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LEDER
Standarder – Flere puslespil
med samlet mere end 27.000
brikker.

Da det indre marked midt i 80’erne
blev etableret, blev der ved et informationsmøde stillet spørgsmål om,
hvorvidt det ville betyde, at der ville
komme flere standarder. Spørgsmålet
blev besvaret med både et ”ja og
nej”. I 1985 havde vi herhjemme
samlet ca. 2.000 standarder, hvoraf
mindre end 50 havde direkte tilknytning til svejsning og NDT. I dag har vi
i Danmark ca. 27.000 standarder, og
ca. 500 har tilknytning til svejsning og
NDT området. Så i den sammenhæng
er der kommet flere standarder. Men
hvis vi tager i betragtning, at hver
enkelt europæisk standard automatisk
kræver tilbagetrækning af tilsvarende
nationale standarder fra 33 Europæiske lande, hælder svaret mere i
retning af et ”nej”.
Det danske erhvervsliv var før 1985
og i årene umiddelbart derefter nødt til at forholde
sig til nationale standarder fra andre lande. Især
var de tyske og engelske standarder meget
efterspurgte. I
dag har

vi en fælles europæisk platform af
standarder, og de tidligere nationale
standarder er trukket tilbage. Så selv
om antallet af standarder i Danmark
er vokset, er der forsvundet rigtig
mange nationale standarder i de
lande, vi handler med. Det samlede
antal nationale standarder i Europa er
derfor blevet mindre med tiden.

Har det så gjort tingene lettere? I
første omgang er det blevet lettere at
finde de relevante standarder. Det er
også blevet lettere at kommunikere
på tværs af grænser, idet de samme
standarder er gældende i det fælles
europæiske landskab. Det er endvidere muligt at have tilgang til flere sprog
versioner af den samme standard.
Gennem tiden har en række virksomheder haft gavn af f.eks. italienske og
spanske versioner af standarder, fordi
det har gjort kommunikationen med
deres kunder eller leverandører lettere. De fælles europæiske standarder
har ikke alene været med til at skabe
en fælles europæisk platform. Udviklingen har også medført, at hovedparten af de europæiske standarder på
svejse og NDT området
er blevet internationale,
og præfixet EN ISO
ses oftere og oftere.
Dertil kommer, at
lande uden for Europa i stadigt højere
grad anvender de
samme standarder.

Ind imellem bliver
man imidlertid
mindet om, at det
ikke nødvendigvis
er blevet lettere at
anvende standarder. Tag f.eks. EN
1090 serien for
CE-mærkning af
stål- og aluminiJørgen Hagelund,
umskomponenter. Dansk Standard.
Den blev udsendt i
2008 og skulle efterleves senest 1. juli
2014. Det er en standard, som både
har skabt efterspørgsel på viden og uddannelse samt medvirket til, at der hos
mange er et opstået et behov for at få
afklaret en række spørgsmål omkring
fortolkning af standardens regler.
Standarder kan være vanskeligt tilgængelige, og ukendskab til standarder kan koste et ellers perfekt produkt
livet. Når man er kyndig, virker det
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Her fra en af de tests, som i 2009 blev
gennemført i ESA’s tyske testcenter af
hovedmotoren på den store europæiske
løfteraket til Ariane-5. Mere om projektets
udvikling side 10.

2

GALAXY SERIE

Galaxy fås som Compact version
eller med separat
trådboks, med strømkilder
på 300 A, 400 A og 500A.

Enkel og hurtig opdatering af
software via SD kort.
SD-kortet kan også bruges til at
flytte gemte jobindstillinger til
andre Galaxy maskiner.

Proces til rodsømme og åben fuge.
Sikrer lavt heatinput og giver en stabil
og kort lysbue uden svejsesprøjt.

IGC ®

Intelligent Gas Control Inside

Synergisk gasregulering, der giver besparelser
i gasforbruget på op til 50% - i nogle tilfælde
mere - til gavn for miljø og effektivitet.

GALAXY – GIVER SVEJSNING EN
ANDEN DIMENSION
Galaxy er en MIG/MAG svejsemaskine med Intelligent Gas Control®; en teknologi der gør, at du kan
opnå store gasbesparelser. Galaxy optimerer din svejseproduktion og forenkler dine svejseprocesser.
Galaxy er udviklet til professionelle svejsere i samarbejde med universiteter og brugere over hele
verden.
Du kan få Galaxy med IAC™ technologi til svejsning i rodsømme og MigaLOG™ software til
opsamling af svejsedata.

migatronic.com

Svejsning
enkelt nok. Men er man ukyndig på
dette område, kan det somme tider synes helt uforståeligt at skulle forholde
sig til standarder.
Det kan på en måde være som med
madopskrifter. Både i listen over de ingredienser, man skal anvende i retten
og i beskrivelsen af, hvordan man skal
tilberede den, kan der indgå fagudtryk, som man i mange tilfælde ikke
har den fjerneste idé om betydningen
af – hvis man vel at mærke ikke lige er
professionel kok.
I den forbindelse kan vi konstatere, at
der kommer stadigt flere let forståelige
vejledninger udi madkunsten, herunder madprogrammer og tv kokke, som
foretrækker ”masser af smør”.
Noget - i øvrigt uden sammenligning –
tilsvarende sker på standardområdet.
Det er i dag ikke udsædvanligt, at der
bliver udgivet vejledninger, der skal
lette forståelsen af brugen af standarder. I USA har man gennemført
forsøg med at optage film i relation
til prøvningsstandarder, således at
man gennem filmene opnår en større
sikkerhed og reproducerbarhed af
prøvninger og resultaterne heraf. Det
ser ud til, at det bliver meget positivt
modtaget, så måske det er noget, vi
vil se mere udbredt fremover.
Med hensyn til EN 1090 serien er der
ved at blive udarbejdet en publikation,
som skal præcisere, hvornår standarden skal bruges til CE-mærkning.
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Det kan synes en smule vanskeligt at
forsvare, at man først nu - mere end
7 år efter standardens udgivelsen er klar med en publikation, der skal
vejlede om, hvortil standarden finder
anvendelse.
Regeringen har med sin nuværende
strategi for standardisering peget på,
at langt flere virksomheder end i dag
skal bruge standarder, lige som der
bliver lagt op til, at flere virksomheder
skal involveres i standardiseringen.
Tilsvarende opfordres myndigheder til
i højere grad at anvende standarder i
grundlaget for regulering i samfundet.
Seneste tiltag i den sammenhæng
er den nye el-sikkerhedslov, der skal
afløse det nuværende strækstrømreglement. Loven, som den er nu, er et sæt
af flere ringbind, mens den nye lov ser
ud til at begrænse sig til 20 sider. Der
henvises så konsekvent til standarder,
som i sig selv er på mange sider. Men
virksomhederne skal ikke nødvendigvis bruge alle standarder. Yderligere
stiger konkurrencen, idet ikke alene
danske virksomheder skal kunne begå
sig. Standarderne, der ligger til grund,
findes jo på mange forskellige sprog.
Regeringens strategi tager udgangspunkt i, at der er en positiv sammenhæng mellem virksomhedernes
anvendelse af internationale standarder og deres produktivitet, eksport og
værditilvækst. Det forudsættes, at internationale standarder indlejrer ”best
practice” og understøtter udviklingen

af kompatible produkter og løsninger
på tværs af lande. Danske virksomheder bliver i stigende grad mødt med
krav om at anvende internationale
standarder, og brugen heraf kan lette
adgangen til de globale værdikæder,
samt styrke eksportmulighederne for
den enkelte virksomhed.
Erhvervslivet må i endnu højere grad
end tidligere forholde sig til standarder. Derfor har standarder i dag en
strategisk berettigelse, alene af den
grund, at det jo ikke hjælper noget,
at man fremstiller verdens bedste
produkt, hvis det ikke lever op til
standarderne på området. For så har
man ikke en forretning - og måske er
produktet endda forbudt.
Regeringens strategi - der blev
udsendt som en del at vækstpakken
- udfordrer os i Dansk Standard, men
det er bestemt en udfordring, vi ser
frem til at løse.
Det kan føre til, at der kommer endnu
flere brikker til endnu flere forskellige
puslespil, hvor hver enkelt branche
ofte har sit eget motiv på puslespillet.
Lad os kun håbe, at det bliver puslespil uden alt for meget blå himmel
og hav på motiverne. For de er jo alt
andet lige nemmere at lægge, når
det er motiver med kant og masser af
konturer.
Af Jørgen Hagelund,
Senior Konsulent
Dansk Standard

Eneste landsdækkende
Kemppi Premium Partner

Køb Kemppi
NYT
HOS KJV
hos KJV
Komplet program inden for
MIG / MAG – TIG - MMA svejsemaskiner
Landsdækkende, stærkt servicenet –
herunder serviceeftersyn og validering
Maskindemonstrationer og opstartstræning

Få et
godt tilbud!
Ring til vores
Svejseafdeling på
tlf 4698 6618

MADE DELER
VIDEN OM
LASERSVEJSNING
Fremtidens procesteknologier stiller store
krav til fleksibilitet.

Af
kommunikationskonsulent
Mads Qvist Frederiksen,
MADE
I foreningen MADE – Manufacturing Academy of
Denmark, der arbejder på at
gøre Danmark til verdens mest
konkurrencedygtige produktionsland, forskes der blandt
andet i nye teknologier som
3D print, nye måder at sprøjtestøbe på, og svejsning. Her
spiller lasersvejsning en vigtig
rolle, da det giver en stor
fleksibilitet i produktionen.
Danfoss er medlem af MADE
og forsker inden for temaet
3D print og nye produktionsprocesser. Virksomheden har
i mange år brugt forskellige
svejsemetoder i produktionen.
De deler gerne ud af deres
erfaringer og giver et indblik i
Danfoss’ overvejelser omkring
fremtidens produktionsprocesser.
Laserrobot, foto kilde FORCE Technology

6

I Danfoss er laserteknologien et
vigtigt instrument på grund af
den store fleksibilitet. Man kan
svejse, skære, skrive og ændre
materialeegenskaber med en
laser. Alt sammen er det processer, der kan have stor indflydelse på de egenskaber, som
et produkt har. Med laserteknologi kan man opnå en utrolig
høj grad af præcision. I dag
kan man eksempelvis skrive på
et enkelt hår ved hjælp af laser.
Lasersvejsning giver
høj ensartet kvalitet
Danfoss har arbejdet med
lasersvejsning siden 1986. Det
er prototypeafdelingen, der i
tæt samarbejde med udviklingsafdelingen finder de bedste
svejsløsninger til Danfoss’
fremtidige produkter. Hastighed
er en vigtig faktor i valg af
svejseløsninger. Jo flere emner,
der kan produceres på kort
tid og med samme kvalitet, jo
mere konkurrencedygtig bliver
virksomheden.

Svejsning
Udfordringer med
lasersvejsning
Der er en række udfordringer med
lasersvejsning, så Danfoss forfiner
hele tiden processer og arbejdsbeskrivelser for at finde de bedste løsninger.
Erfaringen har lært virksomheden,
at høje kvalitetskrav fra starten og et
veluddannet personale, der kan finde
ud af bruge og indstille maskinerne,
er afgørende faktorer, hvis man skal i
gang med lasersvejsning.

handler det om at holde en meget
høj og stabil kvalitet på produkterne.
Der er mange indvendige og udvendige, enkelt og dobbeltsvejsninger
i virksomhedens ventiler. Og med
lasersvejsning sikres en høj ensartethed til få omkostninger. Danfoss ved
dermed, at kvaliteten er stabil over tid,
og på den måde får kunderne et godt
produkt og oplever en høj kvalitet.

Gasleverandøren til alle dine behov
Mindre virksomheder
kan også bruge laser
Direktør i MADE, Nigel Edmondson,
understreger, at også mindre virksomheder kan bruge laser.

Der er mange forskellige svejseteknologier. Men på trods af den høje pris
for maskiner til lasersvejsning, er der
en god grund til at bruge teknologien.
Med laser kan man opnå hastigheder
på op til 200 mm./sek. og svejsedybder fra 0,1 mm eller op til 100 mm.

”COVI Precision, der er medlem i
MADE, har 12 medarbejdere og har
brugt lasersvejsning i 10 år. Som
underleverandør er det vigtigt, at de
fortsætter med at holde fokus på de
nyeste produktionsteknologier. COVI
Precision’s kunder kommer ofte med

Der bliver arbejdet med svejseteknologier som pressvejsning, TIG, CO2 og
lasersvejsning, men grundlæggende

Direktør i MADE, Nigel Edmondson.
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Svejsning
et produkt, som de måske gerne vil introducere i produktionen. Men de kan
have en vis usikkerhed omkring, hvorvidt det kan betale sig. Det kan også
være, at de ikke har redskaberne til
at lasersvejse. Så kan COVI Precision
gøre det for dem og rådgive dem
om mulighederne for dette”, fortæller Nigel Edmondson, som opfordrer
virksomheder til at dele viden om nye
produktionsteknologier.
Mødeaktiviteter og
deling af viden
Som medlem i MADE får virksomhederne mulighed for at mødes til
forskellige aktiviteter i løbet af året
og dele viden. Det kan f.eks. være
virksomhedsbesøg hos Danfoss med
rundvisning i produktionshallerne eller
innovationskonferencer, hvor større
og mindre virksomheder præsenterer,
hvordan de skubber grænserne inden
for nye produktionsteknologier.
For Nigel Edmondson er en af Danmarks styrker, at SMV’er kan være
globalt førende inden for et område
og samtidig være villige til at forske i
nye løsninger.
Ni temaer
”MADE forsker inden for ni temaer,
hvor universiteter, større og mindre
virksomheder og GTS-institutter går
sammen om at løse specifikke udfordringer i industrien. Hvis en mindre
virksomhed ikke føler sig klar til at
involvere sig i et ph.d.-projekt, tilbyder

vi også MADE Demonstrationsprojekter, hvor en virksomhed får støtte til at
afklare de teknologiske muligheder
inden for et specifikt område”, siger
Nigel Edmondson.
En af de virksomheder, der har afsluttet et MADE Demonstrationsprojekt er
gevindvirksomheden Thürmer Tools.

•

MADE - Manufacturing Academy of Denmark, blev oprettet i 2014.

•

Vidensmotoren er flere end 30 ph.d.er, der leverer ny viden til
større og mindre produktionsvirksomheder i Danmark.

•

75 større og mindre virksomheder arbejder sammen med forskere
og GTS'ere om at få de nyeste teknikker ind i produktion.

•

I 2015 fik 800 personer fra 200 organisationer ny viden gennem
MADE's innovationsarrangementer.

•

I 2016 sætter MADE yderligere fokus på digitalisering af produktion.

Hvis du vil høre mere om medlemskab og aktiviteter
i MADE, så læs mere på www.made.dk, eller kontakt
direktør Nigel Edmondson: nfedmondson@made.dk tlf. 2143 4678.
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Målet med projektet var at få belyst
muligheder for at 3D printe metalbor.
En anden virksomhed, Kühn der sprøjtestøber i plast, fik vist mulighederne
med automatiseret kvalitetskontrol af
hver eneste emne i produktionen.
Deler gerne viden om
lasersvejsning ud til flere
Danfoss har produceret TU-ventilen
igennem 20 år i flere forskellige
varianter. Flere dele af TU-ventilen
bliver i dag svejst med laser, hvilket
har optimeret processen og øget
produktiviteten. Konkurrenterne
bruger plasmasvejsning, så Danfoss
har en stor fordel ved at bruge deres
10 lasersvejsningsmaskiner og 40
monteringsrobotter i produktionen.
De mange års erfaring betyder blandt
andet, at virksomheden har en række
procedurer for fejlmekanismer. Disse
erfaringer deler Danfoss gerne med
andre virksomheder, blandt andet
igennem MADE samarbejdet.

Svejsning

Vi er eksperter i følgende områder:

Elevatorer – Lifte – Hejs – Trykbeholdere – Rørsystemer – Kraner
Vindmølleinspektion – Dampkedler – Certificering ISO 9001, ISO3834 & EN 1090
Kvalitetssystemer – Svejsning – Undervisning – Egenkontrol – Kedelpasser
Konstruktionsgodkendelse af alt Indenfor PED- ADR. – Off Shore
Undersøgelse af beton/broer – vandanalyser
Vi foretager endvidere:
• Alle former for NDT undersøgelser: Ultralyd, røntgenkontrol, magnetprøvning,
penetrant, visuel kontrol m.v.
• Udarbejdelse af specifikationer for svejsning
Svejseprocedureprøvning iht. EN 15614-1, MOTS 12, NORSOK M601, 101 m.fl.,
WPS, Certificering af svejsere iht. Svejsenormer ISO 9606-1 og tyske normer AD 2000,
svejseteknologi, svejserobotter, optimering og certificering samt svejseteknisk tilsyn.
• Skade og havarianalyser, tilstandsvurdering, levetidsberegning og levetidsforlængelse.
Vi er Notified body no. 1727 inden for elevatorer og trykbærende anlæg m.m.
• Godkendelse af ledelsessystemer i ISO 9001 svejseværksteder ISO 3834 og godkendelse af
EN 1090 inden for stålkonstruktioner

Vi har afdelinger i Danmark,
Sverige, Norge, Finland,
Letland Litauen, Estland - og
har opgaver for vore kunder i
hele verden.
P.T. har vi arbejdsopgaver
i Tyskland, Frankrig, Polen,
Rusland, Rumænien, Ungarn,
Portugal, Spanien og Kina.

Inspecta Danmark A/S - Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel
Tlf. 70 22 97 70 - fax 75 28 79 04
Mail: info@inspecta.dk - www.inspecta.dk - www.jebru.dk

Teknologisk Institutt (Norge) gennemfører årligt over 400 kurser i Norge og Europa. Vi har et bredt tilbud til dig der arbejder med
svejsetekniske opgaver, og har blandt andet IWS uddannelse til næsten halv pris av danske priser ved vores kursuscenter i Stavanger.

ØFT
EKSPERTISEN DER GIVER DEG ET LLØFT
I samarbejd med Inspecta og Rybners Kursuscenter har vi nu fornøjelsen af at holde vores første kursus på dansk grund:

NDT – Visuell Inspektion (VT), Nivå 1+2
Dato: 5.–13. september ▪ Sted: Esbjerg ▪ Pris: 24.990,00 DKK*
* Priser er angivet i NOK på vores hjemmeside, men vi garanterer den danske pris.

Tilmelding og mere information findes på vores hjemmeside.
Eller kontakt vores kursussekretær:
Sidsel Simensen, e-mail: Sidsel.Simensen@ti.no

tlf.: +479982 90 340

Svejsning

RUMFART

VI SKAL
FLYVE I
2020

Af Programleder
Thomas Aaboe Jensen,
FORCE Technology
I december 2007 bragte SVEJSNING
en artikel om FORCE Technologys
aktiviteter med at udvikle en ny type
udblæsningsdyse til opgradering af
hovedmotoren på den store Europæiske løfteraket Ariane 5. På det tidspunkt var vi tæt på at være klar med
den første fuldskala prototype.
ESA, European Space Agency, har
et stort raket testcenter i det centrale
Tyskland hvor det er muligt at teste
raketmotorer fra skala forsøg og op
til den kraftige Vulcain 2 motor i fuld
størrelse - netop den motor, som dysen
er udviklet til.
I december 2009 blev motortesten
gennemført med stor succes. Motoren
kørte med fuld belastning i 13 minutter, hvilket er 3 minutter længere end
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under opsendelse. Herefter blev den
som planlagt afbrudt.
Motoren bliver monteret i testriggen
umiddelbart inden prøveaffyringen.
Selve testriggen står fastspændt på
en klippekant, således at gulvet under
motoren kan åbnes og flammen
blæses lodret ned langs klippesiden.
For at køle og støjdæmpe bliver der
spulet 2,5 m3/sek. vand ind i flammen
via en cirkulær manifold under gulvet.
Brændstoffet er flydende ilt og brint,
og der blev i alt anvendt 800m3
Størstedelen af en raket består af
brændstoftanke til den enorme
mængde brændstof, der er nødvendig
for at komme fri af jordens tyngefelt.
Siden testen i 2009 har samme dyse
og motor været testet i alt 4 gange for
yderligere analyser af ydelse, vibrationer, stabilitet etc.

Ekstreme belastninger
En konstruktion som denne er udsat for ekstreme belastninger. For
at give et indtryk af dette kan man
kort beskrive konstruktionen som en
tyndvægget dobbeltskal struktur, der
er 2,3 meter høj, 0,5 meter i indløbsdiameter og 2,1 meter i udløbet.
Materialerne er superlegeringer, ca. 1
mm tykke, og dobbeltskallen indeholder ca. 1500 indvendige kølekanaler.
Samlet er vægten ca. 400kg. I drift
sendes flydende brint ind i toppen
af kølekanalerne ved ca. minus 250
grader, og der varmes op til ca. 700
grader, inden det sendes ud i bunden
af dysen.
Den kraftige opvarmning skyldes de
varme gasser fra forbrændingen i
brændkammeret, hvor der forbrændes
250kg/sek. brændstof ved 3500 Cº.
Dette bliver sendt ud i dysen, hvor
gasserne accelereres til at give maksi-

Svejsning
mal løftekraft. Løftekraften er ca. 150
tons, hvilket modsvarer ca. 6 millioner
hestekræfter.
Når Ariane 5 letter fra affyringsrampen anvendes yderligere 2 faststorraketter, så den samlede trykkraft er
1.500 tons. Faststofraketterne bliver
kun anvendt de første 2 minutter,
hvorefter de kastes af.
Herefter er det hovedmotoren Vulcain-2, som forsætter i yderligere 8
minutter. Til sammenligning var løftekraften 422 ton på den russiske Soyuz
raket, der sendte Andreas Mogensen
til den internationale rumstation 2.
september sidste år. Dette tryk blev
leveret af i alt 32 motorer, som kørte
samtidig ved start.
Fra Testcentret i Tyskland, hvor en dyse er monteret til test.

Ny Ariane 6 raket
under udvikling
I december 2014 besluttede ESA at
igangsætte udviklingen af en helt
ny raket Ariane 6 i stedet for at
opgradere Ariane 5, som havde sin
jomfru flyvning i 1996. Baggrunden
for dette var et ønske om at imødekomme kravene til billigere adgang
til rummet. Dette skal ske ved at gøre
raketten mere fleksibel i relation
til, hvad der skal opsendes. Dertil
kommer, at man vil opnå reducerede
omkostningerne ved at anvende mere
moderne teknologi og automatiserede processer.
Planen er, at Ariane 6 skal lette første
gang i 2020. Den vil blive leveret i varianterne 6.2 og 6.4 med henholdsvis
2 og 4 faststofraketter. Begge varianter af faststofraketterne bliver monteret
med den nye type udblæsningsdyse,
som FORCE Technology har bidraget
til siden 1996 - altså næsten 25 års
udviklingstid. Til sammenligning flyver
Soyuz i dag stadig med motorteknologi fra tresserne.
Udviklingen af Ariane 6 er planlagt
til at ske over en 5 års periode. Den
vil være baseret på ny teknologi, som
er udviklet over de seneste mange år
i ESAs udviklingsprogrammer. Heri
indgår blandt andet programserien
FLPP, Future Launcher Prepatory Programme, som netop har til formål at
undersøge og udvikle nye teknologier,
for derigennem at skabe værktøjskassen til nye raketter.

Svejsning
Ny disk laser installeret
FORCE Technology har i sit mangeårige ESA engagement udviklet teknologi
inden for automatiseret produktion og
kvalitetskontrol, som bygger på vores
viden om lasersvejsning, røntgen- og
laserbaserede sensorer, inspektion
udført med røntgen og ultralyd - samt
ikke mindst - at kombinere disse teknologier i et automatiseret fremstillings
setup og et automatiseret NDT setup.
Inden for det seneste år har vi investeret
i og installeret en ny disklaser i vores
produktionscelle, således at dysen
til Ariane 6 vil blive svejset med den
nyeste generation af denne type lasere.
Vi er i gang med at integrere en
lasersensor, som skal måle overfladegeometrien online af de meget små
kølekanalsvejsninger med en nøjagtighed mindre end 0,1mm. Samme type
lasersensor vil blive integreret i vores
inspektionscelle for at øge nøjagtigheden af en særlig type røntgen
inspektion, hvor vi generer en 3D
model af den indvendige geometri af
kølekanalerne, lige som vi på samme
tid inspicerer for de klassiske fejl som
porer og revner. Det særlige her er, at
vi skal kunne detektere fejl, der kun er
få tiendele millimeter. Det er systemer,
som vi senere forventer at udvide med
automatisk kontrol og evaluering. Det
er selvsagt en vanskelig opgave, men
i den ligger der store perspektiver i
forhold til kvalitetskontrol, objektive
vurderinger og effektivisering.
Udvikling af nye
svejseprocedurer som led i
vægtoptimeringen
Parallelt med disse aktiviteter skal der
udvikles nye svejseprocedurer som et
led i vægtoptimeringen, og der skal
fremstilles et antal fuldskala prototyper
i relation til produktionsmodning såvel
som til yderligere motortests.

Her i værkstedet hos FORCE Technology ses en prototype til en ny anden-trins motor, der
er under udvikling som mulig kandidat til at afløse den nuværende.

nuværende anden-trins motor, indtil en
ny bliver godkendt.
Det andet program er Ariane 6, der
er sat i gang som sit eget program
under ledelse af Airbus DS (Defence
and Space) og franske Safran med det
specifikke formål at designe og levere
Ariane 6. Her skal FORCE Technology
produktionsmodne og levere prototyper. Den senere serieproduktion vil
blive overtaget af GKN Aerospace,
som vi gennem alle årene har arbejdet
meget tæt sammen med.
Opbygger værdifuld viden
gennem deltagelse i ESA
samarbejdet
Vi opbygger derigennem viden i et udfordrende og internationalt miljø, hvor
der bliver stillet ekstreme krav til kvaliteten af det udførte arbejde. Samtidig
forsøger vi at presse teknologierne til

Vore rumfartsaktiviteter er således
planlagt til fremadrettet at følge to
programmer. Det ene er den fortsatte
deltagelse i FLPP programmet, hvor ny
teknologier er under stadig udvikling.
I vores værksted har vi blandt andet
prototypen til en ny anden-trins motor,
der er under udvikling som en mulig
kandidat til at afløse den nuværende.
De første år vil Ariane 6 anvende den
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En motortest bliver udført i det tyske testcenter.

deres yderste grænser, således at vi
kan imødekomme kravene til mindst
muligt komponent vægt, identifikation
af mindst mulige fejl etc. Og det er vel
at mærke grænser, der er verificeret
som robuste og pålidelige.
Som GTS virksomhed anvender vi
denne viden til at udvikle nye ydelser
og produkter, der også vil kunne finde
anvendelse i helt andre brancher.
I 2008 udførte Rambøl Management
en undersøgelse for Forsknings og
Innovationsstyrelsen som viste, at for
hver 1 krone investeret i rumteknologi,
er der en afledt omsætning på 4-5 kroner i andre industrigrene, også kaldet
Spin-off og Technolgy Transfer. Og vi
kunne i den undersøgelse fremvise en
placering helt i toppen.

Svejsning
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Svejsning

WHAT WELDING OFFERS
FOR THE INDUSTRY TODAY
published [1]. Along its 300 pages
the authors were giving proofs of
very successful applications of electric
welding during the preceding 15 - 20
years. The principal processes of
resistance welding (Spot Welding,
Seam Welding, Butt Welding, Percussion Welding and others) were well
known already at that time and they
were described in details, including a
"transition manufacturing processes"
- Electric Riveting (riveting performed
by a spot welding machine executing
rivet preheating and upsetting).

Prof. Vladimir Ponomarev.

Welding in Europe.
By Vladimir Ponomarev, Prof.
Dr. of the Federal University
of Uberlandia, Brazil
ponomarev@mecanica.ufu.br
Almost one century ago, (in1918)
one of the first comprehensive books
on both Resistance and Arc Electric
Welding theory and practice was

Some adduced evidences of successful arc welding applications were:
repaid pressure vessels (tested with a
pressure up to 40,0 MPa), repaired
broken castings, worn parts and
casting blow-holes built up by electric
arc welding, welding performed in
vertical or overhead position, and
others. In the majority of cases, the
arc welding processes were found to
be not only the most successful, but
also the cheapest method of repairing
or manufacturing. When characterizing the welded joint quality, the
authors did not spare such epithets

Fig. 1: Some illustrations from the book "Electric Welding". [1].
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as:"successful", "weld homogeneous
in structure", "welds present a neat
and finished appearance, and may be
easily machined", and so on.
On the other hand, the authors
recognized that "welds made by
the electric arc possess a degree of
strength slightly below that of the
original section, but by reinforcing,
the strength can be increased to any
desired amount".
Summarizing they said: "In view of these advantages, it is readily understood
why electric arc welding has made
such rapid strides during the last few
years. Several manufacturers of electrical machinery and apparatus have
taken up the making of welding outfits,
and some concerns are devoting themselves exclusively to this one branch of
electrical machinery. The art of electric
arc welding is becoming better understood, and in the future the process
will, no doubt, become of even greater
importance than at present."
It is hard to believe that all those achievements in arc welding applications
were due to only two processes practi-

Svejseteknologisk
kæmpespring
Svejseteknologisk
Svejseteknologisk kæmpespring
kæmpespring
ind
fremtiden
ind
ind iii fremtiden
fremtiden
ced at that time and abandoned afterwards, namely, Benardos Process and
Slavianoff Process. As it is mentioned
in the book, the welding with covered
electrodes "is claimed to be successful
in the welding of rails and for filling up
worn places, but it is not so generally
used as the other systems."

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!

What would Messrs.D.T. Hamilton and
E. Oberg say nowadays, when more
than 50 new welding processes were
developed to meet whatever industry
demands (base material particularities, production and productivity
requirements, quality level needed,
large range of base metal thicknesses,
base metal dissimilarity challenges,
need of remote control, necessity of a
special welding process, welding in
extreme conditions, and so on).
The welding challenge today is not
anymore the feasibility to join one
material to another, but mostly how to
do it as fast as possible, or as cheap
as possible, or how to assure a certain
level of quality, or how to reduce the
human factor, or how to answer to any
other manufacture specific requirement.
For instance, when the Stud Welding
reached its operational limits (as to
the possible minimum pin diameter
and the tip form), a new CMT-Pin
process has been developed to make
"the impossible possible" [2]. Such
process deposits thin pins (up to
0,8mm diameter) using wire consumables of different materials (stainless
steel, carbon steel, aluminium, titanium). The pins can get ball, cylinder,
pike, or ball-pike shaped head, with
the same wire. Moreover, the pin
height is controllable as well. It is a
very flexible process.
Simultaneous welding with several
electrodes has long time ago been
established as an economically efficient method of high-performance
welding. Many companies offer such
systems (3, 4, 5). Newest systems,
though being no less complex as in
the past, are friendlier as regards to
correct parameters identification and
the control, making them much easier
to work with.
The ESAB ICE™ patent pending
technology is a Twin SAW develop-
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Svejsning
ment that utilizes a third electrically insulated wire in between and
parallel to the two hot wires in the
same contact device. ICE™ uses
the excess heat generated by the
welding process to melt an additional non-powered welding electrode
- the Integrated Cold Electrode. This
enables a 50% increase in deposition rates compared to Twin wire
welding, and 100% compared to
single wire welding.

Many fabrication processes do not
present any difficulty in its output verification against the input. However, in
so called special processes (welding,
soldering, adhesive bonding, etc.) the
output is totally depending on personnel, equipment and facilities. The final
product cannot be fully verified by
examination at any stage of assembly. Therefore, the development and
improvement of equipment and means
of process monitoring will always

Fig. 2 Wireless signal monitoring principle. [6]

Fig. 3 Principle of current waveforms synchronization with the torch weaving movement. [6]

be needed. Normally, commercially
available monitoring equipment uses
cable connections, which limit system
flexibility and hamper remote supervision. Welding process monitoring
using handy terminals and wireless
communication are an achievable and
promising alternative, which is already
became the reality [6].
There are some systems that have been
developed capable of synchronizing
different current waveforms against
the torch weaving movement in MIG/
MAG welding, distributing the welding
energy in a manner to heat more
groove edges and less the weld root
in synchronization with the deposition
rate deliberate variation (Fig. 3) [6].
A novel technique of subsurface heating/cooling channel manufacturing in
metal bodies using Pulsed TIG welding
was reported. [7]. The idea is to take
advantage of weld pool “instabilities”
that, under the appropriate conditions, result in continuous and regular
porosity along the weld axis (so called, tunnel porosity). Although similar
phenomena had been observed in the
past, this is the first time in which it is
studied specifically, and manipulated
as a manufacturing technique instead
of as a defect to be suppressed (Fig. 4
a and b). This evidence shows that arc
welding has great potential not only in
the area of joining materials, but also
in other areas of manufacturing where
machining or casting is usually used.
Alternatively, there are some alternative techniques based mainly in
additive manufacturing techniques
might be used, now to make surface
channels, like the use of pre-deposited
parallel wall-beads overlaid by MIG/
MAG welding (Fig. 4 c), using premade grooves overlaid by MIG/MAG
welding (Fig. 4 d), and others [8].

Fig. 4 Illustrations of subsurface and surface channels manufactured by Pulsed TIG welding (a and b) and by MIG/MAG welding process
(c and d). [7, 8].
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Svejsning
At present time, a welding specialist
take advantage of finding in the
Internet whatever support materials
he/she needs. Those who prefer to
get all welding related information in
the palm of their hand, there are a
lot of free of charge apps available
(just look for "Welding" in "Google
Play" [9]). The Fronius Weld Wizard
(Fronius), supports welders, designers and engineers in calculating
welding relevant parameters (Heat
Input, Deposition Rate, Welding
Costs, others). The Lincoln Electric's
Weld Parameter Guide is a full-featured and easy to use app designed
to supply weld settings for SMAW,
GMAW/FCAW and GTAW. The Miller Weld Setting Calculator helps you
tune your machine for optimal results
based on a few simple questions.
Weld calculators are handy references for weld parameters, electrode/

wire type, basic techniques and
process information for TIG, MMA
or MIG. The WeldDesign is a civil/
structural app that bundles welding
related tools and it allows you to
calculate if a weld is strong enough.
There are many other welding related apps developed.
It seems that nowadays, game companies are always thinking of creative
ways to make games out of the most
mundane tasks and jobs possible
[10]. The game is a great fun tool to
introduce children, young people and
others into the world of welding.
The WeldPlay Game (developed by
The European Federation for Welding,
Joining & Cutting - EWF) sees you as
the new manager of a small welding
company. Your objective is to bring
your company to the top position in

the welding sector. You will need to
purchase the necessary consumables,
hire additional welders, develop their
experience and carry out different
sets of contracts, which become more
developed as the game progresses.
Word Examination Laboratory for Dynamic Extraction and Reassessment,
or W.E.L.D.E.R., is a new casual
word puzzle game about welding.
The goal of the game is simple: form
as many welding related words as
possible by switching any adjacent
tiles with each other. You will score
points based basically on how long
the words formed are.
The Monky Welder is an action mouse
skill educational free online flash
game. You are hired as multi-talented
welder, your mission is to finish all task
as welder.
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Nu kan du få hele TechCorr Europe’s globale ekspertise her i Danmark. Som en betroet og førende virksomhed indenfor
inspektionsydelser, er vi klar til at sikre dig verdens mest avancerede tankinspektion. TechCorr Europe er Danmarks første
NDT virksomhed med fuld flexibel akkreditering. Vi er akkrediteret iht. DS/EN ISO 17025, akkrediterings nr. 566. Vi kan
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Svejsning
During last 15 - 20 years there was a
huge advance in the implementation
of Virtual Technology in education of
welders and welding specialists. Virtual Training Technology became an
almost obligatory part of the training
syllabuses.
The EWF and the International Institute
of Welding (IIW) have made great
efforts in the updating and harmonisation of the unique international IIW/
EWF System for Training, Education,
Qualification and Certification of Welding Personnel. This system satisfies
the specific knowledge requirements
for responsible welding coordination
personnel, as set out in ISO 14731
"Welding coordination - Tasks and
responsibilities", and the EWF/IIW
Personnel Certification Scheme endorses the experience of diploma holders
for a specific scope of work.
Whatever individual who enters in
welding will find a field of his/her
interest. For instance, artisans have
discovered that welding is art (Fig. 5).
They were first who used welding as

an "additive manufacturing" process!
There is a tendency for some professions to disappear in the nearest
future, even such relatively young
ones like Computer Operators and
Office Machine Operators. There is
no doubt, it will not going to happen
with welding related professions. The
welding offers amazing career opportunities for anyone!
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Fig. 5 Articles made by manual weld deposition of titanium using the TIG process (by courtesy of Paton Welding Institute, Kiev).
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Svejsning

ER SVEJSERØG KUN
SUNDHEDSSKADELIGT
I DANMARK
Det korte svar er nej, men
alligevel har Danmark
lidt skrappere krav til
arbejdsmiljøet ved svejsning
end de andre lande i EU;
nemlig kravet om et særligt
en-dags arbejdsmiljøkursus
om sikkerhed og sundhed ved
svejsning.
Af Jan Toft Rasmussen,
Konsulent i Miljø- og
Socialdirektoratet, Dansk Metal
At have obligatoriske kurser i arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed ved
svejsning er der gode grunde til. Men
det er ikke der, den store udfordring
ligger. For selvom vi næsten på alle
områder har fælles regler om arbejde
med farlige kemikalier og udsættelse
for sundhedsskadelige materialer i
EU, så er der himmelvid forskel på,
hvordan reglerne bliver håndhævet i
medlemslandene.
Det er ikke alle landene, der har et
egentligt selvstændigt Arbejdstilsyn.
Kontrollen med virksomhedernes
arbejdsmiljø og sikkerhed er ofte
en blandt flere opgaver, som skal
udføres af den myndighed, der
har ansvaret for arbejdsmarkedet.
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Foruden f.eks. at holde øje med, at
medarbejderne får den lovfastsatte
løn og ikke arbejder flere timer end
lovgivningen tillader.
Så hvis man virkelig vil sætte ind over
for konkurrenceforvridning på arbejdsmiljøområdet inden for EU, så handler
det om at få fastsat fælles minimumsregler for håndhævelse af reglerne
– et såkaldt håndhævelsesdirektiv på
arbejdsmiljøområdet.
Med andre ord; fælles minimums
regler om medlemslandenes Arbejdstilsyn, som fastlægger den laveste
fællesnævner for, hvordan de skal føre
tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø og sanktionere overtrædelse af
reglerne. Men det er der bare ikke
interesse for blandt de nationale
myndigheder. Og hidtil har hverken
EU-kommissionen, Ministerrådet eller
EU-parlamentet haft modet til at åbne
det bal. Egentlig er det en skam, for
mon ikke arbejdsgiverforeningerne og
fagbevægelsen kunne blive enige om,
at det ville være en fornuftig idé?
Historien bag danske krav går
tilbage til årtusindeskiftet
Historien bag det danske krav om en
særlig arbejdsmiljøuddannelse ved

svejsning handler om, at nyere undersøgelser omkring årtusindskiftet viste,
at svejsning i rustfrit stål var kræftfremkaldende. Det fik Dansk Metal til
at indkalde Dansk Industri og senere
Arbejdstilsynet til en drøftelse af, om
der var behov for at stramme arbejdsmiljøreglerne ved svejsning.
Flere undersøgelser viste allerede,
at svejsere havde en overhyppighed
af kræft. Men forbundet kunne ikke
sætte fingeren på, hvad årsagen
kunne være. Mistanken var selvfølgelig, at det var svejserøgen. Og med
de nye undersøgelsesresultater, kunne
man i det mindste sætte fingeren på
én af årsagerne.
Dansk Metal og Dansk Industri
gennemgik derfor sammen de
eksisterende regler om sikkerhedsforanstaltninger ved svejsning og fandt,
at de sådan set var gode nok og
ville beskytte svejserne, hvis de altså
blev fulgt. Så i stedet for at stramme
reglerne omkring sikkerhedsforanstaltningerne, blev man enige om, at det
der i virkeligheden var brug for var, at
få indskærpet de eksisterende regler
over for svejserne. Dette kunne man
gøre ved at lade svejsning i rustfrit stål
blive omfattet af det uddannelseskrav,

Svejsning
som allerede fandtes i kræftbekendtgørelsen. Sådan blev den såkaldte
paragraf 26 uddannelse født.
International forskning nåede
frem til at al svejserøg var
kræftfremkaldende
Ret kort tid efter fandt det internationale kræftforskningsinstitut IARCH ud af,
at al svejserøg var kræftfremkaldende,
og så blev det danske krav om en særlig uddannelse udvidet til at omfatte al
svejsning. Senere blev de selvstændige landmænd fritaget fra kravet. Men
det var kun fordi, den daværende arbejdsminister Claus-Hjort Frederiksen
mente, at han skyldte landmændene
noget. Det er værd at bemærke, at
fritagelsen af de selvstændige landmænd blev gennemført på trods af,
at Arbejdsmarkedets parter inden for
industrien syntes, at det var en rigtig
dårlig idé, mens SALA skubbede på
for at få lempet kravet.

Lemfældig kontrol i mange
medlemslande
Selvom langt de fleste arbejdsmiljøregler om svejsning ligner hinanden mellem medlemslandene i EU, så vil man
stadig opdage svejsearbejdspladser
rundt omkring i Europa uden de mest
basale sikkerhedsforanstaltninger
som f.eks. afskærmning for svejselys
og udsugning af svejserøgen, og det
handler om, at kontrollen er lemfældig
i mange medlemslande.
Hidtil har det eneste lidt forkølede forsøg på at nivelevere tilsynsstandarden
mellem medlemslandene været arbejdet i Komiteen for Senior Labour Inspectors. Det er den såkaldte SLIC-Commite,
som består af direktørerne for de
nationale Arbejdstilsyn eller de myndigheder, der nu gennemfører kontrollen
med, om virksomhederne overholder
f.eks. reglerne i Kræft-direktivet.

De mødes jævnligt for at drøfte regler
og håndhævelse. Og ind i mellem
nedsætter de en lille besøgstjeneste,
som laver et høfligheds visit til et af
medlemslandene for at kaste et kritisk
blik på håndhævelsen af arbejdsmiljøreglerne. De udarbejder en rapport
med anbefalinger til besøgslandet om,
hvordan det kan skabe et mere effektivt og stærkere Arbejdstilsyn. På trods
af det er det kun den danske rapport,

Svejsning
som har været tilgængelig for offentligheden. Der er som sagt en voldsom
modvilje mod at lave fælles minimumsregler for kontrol. Man kunne måske
hævde, at det ikke er ønsket, at den
kammeratlige kritik skal komme ud til
en større offentlighed, som jo kunne
få gode ideer, hvis de fik kendskab til
den interne kritik blandt direktørerne
for Arbejdstilsynene i EU.
Det seneste skud på stammen, når
det handler om at harmonisere
reglerne for arbejde med kemikalier
på tværs af Europa, er at få fjernet
alle nationale regler på kemiområdet,
som ikke har bund i REACH. Og
det kan næsten ikke andet end også

at komme til at ramme reglerne for
svejsning.
Øvelsen som både EU-kommissionen,
de nationale myndigheder og en
del arbejdsgiverforeninger i er i
færd med, handler om at få udstillet
de såkaldte overimplementeringer
af EU’s arbejdsmiljødirektiver. For
selvom de nationale regler i langt de
fleste tilfælde har nationale historiske
årsager som f.eks. det danske krav
om paragraf 26 uddannelsen, og
selvom EU’s arbejdsmiljødirektiver
er såkaldte minimumsdirektiver, som
lægger op til, at medlemslandene
skal gå videre end direktivet foreskriver, så fastholder både nogle af de

nationale myndigheder, EU-kommissionen og arbejdsgiverforeningerne,
at alt det, der ligger over arbejdsmiljødirektiverne, skal fjernes. De kalder
til kamp mod det som på EU-engelsk
kaldes Goldplatting – altså at man
gør mere, end man faktisk er tvunget
til af EU-reglerne.
Men alt dette er mest akademisk. For
den store udfordring er som sagt, at
få medlemslandene til overhovedet at
håndhæve de arbejdsmiljøregler, som
vi allerede er blevet enige om i EU.
Først da kan man tale om, at konkurrencebetingelserne på tværs af EU’s
medlemslande er blevet ens.

STOR FORHÅNDSINTERESSE FOR VTM 17
VTM, Nordens største messe
for værktøjsmaskiner finder
sted fra 28. februar til
3. marts 2017.
Allerede nu, godt et lille års tid inden
messens åbning, er 80 procent af
standene i Odense Congress Center
reserveret, fortæller projektchef Krista
Kristensen. ”Forhåndsinteressen
mener jeg afspejler, at hjulene i industrien er begyndt at snurre hurtigere.
Industrien tegner sig for 40 % af vores
samlede eksport, og når virksomhederne har det godt, så smitter det
selvsagt af på samfundsøkonomien”.
VTM fokuserer på værktøjsmaskiner
til metalbearbejdning, på værktøj,

robotteknologi, industriel automation,
additive manufacturing, Cad/Cam/
PLM, CNC-styringer, måleteknik og
tilknyttede produktområder som f.eks.
svejsning og transmissionsteknik.
Hidtil har det fortrinsvis været store
virksomheder, der har investeret i
robotteknologi, men udviklingen
viser, at også mindre og mellemstore
virksomheder med fordel kan anvende
robotter. Frygten for at brugen af
robotter går ud over beskæftigelsen
har samtidig vist sig at være ubegrundet. Krista Kristensen fremhæver
tiltrækningen af arbejdskraft, som et
af de kommende temaer på VTM 17.
Det skal være populært blandt unge
at tage en faglig uddannelse, svejser,

industritekniker, værktøjsmager m.
fl., da forudsætningen for at vi kan
bevare industriarbejdspladserne er, at
vi har en veluddannet arbejdsstyrke.
BLY

SMÅ OG MELLEMSTORE DANSKE ROBOTVIRKSOMHEDER
FÅR HÅNDSRÆKNING TIL EKSPORT
For at hjælpe eksporten på vej
har Industriens Fond besluttet
at støtte projektet RoboExport.
Væksthus Syddanmark styrer projektet
i tæt samarbejde med blandt andet
RoboCluster og Blue Ocean Robotics.
Ideen er, at man vil hjælpe små og
mellemstore robot- og automatiseringsfirmaer med at komme ud på markeder uden for de hjemlige grænser.
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Der er en del firmaer, som udvikler robot- og automatiseringsløsninger, der
er anerkendt for deres høje standard,
og som vurderes til at have et stort
potentiale for eksport med den rette
støtte. Gennem projektet RoboExport
vil Industriens Fond bistå i arbejdet
med at skalere og konvertere de
løsninger, som ligger i robotvirksomhedernes aktuelle systemsalg, så de
får karakter af salg af selve systemet

som værende et standardprodukt.
Gennem projektet er det også målet,
at man vil udvikle en skalérbar model
for eksport, som kan anvendes af de
danske robotvirksomheder, så de i
fællesskab kan gøre sig gældende på
de udenlandske markeder, oplyser administrerende direktør for Industriens
Fond, Mads Lebech.
BLY
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Nøglefærdige svejserobotsystemer fra Valk Welding

Komplette svejserobotinstallationer med
Oﬄine Programmering

Valk Weldings ingeniørteam udvikler kundetilpassede
løsninger efter speciﬁkke behov for at opnå højeste
produktionsudbytte. Både små og mellemstore
virksomheder i hele Europa benytter disse løsninger for
at forbedre svejsekvaliteten samt ﬂeksibiliteten.

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

Valk Welding DK A/S
tel. +45 644 212 01
info@valkwelding.dk
www.valkwelding.com

Komplette systemer fra én leverandør

The strong connection
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21000 STÅLMASTER
Ib Andresen Industri A/S er i strategisk samarbejde med Per Aarslev
A/S i forbindelse med elektrificeringen af 1300 km jernbanenet. Aftalen
mellem parterne løber frem mod
2026, hvor elektrificeringen af det
danske jernbanenet efter planen skal
være gennemført.
Ib Andresen Industri står for leveringen
af de mange master og ophæng, som

efter monteringen vil blive udstyret
med køreledninger til elektrificeringen.
Ud over at fungere som logistik center,
skal Ib Andresen Industri skal også stå
for selve fremstillingen af de mange
master og ophæng.
Produktionsenheden til dette omfatter
blandt andet en ny Panasonic svejserobot. Det er Valk Welding Danmark,
som har stået for implementeringen af

den nye robotcelle, der skal benyttes til
svejsning af de 21000 master, der skal
bruges til elektrificeringen. Der er tale
om en Panasonic svejserobot. Den blev
leveret til virksomheden midt i november. Der gik herefter kun 4 uger. Så
var robotopstillingen fuldt implementeret, og de første emner var blevet
produceret og eksternt kontrolleret.
BLY

SÆRAFGIFTER SYNES AT DÆMME OP
FOR INVESTERINGSLYST I DANMARK
Aalborg Portland vil ifølge CFO Henning Bæk gerne investere i Danmark,
men han vurderer, at de danske
særafgifter vanskeliggør dette.
Der blev sat omsætningsrekord i
seneste regnskabsår for Aalborg
Portland Holding A/S, fremgår det af
regnskabet, der blev offentliggjort den
15. april. Men udfordrende markedsforhold i specielt Tyrkiet og Norge
medførte på samme tid en nedgang i
det samlede resultat. Den lavere indtjening har påvirket forrentningen af
den investerede kapital hos Aalborg
Portlands ejer, italienske Cementir
Holding S.p.A., der har knap ti milliar-
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der kroner bundet i Aalborg Portland
Holding aktiver.
”En ROCE-værdi på 10 pct. ligger under niveau for andre brancher. Derfor
er det vigtigt, at de store investeringer,
der er foretaget, og som også fremadrettet skal foretages, belønner sig i
form at øget top- og bundlinje”, siger
CFO Henning Bæk.
Aalborg Portland har de seneste
år investeret 3,5 milliarder kroner i
udvidelser af markeds- og produktionsfaciliteter verden over. Alene sidste
år blev der globalt set investeret knap
400 millioner kroner i en lang række

forbedringer samt energibesparende
og miljøfremmende projekter.

Svejsning

SVENSK MESSE
BYDER PÅ
MASSER AF
SVEJSENYHEDER
Der er flere innovative
løsninger inden for svejsning,
automatisering og bearbejdning
af plader på Elmia Svets, som
slår dørene op i dagene fra 10.
til 13. maj 2016.
Blandt de mange udstillere er Valk
Welding, som satser på at gentage
successen fra seneste Elmia Svets, hvor
de var med første gang. Standen bliver
indrettet med en Panasonic svejserobot,
som vil være monteret på en skinne.
Ved siden af robotten vil der være to
arbejdsborde tæt på hinanden, hvor
det ene arbejdsbord har et dropcenter,
som skal sikre, at robottens rækkeevne
bliver optimal, når der køres komplekse
emner. Robotten kan køre ubemandet.
Derfor er der installeret et system til
automatisk udskiftning af svejsebrænderen. Valk Welding vil ved samme
lejlighed også præsentere de nyeste
TM og TL svejserobotter fra Panasonic.
Præsenterer nyhed til
mekaniseret svejsning
Også Kemppi vil være at finde blandt
de mange udstillere på Elmia Svets. En
af nyhederne på standen vil være et nyt
komplet system til automatiseret svejsning, A5 MIG Rail System 2500, der er
beregnet til alle former for mekaniseret
svejsning. A5 MIG Rail System 2500 er
et godt valg, når man opgraderer fra
manuel til mekaniseret svejsning. Dette
gælder især for enkle svejseopgaver,
hvor manuel svejsning ikke kommer i
nærheden af svejsetraktorens hastighed,
der kan være på op til 150 cm/ min.
Konferencer parallelt med
udstillingen
Elmia Svets byder også på et konferenceprogram, hvor flere af indlæggene vil have direkte adresse til produktionsansatte, virksomhedsledere og
andre, som arbejder med svejsning og
sammenføjning.

Programmet er blevet til i samarbejde
med Svetskommisionen og et programudvalg, hvor en række svenske
virksomheder er repræsenteret.
Der er flere særdeles aktuelle
spørgsmål på programmet, og ifølge
arrangørerne er der lagt vægt på, at
tilhørerne også får mulighed for at
stille spørgsmål og deltage aktivt i de
efterfølgende debatter.
Programmet byder blandt andet på
indlæg om effektiv svejsning inden
for byggeri med stål. Der vil være et
IWS relateret oplæg, som handler

om at arbejde med tilsyn og om at
videreudvikle sig i denne rolle. Endnu
et indlæg vil handle om laseren som
et universelt værktøj for moderne
værkstedsproduktion.
Man vil kunne høre om kvalitetssikring og certificering ud fra EN 1090,
og der vil være et indlæg, hvor man
ser på svejseautomatisering som en
mulighed eller begrænsning, lige som
man i endnu et indlæg vil komme med
bud på, hvad der er de mest hotte og
aktuelle tendenser inden for svejsning.
BLY

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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NORDISK SVEJSE KONTROL A/S
UDVIDER AKTIVITETERNE TIL SVERIGE
Fra 5. februar i år har Nordisk
Svejse Kontrol A/S (NSK)
overtaget aktiemajoriteten i
den svenske NDT virksomhed
Safe Control NDT AB. Lars
Carlsson fortsætter uændret
som administrerende direktør
for virksomheden.

Safe Control NDT er en inspektionsog prøvningsvirksomhed, der blev
etableret i 1995, og den er hjemmehørende i Varberg, Sverige. I øjeblikket råder virksomheden over 15 højt
specialiserede og erfarne inspektører,
som er særligt aktive på det vest- og
sydsvenske marked. Kunderne, som i

dag serviceres af Safe Control NDT,
spænder over atomkraftværker, raffinaderier, offshore olie og gas, offshore vind og den generelle svenske
fremstillingsindustri.
Ifølge NSK’s administrerende direktør,
Niels Madsen skal investeringen i
den svenske virksomhed ses som en
naturlig forlængelse af den vækst og
udvikling, den danske virksomhed har
oplevet gennem de senere år. Der er
et stort potentiale i det svenske marked for NDT, og det byder på nogle
interessante synergieffekter mellem
vores kontor og nuværende aktiviteter
på Sjælland, fastslår Niels Madsen,
som glæder sig til at kunne servicere
kunderne med det bedste fra såvel
Danmark som Sverige.
BLY

Her fra efterårets store industrimesse i Herning, hvor NSK var blandt udstillerne.

FEM NYE STÅLPRODUKTER
TIL KRÆVENDE PROCESSER
SSAB introducerer nu fem nye produktfamilier, som hver især er optimerede
til krævende applikationer og designet
til optimal performance. De fem nye
”familier” er: SSAB Domex, SSAB
Boron, SSAB Form, SSAB Laser®Plus
og SSAB Weathering.
Brugerne lægger vægt på hvad et
produkt har at byde på, fremfor hvor
eller hvordan det er produceret. Det
giver derfor mening at gruppere vores
produkter efter, hvordan de bliver
anvendt, så det bliver lettere at finde
den rigtige stål til opgaven, siger chef
for SSAB Europe, Olavi Huhtala, der
fremhæver, at man har udviklet de
optimerede produktfamilier ved at
kombinere nyeste teknologi med det
bedste fra stålproducentens tidligere
produkter.
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Familierne under SSAB-navnet, som nu er introduceret,
omfatter varmvalsede plader, varm- og koldvalsede
bånd, metalbelagte produkter samt rør og profiler.
Fusionen mellem SSAB
og Ruukki har ført til en
omstrukturering af SSAB’s
samlede produktprogram.
Således blev der sidste
år introduceret en række
nye produkter, og med en
kommende relancering af
Docol-brandet til bilindustrien skulle produktprogrammet ifølge SSAB være
komplet.
BLY
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BESØG HOS ALFA LAVAL I LUND
Den 11. marts 2016 havde DSL
arrangeret virksomhedsbesøg
hos Alfa Laval i Lund.
Vi blev budt velkommen af kvalitets- og indkøbschef Göran Ellis og
svejseingeniør Anders Andersson.
Alfa Laval i Lund råder over 23.000
m3 produktionshaller. I hallerne er der
en pladeafdeling med 7 presselinjer,
en komponent afdeling, en afdeling
for standardudstyr og en afdeling for
specialudstyr, dertil kommer virksomhedens eget materialelaboratorium.
Laboratoriet bliver primært benyttet til
skades- og materialeanalyse.
Her er ca. 450 medarbejdere, og der
blev sidste år omsat for 160 millioner
euro.
Samme sted er Alfa Lavals Global
Center placeret, og det omfatter yderligere 750 medarbejdere.

Produktionen i Lund omfatter pakningsforsynede pladevarmeveksler, som
udgøres af plader fra 0,4 mm til ca.
1,0 mm i primært rustfrie materiale.
Man kan også levere i titan, spændt
op imellem to jernplader af tykkelser
op til ca. 100 mm.
Produktets kvalitet ligger i af få presset
pladeprofilerne på en sådan måde,
at der sikres et korrekt gennemløb
af mediet gennem varmeveksleren.
Normalt sættes der pakninger mellem
hver enkelt pladeprofil, men hvor
mediet er for aggressivt til pakninger,
bliver pladeprofilerne svejset sammen.
Til svejsningen benyttes to automatiske
celler med YAG-laser og en med CO2
laser, punktsvejsning og almindelig
TIG-svejsning.
Lasersvejsning har været en del af
varmevekselproduktionen siden 1989.
Produktionen er certificeret i henhold
til ISO 3834-2, og arbejdet bliver for-

trinsvis udført efter ASME standarder.
Øvrige Alfa Laval varmvekslere såsom
svejste, loddede m.fl. udgaver, samt
separatorer, ventiler, pumper og
dekanter bliver produceret uden for
Lund.
Besøget præsenterede os for en virksomhed med en høj grad af automatisering i fremstillingsprocesserne og
med meget høje spidskompetencer
inden for presseværktøjer og fluidmekanik.
Vi takker Leif Andersen fra Alfa Laval
i Aalborg for at muliggøre et godt
besøg.
Af Lars Holmberg, Medlem af DSL’s
bestyrelse

MINDEORD FOR
PAULI BØGE SØRENSEN
Et kendt ansigt i den danske NDT
verden er desværre ikke mere i blandt
os. Pauli døde 24. februar 2016 efter
længere tids sygdom.
Pauli startede i det daværende Svejsecentralen som NDT operatør i 1974.
Her var han ansat som NDT inspektør
indtil han i 1990 søgte nye udfordringer med ansættelse i Maersk Drilling.
Det var et job som ansvarlig NDT
niveau 3, der bød på rejseaktiviteter
og udstationeringer over det meste af
kloden.
Pauli var kendt og anerkendt som en
dygtig, omhyggelig og meget samvittighedsfuld kollega, der satte integritet
meget højt. Ligeledes var han også en
god mentor for unge og nye medarbejdere.

Pauli opbyggede et globalt netværk
gennem sine udstationeringer i de fleste verdensdele - fra Syd- og Mellemamerika, i Europa og fra Mellemøsten
til Asien - et netværk der er kommet
mange af os i NDT branchen til gavn.
Pauli har i mange år været en flittig
deltager i Dansk NDT Forenings forskellige arrangementer - særligt vore
konferencer. Pauli var igennem mange
år et værdsat og flittigt medlem af
NDT Foreningens styregruppe. Han
deltog i både i planlægningsaktiviteter, og som skribent eller formidler af
indlæg til magasinet SVEJSNING, lige
som han også formidlede kontakt til
foredragsholdere i forbindelse med
seminarer og konferencer.
Døden virker urimelig og uplanlagt.
Vi mennesker lægger planer for vores

sidste del af livet som pensionister
med tid til dem og til det, vi holder
af. Derfor virker det helt urimeligt, at
denne tid blev alt for kort for Pauli
og Gunhild, ja endda en sidste tid
præget af sygdom.
Pauli vil blive savnet blandt kollegaer,
men vores tanker går i særlig grad
til Gunhild og familien, der nu skal
undvære deres kære Pauli.
Af Jørgen Melchior
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SVEJSE- OG NDT SEMINAR
PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
20. – 21. MAJ 2016
DSL 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.

Program:
•

Dansk Industris syn på fremtiden inden for jern- maskinindustrien – Sabrine Gerdes Vestergaard, DI

•

Sidste nyt vedrørende EN 1090 og CE mærkning – Jørgen Hagelund, Dansk Standard

•

Technological trends and market trends within welding – Heinz Hackl, Director R&D, Fronius International

•

Brugen af AVG/DGS ved ultralyd set fra et brugersynspunkt – Gert Lassen, MAN Diesel

•

Arbejdet i ICNDT – International Commitee for Non-Destructive Testing – Mike Farley, ICNDT

•

Svejste produkter til medicinal- og fødevareindustri, erfaringer og best practice – Erik Ole Jensen, Damstahl

•

Passivisering, hærdning og andre overfladeteknikker – Claus Løndal, Expanite

•

3D-scanning af tanke og rør – Martin Gryl, TechCorr

•

Opsvejst udstyr til levnedsmiddelindustrien – Dansk Materialenetværks guide til selvevaluering
– Annette Baltzer, FORCE Technology

•

Nye miljøvenlige teknologier inden for PT og MT – Ralf Zeiberts, MR Chemie AG

•

Svejsning af duplex rustfrit stål til anvendelse ved lave temperaturer – Noha Abd Elmobdy, DTU

•

3D-print af metaldele: metallurgi, processer, verifikation og standardisering – Uffe Bihlet, FORCE Technology

•

Friktionsanalyse med ultralyd (Tribologi) – Phil Harper, Tribosonics

•

Certificering af NDT-personale – Helle Hansen Rasmussen, FORCE Technology

•

Termiske overfladeprocesser – praktisk anvendelse - Peter Tommy Nielsen, FORCE Technology

•

Sampling Phased Array – TFM – Michael Berke Konsulent

•

Anvendelsesorienteret brudmekanik og udmattelse i svejste konstruktioner – Jon Svenninggaard,
VIA University College, Horsens

•

Reparation og vedligehold af Storebæltsbroen – Kim Agersø Nielsen, Sund og Bælt

Der tages forbehold for ændringer i ovenstående program.
På seminarets første dag vil der også være en udstilling, hvor udstyrsleverandører og NDT-firmaer præsenterer det seneste
inden for produkter og ydelser.
Bemærk også, at NDT Foreningen holder årsmøde og DSL holder sin årlige generalforsamling i tilknytning til seminaret.
Ledsagere tilbydes en spændende udflugt til Christiansfeld om fredagen.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL DETTE ÅRS SEMINAR!
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Tilmelding til Svejse- og NDT-SEMINAR
Fredag den 20. og lørdag den 21. maj 2016
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Denne tilmelding mailes eller faxes til:
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL			
Park Allé 345						
2605 Brøndby						
Att.: Monica Wenøe					

Tlf.:
Fax nr.:
e-mail:
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 i de ønskede!
1a) Seminardøgn inkl. årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 20.-21. maj 2016)
Seminar, overnatning, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe
a) Medlemspris DKK 4.950,-			

b) Ikke-medlemspris DKK 5.340,- (inkl. årskontingent)

Alternativ:
1b) Konference uden årsmiddag og overnatning (fredag-lørdag d. 20.-21. maj 2016)
Seminar, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe
a) Medlemspris DKK 3.900,-			

2)

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

Ekstra overnatning
a) Ekstra overnatning torsdag den 19. maj til fredag DKK 1.025,b) Ekstra overnatning lørdag den 21. maj til søndag DKK 975,-

3)

Tillæg for ledsager
Ledsager: DKK 750,Ledsagernavn:      
Inkl. årsmiddag fredag aften, vin under middagen, overnatning og frokost
Deltagelse i ledsagerarrangement fredag 20. maj ca. kl. 9.30 – ca. 14: Tur til Christiansfeld med guidet
rundvisning og efterfølgende frokost Pris DKK 250,-.

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: Tirsdag den 3. maj 2016
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Maj
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Koldingfjord
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FoodTech i Messecenter Herning
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Program for
ledsagere til DSL
og NDT seminaret i
Kolding 20. maj 2016
Vi arrangerer igen i år en udflugt for
ledsagere om fredagen. I år går turen
til Christiansfeld, hvor vi skal på guidet
byvandring med efterfølgende frokost.

Program
Kl. 9.30 Vi mødes i receptionen på
Hotel Koldingfjord.
Fælles afgang til
Christiansfeld i taxa.
Kl. 10.30 Guidet byvandring i
Christiansfeld (1½ time),
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til Christiansfelds historie,
særlige byplan og arkitektur.
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Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 3

12. juni

18. maj

Reparation og vedligehold

Nr. 4

31. august

2. august

Automatisering

Nr. 5

27. oktober

22. september

Aktuelle og fremtidige
svejsetrends

Nr. 6

12. december

14. november

NDT
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Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Svejsning

Migatronics nye direktør satser Ny distriktschef i
på at udnytte vækstpotentialerne Svejsehuset A/S
Der kommer nye øjne
på Migatronic med
Mads Prebensen som ny
administrerende direktør.
Den 3. marts i år tiltrådte Mads Prebensen som administrerende direktør
for Migatronic, svejsevirksomheden,
der er kendt for at have fødderne
solidt plantet i den jyske muld.
Dette skal dog ikke forhindre virksomheden i at tage lange, målrettede
skridt ud af den vej, der leder til
vækst, fastslår Mads Prebensen: ”Vi
har mange styrker - herunder et stærkt
brand som står for kvalitet, solid
balance og en engageret medarbejderstab. Vi skal kigge fremad, men vi
skal samtidig se indad. Der er masser
af plads til at udvikle endnu bedre
løsninger og tage del i de muligheder,
der er – og vi har en god platform,
både finansielt, markedsmæssigt og
teknologisk”.
Ifølge Mads Prebensen er der et stort,
uudnyttet vækstpotentiale, som det
gælder om at udnytte. ”Kernemarkederne er udfordrede, ikke mindst som
følge af udflagning af industrien til
områder, hvor virksomheden langt fra
har en dominerende placering. Her er
udfordringen at fastholde eksisterende
positioner, hvor de er stærke, og udvikle dem, der hvor de ikke er det.

Det kommer til at kræve både nytænkning og omstilling at forfølge og
udnytte potentialerne på et marked
for svejseløsninger. Svejsebranchen er
præget af, at industrien bruger stadigt
mere sofistikerede og optimerede
materialer. Det konstante fokus på
procesoptimering skal fortsætte, både
internt i virksomheden og i udviklingen
af intelligent svejseteknologi.
Fortællingen om Migatronic
fortsætter
Mads Prebensen har tidligere bevæget sig på den internationale B2B scene hos Danfoss, Alstom og Grundfos
i både Danmark, Tyskland, Australien
og Singapore. Derudover er det med
afsæt i en uddannelse som maskiningeniør og en MBA i international
management, at han overtager roret.
Nøgleord er salg, forretningsudvikling
og resultatorienteret virksomhedsledelse, herunder medarbejdertilfredshed.

Første marts i år blev Heino Petersen
ansat i Svejsehuset som distriktschef
for Syddanmark og Fyn.
Heino Petersens ansvarsområde er at
sælge og servicere nye og kommende
kunder samt samarbejdspartnere i
Syddanmark og på Fyn.
Heino Petersen er uddannet klejnsmed
men har siden 1999 kørt som sælger
og beskæftiget sig med salg og salgsledelse inden for metalindustrien. Her
har han blandt andet solgt svejsekonstruktioner i sort og rustfri stål for
virksomheder som Johannes Møllers
Maskinfabrik, Jensen Metal og DSM
Teknik.
Vi er glade for at byde Heino inden
for i Svejsehuset, hvor vi ser frem til,
at han vil gøre brug af sine alsidige
erfaringer.

Fortællingen om Migatronic fortsætter,
dog med nye øjne på både virksomheden og på den branche, som den
er en del af. ”Jeg ser frem til at være
med på en vækstrejse og til et inspirerende samarbejde om vores mission
med både kunder, medarbejdere og
leverandører”, siger Mads Prebensen.
BLY
Heino Petersen, ny i Svejsehuset.

Med i bagagen har Mads Prebensen
mange års erfaring med udvikling af
forretningsmodeller og innovation i
industrivirksomheder.

Mads Prebensen, ny administrerende
direktør for Migatronic A/S.
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GODT HJULPET FORDI DU FÅR
PERFEKTE SVEJSERESULTATER
DER KAN SES PÅ BUNDLINJEN
Få alt til svejsning og tung faglig sparring fra vores dygtige
svejsespecialister. De ved, hvordan du opnår perfekte svejseresultater, der kan ses på bundlinjen. Bliv godt hjulpet
med alle svejseopgaver, kontakt 3695 6308 / henj@lemu.dk

