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Svejsning

LEDER
Alle vinder ved en bedre
kommunikation mellem
konstruktører og værksteder

Der konstrueres og bygges masser af
stålkonstruktioner i vores samfund. En
meget stor del af disse konstruktioner
har det til fælles, at de er samlet ved
svejsning. Dette område spænder
vidt – fra mindre stålspær til større
stålrammer i nybyggeri, til hele vindmøllefundamenter, -tårne, -naceller,
kraner, offshore jacket konstruktioner
og store jernbanebroer. Dertil kommer
rørsystemer, dampkedler og trykbeholdere i alle størrelser.
Svejsesamlingers kvalitet, udformning
og placering er vigtige elementer, som
har betydning for konstruktionernes
strukturelle sikkerhed, udmattelseslevetid, vedligeholdelsesmuligheder og
-omkostninger samt fabrikationsomkostninger og -tid.
Ideelt burde svejsesamlinger derfor
tænkes ind i en ny konstruktion fra
idéfase til montage/installation og slutkontrol. Desværre ses det ind i mellem,
at svejsninger har mindre bevågenhed
under konstruktionsfasen og synes at
blive kastebold mellem flere aktører:
Nemlig mellem konstruktører /arkitekter og værksteder/ fremstillende/
byggende virksomheder, inspektionsfirmaer - og bygherrer. Dette skyldes
givetvis, at hele fagområdet svejste
konstruktioner i virkeligheden er en
multidisciplinær samling af forskellige,
og ret så komplekse fagområder.
Styrkelære: Her tænkes på vurdering af valgte svejsesamlingers statiske
styrke og i mange tilfælde også på
udmattelsesstyrke. Dertil kommer en
vurdering af svejsningers og materialers sejhed over for sprødbrud, samt
en vurdering af svejsespændingers
mulige reduktion af konstruktioners
stabilitetsstyrke over for knækning,
buling og foldning.
Materialeteknologi: Her tænkes både på vurdering af anvendte
materialers svejselighed i forhold
til aktuelle samlinger og på valgte
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Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology.

tilsatsmaterialer som input til valg af
svejseprocedurer. Det omfatter også
valgte materialer og tilsatsmaterialers
korrosionsmæssige egenskaber, hvilket
i særdeleshed er relevant i relation til
svejsninger i austenitisk stål.
Konstruktionslære i forhold til
svejsninger: Dette store empiriske
felt rummer viden om hensigtsmæssige
(og uhensigtsmæssige) placeringer og
udformninger af svejsninger (typer,
fugeformer), som indvirker på både
svejsevenlighed, montagevenlighed,
inspektionsvenlighed, vedligeholds- og
in service inspektionsmuligheder, korrosionsegenskaber, input til svejseplaner med svejse- og inspektionsrækkefølger, samt valg af svejsemetoder og
praktisk mulige niveauer for formtolerancer. Alt dette har stor indflydelse
på projektets økonomi.
Svejseteknologi: Denne disciplin
er omfattende og favner bredt fra
elektrodesvejsning og rørtrådssvejsning, til for eksempel robotiseret
MAG svejsning, pulversvejsning og
laser-hybridsvejsning. Her er valg af
de rigtige metoder og svejseteknologi
sammen med valg af fugeformer og
svejserækkefølger helt afgørende for
samlingernes pålidelighed og projektets økonomi. Herunder er frembringelse af egnede svejseprocedurer et
afgørende element for svejsningernes
pålidelighed. Styring af svejserobotter
og – automatsvejsning er i sig selv en
kompleks disciplin.

Inspektionsteknik: Denne disciplin
er også omfattende. NDT skal/ bør
foregå med hensigtsmæssige metoder
efter egnede procedurer, og udføres
af kvalificerede inspektører. Metoder
og acceptkriterier vælges og tilpasses,
så den krævede pålidelighed af svejsesamlingerne opnås, og så relevante
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Svejsning

Viden om svejsesamlingers
udformning, materialeegenskaber,
udførelse og kontrol er dermed
en væsentlig faktor for sikring af
svejste konstruktioners sikkerhed,
økonomi og brugervenlighed.
Både for svejste stålbroer, rustfri
beholdere og rørsystemer.

svejsefejl bliver detekteret og vurderet.
Her forekommer det, at konstruktørens
udformning og placering af svejsninger kan få betydning for mulighederne
for effektiv NDT.
Den visuelle kontrol: Visuel
kontrol af svejsninger er meget vigtig
for tiltroen til den svejste konstruktions pålidelighed og for at sikre, at
konstruktørens designforudsætninger
er opfyldt. Denne kontrol må udføres
af personer, der har praktisk værkstedserfaring med svejseteknik, samt
et godt kendskab til svejsningers acceptkriterier og projektstandarder.
Svejsearbejdet: Forberedelsen og
udførelsen af selve svejsearbejdet er
meget vigtig. Det er det, der skaber
den ønskede kvalitet og pålidelighed
af svejsesamlingerne. Dette kræver
dygtige og kvalitetsbevidste certifikatsvejsere og svejseoperatører.
Der er med andre ord adskillige tunge
fagområder i spil omkring design,
fremstilling og dokumentation af
svejsesamlinger i stålkonstruktioner og
trykbærende anlæg. Et fællestræk er,
at alle nævnte elementer har berøring
med- og indflydelse på konstruktørens
design frembringelser (tegninger og
specifikationer med materialevalg og
kvalitetskriterier).
For en succesfuld projektafvikling skal
der være en god og løbende kontakt
mellem konstruktør og værksted,
så eventuelle fremstillingsmæssigt
uhensigtsmæssige konstruktionsdetaljer bliver korrigeret tidligst muligt til
glæde for både værksted, konstruktør
og bygherre.
Den gamle engelske talemåde ”The
devil is in the detail” passer i den
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grad på svejste konstruktioner. F.eks.
er det forbløffende ofte set, at udmattelsesrevner starter fra ”oversete/
undervurderede” svejsedetaljer. Ligeledes kan et uheldigt samspil mellem
tilsatsmateriale og grundmateriale
være ødelæggende for samlinger i
austenitisk stål, f.eks. ved spændingskorrosion.
Netop denne konstruktive kommunikation er tilstræbt som ”Indgangsbøn” i
fabrikationstandarden for stålkonstruktioner EN 1090-2 og i standarder for
styring og dokumentation af svejsearbejder i EN 3834 serien. Her kræves
det, at værkstedet skal gennemføre en
”Teknisk evaluering af projektmaterialet” for at afklare uklarheder, misforståelser, mangler og faktisk ”Bygbarhed”
af et aktuelt projekt. Det synes derfor
indlysende, at konstruktøren bliver
involveret i denne indledende fase.
Desværre sker det somme tider, at
konstruktørens projektmateriale bliver
sendt videre til et værksted – af og til
meget langt væk – uden efterfølgende
kontakt mellem konstruktør og værksted, hvilket betyder, at feed back fra
værkstedet ikke når tilbage til konstruktøren. Derved risikerer man stærkt
forsinkende og fordyrende tiltag under

fremstillingen. Vor tids bygherrer bør,
i egen interesse, være meget opmærksomme på denne problemstilling. Et
kvalificeret tilsyn under fremstillingen,
navnlig i begyndelsen, viser sig som
regel yderst værdifuldt. Imidlertid
bliver det desværre ofte sparet væk
med større udgifter til følge senere i
projektet, når og hvis man opdager
fejl og mangler.
På den anden side skal her opfordres
til, at konstruktører af svejste konstruktioner interesserer sig mere specifikt
for fagområdet svejsesamlinger, så
man søger at tænke svejsningerne
ind i konstruktionen. Det gælder med
hensyn til statisk styrke, sejhed og
udmattelsesstyrke, men også i forhold
til fremstillings-og montagevenlighed.
Dette indebærer bl.a. mere kendskab
til fremstillingsstandarder, svejseprocedurer i forhold til grundmaterialer og
baggrund for disse, fugeformer, svejse
egen-spændinger og -deformationer,
NDT metoder og acceptkriterier for
svejsninger. Kendskab til svejseplaner
vil selvsagt også være værdifuldt.
Gennem de senere år er der blevet
færre større svejseværksteder i Danmark, idet mange store svejsetunge
projekter er blevet udført i udlandet.

Svejsning
ses for udmattelsesstyrke. Dette må
såvel konstruktører som værksteder
forholde sig til og sætte sig ind i. Og
det må ske i et samspil.

Dette medfører, at en del konstruktionsingeniører ikke får de samme
muligheder for at følge deres egne
projekter i værkstedet som tidligere
generationer. Endvidere har hele
svejsefagområdet i en årrække været
nedprioriteret på ingeniøruddannelserne, så unge ingeniører ikke får
lejlighed til at stifte bekendtskab med
svejseområdet under studierne. Det
får de jo netop brug for i dag som en
del af baggrunden for deres arbejde,
idet krav til nyere stål, svejsninger
og NDT med tiden øges. Det har
stor betydning. Også fordi der i dag
beregningsmæssigt optimeres mere i
mange konstruktioner samtidig med,
at der er en tendens til øgede krav om
dokumentation af forholdsregler mod
udmattelse og sprødbrud.

procedureprøver som supplement til
slagprøver. Desuden bliver der i dag
forholdsvis ofte anvendt brudmekaniske beregningsmetoder til at beregne
levetider og tilladelige revnestørrelser for udmattelsesbelastede svejste
samlinger.

Dette har i en del tilfælde bidraget til
at undgå dyre og tidskrævende reparationer, lige som det har medvirket
til en pålidelig levetidsforlængelse af
svejste konstruktioner.

Sammenfattende kan siges, at
svejseverdenen i disse år møder ny
muligheder og udfordringer, som må
takles med øget samarbejde mellem konstruktører og værksteder og
opgradering af viden om f.eks. krav
til dokumentation af sikkerhed mod
sprødbrud, udmattelse og korrosion,
samt brug af moderne svejseprocesser
og teknologi. Såvel undervisningsinstitutioner som virksomheder har en
opgave med at sikre at ”vores folk”
bliver ajourført på nævnte områder,
så vores hjemlige industri fortsat kan
matche udenlandsk konkurrence.

Det er i denne sammenhæng godt at
se, at DTU igen er begyndt at fokusere
mere på svejseteknik.

Som tidligere nævnt er der en tendens
til, at flere konstruktioner skal eftervi-

Af Peter Krabbe-Christensen
FORCE Technology

Ingeniører og konstruktører kan med
fordel overveje efteruddannelser som
Svejseingeniør og Svejsetekniker, som
relativt hurtigt kan bibringe opdateret
og2018
brugbar
viden. Ligeledessponsors
kan kurECNDT
conference
ser i NDT teknik og inspektion anbefales for konstruktører og ingeniører.

Brudmekanik anvendes også i forbindelse med vurdering af svejsefejl
(såkaldt ECA, Engineering Critical
Assessment) i svejsninger, hvor der er
konstateret fejlindikationer, som overskrider de nominelle acceptkrav.

Sponsorship & exhibition
Second invitation

Svejseområdet har de senere år været
i udvikling med hensyn til nyere stål
anvendt i større og større godstykkelser, øget brug af højstyrkestål, mere
brug af termomekanisk valsede stål.
Duplex stål forekommer oftere, lige
som der i stigende grad bliver anvendt
austenitiske stål i den farmaceutiske
industri. Endvidere er både svejseprocesser, svejserobot teknologi og NDT
teknikker i fortsat udvikling.
Dette giver designmæssige muligheder, men også nogle nye udfordringer,
som både konstruktører og værksteder må forholde sig til. F.eks. nyere
analysemetoder som brudmekaniske
beregninger.
Store godstykkelser i og ved svejsesamlinger stiller større krav til samlingers brudsejhedsegenskaber, og
hidtil anvendte kriterier med brug af
slagsejhedstests bliver mere forfinede
og krævende.
Store godstykkelser medfører ofte
brudmekanisk prøvning af svejse-

12th ECNDT 2018, June 11 – 15
Swedish Exhibition & Congress Centre
Gothenburg, Sweden
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Svejsning
Ny robotcelle med
håndteringsrobotten
nærmest og
svejserobotten
længst væk.

PRODUKTION AF
LASTBILMONTEREDE
KRANER KRÆVER
EKSTRA HØJE STANDARDER
TIL SVEJSNING
HMF Group A/S i Højbjerg ved Aarhus er en af verdens førende producenter af
lastbilmonterede kraner. Her er kvalitet, styrke og levetid i højsædet.

Af Henrik Kongensbjerg,
Svejseingeniør HMF Group A/S

variabel, som har størst indvirkning på
svejsningers udmattelseslevetid.

Produktion af lastbilkraner stiller særligt høje krav til svejsninger. Kraner er
kendetegnet ved meget store dynamiske påvirkninger, og det stiller ekstra
høje krav til svejsningers modstandsdygtighed over for udmattelsespåvirkning. Ved test af prototype kraner
udsættes kranerne derfor for op til
200.000 løft med 125% af den maksimale belastning, og der anvendes
termomekanisk valset stål S960MC,
som i runde tal har en flydespænding
som ligger 3 gange over standard
S355 materiale.

Standard kvalitetsniveauet svarer stort
set til grænseværdierne for niveau
B i EN/ISO 5817. Derudover er der
fastlagt yderligere to overliggende niveauer, hvor udmattelseslevetiden for
hvert niveau fordobles. Dette betyder,
at kvalitetsniveau A+ har en udmattelseslevetid, som er cirka 4 gange over
det, der kan opnås ved det almindelige niveau B.

Ekstra høje kvalitetsniveauer
for svejsning med fokus på
svejsetåens runding
Kvalitetsniveauerne i EN/ISO 5817
er udviklet til brug ved forholdsvis
statisk belastede konstruktioner. Men
de er ikke optimalt anvendelige ved
dynamisk belastede konstruktioner.
Derfor har HMF fundet andre og
bedre løsninger, og baseret svejsekvalitetsstandarden på det arbejde, som
blandt andet er udført af Volvo, kombineret med egne udmattelsesforsøg til
eftervisning af egenskaberne. Baseret
på de udførte forsøg blev det konkluderet, at svejsetåens runding er den
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Kravene til radius i tåen er helt konkret
for niveau B 0,3 mm, niveau A 1 mm
og niveau A+ 3mm

Den konstruktive kærv, som fremkommer
ved brat overgang i svejsetåen,
Spændingskoncentrationen bliver udlignet
når radius øges.

Skifte fra massiv tråd
til metalfyldte rørtråde
resulterede i bedre kvalitet og
produktionsoptimeringer
Tidligere blev kranerne svejst med
en massiv tråd, og for at minimere
bindingsfejl var det nødvendigt at sende
alle stumper igennem en sandslynge for
at fjerne glødeskallen inden svejsning.
Det blev derfor besluttet at skifte til lasersvejste metalpulverfyldte rørtråde fra
Böhler Alform Welding system, hvilket
har resulteret i en stort set eliminering
af produktionsfejl omkring binding.
Desuden har der været en meget positiv
effekt på radiussen i svejsetåen, så en
radius på 1 mm kan opfyldes uden
yderligere tiltag selv om delene leveres
som kits direkte fra underleverandører,
og der svejses uden sandslygning.
Alform welding system trådene er
tilpasset den lavere legering i termomekanisk valsede plader. Det betyder, at
T8/5 vinduet er op til dobbelt så stort
som ved standard trådmateriale, der er
udviklet til ”gammeldags” QC plader.
For standard materiale hedder T8/5 vinduet for eksempel 5-12 sekunder, mens
vinduet med Alform welding system
tråden er forøget til 5-20S. Dette gør en
stor forskel, når der skal laves svejseprocedurer, da der kan svejses med
større A mål på tynde plader. Den lave

Svejsning

Forskellen i lysbueform, som er smal og koncentreret for massiv tråd og klokkeformet for
rørtråden, som giver mindre risiko for bindingsfejl.

grænse på 5 sekunder betyder også,
at svejsninger i plade under 12 mm kan
svejses uden forvarme.
Skiftet til metalfyldte rørtråde har
dermed ikke alene forbedret kvaliteten,
men også resulteret i væsentlige produktionsoptimeringer.
Svejserobotter udnytter
produktionskapaciteten optimalt
HMF ønsker at være teknologisk
førende og har stor fokus på procesoptimeringer. Det nyeste skud i robotfamilien er et knækarmsrobotanlæg, som
er leveret af Migatronic Automation.
Anlægget består af to samarbejdende
robotter, der arbejder med koordinerede bevægelser. En håndteringsrobot,
der kan løfte og rotere kranarme op til
300 kg, så alle svejsninger kan svejses
i position PA eller PB, og en svejsero-

bot. Anlægget er udstyret med et automatisk magasinsystem. Det kan derfor
arbejde ubemandet i op til 3 timer
mellem dagholds- og natholdsskiftet.
For at kompensere for den geometriske variation, der kan være i så
komplekse emner, er robotten udstyret
med en laserscanner, så robotten
selv kan måle og kompensere for
afvigelser i svejsebanerne og justere
svejseparametrene efter størrelsen
af fugerne. En stor del af programmeringen klares offline i programmet
Roboguide, så det kun er nødvendigt
at udføre den sidste justering af svejsebanen i robotcellen. På den måde
undgår vi at bruge kostbar produktionstid i selve cellen.
HMF har netop offentliggjort det hidtil
bedste resultat. Også de næste år for-

Kantsøm, der er svejst med metalpulverfyldt rørtråd. Bemærk
radius i svejsetåen og den store indbrænding i grundmaterialet.

HMF har netop lanceret den hidtil største
kran i HMF´s produktsortiment – HMF 9520
med en løftekapacitet på over 80 tm.

venter vi kraftig vækst, hvilket igen baner vejen for yderligere investeringer i
svejserobotter, hvor fokus kontinuerligt
vil ligge er på at øge kapaciteten,
uden at det kommer til at gå ud over
den høje kvalitet af svejsningerne.

Kantsøm, der er svejst med massiv tråd. Bemærk, at der stort set ikke er
indbrænding i den vandrette plade og derfor stor risiko for bindingsfejl.
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Svejsning

LOKALE METODER TIL DESIGN
MOD UDMATTELSE
De fleste læsere af
nærværende blad vil
sikkert være enige i, at
svejsebranchen er temmelig
konservativ. Det gælder ikke
mindst, når det kommer til de
metoder, der bliver anvendt
ved dimensionering af svejste
samlinger mod udmattelse.

Disse metoder har levet et stille liv på
sidelinjen og er sågar stadig ikke inkluderet i Eurocode 3 (Part 1-9). Dette
er problematisk, da moderne komponenter bliver designet med større og
større geometrisk kompleksitet. Det
bliver derfor ofte svært at definere
et ordentligt tværsnit med henblik på
beregning af nominelle spændinger.
Derudover kan ligheden mellem den
aktuelle detalje og den detaljekategori, der sammenlignes med, være ringe.
Præcisionen af den levetidsvurdering,
man kan lave på denne måde, bliver
selvsagt ikke god.

Af adjunkt Mikkel Melters
Pedersen, Aarhus Universitet
(mmp@eng.au.dk)
I løbet af de seneste 30-40 år er der
udviklet et større antal såkaldt lokale
metoder til design mod udmattelse.
Det vil sige metoder, der baserer sig
på den lokale spændingstilstand i
svejsetåen (eller roden) i stedet for
de traditionelt anvendte nominelle
spændinger. De lokale spændinger
bestemmes typisk ved hjælp af finite
element (FE) analyse.
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Figur 1: Sammenligning af metoder til levetidsestimering.
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Stress range, ∆σ [MPa]

Hensigten med denne artikel er derfor
at reklamere lidt for to at de ”nye”
lokale metoder, hotspot metoden og
notch metoden. Figur 1 viser en idealiseret sammenligning af metoderne.
Grundprincippet i alle metoderne er,
at man beregne vidden (variationen)
af spændinger med større eller mindre
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detaljeringsgrad i snittet, hvor svejsningen forventes at revne, og at man
evaluerer denne mod en tilhørende
SN kurve.
Den nominelle spænding
beregnes typisk som kraft per areal eller
tilsvarende simple metoder. Hotspot
spændingen
kan bestemmes ved
ekstrapolation af spændinger på
overfladen hen mod svejsetåen, og
notch (kærv) spændingen
bestemmes direkte i svejsetåen. Som det ses
er begge de lokale spændinger større
end den nominelle. Men da der anvendes tilsvarende højere SN kurver,
skulle man i princippet opnå samme
levetidsestimat med alle metoderne.
Hotspot metoden
Hotspot spændingen er den lokale
spænding i svejsetåen, fratrukket
det ikke-linerære bidrag fra spændingskoncentrationen hidrørende fra
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Cycles to failure, Nf

Nyhed!

GENIE® ViPR
letvægtsflaske med
integreret regulator.
Større effektivitet på en
sikker og praktisk måde.

Fremtidens gasflaske.
Nu med integreret regulator.
GENIE®. For et bedre arbejdsmiljø.

Nyhed: GENIE® ViPR letvægtsflaske med MISON® 18 og Argon 4.8 Premium.

GENIE® er en let, intelligent og ergonomisk 300 bar gasflaske. Den repræsenterer en fundamental fornyelse af
gasflasker til industrien. Lav vægt, høj kapacitet, bærbart design og smart indholdsindikator gør, at GENIE®
gasflasken vil forandre den måde, vi anvender gas på.
Hvis du ønsker mere information om GENIE® ViPR med integreret regulator, er du velkommen til at kontakte
Markedschef Lars Larsen på telefon: 32 83 66 00.

Digitalt
LED-display

www.aga.dk/genie-vipr

Let og
bærbar

Ergonomisk design
– undgå tunge løft

300 bar
giver 45% mere gas

Stabil og
stabelbar
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® GENIE og MISON er registrerede varemærker tilhørende The Linde Group.
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≈ ½t½t

Model slicing
0.4t

1.0t

t

80

(a) Modeling

nts
½t

(b) Meshing

Principal stress
extrapolation
σhs

200

FAT90

150

σsurf ∆σhs
90
80

(c) FE analysis

(d) SN curve

Figur 2: Hotspot metoden.

Elements
≤ 0.25mm

rref = 1mm

(a) Modeling

nts
mm

(b) Meshing
FAT225

Principal
stress
∆σ k

(c) FE analysis
Figur 3: Notch metoden.
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selve svejsetåen. Den kan alternativt
Principal
stress 200
defineres som
summen af membranog bøjningsspændinger
i snittet ved
extrapolation
svejsetåen. Denne spænding kan
150
bestemmes på et
utal af måder. Det
σhs
σsurf ∆σhs
kan f.eks. være ved hjælp af ekstrapolation hen ad overfladen, linearisering
90
gennem tykkelsen, eller udlæsning af
spændinger på bestemte positioner.

(d) SN curve

Figur 2 viser den nok mest populære
variant (c)
af metoden,
hvor hotspot
FE analysis
spændingen bestemmes ved ekstrapolation. Der findes ikke nogen
ophavsmand, der krediteres for
opfindelsen af metoden. Men den er
opstået i forbindelse med design af
offshore konstruktioner med rørknuder
(jackets). Metoden er senere formaliseret af Niemi m.fl. i IIW, som udgiver
udførlige og for nyligt opdaterede
guidelines herom.
En FE model opbygges, hvori svejsningen kan inkluderes eller udelades
efter smag. Typisk vil det være konservativt at udelade den og blot samle
pladerne i stødet. I begge tilfælde
skal modellen opbygges således, at
der bliver positioneret knuder i nogle
bestemte afstande fra svejsetåen,
f.eks. 0.4 og 1.0 , hvor er pladetykkelsen. En af fordelene ved denne
metode er, at der kan arbejdes med et
relativt groft mesh, som vist i Figur 2b.
Principal
Modellen løses dernæst, og hovedspændingerne i de stress
to knuder udlæses
med henblik på lineær ekstrapolation
hen til svejsetåen, Figur 2c. En anden
∆σ k
fordel ved metoden er, at de bestemte
spændinger kan verificeres ved strain
gauge målinger. Slutteligt bestemmes
vidden af hotspot spændingen, som
så kan sammenholdes med en passende SN kurve. IIW anbefaler FAT90
(c) FE analysis
eller FAT100, afhængig af detaljen.
Metoden er som udgangspunkt
kun egnet til at vurdere svejsetåen i
tværgående samlinger. Men der er
udviklet et antal varianter, som også
kan vurdere roden, f.eks. ved ekstrapolation af spændinger i hals-snittet.
Notch metoden
Notch metoden er den nyeste af de to
metoder, og betragtes fortsat mange
steder som en akademisk øvelse, mere
end et praktisk redskab. Metoden er
dog ikke helt ny. Den er opfundet i
Tyskland af D. Radaj i slutningen af

(d

(d

Svejsning
1970’erne! Metoden har imidlertid
først vundet anerkendelse i de senere
år, specielt efter at den blev formaliseret af IIW (Fricke m.fl.) i 2009 med
udgivelsen af en anvendelsesorienteret
guideline.
Arbejdsgangen i notch metoden er
vist i Figur 3. En model opbygges,
som inkluderer svejsningen. Og svejståen og/eller roden udstyres med en
fiktiv runding på 1mm. I FE modellen
indlægges et meget fint mesh omkring
disse rundinger, som sikrer, at spændingerne konvergerer her. Slutteligt
udlæses hovedspændingerne i tåen/
roden, og disse kan sammenholdes
med én enkelt SN kurve, FAT225.
Metoden er fra starten udviklet til at
kunne vurdere både svejsetåen og
roden, endda med den samme SN
kurve. En anden af de helt store fordele ved metoden er, at den kan bruges
til at vurdere effekten af ændringer i
svejsegeometrien, f.eks. fordele/ulem-

per ved en asymmetrisk svejsning eller
effekten af indbrændingsdybde mv.
Der udvikles stadig på metoden,
f.eks. til håndtering af fleraksede
spændingstilstande, efterbehandlede
svejsninger og tynde/tykke plader.
Konklusioner
Den idealiserede situation i Figur 1,
hvor alle metoderne give den samme
levetid, opleves sjældent i praksis. Der
er publiceret utallige sammenligninger
af metoderne for mange forskellige
detaljer. Men desværre kan der ikke
udnævnes en vinder. Det varierer meget hvilken af metoderne, der kommer
tættest på eksperimentelt bestemte
levetider.

ørretningen får en grundig indføring
i metoderne på kurset Advanced
Metal Fatigue, som også er åbent for
eksterne deltagere via ”Tompladsordningen”.
Det er derfor forfatterens håb, at de
lokale metoder vil vinde mere og
mere indpas rundt omkring i udviklingsafdelingerne de kommende år,
og at de langsomt vil gøre sig fortjent
til en plads i de gældende normer.

De lokale metoder er genstand for
forskning på Aarhus Universitet, især
hvad angår præcisionen af deres
levetidsestimater (eller mangel på
samme). Studerende på maskiningeni-

Én og samme svejsemaskine til tre svejseprocesser
Fronius TransSteel 2200 til MIG/MAG, TIG og MMA
- velegnet til manuelle applikationer med svejsning i stål
• Den robuste letvægtsmaskine til stål
• Enkel betjening
• Høj intermitens
• Passer i enhver firmabil
• Enkeltfase = Perfekt til enhver byggeplads
For mere information kontakt
Vest: Jess Jensen på mobil nr. 43 200 306 eller jj@loewener.dk
Øst: Claus Kirkebække på mobil nr. 40 643 004 eller crk@loewener.dk
V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup • Tlf. +45 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg
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EFFEKT AF VARMEBEHANDLING PÅ
MIKROHÅRDHEDEN AF SVEJSESAMLINGER
I OFFSHORE KONSTRUKTIONSSTÅL
Som led i udviklingen af eksisterende og nye stålkvaliteter til offshore brug fremstillet på NLMK
DanSteel i Frederiksværk, er der udført en række forsøg som led i kvalificering af produkterne
i henhold til EN10225 [1] og NORSOK M120 [2]. Nogle resultater fra dette arbejde beskrives i
følgende artikel.

Af Eugene Goli-Oglu,
Technological Manager
og Zibrandt Greisen,
chefmetallurg, NLMK DanSteel
Ved samling af konstruktioner til
offshore formål er flerstrengssvejsning
af mikrolegeret højstyrke stål ofte
anvendt. De mekaniske egenskaber
af sådanne samlinger bestemmes
for en stor del af de termiske cykler
under svejsningen samt den kemiske
sammensætning af stålet, som igen
bestemmer, hvilke faser og strukturer,
der optræder i grundmaterialet og i
de varmepåvirkede zoner.
Et problem i flerstrengssvejsningen er
den hurtige afkøling af den varmepå-
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virkede zone (HAZ – Heat Affected
Zone), som er forbundet med en
utilstrækkelig varmeoverførsel. Hurtig
afkøling fører til dannelse af bratkølede zoner, og dermed til høj lokal
hårdhed. Derfor bliver der sædvanligvis udført en varmebehandling efter
svejsningen (PWHT: Post Weld Heat
Treatment) for at mindske de indre
spændinger og hårdheder, og i nogle
tilfælde for at øge slagsejheden af
svejsesamlingen. Varmebehandling
efter svejsning er omkostningsfuldt,
men nødvendigt i mange tilfælde. Afprøvning af effekt af varmebehandling
efter svejsning er et krav ved kvalifikation af stålplader til offshore brug efter
EN 10225 [1] og andre standarder.

I nærværende artikel beskriver vi,
hvordan mikrohårdheden i en svejsning af 60 mm termomekanisk valset
stålplade ændrer sig ved en efterfølgende varmebehandling.
Den kemiske sammensætning af
stålpladerne var: 0,10-0,12% C,
1,45-1,55% Mn, 0,25-0,35% Si, S ≤
0,004 %, P≤0.007%, N≤0,004%,
0,030% Al, Nb, Ti og (Ni+Cu) med
en kulstofækvivalent på ≤ 0,41%.
Valseemnet (slabben) var 355 mm
kontinuert støbt materiale fra NLMK
Lipetsk. De 60 mm tykke S460G2+M
plader blev valset med 3-stadie
termomekanisk valsning på NLMK
DanSteels 4.200 mm valse. [3]

Svejsning

Invitation til temadag

Temadag om Destruktive Tests

Sted

Flere og flere kunder roser os for vores moderne
laboratorium, unikke service samt landets korteste
leveringstider.

Nordisk Svejse Kontrol A/S
Hammeren 5, Tarp
6715 Esbjerg N

NSK

Vi gentager succesen fra sidste år og giver dig igen mulighed Tid
for at opleve det arbejdende laboratorium og få en snak
Fredag d. 1. juni 2018
med vore dygtige svejseteknikere og laboratoriepersonale. Kl. 09:00 – 15:00
Der afholdes dagen igennem korte præsentationer
samt demonstrationer af følgende tests:

Tilmelding

OES / PMI - kemisk analyse
Trækprøvning
Korrosionstest
Kærv-slagprøvning
Makro- / mikroanalyse
Ferritanalyse
Hårdhedsmåling

S.U.
Senest den 25. maj 2018

Tilmelding skal ske til
Mette L. Madsen
mlm@nskas.dk

Hvis du har et emne, du gerne vil have testet, kan du indsende det senest d. 28. maj. Vi
tester så mange emner som muligt på temadagen.

Vi har lejet en pølsevogn, så spring madpakken over denne dag!

Svejsning
Den mekaniske prøvning af pladerne gav følgende resultater:
Min

Maks

Middel

Flydespænding [MPa]

443

478

465

Trækstyrke [MPa]

535

557

545

Brudforlængelse [%]

27

34

30

Flydespændingsforhold

0,82

0,87

0,85

Trækstyrke i Z-retning[MPa]

518

541

530

Kærvslaghedsprøvning [J] ved -40°C

150-180

Kærvslaghedsprøvning [J] ved -60°C

120-140

Slagprøverne var udtaget i midt tykkelsen af pladerne. Svejsningen af prøveemnerne foregik på et semiautomatisk
svejseanlæg med en langsgående ½V
svejsesøm og med en længdeenergi
på 0,7 kJ/mm. Den ene side tildannes med ret kant for at gøre det let
at frembringe en ret smeltelinje og
varmepåvirket zone (HAZ). Pladerne
blev forvarmet inden svejsningen.
En svejsetråd fra Oerlikon (OE-SD3
1NiMo) blev brugt. Prøverne til den
mekaniske prøvning og varmebehandlingen blev taget mindre end 72 timer
efter svejsningen. Prøverne på 60 x
600 x 600 mm blev varmebehandlet i
en ovn med følgende parametre:
Ovntemperatur ved
indlægning af prøver

°C

300±10

Ovntemperatur ved
udtagning af prøver

°C

300±10

Timer

4

Holdetid

Opvarmningshastighed
°C/hr
fra 300 til 580°C,

55±5

Afkølingshastighed fra
580 til 300°C

55±5

°C/hr

Efter varmebehandlingen faldt styrken
med 20-25 MPa, brudforlængelsen
steg med i gennemsnit 2%, medens
kærvslaghedsarbejdet steg med 2030 J ved -40°C, hvorimod det forblev
det samme ved -60°C.

Figur 2

På figur 1a ses mikrohårdheden af svejsesømmen inden varmebehandling. De
to undersøgte områder på hver sin side
af svejsesømmen ses i figur 1b. Hårdheden af svejsesømmen er 160-325 HV0.5
inden varmebehandlingen. Vi ved, at
egenskaberne af svejsesømmen dannes
ved en kontinuert eller multistage opvarmning over et bredt temperaturområde,
hvor strukturomdannelser sker i stålet.
Dette er årsagen til den store spredning i
mikrohårdheden. I den varmepåvirkede
zone (HAZ) finder vi fire basale områder: (Se anneks E i EN 10225 [1])
1.

2.
Til måling af hårdhedsfordelingen blev
der benyttet et automatiseret to-akset apparat til mikrohårdhedsmåling (Struers
Duramin). Mikrohårdheden af den svejste samling blev målt på en overflade
vinkelret på valseretningen. Målingen
dækkede tværsnittet med svejsesømmen
og de varmepåvirkede zoner. Hårdheden blev målt som HV0.5 med 1 mm’s
afstand i x- (henover svejsningen) og
y-retningen (i tykkelsen af pladen).
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Figur 1

3.

4.

grovkornet HAZ med kraftig
vækst af austenitkorn, hvor de opnår maksimal størrelse (opvarmning fra 1100°C til smeltepunktet);
finkornet HAZ med komplet rekrystallisation (1100°C – Ac3);
interkritisk HAZ med delvis
rekrystallisation med dannelse af
0-100 % austenit (Ac3-Ac1);
subkritisk HAZ med opvarmning
af stålet til under Ac1.

Størrelsen af austenitkornene, variationen af disse, men især de styrkeøgende og styrkesvækkende processer
påvirker de mekaniske egenskaber og

især kærvslagsejheden samt mikrohårdheden.
Undersøgelsen af prøverne efter svejsning viser, at mikrohårdheden i svejsesømmen er HV0.5 = 250-310. I området
med kraftig vækst af austenitkornene
er hårdheden højst; HV0.5> 320 i nogle
områder af svejsesømmen. Længden
af området ved svejsesømmens lodrette
kant er 1,5-2,0 mm (figur 1c). Der
kan dog også findes mere udbredte
områder (figur 1d). I de andre tre områder falder HV0.5 gradvist fra 240-260
til 165-180. Udstrækningen af den
varmepåvirkede zone er ikke mere end
2,5 mm. Ved den skrå kant i svejsesømmen udstrækker den varmepåvirkede
zone sig 2-3 gange længere. Dette
hænger sammen med svejseprocessen.
Bemærk fraværet af et dyk i hårdheden
ved både den lodrette og skrå væg i
sømmen på trods af komplet rekrystallisation og styrkesvækkelse som ellers
kan ses ved svejsning af tykvæggede
rør. [4]
I figur 2a vises mikrohårdheden efter
varmebehandling. Hårdheden af
svejsesømmen er væsentlig lavere;
HV0.5 = 157-235. I området med den

El

Svejsning

kraftigste austenitkornvækst er hårdheden stadigvæk højest, men dog lavere
end HV0.5 = 235. Mikrohårdheden af
de andre tre områder er betragtelig
lavere og er nærmest den samme som
i grundmaterialet. (Figur 2b-2d).
Konklusion:
Mikrohårdheden af en svejsesamling
i et lavtlegeret termomekanisk valset
stål (60 mm’s tykkelse) er blevet målt
før og efter varmebehandling. Følgende er fundet:
Mikrohårdheden af svejsesamlingen
før varmebehandling er HV0.5 =
165-325. Hårdheden af sømmen er
HV0.5 = 250-310. I området med størst
austenitkornvækst er hårdheden højst:
HV0.5 = 320. Hårdheden af grundmaterialet er HV0.5 = 165-180.
Varmebehandlingen mindsker hårdheden af den varmepåvirkede zone
med minimal påvirkning af grundmaterialet. De gennemsnitlige værdier
for hårdheden i sømmen reduceres
med 25 %. Spredningen i værdierne
reduceres betragteligt. I området med
kraftig austenitkornvækst er hårdheden stadigvæk højest, men mindsket
med 30 %. Hårdheden af grundmaterialet er mindsket med 5 %.
Arbejdet, som her er blevet præsentet, har været brugt til at kvalificere
produktionen af EN10225 S355G7/
G10 – S460G1/G2 konstruktionsstål
til offshore brug på NLMK DanSteel i
følge NORSOK M-120.
Referencer:
1. DS/EN 10225 Svejselige konstruktionsstål til faststående offshorekonstruktioner – Tekniske leveringsbetingelser. Annex E. 2010
2. NORSOK M-120 Material data
sheets for structural steel, Ed. 5
November 2008.
3. Goli-Oglu E., Greisen, Z.,
Bokachev Y., ”Udvikling af termomekanisk valsede grovplader”,
Svejsning nr. 3 2017.
4. Velichko A.A., Shabalov, I.P.,
Bortsov, A.N., Utkin I. Yu.
”Relationship between thermal processes in welds and their morphology and promising types of welds
for thick-walled electric welded
pipes”, Metallurgist 58 (3-4): 199206 2014.

HERE THE INDUSTRY
IS WELDED
TOGETHER. AGAIN.
At the leading industry fair you are served
with news and innovations and you can explore
tomorrow’s technology, equipment and accessories.
Quite simply, this is where everything to do with
welding and joining is gathered in one place. Here
you will strengthen your competitiveness.
Together with five parallel production fairs,
Elmia Welding & Joining Technology is a
platform for tomorrow’s industry. And the focus
is on doing business.
Elmia, Jönköping
May 15–18th 2018
Produktionsmässorna.se

ONE TICKET
ADMITS YOU TO
ALL THE FAIRS!
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REGELSÆT FOR FREMSTILLING
AF TRYKBEHOLDERE
Design, fremstilling, kontrol,
afsluttende verifikation og
overensstemmelsesvurdering
af trykbeholdere i rustfrit stål
anvendt i den Farmaceutiske
industri.

Dette regelsæt er fastsat i EU-direktiv
2014/68/EU indført i Danmark ved
At-bekendtgørelse nr. 190/2015
med senere ændringer. I daglig tale
anvendes forkortelsen PED (Pressure
Equipment Directive).

Af Project Manager Lars Tofte
Johansen, FORCE Technology

I direktivets Artikel 12 anføres det,
at trykbærende udstyr, som er i
overensstemmelse med harmoniserede standarder, formodes at være i
overensstemmelse med de væsentlige
sikkerhedskrav i PED.

Trykbeholderverdenen har sit eget
regelsæt. Rent historisk er dette betinget af dampmaskinens opfindelse,
ganske enkelt fordi konstruktioner af
denne type kunne springe i luften med
fatale følger. Dermed blev konstruktioner, som udsættes for indvendigt
overtryk, noget af det første i verden,
der blev regelsat. Der var imidlertid
ingen harmonisering af reglerne. Hvert
land satte sine egne regler, hvilket var
til stort besvær for producenter, der
ønskede at kunne eksportere trykbærende udstyr.
I dag har vi i europæisk regi et fælles
regelsæt for stationære trykbeholdere
med et overtryk over 0,5 bar overtryk.

16

Den harmoniserede standard for
stationære trykbeholdere er DS/EN
13445-serien.
Næsten 100% af de rustfrie beholdere, som bliver produceret til
den farmaceutiske industri, er i dag
13445-beholdere.
DS/EN 13445 part 1 omhandler de
generelle krav til ufyrede trykbeholdere.
DS/EN 13445 part 2 omhandler

materialer. I Annex E er materialestandarderne listet for de forskellige
materialetyper-> plader, sømløse rør,
svejste rør, smedede emner, stænger
og boltematerialer. Disse materialestandarder er specifikt udarbejdet for
stål til trykbærende brug.
DS/EN 13445 part 3 omhandler
design. Det er kendetegnende for en
trykbeholderstandard, at der anvendes færdige formler for beregning af
nødvendige godstykkelser. Dermed er
design i dag næsten altid baseret på
softwareprogrammer, som er udviklet
til dette formål. Det mest kendte er
Visual Vessel Design fra Ohmtech.
DS/EN 13445 part 4 omhandler
fremstilling. Specielt af interesse for
SVEJSNINGs læsere er der specifikke krav til fabrikanten, hvad angår
permanent sammenføjning. Svejsere
skal være certificerede med reference
til PED. I den sammenhæng er EN ISO
9606-1:2017 netop blevet optaget
på listen over harmoniserede standarder på EU’s hjemmeside. WPS’er

Svejsning
udarbejdes efter EN ISO 15609-1 på
baggrund af procedureprøvning i henhold til EN ISO 15614-1. Her skal man
være opmærksom på, at den nyeste
udgave endnu ikke er harmoniseret,
så der kan være tillægskrav, man skal
tage hensyn til.
DS/EN 13445 part 5 omhandler
inspektion og prøvning. Der er
sammenhæng mellem valg af svejsefaktor og omfanget af ikke destruktiv
kontrol. Part 5 er meget detaljeret, idet
svejsesømstyper i trykbeholdere er
nummereret, så man kan bestemme det
specifikke kontrolomfang for langsømme, rundsømme, studseisvejsning med
stumpsømme, studseisvejsning med
kantsømme, rørpladesvejsning etc.
Part 5 indeholder også specifikke krav
til hydrostatisk trykprøvning
og afsluttende undersøgelse
samt kontrol af medfølgende dokumentation.

de anvendte tilsatsmaterialer. Man
ved hvilken svejser, der har svejst
hvilken søm, efter hvilken WPS, og
man kender datoen for udførelsen.
Alle svejsesømme har oplysninger om
NDT-metoder og kontrolomfang samt
hvilken PED-godkendt NDT-operatør,
der har fortaget kontrollen. Der er
dokumentation for hydrostatisk trykprøvning med sporbarhed til kalibreret
manometer. Bygherrens repræsentant
har kontrolleret, at tillægskrav er overholdt og dokumenteret.
Det er sjældent, at den slags beholdere ”kører” af sporet i fremstillingsprocessen. Alle aktører er generelt
velkendte. De har prøvet det hele før.

Der er ingen tvivl om, at projekter, der
er veldefinerede og løbende bliver
fulgt op af kvalificerede personer, har
væsentlig større chance for at ende
succesfuldt end situationer, hvor et
ikke så veldefineret projekt overlades
til en ukendt entreprenør på baggrund
af en underskrevet kontrakt, der mest
indeholder trusler om dagbøder, hvis
der sker forsinkelse.
Det er vigtigt at huske, hvor kvaliteten
rent fysisk bliver tilvejebragt. Man
kan ikke kontrollere kvalitet ind i et
produkt; men man kan producere
produkter i en bestemt kvalitet. Et godt
svejseteknisk tilsyn er yderst vigtigt at
have med i sine overvejelser, når projekter skal gennemføres med succes.

Det er naturligvis også yderst sjældent, at vi ser alvorlige havarier i den
slags beholdere.

Tegninger og beregninger samt
tilhørende fremstillingsspecifikationer
for rustfrie beholdere til den farmaceutiske industri er generelt yderst
detaljerede. Bygherrer vælger typisk
velkendte projekterende firmaer med
speciale inden for dette felt.
Overensstemmelsesvurdering
Fabrikanter af trykbeholdere skal
foretage overensstemmelsesvurdering
i henhold til PED. Når trykbeholdere
overstiger en vis størrelse (produkttal
i form af tryk i bar gange volumen i
liter), skal fabrikanten anmode et bemyndiget organ om at deltage i overensstemmelsesvurderingen. Ud over
PED-krav har bygherren supplerende
krav, når det gælder den farmaceutiske industri. Fabrikanten skal kunne
overholde og dokumentere krav om
f.eks. overfladeruhed, drænbarhed
og supplende NDT undersøgelser af
produktberørte overflader.
Når en rustfri trykbeholder til den
farmaceutiske industri står færdig,
har man generelt et visuelt nydeligt
produkt og en tilhørende dokumentationspakke med fuld sporbarhed.
Der er materialecertifikater for alle
de anvendte dele, og man ved hvilket
charge nr. der sidder hvor i beholderen. Det gælder også charge nr. for
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SVEJSESEMINAR

PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
TORSDAG DEN 24. MAJ 2018

DSL byder på et spændende 1-dags seminar, som har fokus på svejsning.
NDT vil i år blive dækket på ECNDT, som NDT Foreningen til juni afholder
sammen med de øvrige nordiske landes NDT Foreninger i Göteborg.

Program:
• Udsigter for offshoresektoren 2018 – 2019
Glenda Napier, Offshorenergy.dk
• Dum, blind og enarmet – men yderst værdiskabende - (Der er sket meget inden for robotter)
Steen Slabiak og Henrik Christensen, Bila
• Svejsespændinger i monopæle til havvindmøller
Michael Andreassen, DTU
• Nye regler for svejseprocedureprøvning
Kim Holler Foget, FORCE Technology
• Procedureprøvning ved svejsning med regulerede lysbuer
Mads Jensen, Migatronic
• Hvor mange gange må jeg reparere? Myter og fakta
Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology
• Friktionssvejsning og dens særlige muligheder
Aviatec
• Nye Standarder
Jørgen Hagelund, Dansk Standard
• Inspektion med videoendoskopi – for svejsefolk
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta

 orsdag den 24. maj 2018
T
Registrering og kaffe kl. 8:30 – 9:00
Seminar kl. 9:00 - 16:00
Sted: Hotel Koldingfjord,
Fjordvej 154, 6000 Kolding
Tid:

Der tages forbehold for ændringer i programmet

KOM OG MØD LIGESINDEDE OG FÅ NYE IMPULSER VED DETTE ÅRS SVEJSESEMINAR DEN 24. MAJ!
Efter seminaret holder DSL sin årlige generalforsamling kl. 16, og NDT Foreningen holder efterfølgende sin generalforsamling ca. kl. 16.30.
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TILMELDING TIL SVEJSESEMINAR
Torsdag den 24. maj 2018

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.dslsvejs.dk
eller ved at sende en mail til dsl@dslsvejs.dk
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL		
Park Allé 345, 2605 Brøndby
Tlf.: 4061 3090
Att.: Monica Wenøe
e-mail: dsl@dslsvejs.dk

Jeg er medlem af DSL/ NDT-Foreningen		

Fax nr.: 4326 7011
web: www.dslsvejs.dk

Jeg er ikke medlem af DSL/NDT-Foreningen)

Firma: 	     				
Telefon nr.: 	     
Navn: 	     				
E-mail: 	     
Adresse: 	     					
	     
Postnr., by:	     					
     
Pris for medlem: DKK 2.800,-		

Pris for ikke-medlem: DKK 3.230,- (inkl. årskontingent)

Prisen inkluderer morgen/formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Sidste frist for tilmelding: Mandag den 14. maj 2018

NY TIG-LØSNING
FRA FRONIUS
På efterårets store svejsemesse
Schweissen und Schneiden i
Tyskland præsenterede Fronius
sin nyudviklede ArcTig-proces,
som åbner for en endnu mere
omkostningseffektiv TIG-svejsning takket være en fokuseret
og målrettet svejsebrænder.

øgning af energitætheden.
Med ArcTig-processen kan
man sammensvejse højtlegerede plader og rør af tykkelser på op til 10 millimeter.
Og man slipper for at skulle
udføre omkostningskrævende
svejseforberedelse, fremhæver
den østrigske svejseproducent.

Hastighed og svejsekvalitet
er som bekendt to afgørende
faktorer inden for svejsning.
Fronius har med dette for øje
videreudviklet TIG-processen
og med ArcTig skabt en sammenføjningsproces, der tager
højde for dette.

Den TIG-baserede proces opnås med wolfram inaktiv gas,
hvor lysbuen brænder mellem
en ikke-afsmeltende wolframelektrode og metalemnet i
en oxygenfri og reaktionsløs
gasatmosfære.

Der er tale om en specialbrænder, som sikrer en meget
præcis fokusering af TIG-lysbuen, og dermed en markant

Strømflowet varmer elektroden
op. Det fremkalder et elektronflow, som giver en lavere
samlet modstand og dermed

Svejsning
en både blødere og bredere lysbue.
Takket være beskyttelsesgassen sker
der ikke nogen kemisk reaktion med
det flydende svejsebad. Det er alt
sammen faktorer, der resulterer i en
perfekt svejsesøm uden misfarvning
og svejsesprøjt, samtidig med at man
opnår et optimalt ”fiskeskælsmønster”.
På samme måde som ved konventionel TIG-svejsning er ArcTig-processen
egnet til en bred palet af anvendelser

og materialer – herunder også til
titanium.

øget stabilitet i lysbuen og en længere
levetid på wolfram-elektroden.

Et centralt element i ArcTig er en
specialsvejsebrænder med et elektrodeholdersystem som bevirker, at elektroden kan afkøles helt ude i spidsen.
Det gør, at den samlede modstand
øges, lige som lysbue spændingen
bliver højere. Afkølingen forhindrer,
at elektroden bliver for varm under
svejsningen. Man opnår samtidig en

Det høje lysbuetryk og den præcise
fokusering betyder, at ArcTig kan
anvendes til svejsning af emner i en
svejsestreng op til materialetykkelser
på 10 millimeter.
BLY

EN LETTERE OG MERE ENKEL ARBEJDSGANG
Claes Eriksson, der er niveau
3 certificeret NDT inspektør,
har arbejdet med NDT siden
1994. I dag er han ansvarlig
for Dekras afdeling i
Trollhättan Sverige. Afdelingen
udfører mange forskellige
typer inspektionsopgaver,
og for Claes Eriksson er det
alt afgørende at vælge det
optimale værktøj til opgaven.
Af David Heiner Campos
Dekra i Trollhättan udfører ofte røntgeninspektion på trange og vanskeligt
fremkommelige steder, hvilket typisk vil
være på raffinaderier og kraftværker.
Ifølge Claes Eriksson vælger de at
anvende det mobile Y.XMB system fra
YXLON København.
”Vi indkøbte oprindeligt Y.XMB 160
med dets lille 0.4 mm brændplet til
inspektion af turbiner. Men som oftest
anvender vi systemet på raffinaderier
og kraftværker, hvilket skyldes dets
mobilitet, alsidighed, og den utroligt
høje opløsning, som opnås med den
lille brændplet. Systemet giver os
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præcis det detaljeringsniveau, som vi
har behov for”.
Udstyret bliver blandt andet anvendt
på svenske Lysekil, der er et af
Skandinaviens største raffinaderier.
"Vi anvender Y.XMB systemet, hvor
det er vanskeligt at komme til, og hvor
der er en yderst begrænset plads at
udføre inspektionerne på", siger NDT
inspektør for Dekra, Claes Eriksson.
”Den lange rækkevidde for Y.XMB og
dets lille rørhoved gør udstyret ideelt
til denne type inspektionsopgaver. Og
vi kan konstatere, at systemet er med
til at gøre vores arbejde lettere og
mere enkelt”.

YXLON København leverer transportable og mobile røntgenapparater til en stor del af inspektionsfirmaerne i Norden.
Interesserede kan finde yderligere
information om Dekras arbejde og
YXLON’s produkter på hjemmesiderne:
www.dekrarsa.com og
www.yxlon-portables.com

Claes Eriksson oplever også alsidigheden som en fordel. ”Systemet passer
sammen med en lang række forskellige røntgenrør af høj kvalitet, både
retningsbestemte og panoramiske med
forskellig udstråling og brændpletter”.

Y.XMB systemet fra YXLON København
bliver ifølge afdelingschef hos Dekra i
Trollhättan, Claes Eriksson, typisk benyttet
på steder, hvor pladsen er begrænset, og
hvor det kan være vanskeligt at komme til.

Svejsning

ROBOTBRANCHEN SAMLES PÅ
AUTOMATIK-MESSEN
Brøndby Hallen bliver spækket
med alle de nyeste teknologier
og automationsløsninger, når
Automatik 2018 inviterer til
udstilling og konferencer 11.13. september 2018. Messen,
der nærmer sig udsolgt, har
denne gang særligt fokus på
robotteknologi.
Robotterne kan både male, svejse,
slibe, polere, håndtere og pakke - og
så yder de en glimrende service i alt
lige fra rengøring og husholdning til
transport og inspektion. Der findes således kun få områder, hvor robotterne
ikke er et fornuftigt alternativ til nogle
ellers opslidende eller rutineprægede
arbejdsgange. Og netop derfor bliver
robotteknologi et fokusområde, når

Foto: MCH/Lars Møller.

Foto: MCH/Lars Møller.

Automatik-messen til efteråret inviterer
indenfor til udstilling og konferencer i
Brøndby Hallen.
MCH Messecenter Herning, som arrangerer Automatik 2018, melder om
stor forhåndsinteresse fra udstillersiden,
og derfor er messen allerede nu ved at
nærme sig udsolgt. Især på robotdelen
er messen stærkt repræsenteret, og
besøgende fagfolk kan derfor se frem
til at opleve de nyeste robotteknologier
fra blandt andre Universal Robots,
MIR, ABB, Motoman, IGUS, Fanuc,
Denso og Kawasaki Robotics.

Den stigende interesse for robotter
blandt både udstillere og besøgende
afspejles også i messens konferenceprogram, hvor emner som Industri 4.0,
de nyeste industrirobotter, fremtidige
teknologier og automatiseringens
betydning for samfundet, er på programmet.
Automatik 2018 finder sted i Brøndby
Hallen 11.-13. september.
Læs mere på automatikmesse.dk

IDEAL LINE I FAABORG OG E. AABO ANDERSEN
I SVENDBORG GÅR SAMMEN
Sammenlægning af de
to fynske virksomheder
skaber ny storleverandør af
overfladebehandlingsanlæg i
Europa.
Ønsket om at styrke organisationen
og opnå øgede markedsandele
internationalt har i mange år været
hovedfokus for de to direktører og
ejere, Gunnar Lassen og Claus Aabo

Andersen for henholdsvis Ideal Line
og E. Aabo Andersen.
Derfor har de to parter nu besluttet at
slå virksomhederne sammen og udnytte den synergieffekt, som de begge
kan se i en sammenlægning. Begge
fremstiller overfladebehandlingsanlæg
til jern- og metalindustrien. Ideals
styrke er at levere større overfladebehandlingsanlæg baseret på koncepter

med høj grad af egenfremstilling,
mens Aabo er gode til at udvikle specialanlæg, hvor en stor del bliver købt
af underleverandører. På det skandinaviske marked er de to virksomheder
på nogle områder konkurrenter. Men
kigger man på resten af verden, er de
stærke på forskellige markeder og vil
nyde godt af samarbejdet.
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Svejsning

Det sker 2018:
April
23. – 27. april
Hannover Messe 2018
Maj
15. – 18. maj
Elmia Svets / Elmia Automation 2018 i
Jönköping

24. maj
Svejseseminar på Hotel Koldingfjord.
DSL holder 1-dags seminar, da NDT
Foreningen i juni holder fælles nordisk
seminar i Sverige. Dagens program
slutter med DSL Generalforsamling
kl. 16.00; og NDT Generalforsamlingen
kl. 16.30. Prisen for at deltage på
svejseseminaret er fastsat til kr. 2.800,-.
Juni:
11. – 15. juni
12th ECNDT 2018 i Gøteborg
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Virksomhedsbesøg hos Migatronic A/S
Et par håndfulde DSL-medlemmer fra
hele Danmark, lagde sidst i marts vejen
forbi medlemsarrangementet hos Migatronic A/S i Fjerritslev.
På trods af et par afbud i sidste øjeblik
trodsede mange den lidt yderlige GPS
position, som Migatronic befinder sig
på, og var derfor med til at berige
såvel hinanden som hele DSL arrangementet, hvilket bidrog til en rigtig god
oplevelse.
Migatronic producerer, som de fleste af
SVEJSNINGs læsere sikkert har gættet,
svejsemaskiner, og har siden begyndelsen i 1970 tilført markedet mere end
700.000 svejsemaskiner, hvoraf ca.
75% i dag eksporteres. Langt over 90%
af alle produkter er af inverter typen,
og kun enkelte trafo baserede produkter
til f.eks. autobranchen og helt enkelt

industribrug, bliver fortsat produceret
efter de gamle opskrifter til mindre
”modne markeder” rundt omkring.

Annoncer:
Bi-Press
Tlf. +45 51 50 67 17

DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, FORCE Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S

Efter en præsentation på storskærm gik
turen rundt i virksomheden, der i dag
har ca. 25.000 m2 under tag og endnu
friholdte udenoms arealer, så mulighederne for ekspansion omkring fabrikken
i Fjerritslev er stadig en mulighed.
Da både rundviser, ordstyrer og
referent er én og samme person, vil
jeg spare læseren for overdreven brug
af superlativer omkring produkternes
fortræffeligheder! - Jeg kunne jo hurtigt
få stemplet ”inhabil”.
Følg med i bladet eller på hjemmesiden, hvor kommende arrangementer
annonceres.
Af Torben Henriksen,
DSL-bestyrelsesmedlem

Peter Villumsen, Kiwa Inspecta A/S
Poul B Petersen, Kiwa Inspecta A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, DTU Byg
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Bo Bossen, FORCE Technology
Næstformand Jørgen Hilsøe, Endotest A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Lars Mohr, NSK A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
David Long, C&P Inspection A/S
Jørgen Melchior
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS

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

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, FORCE Technology
Karsten Olsen, A/S ESAB
Jørgen Melchior
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Kemp & Lauritzen A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2018
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

3

11. juni

7. maj

Svejsning i offshore og energisektoren

4

31. august

1. august

Automatisering

5

31. oktober

28. september

Vejen til svejsekvalitet

6

12. december

16. november

NDT og svejsning
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Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Svejsning

STORT STÅLTRÆF TIL SØS
Det handlede om meget mere
end produkter, da LemvighMüller i marts holdt sin store
stålmesse. Det var for anden
gang DFDS færgen Crown
Seaways lagde dæk til ”Godt
hjulpet-dagen”, som ståltræffet
er en del af.
Michael Lichtenberg Crone, indkøbs-,
logistik, og produktionsdirektør i
Lemvigh-Müllers ståldivision, glædede
sig over at kunne byde fagfolk med
interesse for stål velkommen til et
program, der var tæt pakket med såvel
branchefaglige indlæg som mere generelle erhvervsøkonomiske vinkler.
”Der skal kvalitetsindhold til, hvis man
skal have travle fagfolk til at rive en
dag ud af kalenderen for at besøge
en messe, og det har vi lagt vægt på
at levere. Vi havde allieret os med en
lang række af vores mest betydende
leverandører, som kunne fortælle om
nye produkter, services og udviklingstendenser. Vores gæster mødte også
en række eksperter med dyb indsigt
i de mange andre forhold, som har
betydning for virksomheder, der bruger
stål og metaller. Det har vist sig at være
en god opskrift, for vi har oplevet en
meget stor interesse for at være med,
både fra udstillere og kunder”, siger
Michael Lichtenberg Crone. Der var
da også godt 1700 branchefolk fra
industrien, tekniksektoren og byggeriet,
der gik ombord på Crown Seaways
de tre dage, færgen turnerede mellem
København, Aarhus og Fredericia.
Vidensdeling og
netværksbygning
Ståltræffets program er ifølge LemvighMüllers administrerende direktør
Morten Trolle et udtryk for, at virksomheden i stigende grad ser sine egne
messearrangementer som et fora for
vidensdeling og netværksbygning.
”Selvfølgelig skal en messe handle om
det, vi køber og sælger. Men for relativt uforanderlige produkter som stål og
metaller er det oplagt også at fokusere
på al den viden, der ligger bag produkterne og deres anvendelse”, siger
Morten Trolle.

”Leverandører og kunder forventer
mere end bare en mulighed for at fremvise og kigge på produkter. Det har vi
som specialgrossist forudsætningerne
for at levere, fordi vi har et indgående
kendskab til de sammenhænge, produkterne skal indgå i, og de markeder,
som producenterne og kunderne arbejder i. ”Godt hjulpet- dagen” handler om at kigge ud over hverdagen
og forholde os til de perspektiver og
tendenser, der tegner fremtiden for
vores egen, vores kunders og vores
leverandørers forretning”.
Besøgende på Lemvigh-Müllers ståltræf
og ”Godt hjulpet-dagen” kunne opleve
branchefaglige indlæg fra blandt andre ArcelorMittal, Outokumpu og Blue

Morten Trolle, administrerende
direktør hos Lemvigh-Müller, ser stålog teknikgrossistens fagmesse ”Godt
hjulpet-dagen” som en god anledning til
at kigge ud over hverdagen og forholde
sig til mere langsigtede perspektiver.

Ocean Robotics. I den mere generelle
erhvervsøkonomiske boldgade var der
blandt andet lejlighed til at høre nyt om
de økonomiske udviklingsperspektiver
for Danmark og EU.
BLY

Stålprodukter er ikke så udstillingsvenlige, så Lemvigh-Müller koncentrerede sig om
vidensdeling på sit ståltræf ombord på DFDS færgen Crown Seaways i marts. Ude
i stål- og teknikgrossistens produktionsafdelinger er der gang i bearbejdnings- og
overfladebehandlingsopgaverne. Her er det boring i stålprofiler efter kundetegning i
Skjern-afdelingen. Foto: Palle Peter Skov.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening
Parkalle 345 • 2605 Brøndby
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GODT HJULPET FORDI
DU FÅR ET SAMARBEJDE,
DER HOLDER
Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308/www.lemu.dk

’’

Jeg har handlet med Lemvigh-Müller hele mit liv.
Jeg kan få alt, hvad jeg skal bruge inden for svejs
– og Lemvigh-Müller har en stor teknisk viden,
som jeg får gavn af i løbet af min arbejdsdag.
Jens Larsen, Direktør, Ollerup Maskinfabrik

’’

