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Svejsning

FORORD
Next Normal!
I gamle dage, for blot et par år siden,
talte vi alle om New Normal. Men den
tid, hvor vi i den metalforarbejdende
industri kunne forudse den næste begivenhed, er for længst overstået. Indstillingen kan metaforisk minde om, at
man står tilbage på perronen med en
billet til et tog, der er kørt. Vi må indstille os på disruption og vænne os til,
at der rundt om det næste hjørne kan
dukke endnu en ukendt udfordring op.
I dette tilfælde var det Corona-krisen,
som hermed er nævnt, både første og
sidste gang i dette indlæg. Vi må kort
sagt finde de intelligente værktøjer
frem, som indeholder lige dele substans og agilitet, og som kan bringe os
sikkert videre. Det kommer til at handle
om at turde nytænke, og evne at sætte
den mere kreative hjernehalvdel i spil.
Involvere ægte positive kunder, der vil
med på rejsen. Og så skal man frem
for alt at finde ud af, hvad der virkelig
tilfører værdi helt ude i den spidse
ende. Hvis ikke, bliver vores retoriske
svar blot gamle idéer, der mest af alt
vil fremstå som 10 sække varm luft
leveret på en sækkevogn, og gad vide
hvor længe det virker! Effekten af den
gamle medicin udebliver selvsagt, når
nye udfordringer kræver nye løsninger.
For mange er det dog ikke et problem,
de selv kan løse, men et dilemma, der
ofte skal håndteres med hjælp udefra.
Den gode Abraham Lincoln udtalte noget i retning af, at den bedste måde at

spå om fremtiden
på, er ved selv at
skabe den.
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Opkvalificer din viden:
IWS - IWT – IWE - IWI
I de nye EN standarder stilles der krav til, at en kvalificeret svejsekoordinator er
tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og IWE-uddannelserne giver adgang til at virke
som svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731.
Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for hvert modul.

IWS

Svejsespecialist – Forberedelseskursus (4 moduler)
Relevant svendebrev: EQF niveau 4

IWT

Svejsetekniker – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler)
Relevant teknisk uddannelse: EQF niveau 5

IWE

Svejseingeniør – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler)
Relevant ingeniøruddannelse: EQF niveau 6

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI

Svejseinspektør – Svejseteknologi

IWI

Svejseinspektør – Svejseinspektion

Tilmeld dig online på forcetechnology.com/svejsekurser
eller kontakt Ann Strandberg Larsen på asla@force.dk
for yderligere information.
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Svejsning
usual. Tiden er forandret for stedse,
og alle bør være i færd med at finde
den nye Comfort Zone.
Det er vigtigt at have historikken
med i bagagen for ikke at begå de
samme fejl igen. Men herefter er det
med at kigge fremad, ryste posen og
atter sætte holdet. Det handler i al
sin enkelthed om at få de helt rigtige
ressourcer med i bussen. Og her kommer en lille antropologisk provokation:
Hvis vi - som langt de fleste virksomhedsledere normalt gør – indleder
med at detaillægge den ny rute og
derefter sætte holdet, ofte rekrutteret
i eget spejl, udelukkes nødvendig
nytænkning, og vores egen fantasi
vil begrænse fremtidspotentialet. Det
nye sort er at fylde bussen med et
ansvarligt, erfarent og kreativt hold,
og først derefter sammen sætte kursen
med en opdateret strategi, som kan
nå de ny mål. Fordelen ved denne lidt
omvendte manøvre er, at man mere
innovativt opnår at komme nærmere
virksomhedens vision, der derigennem
bliver synliggjort som en mere operationel og konkret mission for virksomheden. Det er selvsagt en rejse, som
må implementeres fra kontorerne og
hele vejen ud på gulvet. ”Change
Management”. Det bunder helt enkelt
i kunsten at involvere, ændre adfærd
og kigge fremad. En svær øvelse, der
ikke alene lader sig styre fra et regneark. Så der er bestemt en god grund
til, at forruden er ca. 50 gange større
end bakspejlet – lad os kigge fremad!
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Et bud på de blivende
kommercielle forandringer
Forretningskonceptet er under pres,
og da verden fremover fungerer
eksponentielt, ændrer sig hurtigt og er
mindre forudsigelig end i gamle dage,
hvor 3 og 5 årsplaner var normalt, må
vi fokusere mere på:
•

•

Hvilke værdier, der virkelig giver
værdi og har substans, og som
kan fjerne sten på vejen for vores
kernekunder.
Hele tiden søge efter nye sammenhængende forretningsområder,
udvikle forretningskonceptet og
finde ud af, hvem i målgruppen,
der vil med på rejsen, og som vi
sammen kan optimere med.

Marketingafdelingen må bruge endnu
mere energi på enkelthed og beriget
salgsmateriale for derigennem at:
•

Kunne dokumentere via kundecases og beregnere, at kundens
investering i vores produkter og
ydelser i hele livscyklen betaler
sig hjem over defineret tid.

•

Arbejde endnu tættere på salget og
sikre, at virksomheden får forankret
og opdateret sin viden og forståelse for markedets skiftende behov.

•

Nedton brugen af BuzzwordBingo i ekstern kommunikation men fokuser i stedet på essensen,

og på det, der skaber værdi for
målgruppen.
Salgsafdelingen kommer i samarbejde
med marketing til at undergå en digitaliseringsbølge og være mere tilgængelig via firmaets e-handelsplatforme.
Vi vil dermed se en mere selvbetjent
kundeservicering - samtidig med:
•

En endnu tættere kontakt til
nøglekunder og trendsættere i
slutkundemarkedet for at forstå
og servicere værdikæden i sin
helhed.

•

Mere disciplinerede salgsprofiler,
hvor tilførsel af viden med tæt
support og definerede totalleverancer vil blive iboende rutiner
for salgsstyrken, frem for den
gammelkendte ensomme ulv,
forklædt som canvas-sælger på
landevejen.

Det farligste i tiden, der kommer, er
for mig at se fænomenet, ”ikke at
handle rettidigt”. De virksomheder,
der ikke formår at tilpasse sig og
sætte nye dagsordener, vil stå tilbage
som haren fanget i lyskeglen, og de
vil for alvor være i problemer, når det
igen buldrer der ud af.
Starten på Next Normal er skudt i
gang. Det kan vi ikke ændre på. Men
her og nu gælder det om at tænke i
innovative baner og være klar til at
tackle den nye situation på bedste vis.

Svejsning

DEN FØRENDE
LEVERANDØR AF
KOLLABORATIVE
SVEJSEROBOTTER

Vi introducerede verdens første kollaborative svejserobot i 2016.
Siden da har vi løbende udviklet nye funktioner til vores CoWelder, så det er endnu nemmere
at komme i gang med automatisering.
Derfor udvider vi nu med en ny produktionslinje, som er fokuseret på fremstilling og udvikling
af CoWelder. Det gør vi for at sikre, at vi kan blive ved med at levere de løsninger, markedet
efterspørger.
Læs mere om CoWelder på
migatronic.com/cowelder
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LEDER
Covid-19 er over os. Mennesker
først, men dernæst må
vi også konstatere, at en
krise nok engang udfordrer
metalindustrien på fleksibilitet
og omstillingsparathed.

Salgsdirektør
Claus Pagh,
Migatronic Automation

Heldigvis
findes der
teknologi. Og
der kommer
hele tiden nyt
til, som kan
hjælpe os i
denne sammenhæng. I
det følgende
vil jeg forsøge
at give mit

bud på nogle af disse muligheder,
samt hvad vi lige nu og i den nærmeste fremtid kan forvente, at der vil
komme fokus på i jagten på yderligere potentiale for rationalisering i
metalindustrien.

Flere robotter
Gennem mange år er der blevet
automatiseret rigtigt meget svejsearbejde gennem installation af
traditionelle manuelt betjente anlæg
til robotsvejsning. Fleksibiliteten i
disse anlæg ligger overvejende i den
menneskelige faktor, idet en operatør
kan skifte fikstur for forskellige emner
på robottens manipulator, og i øvrigt
manuelt håndtere emner ind og ud
af cellen.

Der er fortsat mange opgaver, som
passer til halvautomatiske løsninger
med tanke på, hvad kombinationen
af økonomi og teknologi tillader. Og
vi forventer fortsat et behov for disse
løsninger. Samtidig oplever vi dog,
at den teknologiske udvikling hele
tiden flytter grænsen for, hvad det er
rationelt muligt at automatisere.
I det halvautomatiserede scenarie vil
vi se flere og flere løsninger, hvor det
giver mening af erstatte robotoperatøren, som sørger for omstilling af
anlægget og håndtering af emner ind
og ud af anlægget. Ved Migatronic
Automation har vi allerede realiseret
flere af denne type af anlæg, hvor
den nyeste vision- og robotteknologi

Her fra Ole Almeborg A/S i Hasle, der anvender svejserobotter i produktionen af rustfrie emner.
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Her en avanceret svejseautomatisering hos virksomheden Logitrans i Herning.

sætter os i stand til at lade robotten
finde og håndtere de emner, der skal
svejses, og håndtere dem i forhold til
svejserobotten. Det interessante ved
denne udvikling er desuden, at det i
mange tilfælde vil være muligt at retrofitte denne type af udstyr på allerede
eksisterende manuelt betjente svejseanlæg, og ad den vej øge rationaliseringsgevinsten betragteligt.
Ved større emner kan et højere
automationsniveau også opnås ved at
ophæftede emner placeres på banesystemer eller transportvogne. Herved
kan den ”mørke” fuldautomatiserede
fabrik realiseres: Et buffersystem kan
fyldes med op-hæftede emner ved
arbejdsdagens ophør. En robot kan
herefter i nattetimerne håndtere de ophæftede emner foran en svejserobot,
og når de er færdigsvejst lægge de
færdige emner retur på transportsystemet for frem-taktning af næste emne.
Sidegevinsten ved disse løsninger,
hvor robotter samarbejder med robotter, er desuden et optimalt svejse
resultat, da vi altid kan opnå de helt
optimale svejsestillinger, og samtidig
få fjernet opslidende manuelt arbejde.
Robotternes løftekraft er de seneste år
vokset meget, og vi kan i dag håndtere emner på mange hundrede kilo.

Autonome mobile
robotter vinder frem
Når det gælder serieproduktion af
store styktal, er der en anden interessant udvikling i gang i disse år.
Traditionelt har serieproduktion som
regel været forbundet med sammenhængende linjeproduktion. Ulempen
ved disse løsninger er dog ofte, at de
er ufleksible, svært skalerbare, og hvis
ét element bryder ned, så står hele
produktionen stille. I takt med de autonome mobile robotters (AMR) indtog,
er der opstået en trend i retning af at
arbejde mere med flere selvstændige
units, der udfører delprocesser eller
delemner, og som så er forbundet ved
hjælp af AMR enheder. Dette giver en
meget skalerbar og let omstillelig produktion, idet AMR enhederne let kan
programmeres til et andet kørselsmønster i forbindelse med planlagt eller
akut servicering af produktionsenheder, omlægning til nye produkter, eller
ved behov for øget kapacitet.
AMR teknologien kan naturligvis også
være med til at optimere og rationalisere meget af den interne pallelogistik, og derigennem skabe en mere
lean produktion - og dette ovenikøbet
ofte uden, at man behøver at flytte om
på sit eksisterende produktionsudstyr.

Kollaborative robotter
Ovennævnte beskriver nogle af de nye
muligheder, der er, når det gælder om
at opnå højere automationsgrad inden
for den produktion, vi traditionelt har
søgt at automatisere. Men interessant i
disse år er også, at grænsen for anvendelse af automation har bevæget sig
nedad i forhold til, hvor små serier, det
kan betale sig at automatisere.
Her har de kollaborative robotter, hvor
menneske og robot arbejder sammen,
gjort sit indtog. Vi introducerede i 2016
på EuroBlech verdens første kollaborative svejserobot, CoWelder®, og siden
er det gået stærkt. Med CoWelderens
enkle og intuitive programmeringsflade,
udstyrets mobilitet og muligheden for, at
robot og operatør kan arbejde direkte
sammen uden behov for yderligere sikkerhedssystemer, er der opstået et helt
nyt område for automatiseret svejsning.
Selv meget små serier kan nu med
fordel robotsvejses. Læg dertil, at man
opnår en ensartet høj kvalitet, og en
langt bedre udnyttelse af en knap
ressource, nemlig dygtige svejsere. Svejseren kan nu udnytte sin kompetence
til at programmere det første emne, for
herefter at fortsætte til næste opgave, og
overlade til andre at udføre selve produktionen i samarbejde med robotten.
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Mulighederne inden for dette område
vil udvikle sig meget i de kommende
år i takt med, at også de traditionelle
industrielle robotleverandører retter
blikket mod disse muligheder, lige som
de kolloborative robotter videreudvikles teknologisk.
Digitalisering
Udover selve automatiseringen af
svejseopgaver er digitalisering også
et dominerende tema lige nu. Det vil
det også være i tiden fremover. Det
kan f.eks. være for at imødekomme
krav om øget oppetid på anlæggene,
øget kvalitetskontrol, og en hurtigere
omstilling af anlæggene til at kunne
svejse nye produkter.
Ved at opsamle og behandle store
mængder data kan slutkunders krav
om kvalitetsovervågning af svejseprocessen og sporbarhed imødekommes.
På basis af databehandling kan
anlæggets effektivitet, OEE, også
overvåges, og indsatsområder for

øget effektivitet, driftssikkerhed og
preventive maintenance vil kunne
identificeres.
I produktionsledet opleves også et ønske om kortere tid fra færdigt design
af nye produkter til programmering af
svejseudstyret, så der er ”klar til start”
af produktion. Dette imødekommes
af den rivende udvikling, der finder
sted inden for offline programmering.
De nyeste offline systemer (OLP) i
kombination med de nyeste robot fugefølgningsystemer åbner efterhånden
for, at OLP systemet ved indlæsning af
en 3D tegningsfil selv kan identificere
svejsesømme, samt genere robotbaner
og svejsedata, der er korrigeret af
robottens fugefølgningssystem.
Miljø
Endelig skal en væsentlig sidegevinst
ved ovennævnte teknologiske udvikling også fremhæves her: Vi opnår
på samme tid en betydelig reduktion
i produktionens miljøbelastning, og vi
skaber et langt bedre arbejdsmiljø for
de ansatte.

Vi kan herhjemme være stolte over
meget af den ovenfor nævnte robot
- og svejseteknologi, som for en dels
vedkommende er udviklet i Danmark.
Det er en udvikling, som ikke mindst
skyldes et nationalt fokus på at skabe
innovative lærings- og forskningsmiljøer på tværs af lærings/forsknings,
teknologi og produktionsmiljøer. Lad
os sammen udnytte dette til at vi i
vores metalproduktion kan forblive
blandt de førende i verden.
Lige nu gør krisen ondt på mange.
Men samtidig er der et ressource
overskud, som med fordel kan anvendes til at indføre nye rationaliserings
tiltag, så vi er endnu mere konkurrencedygtige, når vi er på den anden
af Covid-19 og forhåbentlig hurtigt
får gang i hjulene igen. Vi i automationsbranchen står helt sikkert klar til
at hjælpe. Og husk samtidig at passe
godt på jer selv derude!
Af salgsdirektør Claus Pagh,
Migatronic Automation

CoWelderen åbner for, at robot og operatør kan arbejde direkte sammen uden behov for yderligere sikkerhedssystemer.
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BYG VIDERE PÅ DIN FAGLIGHED
– BLIV NATIONAL SVEJSEKOORDINATOR
På TECHCOLLEGE i Aalborg kan du tage uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator. Det er et attraktivt
tilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter i stål eller aluminium
og skal CE-mærke deres produkter i henhold til DS/EN 1090-1. Hele forløbet varer 28 dage og henvender sig til alle,
der arbejder inden for metalbranchen og ønsker at opkvalificere sig til svejsekoordinator jf. kravene i ISO 14731.
Du kan tage modulerne enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge, så du kan få forløbet til at passe ind i din kalender.

Modul 1

Kvalitetsstyring af svejsearbejde, 5 dage (AMU-nr. 46981)
09.03.2020 eller 24.08.2020

Modul 2

Anvendt svejseteknisk beregning og måling, 3 dage (AMU-nr. 48746)
15.04.2020 eller 23.09.2020

Modul 3

Materialelære - stål, 3 dage (AMU-nr. 45118)
13.05.2020 eller 21.10.2020

Modul 4

Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde, 5 dage (AMU-nr. 46980)
08.06.2020 eller 16.11.2020

Modul 5

Materialelære - rustfri stål, 3 dage (AMU-nr. 45117)
26.02.2020, 12.08.2020 eller 09.12.2020

Modul 6

Skæreprocesser og fugeformer, 3 dage (AMU-nr. 46979)
23.03.2020, 12.08.2020 eller 09.09.2020

Modul 7

Materialeforståelse - aluminium, 3 dage (AMU-nr. 46483)
28.04.2020, 09.09.2020 eller 05.10.2020

Modul 8

Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination, 3 dage (AMU-nr. 46978)
26.05.2020, 05.10.2020 eller 02.11.2020

Yderligere information
Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator eller praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte:
Palle Thorngaard Balzer
Uddannelseskonsulent
Telefon: 2526 6238
E-mail: paba@techcollege.dk

Læs mere om uddannelsesforløbet og priser på
techcollege.dk/efteruddannelse

TECHCOLLEGE · Sigrid Undsets Vej 3 · 9220 Aalborg Øst · Telefon 7250 5600 · techcollege.dk
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WAAM kan anvendes med forskellige
typer tilsatsmateriale, eksempelvis stål,
aluminium, krom, nikkel eller bronze.

WIRE ARC
ADDITIVE
MANUFACTURING
Wire Arc Additive
Manufacturing (WAAM) bliver
mødt med stigende interesse
i flere grene af industrien.
Produktion ved hjælp af en
lysbuebaseret strengopbygning
åbner for høj fleksibilitet
i komponentgeometrien.
Specielt i forbindelse med
fremstilling af prototyper og
ved produktion i små serier
kan WAAM vise sig at være
endnu mere lønsomt end andre
additive processer for metal.
Additive fremstillingsprocesser skaber
komponenter ved lagvis at afsætte materiale. Det mest kendte eksempel på
dette er 3D-print. Også WAAM, som
er baseret på lysbuesvejsning, opbyg-

3D-print af metaller stort set uden
designmæssige begrænsninger.
ger lag på lag metaldele ved smeltning af tilsatsmaterialet. Fremstilling
af emner, baseret på denne metode,
er ikke mindst en fordel, når man skal
fremstille komponenter i komplekse
geometrier.
Når vi taler om design, er der stort
set ingen begrænsninger. Emnerne vil
kunne produceres lønsomt og hurtigt.
Dette gælder specielt, hvis man skal
lave prototyper eller producere i små
serier. Bearbejdningstiden, slitage på
værktøjet og svind i materiale ved maskinbearbejdning – herunder fræsning

af arbejdsemnet fra en blok – er som
bekendt meget omkostningstungt.
Fordele ved WAAM
Der findes forskellige produktionsmetoder baseret på lagopbygning for
metal. Man skelner overordnet set mellem de pulverbaserede og de trådbaserede processer.
Ved pulverbaserede processer smeltes
metalpulveret. De mest anvendte varianter af processen udmærker sig ved
høj præcision, men de er desværre
relativt langsomme.

Ved Wire Arc Additive Manufacturing bliver komponenter – af titanium i dette eksempel – svejst lag for lag og derefter bearbejdet.
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AGA skifter
navn til Linde.
To innovative virksomheder
samles under fælles brand.
Baseret på mere end 100 års innovation er vi i dag verdens førende
gasvirksomhed, med specialiseret knowhow og et solidt udvalg af
produkter, teknologi og løsninger. AGA har været et selskab i Linde
i 20 år. Nu samles vi under ét navn – AGA bliver til Linde.
Besøg linde-gas.dk/linde og se filmen

www.linde-gas.dk
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Fronius har to processer, som er
specielt godt egnede her. Den ene er
proceskarakteristikken “CMT Addtive”,
som er blevet optimeret til WAAM.
Den giver en god nedsmeltingsydelse
og tilfører komponenten mindre
varme. Varianten “CMT Cycle Step”
reducerer varmetilførslen yderligere
ved hjælp af en udkobling af lysbuen
under processen. Den meget “kolde”
proces bruger imidlertid mere tid til
opbygning af konstruktionen, da nedsmeltningsydelsen er lavere.
Fræsning af tynde ventilatorhjul fremstillet af nikkellegeringer til elektroindustrien er dyrt,
og produktion med støbeprosesser er næsten umulig – Her er WAAM et lønsomt alternativ.

Trådbaserede processer derimod smelter et tilsatsmateriale i form af en tråd
og opbygger på denne måde komponenten. Her anvender man laser, elektronstråle eller lysbue. Disse processer
har en høj nedsmeltningsydelse og
dermed korte produktionstider.
Wire Arc Additive Manufacturing
hører til de trådbaserede processer
(MIG / MAG).

WAAM har flere fordele: Man opnår
en høj nedsmeltningsydelse – til dato
op imod 4 kg i timen ved arbejdsemner i stål. Løsninger med flere tråde
vil fremover åbne for endnu højere
hastigheder. Omkostninger til anlæg
og materialer er også vigtige faktorer:
WAAM forudsætter kun ét egnet svejsesystem. Kostbart specialudstyr er der
ikke behov for. Det kan f.eks. dreje sig
om vakuumkamre, som bliver anvendt
ved den hurtigere elektronstråleproces.
WAAM kan desuden anvendes med
forskellige i forvejen certificerede trådtyper. Modsat er materialeudvalget
ved pulverprocesser fortsat begrænset i henhold til de dertil hørende
certificeringer, lige som oprettelsen af
datablade ofte er en meget lang proces, da brugen af metalpulver fortsat
er relativt ny.
“Kold” svejseproces til stabil
lagopbygget konstruktion
Når man skal fremstille komponenter
med WAAM, er stabiliteten i den
anvendte svejseproces og varmebortledning afgørende faktorer. Svejseprocessen skal bruge mindst mulig energi
og dermed være så «kold» som mulig,
for at de allerede svejste lag ikke smelter igen. Desuden må svejsesømmene
hele vejen igennem være ensartede
og sprøjtfrie. Opstår der en fejl, vil
den gentage sig i de næste lag.

Stabiliteten i svejseprocessen og en lav
tilførsel af varme er afgørende faktorer
for, at kvaliteten af de komponenter, der
er fremstillet med WAAM CMT, opfylder
disse krav.
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Det er krav, som Fronius’ CMT
opfylder med sine muligheder for
procesregulering. Man opnår en ekstrem stabil lysbue og en kontrolleret
dråbeafsmeltning. Tilførslen af varme
bliver minimal, og svejsningen vil
næsten være uden sprøjt, hvilket igen
minimerer risikoen for fejl.

Brugen af WAAM i praksis
Der er allerede fremstillet mange
WAAM-komponenter i forskellige industrier med brug af Fronius’
teknologi. Et eksempel på dette er en
ventilatorvinge, som bliver anvendt i
elektronikindustrien, og som består af
materialer i høj kvalitet. En fræsning
af arbejdsemnet ville være kostbart
på grund af et øget materialeforbrug.
Og støbning er vanskelig ved små
emnetykkelser på ca. 1,5 mm. Men
ved hjælp af WAAM – baseret på
CMT Cycle Step kan ventilatorvingens
nikkelbaserede finner fremstilles med
en additiv proces. Tilsvarende vil man
også kunne lave reparation af komponenter med WAAM.
Fronius har også udviklet et andet
anvendelsesområde i samarbejde med
en partner i luftfartsindustrien. Der er
her tale om, at man anvender titanium,
da det har en høj trækstyrke, sejhed,
korrosionsbestandighed og lav vægt.
De fleste komponenter fremstilles med
spåntagende processer, hvor op imod
90% af materialet bliver fræset bort.
Det resulterer selvsagt i høje omkostninger, lange bearbejdningstider og en
kostbar slitage på værktøjet. Men med
komponenter, der er fremstillet ved
hjælp af WAAM CMT, er der kun behov for ganske lidt efterbearbejdning
for at opnå den ønskede overflade
finish. Titaniumkomponenterne har
ingen bindingsfejl, og de har overbevisende gode metallurgiske egenskaber.
Med andre ord kan man hele vejen
igennem minimere produktionsomkostningerne og forkorte fremstillingsprocessen. Derved er WAAM sammen
med Fronius CMT teknologi et lønsomt
alternativ med mange anvendelsesmuligheder.
BLY

Fleksibelt automatisering
af din svejseproduktion

Højkvalitets svejsning
næsten uden sprøjtning

Løsning også til
mindre produktion

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.
Valk Welding DK A/S
Tel. +45 644 212 01

Oﬄine programmering
især til svejsning

• Komplette systemer fra en leverandør
• Eﬀektiv Oﬀ-line programmering
• Fleksibelt og til små seriestørrelser
Besøg også:
www.youtube.com/valkwelding

info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

The strong connection

Svejsning

SVEJSECERTIFIKATET
BLIVER DIGITALT
Skolecertificeringsordningen,
som har eksisteret siden
1989, tager nu et stort skridt
ind den digitale verden.
P16, certificeringsudvalget
for stålsvejsning er begyndt
implementering af nyt digitalt
system til håndtering af
svejsecertifikater.
Udvikling af det digitale svejsecertifikat har været i gang de seneste par år
i tæt samarbejde med de skoler, som
udbyder skolecertifikater.
Med introduktionen af systemet
bortfalder certifikaterne i papirversion
løbende for fremover at være digitale.
Svejseren får sin egen profil på nettet,
så man her kan se sine certifikater og
efter behov printe dem ud.
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Indholdet i certifikatet er uændret
i forhold til tidligere. Der vil også
fortsat være krav om, at certifikater
skal påtegnes af arbejdsgiveren hvert
halve år, og at det skal fornyes hvert
andet eller tredje år. Svejseren kan
printe certifikatet ud samt give arbejdsgiveren adgang til at se og påtegne
certifikatet.
Arbejdsgiveren har naturligvis også
mulighed for at gemme og udskrive
certifikatet.
I tilknytning til systemet, er der udviklet
en app, som vil være på markedet
i begyndelsen af juli. Svejseren vil
kunne downloade appen til sin telefon. Her vil man også kunne se sine
certifikater, lige som man vil kunne
modtage påmindelser, når certifikater
skal påtegnes eller fornys.

For at hjælpe svejsere og virksomheder i gang med at benytte systemet er
der udarbejdet en række små instruktionsvideoer, som man kan se via link
på svejsepas.dk
For virksomheden giver systemet også
nye muligheder. Hvis svejseren giver
samtykke til det, kan virksomheden se
certifikatet, printe det og underskrive
det digitalt. Endvidere vil virksomheden modtage notifikationer, når certifikatet skal påtegnes eller fornyes.

For yderligere information:
Jørgen Bo Nielsen,
Certificeringsudvalget for
stålsvejsning, P16. 2215 9146,
jbn@iu.dk

Svejsning

Fakta boks:
Skolecertificeringsordningen
har eksisteret siden 1989 og er
udbredt til 20 skoler. I regi af skolecertificeringsordningen kan man
i forbindelse med udvalgte svejsekurser tage svejsecertifikat som
afslutning på kurset. Der findes
ca. 50 svejsekurser med mulighed
for at afslutte med certifikatprøve.
Der udstedes certifikater inden for
5 forskellige svejseprocesser i sort
stål, rustfrit stå og aluminium. Årligt udstedes ml. 7.000 og 9.000
certifikater.
Certifikater udstedes i henhold til
den internationale standard DS/
EN 9606.
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SKOMAGER
BLIV VED DIN
DIGITALE LÆST
Hvordan hænger det gamle begreb sammen med en digitaliseret verdensorden? Vel egentlig ganske
godt. Det tilfører som udgangspunkt ikke særlig værdi i produktionen at opfinde den dybe tallerken igen
og igen, hvorimod det at fokusere på kerneforretningen og vedligeholde sit forretningskoncept virkelig
giver mening. I de fleste virksomheder overvejes det jo også sjældent selv at udvikle en svejsemaskine,
en robot eller et nyt IT program til bogholderiet. Men når det kommer til styring af svejseproduktionen
med alle facetter fra A til Z, tænker flere dog stadig, at den gode ”Excel nørd” på kontorgangen - i
bedste mening forstås, sikkert fint kan opbygge et kæmpe Excelark med farverige faner og søjler, der
kan tage vare på noget så essentielt som hele svejseværkstedets grundpille - produktionen.

Af salgschef Torben Henriksen,
Kemppi Danmark
Det er en velkendt erfaring, at jo mere
man ved, jo mere ved man også,
at man ikke ved. Det, der fra første
færd i en middelstor virksomhed så
ud som en klassisk flow-opgave, fra
Engineering over svejsning til slutkontrol i digital form, det må da være en
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overkommelig opgave. Men ikke så
snart er man kommet over den første
bakketop og stolt lancerer sit nye ”program”, før end der lynhurtigt trænger
sig en lang række nye spørgsmål på:
Kunne det ikke også være smart at se,
hvornår den fejl opstod. Kan vi ikke få
en analyse af det, og hvad med sporbarheden, eller f.eks. hvad gør vi nu,
når ham der lavede systemet er rejst.

Og så tilbage til overskriften, hvor det,
der først så nemt ud, hurtigt viser sig
at blive en selvpåført flaskehals, og
hvor det lidt for ”ukomplicerede” og
fordringsløse Excelark endeligt må
skrinlægges endeligt.
Ved derimod at benytte allerede udviklede og tilgængelige skalerbare systemer som f.eks. WeldEye, undgår man

Svejsning
at skulle betale for alle børnesygdommene og være sin egen forsøgskanin
igen og igen. I det følgende beskrives
i korte vendinger de muligheder, som
WeldEye programmet indeholder, og
de mange bekymringer, som fejes af
vejen, hvorved klassiske fejlkilder elimineres og kostbar tid frigives til virksomhedens egentlige kerneforretning.
Sammen med WeldEye tager virksomhederne et spring ind i et nyt
kapitel for svejsestyring- og kontrol.
Softwaren, der i dag har et meget stort antal brugere, er udviklet
af Weldindustry og Kemppi. Den
forenkler såvel svejsedokumentation
som produktionsstyring, og den sikrer,
at registreringer af svejserelaterede
processer er samlet på ét sted.

dem i systemet. Men traditionel dokumentation kan tage uger – ja endog
måneder. Og det går fra den tid, der i
stedet kunne bruges til mere produktive
arbejdsopgaver. Og vi skal huske på,
at risikoen for menneskelige fejl stiger
med graden af manuel rapportering.

Softwaren er den, der dækker flest
områder inden for de forskellige
svejserelaterede processer på markedet, og den har bevist sin effektivitet
inden for utallige områder. Det være
sig alt fra skibsbygning, olie og gas,
bilindustri, byggeri og maskinfremstilling, mindre produktionsvirksomheder
med få mand i værkstedet og til store
virksomheder, der arbejder med datterselskaber overalt i verden.

Med WeldEye har man alle oplysninger ved hånden med et tryk på en
knap. Softwaren administrerer alt fra
engineering, certifikater for svejserens
kvalifikationer, svejseprocedurer og
NDT-testresultater. Og man får holdt
de samlede omkostninger nede ved at
reducere behovet for manuel rapportering. Alt sammen sikrer det, at man
kan udføre dokumentationen op til
70% hurtigere.

Minimer risikoen for
menneskelige fejl
Lige som andre brancher står svejsevirksomhederne over for alvorlige
omkostningsmæssige udfordringer.
Lovgivningsmæssige ændringer og
strenge standarder, nye konkurrenter
og løsningsorienterede kunder tvinger
virksomhederne til at se på deres arbejdsprocesser med nye øjne - helt ned
i den mindste detalje, og intet tyder på,
at området ikke fortsat vil udvikle sig.

Øget gennemsigtighed kan
aflæses på bundlinjen
Med realtidsindsigt i svejsernes
præstation og status for projekterne
og en 100 % sporbar overholdelse af
specifikationerne for svejseproceduren
er det lettere at reducere omkostningerne, forbedre ydelsen og gennemføre kvalitetskontrol. Ud over at sikre
fuld sporbarhed fungerer WeldEye

Det generelle ønske er forenkling - med
det ydmyge krav, der retter sig mod
konkurrencekraft. Det gælder om at
undgå fejl, samt spare tid og penge.
For at kunne overholde kravene til dokumentation er produktionsafdelingen
nødt til at holde styr på, hvilke opgaver,
der er udført indtil nu, hvilke svejseprocedurespecifikationer og parametre der
blev benyttet, hvilken batch svejsetråd
der blev anvendt, og tidspunktet for
svejsningens udførelse. Alt dette skal
registreres løbende, mens arbejdet
skrider frem, så kvalitetskontrollen kan
indsamle oplysningerne og indføre

som kvalitetskontrol, der konstant
følger med i, at internationale svejsestandarder overholdes. Den øgede
gennemsigtighed betyder desuden, at
eventuelle fejl kan opdages tidligere
og udbedres med det samme.
Omkostningerne ved reparation af
en svejsning kan estimeres til ca. kr.
3.000,- pr. meter. Forestil dig en situation, hvor en fejl først bliver opdaget
sent i processen, hvor der allerede er
svejset mange meter – måske hundredvis af meter. Reparationsarbejdet
sætter ikke blot tidsplanen for projektet tilbage, det får også alvorlige økonomiske følger, der måske ikke bare
begrænser sig til ét enkelt projekt.
WeldEye er fremtidssikret og bliver
automatisk opdateret med nye standarder. På den måde er det muligt
at sikre, at arbejdet altid udføres i
overensstemmelse med gældende krav
og internationale standarder.
Der er tale om en universalløsning,
idet softwaren fungerer sammen med
alle fabrikater af svejseudstyr – manuelt eller automatiseret.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Svejsning

Her Marcus Lundberg fra Hammar AB.
Han skriveri dag alle programmer og
er ansvarlig for svejserobotten. Ifølge
Andreas Larsson har en god instruktion fra
Valk Welding gjort ham til virksomhedens
dygtigste robotekspert.

ROBOTSVEJSNING
AF TRAILERRAMMER
Hammar Maskin AB, der er
førende på verdensplan inden
for sidelæssere, anvender i dag
en løsning med robotsvejsning
fra Valk Welding.
Hammer Maskin AB havde behov for
en effektiv svejseløsning til fremstilling
af nogle meget lange trailerrammer,
der er til montering på virksomhedens
sidelæssere.
Valk Welding havde den dokumenterede erfaring, som Hammer efterspurgte, med robotsvejsning af store
trailere.
Valk Welding fik herefter opgaven
med at lave løsningen, som i dag bliver anvendt til robotsvejsning af Hammers 17 meter lange trailerrammer.
Det sker på et YX-RL-FHNM svejserobotsystem med en 2-akset køreskinne.
Vi kan nu svejse trailerrammerne
langt hurtigere og med lavere
omkostninger, fremhæver
Fabrikant Bengt Olof Hammer.
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Sidelæssere er selvlæssende trailere,
hvor containere kan læsses på og aflæsses fra en trailer. Den første model,
der er udviklet af Bengt Olof Hammar
i 1974, var en succes i forsvaret og
til offshore- og onshore-industrien. En
chauffør var i stand til at læsse og
aflæsse en container uden behov for

en kran. ”I dag eksporterer vi vores
Hammar-lift til 115 lande med Australien som vores vigtigste eksportmarked. Ved at fokusere på ét produkt,
Hammer-liften, tilstræber vi at være verdens bedste”, fortæller virksomhedens
grundlægger med stor entusiasme.

Produktion af
trailerrammer flyttes tilbage
Projektleder Andreas Larsson, der
stod for robotprojektet, siger: “Hidtil
har vi kun svejset de mindre komponenter til kransystemet ved hjælp af
svejserobotter. Det gik udmærket, og
vi ville gerne tage endnu et skridt.
Indtil for nylig fik vi færdigproduceret
trailerrammerne i Australien, som er
vores største eksportmarked. Men vi
ønskede at svejse dem i Sverige, og
det skulle være både hurtigere og billigere. Det indebar, at vi skulle være
i stand til at svejse trailerrammerne
komplet ved hjælp af én svejserobot i
én arbejdsgang”.
Ifølge Andreas Larsson havde de
kontakt til flere mulige leverandør.
Men det afgørende var, om de
havde referencer inden for robotsvejsning af trailere. Det var så her
Valk Welding kom ind i billedet,
blandt andet med leverancer af svejserobotter til flere store europæiske
trailerproducenter.

”Jeg tog straks kontakt, og der blev
aftalt et møde med dem i Alblasserdam”, siger Bengt Olof Hammar.
Andreas Larsson tilføjer, at de her fik
demonstreret, hvordan svejserobotsystemerne er bygget op. Efterfølgende
gik turen til Van Hool. Det er en af
verdens største producenter af busser
og entreprenørbiler med 24 svejserobotsystemer fra Valk Welding i drift.
Offline-programmering med DTPS var
nyt for Hammars ansatte. “Programme-

ring med dette system er meget nemmere og hurtigere end, hvad vi tidligere var vant til. Ser vi på Valk Welding
søgesystem, så kræver længere tid til
at lokalisere og følge svejsesømmen.
Men det sikrer, at svejseprogrammet
om nødvendigt rettes, og at svejserobotten præcist følger svejsesømmen”,
siger Andreas Larsson.
BLY

Svejsning

KVALIFIKATIONER FOR
SVEJSEINSPEKTØRER
I FORBINDELSE MED
VISUEL KONTROL
Det synes af og til som om Visuel Kontrol (VT) af svejsesamlinger lider den samme skæbne som
rengøring – det bliver egentlig først rigtig bemærket, hvis det aktuelt har vist sig, at det ikke er
blevet udført godt nok!!

Af M.SC. Eng. IWE Peter
Krabbe-Christensen, FORCE
Technology, Afdelingen
for trykbærende anlæg og
svejseteknik
Visuel kontrol har ofte ikke tilstrækkelig fokus fra svejseværksteder og bygherrers side i forhold til den betydning, som denne form for inspektion
faktisk har. Visuel kontrol er gennemgående undervurderet i forhold til de
egentlige instrumentelle NDT metoder
såsom MT, PT, UT og RT.
Visuel kontrol anvendes for alle
svejsninger i stålkonstruktioner og
trykbærende anlæg, hvor de svejste
samlinger og emner har styrkemæssig betydning f.eks. 100% efter EN
1090-2.
Værdien eller effekten af denne
metode bliver ofte undervurderet. Ud
over at den verificerer, at svejsninger
faktisk er udført! -og på de rigtige
positioner i en konstruktion og med
de rigtige dimensioner (halsmål (amål) /tykkelse og længder), kan den
give en kvalificeret, erfaren inspektør uvurderlig viden om årsager til
fundne svejsefejl. Det kan ikke mindst
indikere, at aftalt anvendt svejseprocedure ikke er fulgt eller ikke fungerer
tilfredsstillende. Overflade, form
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af svejsning og type, størrelse og
fordeling af svejsefejl kan her give
informationer til konstruktiv brug ved
justering af svejseprocesser.

resultat. EN 1090-2 kræver certificering af NDT inspektører (MT, UT, PT,
RT) efter EN ISO 9712, men IKKE for
VT inspektører.

En af de centrale aktiviteter i denne
forbindelse er vurdering af dybde
af sidekærve, som er væsentlig for
udmattelsesbelastede konstruktioner.

For PED standard for trykbærende
rørledninger EN 13480-5 kræves:
100 % VT, samt at fabrikanten skal
verificere, at alt prøvningspersonel er
kvalificeret til opgaven. Her forlanges specifikt, at VT skal udføres og
vurderes af en person med tilstrækkelig viden og erfaring med relevante
standarder og specifikationer. EN
13480-5 kræver IKKE, at VT inspektøren er certificeret efter EN ISO 9712
som i øvrigt er krævet for MT, PT, UT
og RT.

Visuel kontrol som del af
inspektionsstrategien
Inspektionsfilosofien i Eurocode 3
stålfabrikations standard EN 1090-2
er baseret på, at den løbende visuelle kontrol udføres 100% - egentlig
NDT som MT og UT for det meste kun
i mindre omfang, og dette først EFTER
udførelse af VT med tilfredsstillende

Svejsning
For PED standard for trykbeholdere
EN 13445-5 kræves: 100% VT, og
at VT inspektør skal være kvalificeret.
Men der er ikke krav om, at vedkommende skal være certificeret, hvilket
ellers kræves for NDT inspektører til
MT, PT, UT og RT efter EN ISO 9712.
For PED standard for kraftværkskedler EN 12952-6 kræves: 100% VT,
og at VT inspektøren er erfaren med
tilstrækkelig viden om svejseteknikker,
samt at vedkommende har fuld forståelse af EN 12952-6, så vedkommende kan identificere og fortolke svejse
fejl/indikationer, der kan forekomme
på overfladen af svejsninger og ved
varmepåvirket zone. Der kræves IKKE
certificering efter EN ISO 9712, som
ellers kræves for MT, PT, UT og RT.
For ikke- EN standarder kan
eksempelvis nævnes:
Vedrørende DNVGL C401. Det er
et krav, at værkstedsinspektører
skal være kvalificerede og kunne
dokumentere deres kompetencer.

Yderligere VT skal udføres af kvalificeret personel. Og kvalifikationerne
skal dokumenteres af værksted /
contractor. NDT operatører skal dog
certificeres.
Vedrørende AWS D1.1 Structural
Welding Code – Steel. Her er det et
krav, at inspektører skal være kvalificerede med dokumenteret baggrund.
Denne kan være en certificering efter
AWS QC1 Standard for AWS Certification of Welding Inspectors eller
tilsvarende fra Canadian Standard
Association - Certification of welding
Inspectors. Der tillades som alternativ til en egentlig certificering, at en
person, som ved uddannelse og/eller
erfaring indenfor ”metals fabrication, inspection and testing” udfører
inspektionsarbejdet.
Yderligere kræves en synsprøve hvert
tredje år. Anerkendelsen gælder principielt uendeligt forudsat, at inspektøren forbliver aktiv med inspektion af
svejste konstruktioner.

Kvalificering af visuel kontrol
inspektører
Som man kan se, lægges der generelt op til, at contractor/værksted selv
udnævner og vurderer en VT inspektørs kvalifikationer, lige som der i
nogle tilfælde også vil blive krævet
en form for dokumentation.
Men hvad med kvalifikationer for
kundens/ konstruktørens/rådgiverens
egne inspektører eller en tredjeparts
inspektør?
Det skal bemærkes, at nogle firmaog branchestandarder faktisk forlanger certificerede VT inspektører.
Det er egentlig påfaldende, at der
ved den mest udbredte inspektionsart
(VT 100%) i dag ikke kræves formelt
certificeret i EN regi, når der er krav
om certificering af de metoder, som
hyppigt anvendes ved stikprøvekontroller. NDT operatørcertifikaterne har
oven i købet en begrænset gyldighedsperiode til recertificering.

ONE STOP svejse-shopping hos Løwener
Hos Løwener har vi et bredt udvalg af svejsemaskiner, udstyr og tilbehør

HUSK - vi er lagerførende i de gængse tilsatsmaterialer og specialvarer kan hjemtages.
For mere information kontakt Søren Møller på mobil nr. 81 880 984 eller smo@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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Svejsning
Det synes endda mere påfaldende,
når alle de ovennævnte fabrikationsstandarder ufravigeligt forlanger certificerede svejsere til alle lastbærende
svejsninger, uanset konstruktionstype
eller risikoniveau.

den løbende og mest omfattende inspektion med vurdering af svejsekvalitet i forhold til aktuelle acceptkrav.
Formelt set er det 100% af svejsningerne i bærende konstruktioner og
trykbærende anlæg.

Det er muligt at blive certificeret til
Visuel Kontrol af svejsninger efter samme skematype som for de
egentlige NDT metoder. Der findes
kurser med afsluttende eksamen i
dette. I Danmark afholdes kurserne af
FORCE Technology. I den forbindelse kræves også en synsprøve med
vurdering af farvesans.

Der kan derfor godt være en noget
forskellig tilgang til vurdering af erfaring og kvalifikationer i forbindelse
med udnævnelsen af en person, der
skal udføre firmaets visuelle kontrol
af svejsekvalitet. Denne person kan
i mange tilfælde være ret alene med
opgaven, og derfor have vanskeligheder med at ”lægge niveauet”
kontinuerligt.

Grunden til synsprøven er, at det
kræver et godt skarpt syn at erkende
små skarpe fine revnelignende overfladefejl som f.eks. koldrevner. (De
mindste svejsefejl, som tolkes ind i
EN ISO 5817, kan lige akkurat ses
med 10x forstørrelse i lup). Endvidere
indgår farvevurdering (brunt/blåt) i
vurderingen af visse svejsninger med
baggasdækning af austenitisk stål.
Et ensartet niveau for bedømmelse af
svejsninger kan bedre tilstræbes efter
en ”hands-on” træning i at vurdere
svejse kvaliteter efter standard for
acceptgrænser for geometriske svejsefejl/imperfektioner efter EN ISO
5817. Denne træning skal have et
praktisk indhold for at have værdi.
Endvidere er det væsentligt at en VT
inspektør er fortrolig med læsning af
konstruktions/svejsetegninger og har
et passende kendskab til svejseprocesserne så den vigtige kontrol før
svejsning - og under svejsning også
kan udføres meningsfyldt.
Svejsekoordinatorens
vurdering
I virksomheder med værksteder eller
byggepladser, hvor der kræves en
svejsekoordinator (EN ISO 3834 og
EN 1090 samt PED verdenen), er det
formelt svejsekoordinatorens ansvar,
at der udføres Visuel Kontrol (VT) af
svejsninger – af en person med kvalificeret baggrund. Dette fremgår af
EN ISO 14731 (Svejsekoordinationopgaver og ansvarsforhold).
Det er således svejsekoordinatoren
eller anden virksomhedsledelse, som
udnævner den person, som udfører
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Konsekvenser af variation af
bedømmelsesniveauer
I forskellige brancher med forskellige materialer og dimensioner vil
der være forskellige fokusområder
for svejsekvalitet. Men der anvendes
generelt EN ISO 5817 standarden
som acceptgrundlag.
Selvom svejsekvalitetsstandarden EN
ISO 5817 angiver konkrete acceptgrænser for fejl eller ”imperfektioner”
i svejsninger, skal der i virkelighedens
verden en del øvelse til for at gennemføre en klassifikation af svejsefejls
niveau i praksis og under tidspres.
Dette kræver en hel del erfaring og
absolut helst en svejsehåndværksmæssig baggrund for en effektiv
vurdering. Svejsekvalitetsstandarden
EN ISO 5817 angiver 3 forskellige
objektive acceptniveauer (B, C og
D) som ”filterniveauer” for 3 fabrikationskvaliteter for svejsninger, som
specificeres af konstruktører ud fra
sikkerhedsmæssige og økonomiske
overvejelser.
Disse ”filterniveauer” udmøntes i
kontrakt krav, hvor der tales om opfyldelse/ikke opfyldelse. Og uoverensstemmelser kan (som regel - vil) få
væsentlige økonomiske og terminsmæssige konsekvenser - ud over
usikkerheden omkring den aktuelle
konstruktions sikkerhedsniveau.
I en tid, hvor der desværre bliver
færre svejseuddannede med praktisk
erfaring, er der en risiko for, at der
vil opstå flere uoverensstemmelser
omkring tolkning af observeret kvalitetsniveau mellem forskellige svejsein-

spektører, fabrikanter og rådgivere.
For konstruktioner, som er svejst i
udlandet, kan dette i særdeleshed
give vanskeligheder for inspektører
og rådgivere, som skal vurdere eller
aftage svejste konstruktioner - til
skade for bygherren. Det er desværre
set en hel del gange!
Svejse/stålbranchen bør
overveje certificering af Visuel
Kontrol af svejsninger
Et krav eller branchekonsensus om
anvendelse af en formel ”hands-on”
træning og prøveaflæggelse i forhold
til vurdering af svejsefejl og acceptkriterier for VT inspektører, vil medvirke
til at sikre en ensartet bedømmelse af
svejsninger i forhold til specificerede
acceptkriterier, hvilket igen vil være til
gavn for værksteder, entreprenører,
rådgivere og inspektører. Tilsvarende
vil det være til gavn for konstruktionernes sikkerhed (ikke for lavt
kvalitetsniveau) og økonomi /leveringstid (ikke unødigt højt kvalitetsniveau). Certifikationsordningen findes
allerede, og den fungerer.

Svejsning

MAXIMER DIN KOMFORTZONE
Få maksimal sikkerhed og komfort med Gamma GTH3 svejseåndedrætsværn. Designet til alle former for
lysbuesvejsning, skæring, slibning, mejsling og inspektion, Gamma GTH3 tilbyder maksimal beskyttelse for
dine luftveje og sikrer dit helbred på langt sigt. XFA modellen er forsynet med 70 lumen LED arbejdslys og
sætter ny standard for sikkerhed og komfort for dit liv som svejser.
Sikkerhed og komfort til dit liv som svejser.

www.kemppi.com

And you know.
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Svejsning

CALLING EUROPEAN WELDING
INNOVATORS TO SUPPORT THE
WELDGALAXY PLATFORM AND
RECEIVE UP TO €100,000 PLUS
A MENTORING PROGRAM
The WeldGalaxy project, funded under the Horizon 2020 EU research and
innovation funding program, hopes to
boost the welding industry by creating
an online B2B marketplace that aims to
make the European arc welding sector
more competitive. The project will also
provide financial support to SMEs and
Mid-Caps to develop innovative arc
welding products and services via
the launch of two Open Innovation
Calls (OICs). A total of €2.5 million in
equity-free funding will be allocated
to fund 25 pilot projects.The WeldGalaxy consortium is launching its first
open call. Ten pilots will be selected to
develop innovative technologies in the
field of arc welding and become the
first platform beta-testers.
Arc welding is a mature and wellestablished industrial technology with
extensive involvement in almost any
type of manufacturing. Yet, significant
improvements in terms of costs, efficiency, health, environmental impact
and innovation capability can still be
reached and fostered, if a dynamic
knowledge management platform with
an innovative evolving database integrated with smart function analytics
and artificial intelligence (AI) is used.
WeldGalaxy is a collaborative
initiative supported by the European
Commission.
An alpha version of the WeldGalaxy platform has already
been set up. The platform incorpora-
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tes a Knowledge Based Engineering
(KBE) tool which relies on the TWI
legacy data to streamline equipment
selection process for end-users, and
allows ‘plug and produce’ digital
manufacturing of the right equipment
to specified customers’/end-users’
requirements and regulatory compliance. By capturing product and
process knowledge, businesses are
able to rapidly develop products. This
knowledge based engineering system
allows both designers/manufacturers
and end-users to visualize and analyses the design process with the help
of simulation tools and life-cycle cost
analysis. The platform will connect the
European welding industry to a digital
single market using Distributed Ledger
technology (DLT) to allow updates to
be implemented from across the array
of users.
In addition, WeldGalaxy intends to
encourage technological progress
by organizing two innovation
open calls in order to select and
fund European innovators working on
efficient and cost-effective arc welding
methods. Innovation can be achieved in equipment and consumables
development as well as in welding
processes.
The application phase will
close on 29 May 2020
Proposals can be submitted by single
applicants or consortia of two or more
organizations provided they include
at least one Manufacturing SME or

Mid-Cap. The types of organizations
expected to apply are as follows:
•

•

•

•

Arc welding equipment and consumable suppliers: Manufacturing
SMEs and Mid-Caps that provide
welding equipment, consumables
or technology
Technology suppliers and/or
system integrators: SMEs and
Mid-Caps that can offer additional application(s) or service(s)
End users: SMEs and Mid-Caps
that use arc welding to join
materials in their manufacturing
process
Research/non-industrial legal
entities (research centres, universities, competence centres) that
can provide innovative solutions
to improve the WeldGalaxy
platform in co-operation with the
WeldGalaxy partners

The successful applicants will have
access to a wide range of benefits
including, in particular:
•
•
•
•

•

€100,000 of equity-free funding
to further develop their solution
Access to a network of private
investors
Technical mentoring from TWI
experts
Business support from FundingBox, a member of the WeldGalaxy consortium
A free WeldGalaxy account

Online application is available on the
WeldGalaxy Open Call website:
weldgalaxy-opencall.fundingbox.com

Svejsning

Digitalisering – læring hvor og
hvornår det passer dig
Vil du tage din NDT-uddannelse til nye højder? Med udgangspunkt
i Blended Learning vil vi for fremtiden tilbyde et bredt spektrum af
læringsmuligheder for at imødese dit behov.
Med vores fremtidige kursusprogram tilbyder vi dig følgende
digitale læringsformer:
• Fleksibel undervisning

• On the job training

– kombination af e-læring og kurser i undervisningslokaler

• Løbende repetition

– e-læringslicenser til brug i det daglige arbejde

• Back office support

– e-læringsmoduler som repetition i det daglige arbejde

• Videoforelæsninger

– tilgang til specialister via live chat, telefon eller skype

• Augmented Reality og Virtual Reality

– bibliotek og live-streaming af udvalgte kursuslektioner

– kobling af arbejdsplads og undervisningslokale

• Digitale håndbøger
– søgbare lærebøger, hvor al teori kun er et tastetryk væk

Find tid og sted for afholdelse af kurser og tilmeld dig online på
forcetechnology.com/NDT-kurser
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Svejsning

Det sker:

Bemærk at alle de tidligere nævnte
virksomhedsbesøg, konferencer, messer
med videre ikke er taget med i dette
nummer af SVEJSNING i lyset af
den aktuelle sundhedskrise med flere
udskydelser eller aflysninger.

November
20. november 2020
DSN’s årlige julebanko.
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Udgiver: Dansk Svejse- og NDT-forening
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Birthe Lyngsø
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Tlf. 51 50 67 17.
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SVEJSE- OG NDT-SEMINAR
PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
ER UDSKUDT TIL
1. OG 2. JUNI 2021
Covid-19 og de deraf afledte restriktioner har betydet, at årets svejse- og
NDT-seminar på Hotel Koldingfjord
er blevet udskudt til 1. og 2. juni
2021.
Vi glæder os til at møde jer til næste
år og få lejlighed til at præsentere et
program, som ud over de præsenterede indlæg, ventes udbygget/ opdateret, så det afspejler de temaer,
som får særlig relevans for svejse- og
NDT-branchen i 2021.

Kom og hør om blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svejsning med mobile robotter
Structural welds with fiber lasers
Nyt på standardiseringsområdet
Digitalisering inden for svejsning
Phased array cases
Additive Manufacturing / 3D-print
Structural Health monitoring of
offshore platforms
Bygning af de nyeste megabroer
Udmattelsesbrud – mekanismer,
prædiktion og forebyggelse
Digitalisering af svejsepas
Augmented reality svejsning i forbindelse med uddannelse af svejsere
NDT under internationale militæroperationer
Træning af medarbejdere i kvalitetsforståelse i Danmark og Kina

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

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

Svejse- og NDT-foreningens
bestyrelse:
Formand Steen Ussing, COWI A/S
Torben Henriksen, Kemppi A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta A/S
Poul B Petersen, NSK A/S
Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, DTU Byg

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90
E-mail: mail@svejsndt.dk
www.svejsndt.dk

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, COWI A/S
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S

Husk allerede nu
at sætte kryds i
kalenderen ved den
1. og 2. juni 2021

Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Dansk Svejse- og NDT-forening er medlem
af IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer af Dansk Svejse- og NDT-forening
hver anden måned.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2020

Deadline er fire uger før udgivelse.

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING

3

16. juni

18. maj

Stålkonstruktioner

4

31. august

3. august

Svejsning - materialer

er kun tilladt efter aftale med redaktøren

5

30. oktober

30. september

360 grader rundt om svejseindustrien
Processer – metoder – miljø - uddannelse

6

16. december

18. november

Svejsning og NDT
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og med kildeangivelse.

Svejsning

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I DSN
Bemærk at årets
generalforsamling bliver
gennemført som Skype-møde.
Generalforsamlingen bliver
holdt tirsdag den 9. juni kl.
15:30
Grundet den nuværende Covid-19
situation har bestyrelsen for DSN
besluttet, at den årlige, ordinære generalforsamling bliver afholdt som Skypemøde. Ønsker du at deltage, bedes
du give foreningens sekretariat besked
om dette på mail@svejsndt.dk senest
tirsdag den 2. juni 2020. Man vil
herefter modtage en Outlook-invitation.
Til orientering forudsætter deltagelsen
i Skype-mødet, at man har installeret
Skype for Business.

Dagsorden:
1. Formandens beretning for det
forløbne år
2. DSN’s regnskab for 2019 og
DSN’s budget for 2020
3. Fastsættelse af medlemskontingenter for 2021
4. Eventuelle forslag fra medlemmer
Forslag skal være sendt til
mail@svejsndt.dk senest 26. maj
2020
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
3 medlemmer er på valg og villige til genvalg. Andre kandidater
er velkomne, og I bedes i så fald
at melde jeres kandidatur på
mail@svejsndt.dk senest 26. maj
2020
6. Eventuelt
Steen Ussing, formand
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BRUG OS!

VÆLG EN LEVERANDØR
DER DÆKKER ALT TIL
DINE SVEJSEOPGAVER
Hos Lemvigh-Müller finder du Böhler Weldings alsidige program af svejsemaskiner i topkvalitet samt alt andet til svejsning og efterbehandling. Og
så kan du trække på vores erfarne svejsespecialister (IWS), der hjælper dig
med enhver svejseudfordring.
Stærke svejsefordele til dig
• One stop shopping – vi har alt til svejsning, produktion og service
• Topkvalificerede Force-uddannede svejsespecialister. Vi kommer til dig
• Eneste danske Böhler Welding-partner med fuldt program
indenfor maskiner, tilsats, lodning, pålægning og tilbehør

Ring 3695 6308 for
demo eller sparring

