det er regler, som
også indebærer, at vi altid skal have
et eksternt certificeret organ inde over
for at kontrollere de udførte svejsninger, lige som der er krav om kontrol af
anvendte materialer og sporbarhed i
alle led af processen.
Også i de kommende uger af det
tidlige forår er der fyldt godt op i
ordrebogen. Vi har flere andre indenlandske færger, der skal til service og
opdatering, så de er klar til sejladsen
mellem fastlandet og de mange små
øer, når turistsæsonen sætter ind,
fortæller Per Johannesen, mens vi igen
balancerer ned ad Barsøfærgens let
svajende jerntrappe.
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Process
Process
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Offshore
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Offshore
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KVALITETSLØSNINGER TIL DEN
RUSTFRIE INDUSTRI
Migatronic har med sin mangeårige erfaring stor ekspertise i svejsning af rustfrie
materialer; vi forstår og behersker kompleksiteten.
Vi har gennem mere end 40 år udviklet og fremstillet udstyr og løsninger til industriens kvalitetssvejsninger i rustfrit stål. Vi kender udfordringerne, når der skal
præsteres holdbare og ﬂotte svejsninger i rustfrit stål. Og vi matcher kravene til
svejseeffektivitet, hygiejne og miljø samt ikke mindst svejserens behov for brugervenlighed og ergonomisk korrekte løsninger.

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev
sales@migatronic.dk
migatronic.com

Svejsning

ENERGIMETROPOL
ESBJERG
De store havvindmølleparker ud for Esbjergs kyst
giver næring til byens fortsatte vækst og udvikling.
(Foto: Bent Medvind).

Erhvervslivet i Esbjerg har
altid haft en særlig evne til
at gribe mulighederne og
udnytte dem fuldt ud. Den
evne har foreløbig ført dem
til en position som landets
ubestridte offshore hovedstad
og EnergiMetropol.
Af Marketingchef Birgit Bech
Jensen, Esbjerg Kommune
Siden Esbjerg Havn blev etableret i
1868 har den været omdrejningspunktet for mange af byens erhvervsaktiviteter. Indtil 1970’erne kom væksten
først og fremmest fra eksport af bacon
og smør samt fiskeri. Derefter blev det
offshore aktiviteterne i Nordsøen, som
skabte fremgang – i første omgang
fra olie- og gasfelterne, sidenhen suppleret med etableringen af offshore
vindmøllefarmene.

Esbjerg blev i 2014 som den eneste
danske by optaget i World Energy
Cities Partnership, der rummer de 20
mest anerkendte energibyer i verden.
I dag arbejder mere end 13.500
personer i 250 energivirksomheder i
Esbjerg kommune, som også rummer
aktiviteter inden for bioenergi og intelligent energi.
Ekstra vitaminindsprøjtning
gennem havvindmølleparkerne
Havnens førerposition inden for
håndtering, drift og vedligehold af
offshore vindmøllefarmene har været
uomtvistelig siden etableringen af
Horns Rev I og II. Horns Rev III er en
ny 400 megawatt vindmøllefarm, som
skal opføres på kysten ved Esbjerg.
Etableringen starter i 2017 og vil medføre yderligere aktiviteter for områdets
virksomheder og medarbejdere.

Virksomheder som Maersk Oil, Hess,
Rambøll Oil & Gas, DONG Energy,
Siemens, Vestas og Vattenfall er
førende inden for offshore aktiviteterne og er alle til stede i Esbjerg.
Virksomhedsstrukturen i Esbjerg er
imidlertid bygget op af en lang række
små og mellemstore virksomheder,
der fungerer som underleverandører
til de større. Alt i alt huser kommunen
250 energivirksomheder, hvoraf 177
beskæftiger sig med offshore.

FAKTA:
Esbjerg er Danmarks femte største by.
75% af alle danske vindmøller skibes ud fra Esbjerg Havn.
Esbjerg er Danmarks offshore hovedstad og blandt verdens mest aner
kendte offshore byer.
I 2020 vil der være installeret fem gange så meget offshore vindkapacitet
i Nordsøen som i dag.
Esbjerg havn. (Foto: Bent Medvind).
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RAMBØLL OIL & GAS OPLEVER VÆKSTEN I ESBJERG
Rambøll Oil & Gas ville ikke
have haft 1.000 medarbejdere,
hvis virksomheden ikke havde
etableret sig tæt på offshore
sektoren i Esbjerg.
”Det har været afgørende for vores
udvikling, at hovedkvarteret for Rambøll Oil & Gas er placeret i Esbjerg.
Vores kunder er her, og der er den
rette infrastruktur med havn, vejnet og
lufthavn med helikoptertransport til og
fra felterne, som også betyder meget”,
siger administrerende direktør i Rambøll Oil & Gas, John Sørensen.
Da Maersk Oil flyttede til Esbjerg i
1991, flyttede Rambøll Oil & Gas
divisionen med kort tid efter.
”Siden da er der blevet opbygget et
offshore videns miljø omkring Esbjerg,

som er yderst vigtig for vores virksomhed. Vi kan trække på hinandens
viden, og selvom nogle af os er
konkurrenter, så er vi også samarbejdspartnere. I Esbjerg arbejder vi
tæt sammen med alle vores kunder
– både små og store. Sammen er vi
stærke, det er mentaliteten i Esbjerg”,
siger John Sørensen.
Rambøll Oil & Gas’ 1000 medarbejdere er fordelt over hele verden, hvoraf de 350 er beskæftiget i Esbjerg.
“Selvom der er et begrænset udbud
af erfarne olie og gas ingeniører, så
er det alt andet lige lettere for os at
tiltrække medarbejdere her på grund
af det stærke offshore miljø, der er i
byen”, slutter John Sørensen.

Administrerende direktør i Rambøll Oil &
Gas, John Sørensen. (Foto: Bent Medvind).
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Svejsning

EN FORTSAT
REJSE MOD
PRÆCISION OG
NØJAGTIGHED
Undersøgelser af offshoreoperationer samt havneog skibsdesign har altid
krævet den størst mulige
præcision og nøjagtighed.

Af Divisionschef Peter
Krogsgaard Sørensen, FORCE
Technology, Maritim Industri
Lige siden de første simulatorer blev
etableret hos det daværende Dansk
Maritimt Institut, DMI) i 1980'erne, har
der været behov for test og dokumentation af sikkerhed og effektivitet for
skibe, offshore konstruktioner, havne
og vandveje. Disse undersøgelser
har bidraget væsentligt til besparelser, f.eks. i uddybning af havne
eller sejlrender og ved fastsættelse
af sikkerhedsmarginer

for en specifik
operation.
FORCE Technology i Lyngby, som
DMI i dag hedder, er det eneste
sted i verden, hvor mere end 50 års
hydro- og aerodynamisk viden er
samlet under samme tag, og hvor
simulatorer, simulatormodeller og
avancerede træningsprogrammer
udvikles og anvendes til offshore,
havne- og skibsundersøgelser. Denne
kombinerede viden af testfaciliteter og
simulatorsystemer er rygraden i vores
ydelser, som giver pålidelige resultater
til brug ved vigtige beslutninger om
gennemførelse af aktiviteter inden for
den maritime sektor.
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Test giver vigtige data til brug for
matematiske modeller og CFD beregninger.

Vores model måler strømmen ved mere
end 20 punkter langs hele skroget.

Præcision er nøgleordet
Når man præcist skal gengive de
kræfter, der påvirker et skib eller en
struktur, kræver det data af høj kvalitet til modellering af det omkringliggende landskab og til de matematiske
modeller, der anvendes i simulatoren.
Hvis meget detaljerede miljødata er
til rådighed, kan skibsmodellerne
registrere disse detaljer og reagere
i overensstemmelse hermed. Vores
matematiske model, DEN-MARK1,
måler strøm- og vindpåvirkning på
mere end 20 punkter langs et skib.
Derfor vil skibet opføre sig meget
realistisk i strøm- og vindfelter med
lille gitterafstand. Hvis fartøjet kun
registrerer strøm og vind på f.eks. to
punkter (for og agter), vil reaktionen

på ændringer i drejningsmomentet,
eksempelvis når skibet sejler gennem
et havneindløb i tværstrøm, være
for enkel og give et upræcist indtryk
af skibets reaktioner. I sidste ende
kan det føre til forkerte konklusioner
vedrørende de operationelle grænser
– og i sidste ende medføre enorme
omkostninger.
Simulatorerne
At kunne integrere store mængder
forskelligartede data fra f.eks. vores
egen slæbetank og vindtunneller
kombineret med udvikling af nye
detaljer og funktioner i vores matematiske modeller har løbende krævet
større og større datakraft. Avanceret
simulering af skibe med assistance

Svejsning

Stop guessing
Start knowing
Hver svejsning er sporbar: Svejseren, hans kvalifikationer og svejseprocedurer. For første gang i historien kan du få alle de nødvendige data fra hele svejseprocessen, alt planlagt, alt monitoreret, alt
dokumenteret, alt dette med en enkel løsning. TWXM er et total styringsværktøj til svejseproduktion. Hvad står X’et for? Det er op til dig at beslutte. Der er TWQM for Total Welding Quality
Management (Total styring af svejsekvalitet) og TWPM Total Welding Productivity Management
(Totalstyring af svejseproduktivitet) og flere i fremtiden.
Altid tilpasset vores kunders behov.
www.kemppi.com
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Svejsning
tures med en høj grad af realisme og
er det næste skridt i den fortsatte rejse
mod præcision og nøjagtighed.
Evaluering af skibsdesign
Gennem årene har vi bevist vores indgående evne til at rådgive vores kunder om brændstofeffektive skibsdesign
gennem vores evaluering af skibe med
særlige skrogformer og fremdrivningssystemer. I dag kan mange parametre
som f.eks. modstand og trim beregnes
helt nøjagtigt med Computational
Fluid Dynamics (CFD), og skrogoptimering kan være styret af et detaljeret
viden om flowet omkring skibet.

Udstyr til avanceret simulering.

af slæbebåde er en udfordring, der i
løbet af de seneste 10 år er blevet løst
med fremragende resultater af vores
udviklerteam. Et af resultaterne er, at
vores kunder anerkender slæbebådssimuleringerne hos os som de bedste
på markedet.
Simulering af nødbugsering er et
andet område, hvor nye funktioner i
forbindelse med slæbning med lang

line kræver stor nøjagtighed - uden
realisme kan træning i disse operationer have en negativ effekt.
Vi har påbegyndt rejsen mod nøjagtig
og realistisk simulering af fartøjer til
installation af offshore vindmøller,
jack-up skibe, kraner og service-/supportfartøjer. Alle disse operationer
kræver simulering af detaljerede fea-

Vi har været involveret i en lang
række optimeringsprojekter. Der kan
blandt andet nævnes fire-thruster
færger, ”podded” fremdrivningssystemer, skibe med flere skrog, jack-up
fartøjer og alle typer slæbebåde. Det
er afgørende præcist at kunne modellere fremdrivningsenheder - både
fysisk og matematisk - samt samspillet
mellem fremdrivningsenhederne og
forskellige skrogformer.På denne basis er det ofte muligt at opnå brændstofbesparelser.

Mange parametre kan i dag beregnes helt nøjagtigt med Computational Fluid Dynamics (CFD).
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Svejsning

Henrik Borggaard & Karl Martin Hansen, Sjørring Maskinfabrik:

‘Let programmering af
svejserobot’

Sjørring Maskinfabrik er skiftet til svejserobotsystemer fra Valk
Welding for at kunne svejse sværvæggede komponenter til gravemaskiner fra Volvo. “Foruden en høj svejsekvalitet og et nøglefærdigt
automatiseringssystem, har vi realiseret vores gevinst især inden for offlineprogrammeringen. Dermed kan vi, uden for produktionen, hurtigt skrive
svejseprogrammer og uden korrektioner anvende dem på svejserobotten.

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

FRA BESKEDEN
SKIBSSMEDJE TIL FØRENDE
PÅ VERDENSMARKEDET
Thyborøn Trawldoor er en
nichevirksomhed i vækst med
sin fremstilling af trawlskovle
til den globale professionelle
fiskeriindustri.
Blå himmel, mågeskrig og kæmpe
store jernplader. Det er fiskerihavnsidyl i det vestligste af Limfjorden. På
havnen i Thyborøn ligger verdens
førende producent af trawlskovle til
det moderne fiskeri.
Produktchef og medejer Lars Andreasen er tredje generation i virksomheden, som hans farfar grundlagde i 1967. Siden begyndelsen af
1970’erne er der blevet produceret
trawlskovle på havnen, og i dag er
det udelukkende det produkt, man
fremstiller.
Lars Andreasen er godt nok beskeden.
Men produktet taler for sig selv. De
dybblå trawlskovle, som er at finde på
alle de syv verdenshave, vidner om
den nyeste teknologi på området. ”Vi
bruger rigtig meget tid på udvikling
og simuleringer i en prøvetank, hvor
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vi tester skovlene. Der er en del viden
bag det her, selvom det for nogen vil
se enkelt ud”, siger Lars Andreasen. At
sikre sig en førerposition på verdensmarkedet med dette nicheprodukt kræver konstant fokus på produktudvikling,
effektivitet og godt svejsehåndværk.
Tæt samarbejde - med
svejsning i centrum
De store skovle skal svejses sammen,
og derfor er der fuld gang i virksomhedens 16 Sigma2 500 svejsemaskiner. De er lette at betjene – og det,
uanset hvor erfaren en svejser, man er,
siger Lars Andreasen.
Jernpladerne, som trawlskovlene
består af, er så store, at svejserne
må kravle rundt oven på dem med
al deres svejseudstyr og brænderen i hånden. Det er afgørende, at
svejsemaskinerne altid kan starte om
morgenen, når svejserne møder ind,
og at svejseprocesserne er de mest
effektive til opgaven.
”Vi producerer op mod 400 sæt
trawlskovle om året, hvor ca. 90 %

bliver eksporteret til kunder over hele
verden. Samtidig skal vi højest et par
uger efter ordren er modtaget kunne
afskibe skovlene og dermed være
leveringsdygtige med kort varsel - taget i betragtning, at vi har en fragttid
på 6 uger. De store trawlere venter
ikke i en bestemt havn på, at et sæt
skovle når frem. Derfor er det vigtigt,
at maskinerne bare virker, så produk
tionen ikke går i stå. Vi har ganske
enkelt ikke tid og råd til at tingene
står stille”. Lars Andreasen fremhæver
også betydningen af at have adgang
til fleksible servicefolk med erfaring og
bred viden om svejsning. ”Vi har faste
serviceteknikere fra Migatronic, som vi
har stor tillid til, og som vi har lært at
kende godt gennem de syv år, vi har
kørt med maskinerne. Der er løbende
blevet skiftet ud, så vi kan følge med
og have den nyeste svejseteknologi.
Så egentlig kan man godt tale om, at
vi har en slags udviklingssamarbejde,
når det gælder vores svejseprocesser”,
siger Lars Andreasen.
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ROBOT FÆRDIGSVEJSER STORE
ARBEJDSEMNER I ÉN ARBEJDSGANG
Hos Ålsrode Smede &
Maskinfabrik i Grenå er
svejserobotterne for alvor
flyttet ind. De bliver i øjeblikket
især anvendt til svejsning af
stabilisatorer til vindmøller.
Robotterne er opsat med
et system til trådsøgning,
som med stor nøjagtighed
følger svejsesømmen under
svejseprocessen.
Høj svejsekvalitet skal kunne dokumenteres hele vejen igennem, når
man hos Ålsrode Smede & Maskinfabrik svejser emner til vindmøller og
offshore konstruktioner. Lige nu er der
travlhed med at fremstille serier af

stabilisatorer i ø 2,5 til vindmøller. Det
er robotter, som sørger for færdigsvejsningen af de store emner. Direktør
Brian Basse fortæller, at der er blevet
installeret et såkaldt Quick Touch
system på robotterne. Systemet, der er
fra Valk Welding, sikrer, at svejsesømmen bliver detekteret mens processen
kører. Det er med til, at vi med stor
præcision kan fremstille emnerne,
så de indfrier samtlige høje kvalitetskrav, de er omfattet af. Direktøren er
heller ikke i tvivl om, at Quick Touch
systemet har været medvirkende til,
at virksomheden har fået endnu flere
ordrer på stabilisatorer.
Følger svejsesømmen 100
procent
Systemet, vi i sin tid var på udkig
efter, skulle kunne følge svejsesømmen
100 procent uden at der var brug for
et vision system. Og her kom Marcel
Dingemanse ind i billedet med Valk
Weldings system til trådsøgning, som
vi efter en praktisk demonstration blev
overbevist om, kunne leve op til vores
krav om høj nøjagtighed og driftssikkerhed.
Valk Welding har opsat svejserobotten, en Panasonic TA1900, på en 3
m lang køreskinne sammen med et
dropcenter (en to-akse manipulator,
red.) og to 6 meter lange opspæn-

dingsstationer, hvoraf den ene er med
en 3 tons manipulator.
Marcel Dingemanse fortæller om
installationen, at man ved hjælp af
dropcentret kan manipulere arbejdsemnet hen over en ekstra aksel,
så tilgængeligheden er maksimal.
Svejserobotten når alle svejsesteder
på inder- og ydersiden, og man kan
færdigsvejse stabilisatorerne i én
arbejdsgang.
I den første serie skulle der fremstilles
200 stk. stabilisatorer, som kunden
herefter skulle kontrollere. Og ifølge
Brian Basse førte den høje svejsekvalitet til endnu en ordre, lige som de
også skulle fremstille en ny model af
stabilisatorerne i en ordre på 800 stk.
Vi færdigsvejser stabilisatorerne med
SG2-svejsetråd i A5 svejsehøjde, forklarer Brian Basse, der tilføjer, at den
samlede cyklustid, dette klares på, er
80 minutter. Det er 3 gange hurtigere
end, hvis vi havde udført svejsningen
manuelt. Og det er vores Quick Touch
system, der bidrager til dette i kombination med vores Arc Sensor, der
også er fra Valk Welding. Hastighederne for sømdetekteringen er herefter
helt oppe på 1,34 m/min.
Som følge af en fortsat stigende
tilgang af ordrer på stabilisatorer

Svejsning
har Ålsrode Smede & Maskinfabrtik
måttet udvide med et ekstra svejserobotanlæg, som man har fået installeret
på en E-ramme. Vi har herefter fire
svejserobotceller, hvoraf én er indrettet
til TIG-svejsning. Og kapaciteten på
alle vores svejserobotter er fuldt udnyttet, siger Brian Basse som tilføjer, at
de kører i skiftehold og er oppe på at
producere 6 komplette stabilisatorer
pr. dag
EN-1090 EXC 3 -certificeret
Ålsrode Smede & Maskinfabrik er
ISO9001-certificeret og har en svejsekoordinator tilknyttet, der skal overvåge procedurerne. I juni 2014 blev
virksomhedens EN-1090-certificering
opgraderet til EN-1090 EXC 3, der
omfatter krav om fuldstændig sporbarhed af produktionen. Desuden er man
Achilles JQS anerkendt af den danske
og norske olieindustri.
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Her direktør Brian Basse
fra Ålsrode Smede &
Maskinfabrik, der har
satset på avancerede
svejserobotopstillinger til
effektiv fremstilling af emner
til vindmølle- og offshore
industrien.

Svejsning

SVEJSEMASKINER ”MADE IN ITALY”
FIMER Group i Italien har
investeret i en ny fabrik
Nord Øst for Milano.
Automatisering, solenergi,
avanceret lagerstyring og
selvkørende gaffeltrucks
til intern transport mellem
lager og arbejdsstationer
er nogle af de håndtag,
der er med til at sikre en
rentabel drift, hvor man
med bare 85 medarbejdere i
produktionen kan fremstille
mere end 100.000 inverter
svejsemaskiner om året.

produktion af airconditionsystemer og
invertere til solcelleanlæg.

FIMER Group har fremstillet svejsemaskiner siden 1942. I løbet af nullerne
har virksomheden også etableret

Fabrikken er opført, så der ud over et
højlager er produktion fordelt over fire
etager. Det var imponerende at se,

Produktchef hos KJV A/S Jesper Noesgaard var for nylig med sine kolleger,
svejsespecialisterne Lars Rask Lambertsen og Per Kristensen på besøg hos
FIMER i Italien.
Som forhandler af FIMERs inverter
svejsemaskiner var vi interesseret i
at høre om virksomhedens seneste
udviklinger, og så var vi på samme tid
spændt på at opleve deres nye fabrik
Nord Øst for Milano.

hvordan man i alle dele af produktionen havde indført automatiserede
processer, lige som man havde etableret nogle meget avancerede interne
lager- og logistiksystemer.
Ubemandede gaffeltrucks kørte rundt
på alle etagerne og læssede paller af
til de ansatte, så de straks kunne gå
i gang, når de mødte ind om morgenen. Tilsvarende blev pallerne, når
arbejdsdagen sluttede, transporteret
fra arbejdsstationerne og tilbage
til højlageret. Denne effektivisering
af logistik, lagerstyring og arbejdsgange har sammen med solenergi
og udstrakt brug af robotter ført til,
at man med blot 85 ansatte i produktionen kan fremstille over 100.000
svejse invertere om året, og dermed
opretholde en rentabel produktion
i Italien.
High Speed teknologi er
seneste udvikling fra FIMER
Når den italienske virksomhed klarer
sig godt, skyldes det ifølge Jesper Noesgaard også deres meget intensive
satsning på at udvikle nye applikationer og svejsesoftware. Der er tilknyttet
et par og tyve udviklingsingeniører.
Og som noget af det seneste, blev vi
præsenteret for deres nyudviklede HSF
teknologi (High Speed FIMER), som
først til sommer vil være tilgængelig
på markedet.

Forhandlere af FIMER Svejsemaskiner – herunder ansatte fra KJV A/S besøger den
italienske producents nye fabrik ved Milano.

HSF er en modificeret spraybueproces, hvor lysbuen har mere kraft,
takket være hurtigere elektronisk
styring, mindre induktans og nogle
andre svejseparametre end ved normal
spraybue-svejsning.
Den nye software kan integreres i alle
trefasede FIMER inverter maskiner i
TM- og KING-serien, som er udstyret
med et LCD-display. Teknologien lægges på maskinernes SD-kort. Det vil
sige at alle maskiner af disse typer vil
kunne opdateres med HSF.

Årligt bliver der fremstillet 100.000 svejsemaskiner på fabrikken med bare 85 ansatte i
produktionen.
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Der hvor softwaren især vil give
forbedringer er ved svejsning i lavtog ulegeret stål og i forbindelse med
svejsning af rustfri plader i tykkelser
fra 5 mm og opefter.

Svejsning
Den bagvedliggende elektroniske
styring med High Speed teknologien
giver lysbuen øget stabilitet, samtidig

med at dens kraft bliver øget, så der
sker en dybere indtrængning i grundmaterialet.

Man vil kunne skærpe i en anden vinkel, så der skal fjernes mindre grundmateriale. Det er derfor hurtigere at
opnå den rette profil til svejsesømmen,
og specielt når vi taler om opgaver i
tykke plader, vil det tage markant mindre tid at udføre svejsningen. En følge
af dette er, at man opnår besparelser
på selve svejseforberedelsen såvel
som i brugen af tilsatsmaterialer og
beskyttelsesgas.
FIMER maskinerne vil med en High
Speed opdatering fremover også
være anvendelige i forbindelse med
robotsvejsninger, siger Jesper Noesgaard, som videre fremhæver brugen
af dem f.eks. i forbindelse med
svejseopgaver til offshore industrien,
hvor tidsfaktoren som bekendt er alt
afgørende.

KJV’s produktchef Jesper Noesgaard
fortæller om FIMERs nyudviklede HFS
teknologi, som blev præsenteret under
besøget på den italienske fabrik.

Et prøveemne, der illustrerer High Speed
Fræsning.
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TO TRIN TIL DEN GODE
SVEJSEUNDERVISNING
1.

2.

Brug guideWELD VR til grundlægende
teknik-træning. Igen og igen, uden at det
koster materialer.

Brug verdensnyheden guideWELD Live til de første timer
alene i svejseboden. Hver elev får så at sige sin egen lærer med
ind i boden. Der er guides i hjelmen, som hjælper eleven til at
justere tempo og arbejdsvinkler direkte under svejsningen.

Vi ses på Hotel Koldingfjord den 24. – 25. april 2015
Studica Nordic

FÅ BEDRE
SVEJSERE,
HURTIGERE.

Fasanvænget 455

2980 Kokkedal

sales@studica-nordic.com
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Svejsning

100 ÅR MED AGA I DANMARK

Fra nobelpris til global gaskoncern.

Af Janne Ipsen, AGA A/S
AGA A/S i Danmark fejrer 100 års
jubilæum her i det tidlige forår. Det
hele begyndte det med en ordre på
belysning fra de Sydfynske Jernbaner.
Men den bemærkelsesværdige historie
bag den internationale virksomhed,
der i dag er en del af Linde Group,
rækker endnu længere bagud.
AGAs historie begynder med stifteren Gustaf Dalén, der i 1869 kom
til verden på en bondegård i Vestergôtland. Det fortælles, at den kvikke
svenske dreng 13 år gammel opfandt
sin helt egen søvnforlænger. Et
sindrigt system, bestående af et gammelt vækkeur, en trisse beklædt med
sandpapir, fosfortændstikker, snore,
en fyrfadslampe og en kaffekande,
som sørgede for, at han hver morgen
kunne vågne i et lyst værelse og til en
kop varm kaffe.
Som ung ingeniør blev han ansat hos
Gustaf de Laval, der var en af tidens
mest kendte svenske opfindere. Parallelt med ansættelsen her, udlevede
han også sine opfinderdrømme i
virksomheden Dalén & Celsing, hvor
han koncentrerede sig om den nye
acetylen-gas. Det blev siden til en
ansættelse hos Svenska Karbid &
Acetylen AB, som i 1904 blev til AB
Gas accumulator – eller AGA.
Der var i starten stort fokus på at producere jernbanebelysning med acetylen. Og AGA’s første eksportordre
kom fra Sydfynske Jernbaner, hvilket
siden førte til, at AGA etablerede sin
første fabrik uden for Sverige på Fyn.
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Det var planen, at denne belysning
også skulle til havs. Men omkostningerne udgjorde et problem, og det til
trods for, at man hos AGA mente, at
acetylen ville være velegnet til naviga
tionsfyr. For ved hvert fyr skulle der være
bolig til fyrpasseren og hans familie.
Men i 1905 opfandt Dalén en blinkanordning, som formindskede acetylenforbruget med 90%. Dette stillede
ham dog ikke tilfreds. Han ville derfor
opfinde en solventil, der sørgede
for, at fyret kun brændte om natten.
Thomas Edison sagde. “It won’t work”.
Den blinde lysbringer
Solventilen blev Daléns mest geniale
konstruktion. Den kom til at ligge i en
krans om alle jordens kyster og havne.
På tusinder af flyvepladser og langs
luftruter verden over. Men ved ét af
skæbnens luner skulle han aldrig selv
få dem at se. I 1912 gik et eksperiment galt, og han blev oversprøjtet af
en glødende masse. Lægerne troede
ikke, hans liv stod til at redde - men

Èn af Daléns sidste store opfindelser var
AGA-komfuret, som dén dag i dag er et
prestigefyldt element i mange køkkener,
især i Storbritannien, hvor det stadig
produceres. Sammenlagt opnåede Gustaf
Dalén 99 patenter i sit liv.

livsviljen sejrede. Senere samme år
blev Dalén tildelt nobelprisen i fysik.
Gustaf Dalén blev de følgende 25 år
kendt for sit banebrydende arbejde
hos AGA – og som den blinde lys
bringer, hvis sorte briller var det
eneste tegn på, at han havde mistet
synet for bestandigt.
Vildtvoksende
produktportefølje
Med Gustaf Dalén som forbillede, var
AGA præget af en stærk innovationskultur. Men også de to verdenskrige
medvirkede til, at nye produkter blev
udviklet. Der var mange, og nogle
blev opgivet som rene eksperimenter.
Men karakteristisk var det også, at
udviklingen af et produkt blev afsæt
for udviklingen af det næste.
Tilbage til gassen
Gennem årene vendte AGA dog i
stigende grad tilbage til sin kernekom-

petence, nemlig gasser og de forskellige anvendelsesmuligheder. Frem til
1920’erne lå fokus på produktion af
acetylen i forbindelse med belysning
– frem for alt til havs. Anden Verdenskrig begrænsede mulighederne for
eksport af fyrinstallationer. I stedet
blev der åbnet nye døre inden for
sundhedsvæsenet med efterspørgsel
på oxygen og karbogen til åndedrætshjælp samt lattergas til blandt
andet smertelindring. Også inden for
metallurgi blev der identificeret flere
nye muligheder for anvendelse af gas,
herunder oxygen i forbindelse med
sprængningsformål.

propan samt hydrogen, kuldioxid og
lattergas. Andre produkter er ædelgasserne helium, neon, krypton og xenon.
Processen med at forvandle AGA
til et rendyrket gasselskab tog mere

end 25 år. Men medførte også et nyt
perspektiv på virksomheden, hvor det
i samarbejde med kunderne gjaldt om
at identificere problemerne og herefter
udvikle gasapplikationer til løsning af
disse problemer.

Særlig inden for luftgasser ekspanderede AGA. Det er gasser som oxygen
(ilt), nitrogen (kvælstof) og argon. Af
stor betydning er i dag også acetylen,

Vi er et firma indenfor NonDestructive-Testing samt
svejseservice som er bygget
op omkring medarbejdere
med mange års erfaring
inden for området.
Alle vores inspektører er
på niveau 2 eller 3 med
gyldige EN ISO 9712
certifikater. Vi er godkendt
under DANAK under ISO/
IEC 17024 og 17025 med
registreringsnummer 551.

SVEJSEBISTAND
Certificering af svejser DS/EN ISO 9606 serien
Procedureprøvning DS/EN ISO 15600 serien
Godkendelse iht. EN 1090/Svejsekoordinering
Godkendelse iht. EN 3834/Svejsekoordinering
Godkendelse iht. EN 9001
Udførelse iht. PED m.m. kan aftales
Godkendelse iht. DS/EN/ISO 14732 (robotsvejsning)
NON-DESTRUCTIVE-TESTING (NDT)
Visuel inspektion
Penetrant inspektion
Magnetisk partikel inspektion
Ultralyd inspektion
Røntgen (eksternt)
Hvirvelstrøm

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger: Global Welding Control ApS - La Cours Vej 12 – DK 7430 Ikast • Web: www.gwc-cert.dk
Ole Lange (Svejs) Mobil +4522600843 – E-mail : ol@gwc-cert.dk • Jesper Nielsen (NDT) Mobil +4522222710 – Email : jn@gwc-cert.dk

Svejsning

STOR ORDRE SKABER

NYT LIV I HALLERNE
PÅ LINDØ

Bladt Industries A/S skal bygge fundamenter
til ny havvindmøllepark i Østersøen.
Virksomheden oplyser, at de skal producere 41 fundamenter til havvindmølleparken Wikinger, der bliver anlagt i
den tyske del af Østersøen.

Bladt Industries indleder produktionen
til maj, og forventningen er, at man i
første omgang skal have 40 medarbejdere ind. I løbet af sommeren, hvor
produktionen af fundamenterne er på
sit højeste, vil der være behov for at
hente yderligere arbejdskraft ind, og
alt i alt er forventningen, at mellem
150 og 200 vil være beskæftiget i
løbet af dette projekt.

For halvandet år siden rykkede Bladt
Industries A/S en del af sin produktion
til Lindø Industripark på Fyn, hvor man
som et af de første projekter skulle
fremstille fundamenter til Kriegers Flak.
Men efter måneders travlhed var der
i det sene efterår 2014 et midlertidigt

stop for tilgangen af nye ordrer, og
man måtte sige farvel til nogle af de
folk, der arbejdede for Bladt Industries på Fyn.
Der er nu kommet gang i ordrene
igen – og dermed atter behov for at
få folk ind.

De første fundamenter til Wikinger skal
være klar til levering i andet kvartal
af 2016. Fundamenterne er hver især
på 600 tons. Den største af hallerne i
Lindø Industripark vil fra første etape
blive taget i anvendelse til produktionen, mens man i hele produktionsforløbet forventer, at alle tre haller i
industriparken vil komme i brug.
BLY

INSPECTA OG RYBNERS I STRATEGISK SAMARBEJDE
Inspecta, det finske inspektionsfirma,
der i 2005 fik en Dansk filial i Nørre
Nebel, udvidede for to år siden med
en afdeling ved Esbjerg havn. Som
det seneste har Inspecta Danmark
også indrettet kontorfaciliteter og
svejseteknisk prøveanlæg side om side
med Rybners svejsetekniske afdeling
på Storstrømsvej i Esbjerg, og der
er indgået et strategisk samarbejde
mellem parterne. I samarbejdet ligger,
at Inspecta, som en del af Rybners
udviklingsprojekt, foretager alle de
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svejseprøver, som kursuscentrets
svejsetekniske afdeling får lavet – ca.
2000 stk. om året.
- Vi ser en fordel i at, Inspecta har
kontor og testfaciliteter her på Storstrømsvej. Det gør, at vi har en større
mulighed for at kunne udvikle vores
svejsetekniske afdeling i positiv retning, siger teamleder Carsten Jensen.
Hver eftermiddag kører svejsecentret en vogn med dagens prøver fra

kursisterne til Inspecta. Næste morgen
har Inspecta med røntgen, ultralyd
og eventuelt destruktive prøver testet,
om kursisterne har lavet svejsningerne
godt nok.
Afdelingschef for Inspecta i Esbjerg,
Henning Lauridsen glæder sig tilsvarende over samarbejdet, der åbner for
tættere kontakt til offshore branchen
og til et marked, hvor den finske virksomhed i forvejen har stor ekspertise
fra andre lande i Norden.

Svejsning

LAURIDSEN INDUSTRI
PÅ VEJ MED NYE
VENTIL-PATENTER
Produktionsstop er dyre, derfor er både industrien og olie- og gassektorens krav til
produktionsudstyr og herunder ventiler konstant stigende.
Alle ved jo, hvad der sker, når ventilen
til cykelslangen ikke er tæt. Så kan
man nemt forestille sig konsekvenserne, hvis en 500-600 kilo tung højtryksventil i et produktionsanlæg ikke er
designet og konstrueret korrekt, siger
direktør Per Adelholt Lauridsen, direktør og ejer af Lauridsen Industri.
Den tidligere maskinarbejder etablerede virksomheden i 1999, og i de første år fungerede han blot som agent
og forhandler af andres produkter. En
forespørgsel om ændringer af en seriefremstillet ventil sendte ham tilbage
til drejebænken. I dag fremstilles langt
størsteparten af Lauridsens Industris
cirka 4500 varenumre i eget navn på
fabrikker i Spanien, Frankrig og Kina.
Kravene til materialevalg, nøjagtighed
og kvalitet på de seriefremstillede
emner er lige så høj, som når Per
Adelholt Lauridsen og hans teknikere
selv står i værkstedet og udvikler nye
prototyper.
Lige nu har man tegninger til flere nye
ventiltyper til vurdering og tests hos et
rådgivende ingeniørfirma, så ventilerne lever op til ethvert kvalifikationssystem verden over. Der stilles nemlig
høje krav fra såvel fødevareindustrien som andre industriformer, hvor
produktionsstop nemt kan koste store
summer. Det gælder også inden for
olie- og gasindustrien, hvor sikkerhed
også spiller en stor rolle.

ventiler, som han havde købt. Det
viste sig, at han havde købt kinesisk
fremstillede kopier for en halv million
US-dollars fra et russisk katalog.
- Alt var falsk, lige fra kataloget til
ventilerne, som tilmed var udstyret
med vores logo og produktnumre. Vi
har i samarbejde med den russiske
ambassade fundet frem til folkene bag
forfalskningerne. Men om de russiske
myndigheder har grebet ind, ved jeg
ikke. Når man fremstiller billige kopier
går man jo på akkord med både
materialer og nøjagtighed, og jeg tør
næsten ikke tænke tanken, hvis han
ikke havde reageret i tide, og der var
sket en eksplosionsulykke på grund
af en dårlig og defekt ventil, siger Per
Adelholt Lauridsen.
BLY

Her direktør Per Adelholt Lauridsen på
fabrikken i Esbjerg.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd

- Derfor går vi også langt for at forsvare vores patenter og vores brand.
Vi blev sidste år kontaktet af en olieog gasoperatør i Kasakhstan, der
ønskede at få support på de Lauridsen-
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Det sker 2015:
April
24. – 25. april
DSL og NDT Foreningen holder seminar
og årsmøde på Hotel Koldingfjord
26. – 29. april
JOM Internal konference på LO skolen
i Helsingør
Juni
2. – 3. juni
Offshore Messe i Fredericia messecenter
16. – 20. juni
”The Bright World of Metals” 2015
Messe Düsseldorf
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September
14. – 17. september
DSV Expo 2015 i Nürnberg

Park Allé 345, 2605 Brøndby

Redaktion:
Birthe Lyngsø
Teglgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund
Tlf. 51 50 67 17.

22. – 24. september
HI-Messe i Herning

E-mail: bi-press@mail.dk

November
9. – 12. november
Fabtech 2015 i Chicago
19. – 20. november
Ajour Messe i Odense

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

Annoncer:
Birthe Lyngsø Tlf. 39 64 75 20

DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, FORCE Technology

20. november
DSL Julebanko

Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Thomas Bertram, DONG Energy Wind Power
Aksel Vinther, FORCE Technology

Vel mødt til Svejseog NDT seminar i Kolding

Poul B Petersen, Mærsk Container Industry A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

Vi glæder os til et vellykket
– og velbesøgt seminar på
hotel Koldingfjord i dagene
den 24. – 25. april.

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Næstformand Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology

Som det fremgår af programmet på
hjemmesiden www.dslsvejs.dk og i
tidligere udgaver af SVEJSNING, byder DSL og Dansk NDT Forening på et
inspirerende program med foredrag og
efterfølgende diskussioner om aktuelle
tendenser inden for svejsning og NDT.
Nye trends inden for stål og tilsatsmaterialer; udmattelse og brudmekanik
i svejste konstruktioner; XRF materialeprøvning; Dolphicam tørkoblet phased array til kulfiber og nye miljøvenlige teknologier inden for PT og MT
– for nu blot at nævne et lille udpluk
af de mange spændende indlæg, der
er på programmet.

Lars Holmberg, FORCE Technology

Lars Mohr, NSK A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, TechCorr Europe ApS
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30

På Hotel Koldingfjord bliver der den
24. april også lejlighed til at møde
flere førende NDT-firmaer og leverandører af NDT-udstyr på en udstilling,
der er arrangeret parallelt med de
faglige sessions. Både seminar og
udstilling er på samme tid en perfekt
anledning til at møde andre fra vores
branche og udveksle erfaringer.

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, TechCorr Europe ApS
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, FORCE Technology
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2015

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

Automatisering

Nr. 4

2. september

7. august

Svejse- og skæreudstyr

tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Nr. 5

27. oktober

22. september

Procesindustri – Fokus på
HI 2015 i Herning

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

Svejsning

Ledsagerarrangement
Fredag den 24. april 2015
Besøg på Trapholt
PROGRAM
Kl. 9.45

Vi mødes i receptionen på Hotel Koldingfjord

Kl. 10.00

Fælles afgang til Trapholt (enten til fods eller med taxa)

Kl. 10.30

Guidet rundvisning på Trapholt
som omfatter en generel præsentation af museet: arkitekturen, den permanente
samling samt en kort introduktion til aktuelle særudstillinger.
Et besøg i Arne Jacobsens sommerhus vil også være en del af rundvisningen.

Kl. 11.30

Mulighed for at gå rundt på museet på egen hånd eller shoppe i designbutikken

Kl. 12.00

Frokost i Café Trapholt

Kl. 13.00

Arrangementet slutter

Multifunktionel svejseløsning
Kompakt inverterbaseret
svejseløsning til MIG/MAG
og 250 ampere MMA
elektrodesvejsning.
Fronius TransSteel serie er digitalt
styrerede intelligente og robuste
svejsesystemer. Den samlede vægt
for TransSteel 2500 er under 30 kilo.
Den er derfor håndterbar og praktisk
at have med i vognen, når man f.eks.
skal arbejde med montagesvejsning
af stål på skiftende arbejdssteder.
Strømkilden har et inspektionsvindue
monteret på siden, så man udefra
kan holde øje med status for
tråden, som igen kan være i
trådspoler på enten 5 eller 15 kg.
TransSteel maskinerne er konstrueret med en integreret funktion
til begrænsning af strømmen.
En funktion, man får vist på
betjeningspanelet, når dette
aktiveres. Det er med til at sikre
nogle stabile svejseresultater selv når strømgrænsen er nået.
Man undgår også, at lysbuen
går ud, fordi effekten automatisk
bliver droslet ned ved reduktion
af trådhastigheden. Den samlede
reduktion i energiomkostningerne
er i forhold til traditionelle systemer på 15 % oplyser østrigske
Fronius, der herhjemme forhandles af Løwener.
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specialiserede
varemærker

Svejsning Service og reparation Lodning

Strategisk samarbejde med Lemvigh Müller A/S

Metallurgisk ekspertise sikrer optimalt svejseresultat
Böhler Welding:
• Mere end 2.000 produkter dækker alle gængse svejsemetoder for sammenføjning
• Unik produktportefølje
• Markedets mest kompetente teknikere og rådgivningsteam
UTP Maintenance:

Böhler
Maintenance | Fontargen
Brazingreparation, slitage og overfladebeskyttelse
• BredWelding
erfaring| UTP
og applikationsekspertise
indenfor
• Innovativ produktportefølje
• Øget komponentproduktivitet, -beskyttelse og -durabilitet

voestalpine Böhler Welding Nordic AB
Fontargen 2,
Brazing:
Modellvägen
SE-774 41 Avesta, Sweden
Over
T.• +46
22650
857års
00 erfaring med løsninger indenfor krævende lodningsopgaver
• welding.nordic@voestalpine.com
Proceserfaring baseret på gennemprøvede produkter og teknikker
E.

• Dybdegående know-how skaber tryghed og produktivitet

www.voestalpine.com/welding

For yderligere information kontakt Danmarks stærkeste svejsepartner
Lemvigh-Müller A/S. Svejsehotline 3695 5555

Forhandler:
Forhandler:

www.lemu.dk

tlf. 3695 5555

