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Svejsning

Udfordringer i markedet 
skaber ny teknologi

For mere end 10 år siden 
blev vi ramt af finanskrisen, 
hvor den globale økonomi 
udfordrede metalindustrien 
med et pludseligt og voldsomt 
fald i markedet.

Nu er det Corona-pandemien, der 
udfordrer os. Resultatet er, at vi igen 
på kort tid skal omstille os til usikker-
hed i markedet og et fald i omsæt-
ning, blot for at skulle op i gear igen. 
Det er et kedeligt scenarie at skulle 
forholde sig til, både for ansatte 
der oplever utryghed i jobbet og for 
virksomhedsejere, der skal balancere 
dilemmaet mellem økonomi og fast-
holdelse af dygtige medarbejdere.

For nylig delte Migatronic en analyse 
af udviklingen i antal medarbejdere 
i forhold til omsætning, og denne 
klargjorde, at dansk industri har lært 
af finanskrisen. Nemlig fordi omsæt-
ningen over de sidste 10 år er øget 
med ca. 40%, men på baggrund af 
stort set samme antal medarbejdere. 

Den udvikling skal fortsætte for at 
sikre vores konkurrencekraft og deri-
gennem vores velfærdssamfund samt 
et godt og trykt arbejdsmarked.

Heldigvis går udviklingen indenfor 
teknologi og automation stærkt. En 
mulighed der er kommet til siden 
finanskrisen, er introduktionen af kol-
laborative robotter.

I 2016 introducere Migatronic som en 
af de første, en kollaborativ svejsero-
botløsning. Det blev muligt for svejser 
og robot at samarbejde direkte om 
svejsopgaven. Den er let at program-
mere og rimelig i indkøb, og flyttede 

derfor grænsen for, hvornår det er 
rentabelt at investere i robotsvejs-
ning. Sidegevinsten er, at svejserens 
kompetencer udnyttes bedre. Han 
skal blot indkøre de første emner selv, 
hvorefter andre kan fortsætte produk-
tionen. Derudover sikrer den repeter-
bar kvalitet og et bedre arbejdsmiljø.

Første udgave af den kollaborative 
robot var begrænset til en enkel svej-
semaskine med simpelt i/o interface 
med robotten. I dag kan man få 
løsninger med fuldt digitalt interface 
til high-end svejsemaskiner og funktio-
ner som pendling, robot på linje-
føring, kombination med rundsøm, 
hæftesvejs, off-set af programmer og 
meget mere.

De kollaborative robotter har øget 
mængden af robotter i metalindustri-
en og er samtidig en god mulighed 
for, at SMV´er kan afprøve, om en 
robot kan være vejen frem for dem.

Cobots overfor 
industrirobotter
De kollaborative robotter er ikke 
umiddelbart tænkt til high-volumen 
produktion eller til svejsning med høj 
intermittens og heavy duty. Her egner 
traditionelle industrirobotter sig bedst. 
Men konkurrencen fra kollaborative 
robotter har skubbet på udviklingen 
af industrirobotter, hvor f.eks. bru-
gerfladen er blevet væsentligt mere 
intuitiv.

Anvendeligheden af industrirobotter 
øges gennem udvikling af software 
og add-on features. Robotterne kan 
offline-programmeres med op til flere 
eksterne akser, fugesøgning og fuge-
følgning, hvilket sikrer højere oppetid 
på robotanlægget. Det forbedrer ROI 
og flytter grænsen for, hvornår det er 
rationelt at investere i automatisering.

Industrirobotter kan anvendes i kom-
plekse specialanlæg, men ofte kan 
en standardløsning også gøre det. 
De har været på markedet i mange 
år, og har været dømt ude. Men i 
kraft af et større udbud af forskellige 
varianter sammen med nye features, 
er de fortsat populære.
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Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamen for 
hvert modul: 

IWS Svejsespecialist (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4

IWT Svejsetekniker (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant teknisk uddannelse, EQF niveau 5

IWE Svejseingeniør (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant ingeniørmæssig uddannelse,
EQF niveau 6

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI Svejseinspektør (2 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4

Tilmeld dig online på forcetechnology.com/svejsekurser 
eller kontakt Ann Strandberg på asla@force.dk for  
yderligere information.

forcetechnology.dk  
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Opkvalificer din viden: 
IWI - IWS - IWT - IWE

I EN-standarderne stilles der krav til at en kvalificeret  
svejsekoordinator er tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og 
IWE-uddannelserne giver dig kompetence til at virke som  
svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731

Kurser  
under COVID-19
Vi har indført en række  

foranstaltninger, som sikrer 
at vi fortsat kan afholde 

kurser indenfor rammerne 
af myndighedernes 

anbefalinger
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Til slut vil jeg gerne nævne, at også 
halvautomatiske standardløsnin-
ger som langsøms automater og 
rundsøms automater skal med i 
betragtning, når der skal investeres 
i automation i metalindustrien. De 
holder nemlig stadig.

Det er svært at spå om, hvad det 
næste bump på vejen bliver. Men lad 
os indtil da hjælpe hinanden med at 
være omstillingsparate, når det gæl-
der rationalisering og effektivisering 
af metalproduktionen.

 Det er fuldt forståeligt, at teknologien 
kan virke uoverskuelig. Men automa-
tionsbranchen er klar til at hjælpe. 
ROI-beregning fokuserer oftest på 

de umiddelbare gevinster. Man skal 
dog ikke glemme de indirekte: Bedre 
udnyttelse af svejsespecialister, bedre 
arbejdsmiljø, fleksibilitet, grønne be-
sparelser, ensartet kvalitet og dermed 
færre reklamationer, forbedret intern 
logistik m.m. Al erfaring viser, at de, 
der også tør investere på et strate-
gisk grundlag, indløser store ekstra 
gevinster.

Og de virksomheder, der står bedst 
rustet på den lange bane, er virk-
somheder, der udfordrer teknologien. 
Vent ikke på at der bliver tid. Tiden 
får du først, når du har automatiseret. 

Af Salgsdirektør Claus Pagh, Migatronic 
Automation.

Linde is a company name used by Linde plc and its affiliates. The Linde logo, Linde word and MISON are trademarks or registered trademarks 
of Linde plc or its affiliates. Copyright © 2020. Linde plc.

Making our world more productive

www.linde-gas.dk/mison

Beskyt svejseren!
Lad MISON® fjerne skadelig ozon 
Kun MISON® beskyttelsesgasser fra Linde (tidligere AGA) er udviklet for at beskytte svejseren. 
MISON reducerer ozondannelse ved svejsning, så svejseren kan undgå skadelige og ubehagelige 
symptomer. MISON beskyttelsesgasser findes i mange blandinger, til alle dine svejseprocesser. 
Alle har de én egenskab til fælles, nemlig at de kan reducere ozon-udslippet.  

Linde fejrer 40 år med MISON beskyttelsesgasser – stadig de eneste gasser på markedet, der er 
udviklet til at beskytte svejseren mod skadelig ozon.

Kontakt markedschef Lars Larsen på tlf. 4054 9912 eller e-mail lars.larsen@linde.com for mere 
information.

Her en kollaborativ svejserobot i form af Cowelder. Den har to arbejdsstationer med afskærmning imellem. Svejseren kan let afmontere 
Det færdige emne og lægge et nyt i fiksturen.
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Hvad nu hvis man kunne 
installere sensorer på kritiske 
stålkomponenter og derved 
slippe for at skulle udføre 
inspektion – og hvad hvis der 
samtidig blev lavet automatisk 
evaluering af de data, som 
sensorerne opsamlede, 
således at man altid havde en 
opdateret tilstandsvurdering af 
sine komponenter. Og i tillæg 
til dette, kan man forestille 
sig at komponenten kunne få 
en digital tvilling, som altid 
ville blive opdateret med de 
data input, som kommer fra 
sensoren.

Af Project Manager Mikael 
Fuglsang, FORCE Technology

Stort potentiale i at 
effektivisere monitorering og 
tilstandsovervågning
Muligheden er faktisk ikke så fjernt 
fra virkeligheden, som man skulle 
tro. Og der er et stort potentiale 

i at effektivisere monitering og til-
standsovervågning. Vores fokus er at 
gøre vores verden mere bæredygtig 
og sikker ved at skabe banebryden-
de teknologiske forandringer, ved at 
nytænke, og ved at udvikle udstyr og 
services til dansk industri. 

Dette udmønter sig bl.a. i, at vi hos 
FORCE Technology arbejder for, 
at virksomheder skal kunne udnytte 
strukturer og komponenter maksimalt, 
og dermed først udskifte de kritiske 
komponenter i anlægget, når de er 
udtjente. 

Et af de områder, hvor vi ser mulig-
hed for at effektivisere virksomheder-
nes processer, er monitorering og 
tilstandsovervågning. Med de rigtige 
sensorer, netværksforbindelse og 
online evaluering kan vi automatisere 
monitoreringen og dermed give et 
mere detaljeret billede af, hvordan 
kritiske komponenter er påvirket af 
den funktion og det fysiske miljø, de 
befinder sig i.

Plaster måler korrosion 
på funktionskritiske 
stålkonstruktioner
Gennem de seneste to år har vi 
arbejdet med intelligent monitorering 
i regi af resultatkontraktprojektet 
”Intelligent monitering af funktionskri-
tiske stålkonstruktioner (iMON)”, et 
projekt, der var støttet af Styrelsen for 
Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Det var i forbindelse med dette 
projekt, idéen om en ny sensor til mo-
nitorering udsprang. De indledende 
forsøg er gennemført for at se på 
principperne for en ny sensortype til 
at måle korrosion i et større område 
fremfor at benytte sig af enkelte 
punktmålinger. Vi er kommet frem til 
et koncept, som vi kalder UT-patch. 

Vi benytter ultralyd til at måle godstyk-
kelsen af hele stålkomponenten, og 
målet er at opnå samme opløsning 
som ved inspektion. UT-patch skal være 
fleksibelt, og det fungerer lidt som at 
sætte et plaster på hele måleområdet. 

AUTOMATISK MONITORERING AF 
KRITISKE STÅLKOMPONENTER

Programmer CoWelder 
direkte på robotten med  
Miga Smart Tool
Med den nye programmeringsenhed, Miga Smart Tool til 
den kollaborative svejserobot CoWelder, kan operatøren 
programmere svejsebaner og bevægelser direkte på 
robotten uden at bruge skærmen/programmeringsenheden. 
Operatøren slipper derfor for at bevæge sig frem og tilbage 
mellem skærm og robot.

Nemt og hurtigt
Med programmeringsknapperne på robottens flange 
indsætter operatøren en eller flere svejsepunkter og 
bevægelser. Det gør det både væsentlig nemmere og 
hurtigere at programmere alle slags svejsninger, og du kan 
spare dyrebar tid i svejseproduktionen.

3 funktionsknapper

- Free drive 
- Tråd: tilbageføring 

- Tråd: fremføring

3 programmeringsknapper

- Luftpunkt 
- Punkt til linear bane 

- Punkt til cirkulær bane

1 status lysdiode

Miga Smart Tool  
kan eftermonteres på 

alle CoWeldere og 
er kompatibelt 

med UR Caps

N Y H E D

Forsøgsopstillingen for UT-patch, drevet af P-scan Stack.

about:blank
about:blank
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Med en kommende videreudvikling af 
sensoren bliver den endnu mere flek-
sibel og dermed lettere at montere. 
Den skal være så fleksibel, at den let 
kan monteres på kritiske positioner 
på anlægget, mens den på samme 
tid skal være robust nok til at kunne 
sidde i flere år i det krævende miljø.

Avanceret ultralydsteknik 
giver en meget høj opløsning
For at gøre sensoren prismæssigt kon-
kurrencedygtig har vi arbejdet med 
at reducere antallet af ultralydsprober 
i plastret. Det giver dog en dårligere 
opløsning end ved almindelig inspek-
tion. Men det kompenserer vi for med 
avanceret ultralydsteknik. 

Vi benytter metoden ”full matrix 
capture”, hvor ét element i proben 
sender lyd ind i materialet, mens alle 
andre elementer ”lytter” og modtager 
de ekkoer, som kommer på bag-
grund af den udsendte ultralyd. Ved 
at kende den præcise placering af 
modtagerne i forhold til afsenderne, 
kan positionen af ekkoerne beregnes 
meget præcist, fordi de er opfanget 
af flere sensorer. 

Nu kan tilstanden af den indvendige 
overflade udregnes med en højere 
opløsning, end afstanden mellem pro-
berne i plastret ellers ville indikere.

Vi har i de indledende forsøg med UT-
patch fokuseret på tykkelsesmåling af 
stålkomponenten, og dermed på kor-
rosion og erosion. Eftersom ”full matrix 
capture” bliver brugt som en avanceret 
phased array inspektion til at detektere 
og udmåle revner og andre volumetri-
ske defekter, så vi forventer også, at 
UT-Patch vil kunne detektere og udmåle 
revner. Det skal selvfølgelig eftervises 
gennem yderligere forsøg.

UT-Patch giver vished for, om 
komponenten stadig er sikker 
at anvende eller skal udskiftes
Idéen med UT-Patch er, at det kan 
være et supplement til inspektion, og 
i nogle tilfælde helt erstatte periodisk 
inspektion. UT-Patch kan monteres ved 
installation af nye komponenter. Så 
behøver man f.eks. ikke at fjerne isole-
ringen for at lave inspektion fremover. 

Det kan også monteres på kompo-
nenter, hvor der i forvejen er fundet 

revner, eller på områder med korrosi-
on. Her kan der være værdifuld viden 
at hente ved at få lavet udmålinger 
flere gange i døgnet.

Det nye ved UT-patch er, at det måler 
på de faktiske forhold, ligesom hvis 
man ved inspektion har fundet en 
revne. Det er vigtigt at vide, hvor 
meget revnen udvikler sig over tid. 
Med UT-Patch kan man løbende se, 
hvilke påvirkninger, der får den til at 
vokse. Dermed kan man regne på, 
hvor kritisk det er at få den repareret 
her og nu. 

Klassiske løsninger til monitorering 
består som oftest af strain gauges, 
accelerometre eller proces sensorer, 
som måler temperatur, pH osv. Fælles 
for dem er, at de måler på de fysiske 
eller kemiske påvirkninger på struk-
turen, hvilket giver et godt billede af, 
hvilke kræfter, der påvirker strukturen 
eller systemet. Modsat skal  UT-Patch 
give et detaljeret billede af, hvordan 
tilstanden er i præcis det område, den 
dækker.

Det gør det trygt for virksomhedsejer-
ne at vide, at komponenterne stadig 
er sikre at anvende, og samtidig kan 
udnyttes maksimalt.

Virksomheden kan selv 
overvåge korrosionsprocessen
En fordel ved at have hyppige må-
linger på et procesanlæg er, at man 
kan se, hvordan processen i anlæg-
get påvirker korrosionsraten. Virksom-
heden kan derved selv være med til 
at overvåge korrosionsprocessen. 

Med UT-Patch ønsker vi konkret at 
kunne måle på alle de kritiske punk-
ter i anlægget, lige som vi ønsker at 
kunne sende data kontinuerligt. De 
automatiske evalueringsprocesser 
bliver udført på data online. Det gør, 
at virksomheden ikke selv skal være 
ultralydseksperter for at analysere 
data, de får en forsimplet grafisk af-
bildning af tilstanden. Der er adgang 
til alt historik og rå-data, hvis der er 
behov for yderligere analyser.

Brugen af monitorering til at 
digitalisere komponenter og 
begrænse risiko
Det, at have mange data fra en 
komponent, er ikke det samme som, 

at komponenten bliver digital, eller at 
man har mindsket risikoen fuldstæn-
dig for, at noget går galt. 

Monitoreringsdata vil med stor sand-
synlighed kunne bruges til at opklare, 
hvad der gik galt, hvis komponenten 
fejler på en sådan måde, som den 
anvendte overvågning kan registrere.

For at udnytte monitoreringen og den 
mere detaljerede viden om kompo-
nenterne, skal data analyseres og 
kobles til viden om, hvordan påvirk-
ningerne relateres til komponenterne. 
Med automatisk evaluering af data 
som input til risikoværktøjer eller mo-
deller, kan komponenterne digitalise-
res. Data kan også bruges som input 
til en digital tvilling.

Den digitale tvilling af komponen-
ten kan bruges til at fremskrive den 
udvikling, komponenten har oplevet 
til, hvad der må forventes at ske i 
fremtiden. Den kan også bruges til 
at udregne forskellige scenarier, og 
på den måde give en prognose for, 
hvad der vil ske i fremtiden, samt 
hvad man skal forvente af levetid for 
komponenten.

Et projekt, der styrker den 
digitale og mere grønne 
fremtid
Vi arbejder videre med UT-Patch i 
resultatkontraktprojektet ”Fremtidens 
hybride testbed”. 

Målet med aktiviteterne i projektet 
er at kunne koble målingerne fra 
sensoren med modellering. Vi vil 
sammenligne de resultater, som en 
teoretisk modellering for korrosion i 
et korrosivt miljø giver med de målin-
ger, vi får fra sensoren i kontrollerede 
forsøg. 

Ved både at udvikle sensoren og 
vores teoretiske modeller og sam-
menholde det med vores viden om 
korrosion, så kommer den digitale og 
den virkelige verden til at følges ad. 
Og på sigt vil det bidrage til at styrke 
den danske innovations- og konkur-
renceevne.
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Mangel på svejsere på det 
amerikanske marked har de 
seneste år skabt problemer 
for flere skibsværfter. 
Inrotechs fuldautomatiske 
svejserobotter er blevet en 
del af løsningen. Inrotech 
har netop landet deres første 
ordre på det amerikanske 
marked – og så er den 
tilmed den største ordre i 
virksomhedens historie.

Af Philip Toft Halskov

For flere virksomheder har Covid-19 
skabt udfordringer for eksporten. 

Mange aktiviteter er rykket online, 
og særligt rejserestriktioner har gjort 
det svært at drive forretning på den 
anden side af Atlanten. Alligevel er 
det lykkedes Inrotech at lande deres 
største ordre til dato. Og aftalen 
med et af de største skibsværfter i 
Golfen, Halter Marine, har for alvor 
sat strøm til den amerikanske drøm.

Siden 2019 har Inrotech været 
repræsenteret fysisk i USA gennem 
Ralf Kjærgaard Nielsen fra The 
Trade Council. Dette har særligt det 
seneste år været værdifuldt, da det 
ikke har været muligt for Inrotech 
selv at rejse til USA. Både Gert 

Jørgensen og Ralf Kjærgård Nielsen 
er dog enige om, at det generelt er 
en fordel for mindre virksomheder 
at have en lokal repræsentant, som 
kender markedet, og hvordan det 
skal gribes an. 

”Det er min erfaring, at man bliver 
nødt til at være repræsenteret herovre 
for at kunne slå igennem. Man har 
enormt kort tid til at fange amerika-
nernes opmærksomhed, så når den 
mindste mulighed byder sig, gælder 
det om at slå til. Det nytter ikke, at 
man først kan møde op om en må-
ned, hvis kunden vil afholde et møde 
i morgen”, fortæller Ralf Kjærgaard 

DANSKE INROTECH 
INDTAGER USA MED 
REKORDORDRE
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Nielsen, som er Handelsrådgiver på 
det danske generalkonsulat i Hou-
ston. 

Fra 10 testrobotter på Midtfyn 
til rekordordre i Mississippi
Tilbage i 2010 fik en medarbejder 
på Lindøværftet i Odense en idé til at 
bygge nogle robotter, der sidenhen 
har udviklet sig til de svejserobotter, 
som nu er en del af Inrotechs eks-
porteventyr. Ledelsen på Lindø købte 
nemlig idéen, og de ti testrobotter 
blev hurtigt en del af produktionen. 
Derefter begyndte interessen fra 
omverden for alvor at vokse.

Det specielle ved Inrotechs svejse-
robotter er, at de er mobile og kan 
tilsluttes produktionslinjer, hvilket 
erstatter og frigiver svejsemedar-
bejdere til andre kritiske opgaver i 
produktionen. Det gør teknologien 
særlig interessant for det amerikanske 
marked. 

Svejsere er nemlig i høj kurs i USA, 
hvor gennemsnitsalderen på en svej-
searbejder er 56 år. Det forventes, at 
det fremadrettet kun bliver en stadigt 
større udfordring at finde arbejdere til 
svejsning, og det er et stort problem 
for flere skibsværfter, som risikerer at 
miste omsætning. Nogle skibsværfter 
står med muligheden for at fordoble 
deres produktion – hvis de altså har 
svejsere nok. Netop den mulighed 
har Inrotech fået øjnene op for. 
Deres fuldautomatiske svejserobot-
ter præsenterer således potentielt en 
del af løsningen, eller måske snarere 
hele løsningen på problematikken for 
værfterne.

”Dele af den amerikanske produktion 
er stadig meget gammeldags, og 
der er begyndt at komme flere krav 
til arbejdsforholdene på værfterne. 
Kombineret med at det er svært at 
få svejsere, så er vores produkt helt 
oplagt til det amerikanske marked”, 
fortæller Gert Jørgensen.

Muligheden i USA kunne Inrotech 
ikke slippe, og den amerikanske drøm 
begyndte stille og roligt at spire, da 
virksomheden fik øjnene op for, at der 
var stor interesse for deres produkt. 

Som for så mange andre virksomhe-
der, var turen over Atlanten - også 
for Inrotech, en øjenåbner for de 
kulturforskelle mellem Danmark og 
USA, man ikke altid er opmærksom 
på. Det amerikanske marked var 
en stor mundfuld for en lille dansk 
virksomhed. Inrotech fandt hurtigt 
ud af, at det var essentielt med en 
partner som kendte de lokale forhold, 
hvis indsatsen skulle lykkes. Derfor 
tog de kontakt til The Trade Council, 
som satte dem i forbindelse med Ralf 
Kjærgaard Nielsen. 

Kufferten er pakket og klar 
I dag er Gert Jørgensen ikke i tvivl 
om, at det store forarbejde, der blev 
lavet, inden de kontaktede virksom-
heden, i høj grad har givet pote. 
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Efter det første virksomhedsbesøg i 
2019 kunne forhandlingerne nemlig 
begynde. 

”Vi besøgte virksomheden i 2019, 
hvor de med det samme var meget 
interesseret, da de kunne se, at vores 
løsning var billigere, bedre og nem-
mere. Vi nåede at have to møder 
med dem i 2019. Efterfølgende kørte 
alt så online grundet Covid-19, og jeg 
har været i daglig kontakt med dem” 
siger Gert Jørgensen.

Efter to års hårdt arbejde og en lang 
godkendelsesproces står Inrotech 
nu med deres største ordre til dato 
og en åben dør til det amerikanske 
marked. Derfor er der også på trods 
af fortsatte rejserestriktioner, utallige 
online møder og mails, samt en god 
portion begejstring og optimisme at 
spore hos Gert Jørgensen. ”Den her 
ordre har virkelig givet os blod på 
tanden. Vi er allerede i gang med at 
planlægge den næste runde, og så 
snart vi kan komme til USA - så pak-
ker vi kufferten”, fastslår han.

Ordren til Halter Marine består 
af 10 svejserobotter – herunder 4 
Inrotech-Crawler,  
4 Inrotech-Classic og 2 Inrotech-
Micro Twin. Karakteristisk for 
Inrotechs svejserobotter er, at 
man kan betjene dem uden for-
udgående roboterfaring og pro-
grammørviden. Med indbyggede 
sensorer identificerer robotten 
selv emnet, den kombinerer og 
skalerer herefter opgaven efter 
behov, og udfører så en svejsning 
efter de fastlagte foreskrifter. Den 
bagvedliggende programmering 
med et simpelt brugerinterface 
gør, at operatøren kan nøjes med 
tre til fire tastetryk for at betjene 
robotten.
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EUC Lillebælt, som ligger midt 
i garnisonsbyen Fredericia, 
blev i 2017 tildelt status 
som et af ni videnscentre 
i Danmark ”VidensCenter 
for PROCESTEKNOLOGI”. 
De er dermed kommet 
på finansloven under 
aftalekredsen, der står bag 
erhvervsuddannelsesreformen 
fra 2015, og som er videreført 
med fase 2 i 2021-24.

Af Salgschef Torben Henriksen, 
Kemppi Danmark

De ni videnscentre i Danmark skal 
opsamle, udvikle og distribuere 
viden inden for syv teknologiske- og 
håndværksfaglige områder. Tilsammen 
skal de udvalgte centre løbende tilføre 
erhvervsskolerne i hele Danmark et 
udstyrs- og kompetenceløft i fremtidens 
undervisning. De indhøstede fremskridt 
skal sikre endnu bedre uddannelser for 
fremtidens unge i brugen af ny teknolo-
gi, og deles på en fælles videnscenter-
portal www. videnscenterportalen. dk. 
Alt sammen understøtter det regerin-
gens målsætning om, at elever skal 
blive så dygtige, som de kan, bl.a. ved 
at udarbejde, anvende og afprøve nye 
undervisningsforløb.

Som en af hjørnestenene for vi-
denscentrene er digitalisering en 

B2B

ER ÅBEN NU
WEBSHOP

• 5% rabat til nye kunder

• Gratis forsendelse fra 3.000 kr.

• www.hilco-welding.com/dk_webshop

VIDENSCENTER VISER VEJEN MOD 
DIGITALISERING – ANNO 2021

Der var live demonstration af overførsel fra teori til praksis med procedurer og opgaver, 
som trådløst blev forenet med dataoverførsel og efterfølgende dokumentation.

about:blank
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central del, hvilket fint går hånd i 
hånd med Industriens Uddannelsers 
nye strategi om at digitalisere udvalgte 
teoriområder inden for bl.a. svejse-
området. Det skal udmøntes med ca. 
30% pr. område over de kommende 
år. Fokus er fra begyndelsen lagt på, 
at man skal digitalisere den del af 
undervisningen, der erfaringsmæs-
sigt volder de fleste elever de største 
udfordringer. Således passer det godt 
ind i helhedsbilledet med, at elever i 
værkstederne bliver mere selvhjulpne 
og ved egen hjælp, i realtid, helt 
specifikt kan afhjælpe udfordringer, 
som de står med her og nu. Specielt 
i læringsmiljøer hvor mange lærere 
udtrykker, at det faglige niveau og 
behovene for, hvad den enkelte elev 
behøver, ofte er meget forskellige. 
Her vil hurtig adgang til opdaterede 
informationer med grafik, videoer og 
kortfattede præcise tekster blive en 
kæmpe hjælp. Samtidig bidrager det 
lige ind i hjertekulen til det, virksomhe-
derne rent elevmæssigt efterspørger i 
forhold til det digitale arbejdsmarked 
- anno 2021+

Blandt videnscentrenes fagområder 
med tilhørende partnerskoler, spæn-
der udvalget bredt fra områder, der 
udvikler bæredygtighed til design og 
arkitektur via robotteknologi og ikke 
mindst til procesteknologi, som EUC 
Lillebælt har i sin portefølje. EUC Lille-
bælt har naturligvis fundet vej til DSN 
SVEJSNING qua sin mangeårige læst 
inden for svejseområdet, der senest er 

blevet tilført en moderne MIG/MAG 
industri-robotcelle, orbital svejseudstyr 
og WeldEye dataopsamling - for blot 
at nævne en lille del af det flerfarvede 
produktunivers, der kendetegner en 
moderne fagskole, og i særdeleshed 
et videnscenter.

Vidensdag med temaet 
digitalisering
I forbindelse med en vidensdag 
med temaet digitalisering som EUC 
Lillebælt holdt sidst i marts måned, 
hvor også det Digitale Svejsepas 
blev fremvist, fik jeg lejlighed til at 
spørge ind til hvilke bevæggrunde, 
der ligger bag de massive investerin-
ger i værkstederne. Uddannelseschef 
Henning Aaberg svarede kontant på 
spørgsmålene og understregede, ”at 
hvis vi skal udvikle fremtidens skoler, 
må vi nødvendigvis være med på ud-
styr og sikre os, at vi læner os op ad 
partnere, der kan tilføre os nye, men 
ikke uprøvede teknologier. Således ri-
sikerer vi ikke at blive forsøgskaniner, 
og vi undgår at spilde både tid og 
penge. Resultatet er, at vi hurtigere 
kommer videre og relativt hurtigt kan 
kombinere os frem til nye og distribu-
erbare resultater”.

Der skal mere digitalisering 
ind i fremtidig undervisning
Ser vi isoleret på de seneste investerin-
ger, som en samlet lærergruppe har 
blåstemplet, er målet at bringe endnu 
mere digitalisering ind i fremtidig 
undervisning og sikre, at vi er i takt 

med det, virksomhederne kommer til 
at efterspørge fremover. Eksempelvis 
understøtter svejsestyringssoftwaren 
WeldEye elevernes forståelse for, 
hvordan forløbet fra en pWPS via en 
WPQR bliver til, inden den færdige 
WPS ligger klar til brug og kan anven-
des. Herunder kravene, som svejserens 
kvalifikationer skal opfylde for at kunne 
matches med de førnævnte procedurer. 
Effekten er tydelig, udtrykker flere af 
de ledende faglærere. Bl.a. oplever vi, 
at bogligt mindre stærke elever relativt 
hurtigt ser forbindelsen mellem teori 
og anvendelig praksis på en ny og 
spændende måde. I forlængelse af 
denne forståelse kan systemet sende 
elev-oprettede projekter direkte til 
værkstedets manuelle udstyr eller til 
robotten, som herefter kan udføre den 
tildelte opgave. Efter endt svejsning 
kan eleven på sin pc eller tablet se kur-
ver og grafer, der viser, om procedurer 
og heat-input er overholdt. Programmet 
er helt identisk med det, der leveres til 
industrien. Så ingen tid er spildt på at 
lære noget, der ikke bliver relevant for 
eleven i tiden efter endt skoletid, når 
den næste virkelighed rammer.

Henning Aaberg afrunder og udtryk-
ker, at EUC Lillebælt føler sig både 
privilegeret som udvalgt Videnscenter 
og på rette vej til fortsat at bidrage 
med ajourført viden og nye indgangs-
vinkler til fremtidens mere digitalise-
rede virkelighed.

Digitalisering var omdrejningspunktet, da interessenter fra Industriens Uddannelser, frontløbere fra flere skoler, og industrifolk satte 
hinanden stævne på VidenCenter EUC Lillebælt.
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ROBOT TIL 
RØRSVEJSNING 
I FORTSAT 
UDVIKLING

And you know.

New standard in robotic 
MIG welding

A7 MIG WELDER 450

No compromises: First-class equipment, groundbreaking software, 
and the quality that meets the highest Kemppi standards. 

The complete � rst-class package to the robotic MIG welding.

The best welding quality and most 
powerful process with Kemppi 

WISE application software.

Easy access and control in 
a browser-based application from 

a standard PC.

Perfect match with any robot 
brand by quick and easy 

integration.

www.kemppi.com

kemppi-A7-MIG-welder-450-welding-390x230.indd   1 14.2.2019   9:42:11

Fra prototype til avanceret 
robot, der både kan rørsvejse 
og langsvejse.

Vi træffer Vejen virksomheden Wel-
dingdroids direktør Kevin Christensen 
i en 420 kvm stor nyetableret produkti-
onshal. Det er lidt over et år siden, han 
og med-iværksætteren Christian Olsen 
præsenterede deres robotsvejser til rør 
i DR1 programmet ”Løvens Hule”. Præ-
sentationen overbeviste Jesper Buch og 
Jacob Risgaard, der begge kom med 
ombord som investorer.

Virksomheden har i dag 7 ansatte, og 
der bliver arbejdet på højtryk med at 
videreudvikle robotten.

Ud over etableringen af den nye afde-
ling i Vejen er der også opbygget et 
salgsnetværk, som herhjemme blandt 
andet omfatter KJV og Løwener.

Sparer opslidende 
arbejdsstillinger og øger 
produktionshastigheden
Robotten fra Weldingdroid fungerer 
i dag med fjernbetjening. Et tryk på 

knappen, og svejsehovedet styrer 
højden, mens det automatisk oscil-
lerer fra side til side på det roterende 
rør. Rørsvejsningerne er hurtige og 
præcise. Og mens robotten arbej-
der, kan smeden udnytte tiden til 
andre opgaver. Robotten klarer 
svejseopgaven 6 gange hurtigere 
end ved manuel svejsning. Og lige 
så vigtigt, smeden skåner sin ryg for 
de ubekvemme og fysisk belastende 
arbejdsstillinger, der er forbundet 
med manuel rørsvejsning.
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Fleksibel automatisering 
af din svejse produktion

Valk Welding Engineering-teamet udvikler � lpassede løsninger 
e� er specifi kke ønsker for at opnå den højeste produk� ons 
eff ek� vitet. Små og mellemstore virksomheder i hele Europa 
bruger disse løsninger � l at forbedre både svejsnings kvalitet 
og fl eksibilitet. Derudover er Valk Welding også vokset � l en 
af de største ua� ængige leverandører af svejsematerialer i 
Europa. F.eks. Leverer Valk Welding over 600 tons svejsetråd 
hver måned. 

Besøg også

• Komplet svejserobotsystemer fra en leverandør
• Speciel so� ware � l at automa� sere og gøre små serier 

økonomisk, inklusive komplet overvågning af din 
produk� on

• Svejse� lsatsmaterialer og tråd fremførings systemer
• Eff ek� v offl  ine programmering specielt � l lysbuesvejsning
• Egen kamerateknologi med adap� v svejsning
• Svejsning af meget høj kvalitet på grund af speciel udviklet 

svejseteknologi og svejsetråde af excellent kvalitet
• Problemfri løsning fra A � l Å

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

 info@valkwelding.com 
www.valkwelding.com

Robotten svejser både rustfrit og sort 
og i rørdimensioner på op til Ø1000, 
og den kan kobles til alle gængse 
svejseværker. I øjeblikket er svejsepro-
cessen TIG, men på sigt skal den også 
kunne MIG svejse, forklarer Kevin.

Selve omstillingen fra en opgave til en 
anden går hurtigt, og robotten er let 
at programmere med den tilkoblede 
fjernbetjening. 

Covid-19 har naturligt nok lagt en vis 
dæmper på salget, så der er til dato 
solgt 7 robotter. Til gengæld er meldin-
gerne fra virksomhedens første kunder 
positive. Man fremhæver blandt andet 
en meget ensartet og høj kvalitet af de 
udførte svejsninger, siger Kevin.

Ud over salgsarbejdet bliver der 
brugt megen tid i virksomheden på at 
videreudvikle robotten og de tilhørende 
applikationer. 

En transportabel og en 
stationær model
Vi har i dag to modeller. Den første er 
vores transportable rørsvejserobot, som 
hele tiden bliver videreudviklet. Så har 
vi som noget helt nyt udviklet en robot, 
der både kan svejse rundsøm og lang-
søm. Svejsehovedet er udstyret med en 
motoranordning i bunden. Når så ro-
botten skifter fra rundsøms svejsning til 
langsøms svejsning foregår det ved, at 
svejsehovedet automatisk drejer rundt, 
hvorefter der svejses på langs ad røret. 
Robotten, der er til permanent opstilling 
på værkstedet, kan f.eks. anvendes 

til svejsning af tanke til tankbiler. Den 
kan svejse i dimensionerne fra Ø100 
til Ø3000 i enten sort eller rustfrit, og 
den kan konfigureres til to, fire og seks 
meter.

Dataopsamling
Lige som den transportable model af 
rørsvejseren har den nye stationære 
model også flere avancerede egenska-
ber, siger Kevin, der blandt andet frem-
hæver dataopsamling, som automatisk 
bliver styret via den tilkoblede fjernbe-
tjening. Alle svejsninger og svejsepara-
metre bliver automatisk gemt, så man 

efterfølgende kan lave kvalitetskontrol.  

Med dataopsamling er det vores visi-
on, at vi inden længe vil videreudvikle 
softwaren, så man let kan finde ud af, 
hvilke programmer, der fungerer bedst 
i forhold til den aktuelle opgave. Står 
man f.eks. ude i marken og skal svejse 
et eller andet rør, så hentes det bedst 
egnede program automatisk frem.

Kevin fremhæver videre, at man har 
udviklet robotten, så der efter behov 
også kan tilkobles et 3D kamera.

Der kommer hele tiden nye idéer på 
banen og visionerne er mange. Noget 
af det seneste er således virksomhe-
dens nyudviklede magnetiske baggas 
system, (PURGEMASTER). Det virker 
på rustfrit, duplex, aluminium og andre 
mindre magnetiske emner. Det skal 
kunne supplere eller erstatte de kendte 
baggas systemer. Man vil kunne spare 
skylletiden før og efter en svejsning, da 
systemet kun bruger lokal gasdække, 
hvor der svejses. Det kan anvendes 
til alle rør i diametre over 300 mm, 
herunder til tanke, hvor man ikke kan 
fylde hele tanken med gas. Med vores 
system slipper man for at svejse argon/
arc, lige som man sparer én mand væk 
inde i tanken, pointerer Kevin.

BLY

Direktør Kevin Christensen fra Weldingdroid ses her på værkstedet i Vejen. 
Virksomheden har i dag to robotmodeller: en transportabel til rørsvejsning 
og en stationær, som både er til rørsvejsning og langsømssvejsning.

Senest har Weldingdroid også udviklet et automatisk baggas system, (PURGEMASTER). 
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Skibsproduktion får digitale 
tvillinger.

Af Jane Thoning Callesen, 
Syddansk Universitet

Forskere fra Mærsk Mc-Kinney Møller 
Instituttet på SDU vil sammen med 
virksomhederne Odense Maritime 
Technology A/S og Inrotech revolutio-
nere måden, hvorpå skibe designes, 
planlægges og produceres. Det sker 
i et nyt Grand Solution-projekt, der er 
støttet af Innovationsfonden. Omdrej-
ningspunktet er digitale tvillinger og 
kunstig intelligens, som skal bringe 
erfaringerne fra det danske robote-
ventyr tilbage til den maritime sektor.

I 1980’erne samarbejdede Odense 
Stålskibsværft A/S med det lokale 
universitet om at bygge robotløs-
ninger, der kunne male og svejse. 
Da skibsværftet lukkede, voksede 
robotklyngen langsomt frem på Fyn, 
og nu skal de nyeste teknologiske 
landvindinger føres tilbage til den 
maritime sektor.

Det fortæller professor Christian 
Schlette fra Mærsk Mc-Kinney Møller 
Instituttet på Syddansk Universitet, 
som står bag et nyt forskningspro-

jekt kaldet ShipWeldFlow. Med 10 
millioner kroner i støtte skal projektet 
frem mod foråret 2024 udvikle nye 
digitale redskaber, som understøtter 
planlægning, drift og automatisering 
af et skibs produktion.

- Digitale tvillinger er en central del 
af Industri 4.0, men teknologien er 
endnu ikke udbredt i den maritime 
sektor. Det skal projektet være med til 
at ændre. Ved at koble de fysiske ro-
botter sammen med data og kunstig 
intelligens kan vi skabe et kontinuer-
ligt digitalt analyseloop, hvor vi både 
optimerer design for produktion og 
måden, hvorpå robotterne svejser, 
fortæller han.

Lokale virksomheder ombord
Ombord på projektet er to lokale 
virksomheder, begge med dybe rød-
der fra Odense Stålskibsværft A/S: 
Odense Maritime Technology A/S, 
der tilbyder skibsdesigns, værftsde-
signs og rådgivning om produkti-
onsoptimering og automation, og 
Inrotech, der sælger robotsvejseløs-
ninger.

Når et skib går fra design til produkti-
on, er der brug for præcise data om, 
hvordan stålenhederne skal planlæg-

ges og svejses. De fleste informatio-
ner overføres i dag manuelt, hvilket 
er tidskrævende og tungt. Målet med 
at skabe en digital tvilling af pro-
duktionsanlægget er at designdata 
automatisk flyder med over i simule-
ringssystemet, og derved skaber en 
digital realtidsmodel af produktions-
planen. Det giver en unik mulighed 
for at analysere, hvor forbedring og 
indgreb har størst effekt. Det er med 
til at understøtte en optimal produk-
tion og sikre, at fejl og materialespild 
undgås.

- Projektet vil resultere i et uovertruffet 
planlægningsværktøj, der båder styr-
ker designsiden og det produktions-
tekniske arbejde. Den digitale model 
vil bringe os på forkant med hensyn 
til skibsproduktionsteknologi, hvilket 
er utroligt vigtigt i den globale kon-
kurrence, fortæller Jens Viggers,Chief 
Process Officer i Odense Maritime 
Technology.

Robotvenligt design
Hos Inrotech vil de nye digitale 
værktøjer kunne forudsige og måle, 
hvordan robotter og sensorer håndte-
rer helt specifikke stålenheder for en 
bestemt værftskunde.

TILBAGE 
HVOR DET BEGYNDTE
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Svejsning

Intelligente automatiske svejseanlæg til rør
Velegnet til svejsning af rør i rustfrit og sort stål med rørdiametre Ø100-Ø1000, 
hvilket matcher behovene, hvor der skal svejses noget rundt.

Nyt baggasværktøj der sparer op til 90 % gas og tid

Se mere på www.loewener.dk eller ring 43 200 300

ALT I INDUSTRITEKNIK
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- Det kan være med til at synliggøre 
over for vores kunder, hvor meget 
robotter kan hjælpe i produktionen, 
fortæller Rasmus Faudel, Manager of 
Systems and Software hos Inrotech.

- Indførelse af svejserobotter på 
skibsværfter kræver ofte, at man gør 
sit skibsdesign robotvenligt, således 
at mest muligt kan svejses automatisk. 
I dag sker denne optimeringsproces 
ofte først, når robotterne er installeret 
i produktionen. Med en digital tvilling 
kan vi starte dette arbejde meget 
tidligere i processen, og vi vil også 
være i stand til at svejse flere typer af 
elementer ved hjælp af robotter.

Udbredes til hele Danmark
Inden for skibsproduktion er automa-
tiseringen stadig i sin spæde start, og 
parterne ser derfor et stort potentiale 
i projektet.

- Vi forventer, at brugen af digitale 
tvillinger vil øge effektiviteten, redu-
cere omkostningerne og forbedre 

svejseydelsen, fortæller Christian 
Schlette.

- De løsninger, vi udvikler, er baseret 
på konkrete behov i de to virksom-
heder. Vi glæder os til at dele vores 
resultater, og vi håber, at digitalise-
ringen senere vil blive udbredt til hele 
den maritime sektor i Danmark.

• Forskningsprojektet ShipWeld-
Flow løber frem til 1. marts 
2024. Målet er at digitalisere 
og optimere den måde, skibe 
designes og produceres på. Pro-
jektet har et budget på lidt over 
10 millioner kroner, hvoraf de 
7,8 millioner kommer fra Innova-
tionsfonden. Omdrejningspunktet 
er digitale tvillinger og kunstig 
intelligens.

• Projektet ShipWeldFlow er ba-
seret på konkrete behov i de to 
virksomheder, Odense Maritime 
Technology A/S og Inrotech, der 
ligesom Mærsk Mc-Kinney Møl-

ler Instituttet har rødder tilbage 
på det nu lukkede skibsværft på 
Lindø. De nye digitale løsninger 
skal være med til at fastholde 
virksomhedernes globale konkur-
renceevne, sikre bæredygtig 
skibsproduktion og et sundt ar-
bejdsmiljø i den maritime sektor. 
Projektet understøtter verdensmål 
8, 9 og 12.

• Odense Stålskibsværft, ofte 
kaldes Lindøværftet, blev grund-
lagt af skibsreder A.P. Møller 
i 1917/1918. Værftet var med 
til at sætte nye standarder for 
skibsbyggerier. Det lukkede i 
2012. Værftets samarbejde med 
Syddansk Universitet i 1980’erne 
og 1990’erne var med til at 
lægge kimen for danske robote-
ventyr og gøre Fyn til et mekka 
for robotvirksomheder.
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Give Steel skal levere 
stålkonstruktionerne til den 
nye tunnelelementfabrik, 
hvor betonelementerne til 
Femern Bælt forbindelsen 
skal produceres. Ordren vil 
skabe jyske arbejdspladser 
og lærepladser til udfordrede 
unge.

Produktionshallerne ved Rødby 
havn lyder måske ikke af noget 
særligt. Men når der er tale om langt 
over 8000 tons stålkonstruktion, 
der består af mere end 20.000 
stålspær, søjler og bjælker, så er det 
bemærkelsesværdigt. Ikke mindst fordi 
projektet vil skabe flere arbejdspladser 
i Jylland og lærepladser til udfordrede 
unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Det er Joint Venture-selskabet Femern 
Link Contractors (FLC), der står for 
design og byggeri af sænketunnelen 
til Femern Bælt tunnelen, der har lagt 
ordren på de danskproducerede 
stålkonstruktioner fra Give Steel A/S.

I totalentreprisen er der inkluderet 
underentreprenør-opgaver som f.eks. 
facadebeklædning og tag. Alle 
underentreprenør aftaler er langt 
fremskredet og i proces.

Skaber danske arbejdspladser
Med den store ordre til Give Steel 
vil FEMERN projektet skabe flere 
arbejdspladser i Danmark, og i 
særdeleshed i Jylland, fremhæves 
det. I forbindelse med kontrakten har 
Give Steel også aftalt med Lolland 
Kommune at oprette lærepladser 
til udfordrede unge i kommunen, 
så de kan få en uddannelse på 
fabrikken i Brande. Her er allerede 30 
lærepladser til unge mennesker med 
og uden særlige udfordringer. 

Administrerende direktør i Give Steel 
A/S Torben Larsen fortæller:

”Alle stålkonstruktioner til projektet 
i Rødby bliver produceret i Brande, 
og jeg glæder mig over, at vi med 
FEMERN projektet kan bevare og 

skabe arbejdspladser i Danmark. 
FEMERN forbindelsen er så stort et 
projekt, at det gerne skal komme 
hele Danmark til gode. Det gælder 
således også i forhold til lærepladser 
til særligt sårbare unge fra Lolland 
her på fabrikken i Brande. Vi har 
som virksomhed gode erfaringer 
med at give unge på kanten af 
arbejdsmarkedet en chance for en 
uddannelse – det er en del af vores 
DNA. Vi har med ordren også 
fået mulighed for at sætte et socialt 
fingeraftryk, hvilket er et klart mål i 
vores bæredygtighedsstrategi”.

Tunnelfabrikken skal producere 
de første element til Femern Bælt-
tunnelen fra slutningen af 2023 og 
de sidste i anden halvdel af 2026. 
Femern forbindelsens 18 km lange 
tunnel forventes at stå færdig i 2029 
og vil forkorte rejsetiden mellem 
Skandinavien og det øvrige Europa 
markant.  

BLY

FEMERN KONTRAKT TIL 
GIVE STEEL A/S
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NDT UDDANNELSE 
Uddannelse og Certificering i.h.t EN ISO 9712 

i følgende prøvningsmetoder: 
Visuel prøvning 

Magnetpulver prøvning 

Penetrant prøvning 

Ultralyd prøvning  

Radiografisk prøvning 

Phased Array Ultralyd prøvning 

Time of Flight Diffraction Ultralyd prøvning  

NDT Undervisning tilpasset jeres virksomhed 

Kontakt:  Lena Sørensen på telefon +4522971111 eller mail lep@nskas.dk 

Renè Normann på mail rno@nskas.dk 
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Gennem adskillige år har 
firmaet Rønde Industriteknik 
med rødderne solidt plantet 
midt på næsen af Djursland, 
markeret sig med udvikling og 
salg af collaborative MIG/MAG 
løsninger.

Af salgschef Torben Henriksen, 
Kemppi Danmark

Det hele begyndte allerede sidst i 

firserne, hvor Poul Bonde som ejer 
af Rønde Svejseteknik, udelukkende 
solgte og servicerede Kemppi svejse-
maskiner til manuel svejsning. Men for 
ca. 11 år siden voksede firmaet dog 
ud af de gamle bygninger på bakken 
i Rønde og flyttede ind i helt nye 
omgivelser i Kolind med moderne kon-
torer, værksted, lager og et kæmpe 
showroom på hele 550 m2 (RIT blev 
født). På det klinisk rene epoxy gulv 
hvor Poul Bonde viser rundt, står 

turn-key løsninger på rad og række, 
opstillet og klar til live-demo og straks- 
levering. Helt naturligt programmerer 
vi også aktuelle kundeemner, mens 
kunden ivrigt ser til, siger Poul Bonde.

Som en naturlig del af svejse-evolutio-
nen fra udelukkende at beskæftige sig 
med manuelle svejsemaskiner, huser 
den 10 mand store virksomhed i dag 
også et gasdepot med distribution for 
Nippon Gases, hvorfra der med egen 

COLLABORATIVT 
VOKSEVÆRK MED 
GENNEMTÆNKTE 
FUNKTIONER

Poul Bonde og sønnen Chris Bonde er klar til en demo af deres nyeste gantry tophængte robotløsning med stor rækkevidde.
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lastbil leveres flasker og batterier ud 
til Midtjyllands metalforarbejdende 
virksomheder. 

Udover gas og tilsatsmaterialer som 
er en symbiose til svejsemaskinerne, 
findes også de effektive italienske 
Costa slibe- og afgratningsmaskiner, 
som med bånd og børster sikrer, at 
plader og profiler er klar til videre 
forarbejdning, hvad enten der senere 
i processen skal bukkes, svejses eller 
males. En ren og renset overflade 
uden glødeskal, oxider eller klippe-/
skæreskæg, det er et must, hvis slutre-
sultatet skal være i top, understreger 
Poul Bonde, som qua sin erfaring, 
gerne fortæller om forskellen på en 
svejsesøms indtrængning og overgang 
til grundmaterialet på pladerne før og 
efter rensning.

Specialisering skal der til
Som det ses inden for andre fagom-
råder, hvor der er flere udbydere, er 
det nødvendigt at udvikle sit speciale 
over tid. Det er vigtigt for at man som 
virksomhed vil kunne skille sig ud 
fra mængden, men i høj grad også 
for at optimere de værdiskabende 
løsninger, som tilbydes. RIT har været 
med på hele rejsen fra UR bordopstil-
linger, via vægmontage, og er nu i 
seneste udvikling endt med gantry 
topmontage, der giver åbenlyse for-
dele på rækkevidde og tilgængelig-
hed i kasseformede strukturer mm. RIT 
har fat i alt det gode fra UR udstyret 
med den nemme programmering og 
ukomplicerede tilgang til brugerfla-
den og hele det kreative tankesæt, 
der ligger bag. En robot, stor som 
lille, er jo i bund og grund, dum, 
blind og enarmet, og så gør den jo 
kun det, den får fortalt, udtrykker Poul 
Bonde med et overbærende smil på 
læben. Først når robotten, som den 
komponent, den er, bliver sat ind i en 
sammenhæng med andre logaritmi-
ske systemer, så kan man sige, at et 
set-up er fuldendt og beskrives som 
en løsning.

Effektivitet og arbejdsmiljø i 
højsædet
Flere kunder har brug for mere 
fremtidssikring end blot at svejse små 
emner. Og her kommer de fleste UR 
baserede løsninger til kort. Hos RIT 
har man lyttet til kundernes bekym-
ring og med nyeste opfindelse som 
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FORCE Academy – 
digital læring 
når det 
passer dig

Med FORCE Academy sikrer vi dig langt større fleksibilitet, 
tilgængelighed og individualitet i din NDT-uddannelse

Vi udbyder kurser indenfor:  

• Visuel prøvning (VT)
• Magnetpulverprøvning (MT)
• Penetrantprøvning (PT)

• Ultralydprøvning (UT, PAUT, TOFD)
• Radiografisk prøvning (RT)
• Hvirvelstrømsprøvning (ET)

Find dit næste kursus på forcetechnology.com/ndtkurser

 

Fleksibilitet 
- også geografisk!

Den fysiske del af 
undervisningen på vores 
kurser er fleksibel, og vi 
gennemfører kurser på  
vores lokationer både i 

Danmark og Norge

er en tophængt gantry løsning med 
stor rækkevidde og dermed en ekstra 
akse, giver det helt nye muligheder i 
forhold til, hvad markedet ellers kan 
tilbyde. Løsningen er med centrale 
elementer som udsugning, operatør-
lys, udvendige gardiner og indven-
dige ditto, der kører op og ned, alt 
afhængigt af i hvilken side, der svejses 
og ilægges komponenter mm. Således 
er arbejdsmiljøet for operatøren og 
høj effektivitet sat i højsædet. 

Løsningen der er yderst stabil og 
sikrer 100% repetitionsnøjagtighed, 
vejer på den gode side af 1000 kilo, 
fylder 2x2 meter og kan flyttes rundt 
i værkstedet med truck. Med i loopet 
indgår svejsebord med 767 huller 
til fiksturer, konfigurerbart intelligent 
svejseudstyr, der sættes op i forhold 
til materialer og kravene til øvrig 
svejseperformance og ydelse.Får virk-
somhederne senere krav til sporbar-
hed eller dokumentation i produktio-
nen, er det muligt at installere dette 
som en standard WeldEye software. 
Som resultat af vores arbejde med 
svejserobotter og slibemaskiner er vi 
gået fra at være lokal forankret, til nu 
at bevæge os rundt i hele landet og 
installere og servicere vores løsnin-
ger. Og på trods af flere kilometer 
bag rattet i bilerne end tidligere, 
er det på forunderlig vis blot blevet 
endnu mere interessant for kollegerne 
at møde ind på jobbet om morgenen, 
slutter Poul Bonde.

Rønde Industriteknik har været med på hele rejsen fra UR bordopstillinger og videre frem 
til de seneste tophængte robotløsninger.
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Vi glæder os til at se jer til Svejse- og NDT 
seminar på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 
DK 6000 Kolding tirsdag den 31. august og 
onsdag den 1. september 2021.

SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2021

Bemærk, at programmet er foreløbigt. Der tages derfor forbehold for tilføjelser og ændringer.

KOM OG FÅ NYE IMPULSER VED DETTE ÅRS SVEJSE- OG NDT-SEMINAR!
Tilmelding kan foretages på www.svejsndt.dk eller ved hjælp af tilmeldingsblanketten på næste side.

Program:

Tirsdag 31. august
8:30 - 9:00 Kaffe og registrering
9:00 - 9:10 Velkomst - Steen Ussing, formand for DSN
9:10 - 9:50 Energiøen i Nordsøen - NN, Energinet / COWI

9:50 - 10:20 Pitch fra udstillerne (3 min. forklaring fra hver) - Ordstyrer: Torben Henriksen
10:20 - 11:00 Pause: Kaffe og udstilling
11:00 - 11:30 Svejsning med mobile robotter - Thomas Bøgner, Inrotech
11:30 - 12:00 Bygning af de næste megabroer - Steen Ussing / Henrik Polk, COWI
12:00 - 13:00 Frokost
13:00 - 14:20 Udstilling, kaffe og netværk
14:20 - 14:50 Structural welds with fiber lasers - Berthold Kessler, IPG
14:50 - 15:20 Additive manufacturing - Nikolaj Zangenberg, TI
15:20 - 15:50 3D-print / Additive manufacturing kvalitet, normer og standarder

Michel Honoré / Peter Tommy Nielsen, FORCE Technology
15:50 - 16:00 Tak for i dag, afrunding af seminar dag 1
16:15 - 16:45 DSN generalforsamling

19:30 Middag
Onsdag 1. september

9:00 - 9:30 Augmented reality welder training - WeldPlus, Allan Grey / Seabery, Antonio F.
9:30 - 10:00 Pipelines og rørsystemer til hydrogen - Rian Holdstock / FORCE Technology
10:00 - 10:30 Digitalisering inden for svejsning - Torben Henriksen, Kemppi
10:30 - 11:00 Pause og netværk
11:00 - 11:40 Udmattelsesbrud - mekanismer, prædiktion og forebyggelse - Mikkel Melters Pedersen, Århus Universitet
11:40 - 12:00 Structural Health Monitoring of Offshore Structures
12:00 - 13:00 Frokost
13:00 - 13:30 Phased array case historier - Magnus Hilsøe, ENDOTEST
13:30 - 14:00 Nyt på standardiseringsområdet, herunder EN 1090-fortolkninger - Jørgen Hagelund, Dansk Standard
14:00 - 14:20 Pause
14:20 - 14:50 Træning af medarbejdere i kvalitetsforståelse (DK og Kina) - Kim Berendtsen
14:50 - 15:20 NDT under internationale militæroperationer - John Mathiesen, FMI
15:20 - 15:40 Afslutning
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Svejsning

TILMELDING TIL SVEJSE- OG NDT-SEMINAR
Tirsdag den 31. august og onsdag den 1. september 2021
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.svejsndt.dk  
eller ved at sende en mail til mail@svejsndt.dk

Dansk Svejse- og NDT-forening, DSN  Tlf.: 4061 3090 
Park Allé 345, 2605 Brøndby   e-mail: mail@svejsndt.dk
Att.: Annemette Jensen  web: www.svejsndt.dk

  Jeg er medlem af Dansk Svejse- og NDT-forening  Jeg er ikke medlem af Dansk Svejse- og NDT-forening

 Firma:            Telefon nr.:       
 Navn:            E-mail:       
 Adresse:            Tilmeldingsdato:       
 Postnr., by:                  

Sæt kryds i de ønskede!
1a)  Seminar inkl. årsmiddag
Seminar, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe

  a) Medlemspris DKK 4.950,-          b) Ikke-medlemspris DKK 5.600,- 

                  (inkluderer årskontingent for 2021 og 2022)

2)  Overnatning på Koldingfjord

  a) Overnatning tirsdag den 31. august til onsdag 1. september  DKK 495,- 

  b) Overnatning mandag den 30. august til tirsdag den 31. august DKK 1.025,-

3)  Tillæg for ledsager

  Ledsager: DKK 850,-                                      Ledsagernavn:       
 Inkl. årsmiddag tirsdag aften, vin under middagen, overnatning og morgenmad

  

Evt. forplejning mandag aften er på egen regning.
Forbrug af minibar, kaffe med videre udover det i konferencen inkluderede, skal afregnes direkte med hotellet inden afrejse. 
Tilmelding til seminar/konference er bindende. Bekræftelse på tilmelding samt faktura fremsendes af DSN.

Tilmelding inden mandag den 2. august 2021
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Plasma i stedet for kemikalier.
I mange produktioner er en ren overfla-
de en forudsætning for et tilfredsstillende 
resultat. Alle urenheder skal fjernes på 
forhånd, så de forskellige procestrin kan 
udføres korrekt. Dette er specielt vigtigt 
for limning og forseglingsprocesser, 
maling og trykning, samt ved lodning 
og svejsning. Acerios systemet, som er 
fra  Fronius, gør det mulig, at man både 
miljøvenligt og prismæssigt fornuftigt 
kan man udføre en overfladerensningen 
ved hjælp af plasmateknologi.

Skal man for eksempel forbinde 
aluminiumsdele ved hjælp af punkt-
svejsning, er det vigtigt, at man 
forinden får rengjort overfladerne for 
alle former for urenheder. Alvorlige 
bindingsfejl kan være konsekvensen, 
hvis rengøringen springes over. 

Industrien har hidtil fortrinsvis været 
afhængig af kemiske rengøringspro-
cesser i disse sammenhænge. Det er 
kraftige kemikalier, og såvel anven-
delse, opbevaring og bortskaffelse er 

ikke kun dyrt, men også miljømæssigt 
problematisk. Rengøringsproces-
serne er som bekendt også underlagt 
strenge sikkerhedskrav. 

Udover dette forekommer det også, at 
man nedsænker hele komponenten i 
kemikalierne, fordi en effektiv rengø-
ring af et delområde ikke er muligt. 
Men det er både en besværlig og dyr 
proces. 

Plasma som et bæredygtigt 
alternativ
Det er problemer, som kan afhjælpes 
med en teknologi fra Fronius, hvor 
man ved hjælp af varmt aktivt plasma 
får fjernet rester og urenheder hurtigt 
og effektivt. 

Acerios, som systemet hedder, kan 
bruges på alt lige fra aluminium og 
stål, til plast, glas og keramik. Det 
genererer en plasmaflamme med 
temperaturer på op til 1000°C. En 
robot styrer plasmabrænderen over 
overfladen med en hastighed på ca. 6 
meter pr. minut. 

Afhængig af kravene kan hele over-
fladen eller udvalgte områder renses. 
Effektiviteten øges betydeligt, når man 
i stedet for at rengøre hele overfla-
den, kun renser de områder, der rent 
faktisk er nødvendige. Dette sparer tid 
og ressourcer, lige som det selvsagt er 
mere miljøvenligt, da man ikke bruger 
kemikalier i processen. 

Når det varme, aktive plasma kom-
mer i kontakt med en overflade, 
renser gasstrømmen mekanisk, mens 
plasmaet og varmen sammen udløser 
en kemisk proces. Denne kombination 
af en kemisk og mekanisk proces 
fjerner genstridige organiske rester og 
urenheder.

HOT ACTIVE PLASMA TIL 
OVERFLADERENSNING

Acerios-systemet, der forhandles af TornboSvejs, er kompakt og let at 
integrere i automatiserede systemer. Det består af en plasmabrænder med 
aktiv køling, en strømkilde med strømområde 35- 200A, en industrirobot 
til føring af plasmabrænderen, en aktiv procesgas regulering, og et 
kølesystem med variabel ydelse. Enheden er intuitiv og nem at anvende.

Årets store svejse- og skæremesse 
i Essen Tyskland er blevet aflyst på 
grund af Covid-19. Arrangørerne bag 
Schweissen & Schneiden oplyser, at 

messen er udsat til 2023, hvor den 
vil blive holdt i dagene fra 11. til 15. 
september.

SCHWEISSEN 
& SCHNEIDEN 
UDSKUDT

Ultima-Tig AutoGrindNeutrix

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente !
Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjerritslev, Danmark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com

Mød os på
”Schweissen & Schneiden”
Düsseldorf 25-29/9-2017

Hal 13 Stand E22

VI BIDRAGER TIL ET  

SIKKERT ARBEJDSMILJØ
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60 ÅR MED VALK WELDING OG 
MED “STRONG CONNECTION” 
TIL FREMSTILLINGSINDUSTRIEN
Valk Welding fejrer sit 60-års jubilæum 
i år. Det er en milepæl i svejserobotin-
tegratorens historie. Og det giver stof 
til eftertanke. Specielt når man ser, 
hvor hurtigt de seneste år er gået med 
udviklingen af   innovationer inden for 
svejserobotisering. Det har været en 
rivende udvikling, og Valk Welding er i 
dag solidt etableret med afdelinger og 
kunder i hele Europa.

Med grundlæggelsen af   “LAS Verko-
opmaatschappij” startede Remco H. 
Valks far den 22. marts 1961 et firma, 
der siden er vokset til at blive blandt   de 
største svejserobotintegratorer i Europa. 
”Automatisering af svejseteknologi 
har altid været en vigtig del af salget i 
kombination med svejsetråd og andet 
svejseudstyr,” siger Remco H. Valk. 
Dette førte til levering af den første 
svejserobot i slutningen af   1970'erne.

Den efterfølgende vækst var et resultat 
af en aktiv markedsudvikling inden for 
svejseteknologi, hvor filialer i Danmark, 
Tjekkiet, Frankrig og Tyskland blev 
etableret fra 2004, og Valk Welding 
kunne betjene sine kunder langt ind i 
Europa.

Med 170 faste medarbejdere og en 
fast gruppe på ca. 25 vikarer er Valk 
Welding Group i Europa vokset til en 
professionel  og vægtig aktør inden for 
svejserobotisering.

På trods de begrænsninger,   Corona-
epidemien har sat, så lykkedes det  
virksomheden at udvide sin organi-
sation yderligere sidste år, herunder 
oprettelsen af   det svenske datterselskab 
Valk Welding SE. Desuden har man 
idriftsat en ny salgs-, uddannelses- og 
samlefabrik i Tjekkiet, arbejdet med 

udvikling af Management Information 
System (MIS 2.0),  og med idriftsæt-
telsen af Valk Welding Precision Parts, 
hvor svejserobotspecialisten fremstiller 
robotbrændere og slangepakker i helt 
eget regi.

Robotbrændere og slangepakker 
udgør en vigtig komponent i svejsero-
botinstallationerne. Disse er udviklet 
internt, og de er udelukkende lavet til 
Valk Welding-svejserobotsystemerne. 
Med egen produktionsfacilitet til de 
egenudviklede robotbrændersyste-
merne, er Valk Welding i dag 100% 
uafhængig af tredjeparter i leverandør-
kæden.

BLY

Ultima-Tig AutoGrindNeutrix

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente !
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Grundet Covid-19 har DSN’s besty-
relse valgt at udskyde den årlige 
generalforsamling, så den bliver holdt 

i tilknytning til årets Svejse- og NDT 
seminar på Hotel Koldingfjord 31. 
august og 1. september 2021.

Dagsorden for generalforsamlingens 
afholdelse bliver bragt i næste num-
mer af SVEJSNING.

DANSK SVEJSE- OG NDT-FORENING HOLDER 
GENERALFORSAMLING 31. AUGUST 2021
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Deadline er fire uger før udgivelse. 

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING 
er kun tilladt efter aftale med redaktøren 
og med kildeangivelse.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2021

August - September
31. august og 1. september 2021 
Bemærk de nye datoer! 
Svejse- og NDT-seminar på hotel 
Koldingfjord

Oktober
5. – 7. oktober

HI Industri 2021 i MCH Messecenter 
Herning

Messe for:

• Automation & Robotter
• Maskiner & Produktionsudstyr
• Interlogistik
• Underleverandører

Det sker:

Efter 12 år som sekretær for DSN har 
Monica Wenøe besluttet, at tiden er 
kommet til at takke af og lade nye 
kræfter komme til. Da Monica kom til 
DSN i sin tid – dengang DSL – havde 
hun allerede en lang karriere som 
blandt andet direktionssekretær på 
FORCE Technology bag sig. 

Med sin administrative erfaring har 
hun holdt godt styr på sagerne i vores 
forening og sørget for, at der blev 
fulgt op på alle løse ender – meget 
værdifuldt i en forening, hvor eksem-
pelvis medlemmer af bestyrelse og 
redaktionsudvalg også har deres 
daglige job at tage vare på, og hvor 
der også skal følges op overfor andre 
interessenter som sponsorer, indlægs-
holdere til seminarer, osv.

Monica fortjener en stor tak for sin 
særdeles dedikerede indsats, og 
ønskes alt godt i sit otium.

DSN's sekretær fra 1. maj 2021 hed-
der Annemette Jensen. 

Annemette er oprindeligt uddannet 
tresproglig korrespondent, og har i en 
årrække arbejdet som sekretær i en 
mindre virksomhed samt i sundheds-
væsenet. 

Annemette har allerede udvist ildhu 
og entusiasme i forbindelse med 
overdragelsesprocessen, så hun 
kommer flyvende fra start den 1. maj. 
Monica vil dog hjælpe Annemette i en 
periode, for at bidrage til så smidig 
en overgang som muligt. 

Jeg håber, alle vil tage godt imod 
Annemette.

Steen Ussing 
Formand

NY SEKRETÆR FOR DSN

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

3 17. juni 24. maj Produktion ude eller hjemme
Muligheder - udfordringer

4 31. august 2. august Underleverandører og nicheproduktioner

5 28. oktober 28. september Bæredygtige produktionsprocesser

6 16. december 22. november NDT og SVEJSNING

MONICA TAKKER AF, ANNEMETTE TRÆDER TIL

Monica Wenøe. Annemette Jensen.
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Nye standarder
DS/ISO 17279-3:2021 Svejsning – Mikrosammenføjning af andengenerationshøjtemperatursuperledere – Del 3: Metoder til 

prøvning af sammenføjninger
DS/EN ISO 21904-1:2020 Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Udstyr til opsamling og filtrering af svejserøg 

– Del 1: Generelle krav

DS/EN ISO 17279-3:2021 Svejsning – Mikrosammenføjning af 2G-højtemperatursuperledere – Del 3: Metoder til prøvning af 
sammenføjninger

DS/EN ISO 18595:2021 Modstandssvejsning – Punktsvejsning af aluminium og aluminiumlegeringer – Svejselighed, svejsning 
og prøvning

DS/EN ISO 17677-1:2021 Modstandssvejsning – Anvendt terminologi – Del 1: Punkt-, projektions- og sømsvejsning
DS/EN ISO 10225:2021 Gassevejseudstyr – Mærkning af udstyr til gassvejsning, -skæring og tilsvarende processer
DS/EN 12814-2:2021 Prøvning af svejste samlinger på halvfabrikata i termoplast – Del 2: Trækprøvning
DS/EN 12814-8:2021 Prøvning af svejste samlinger på halvfabrikata i termoplast – Del 8: Krav
DS/EN ISO 13919-2:2021 Elektron- og laserstrålesvejste samlinger – Krav og anbefalinger vedrørende kvalitetsniveauer for svej-

sefejl – Del 2: Aluminium, magnesium og deres svejselige samt ren kobber
DS/EN ISO 22826:2021 Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer – Hårdhedsprøvning af smalle samlinger 

svejst med laser- og elektronstråle (Vickers- og Knoop-hårdhedsprøvning)
DS/ISO 23598:2021 Mekanisk samling af tyndpladematerialer – Destruktiv prøvning af samlinger – Prøvelegemers dimen-

sioner samt procedure for mekaniseret udrivningsprøvning af enkeltsamlinger
Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder
DSF/prEN ISO 5173 Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer – Bøjeprøvning
DSF/prEN ISO 10675-1 Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Acceptniveauer for radiografisk prøvning – Del 1: Stål, nikkel, 

titanium og deres legeringer
DSF/ISO/DIS 4761 Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – PAUT til tyndvæggede stålkomponenter – Acceptniveauer
DSF/prEN ISO 1089 Udstyr til modstandssvejsning – Konisk befæstelse for elektroder til punktsvejsningsudstyr – Dimensio-

ner
DSF/prEN ISO 25901-2 Svejsning og tilsvarende processer – Anvendt terminologi – Del 2: Arbejdssikkerhed
DSF/EN ISO 13918:2018/
prA1

Svejsning – Tapper og keramikringe til tapsvejsning – Tillæg 1

Yderligere information kan ses på www.ds.dk

NYT FRA DANSK STANDARD
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Hos Lemvigh-Müller finder du Böhler Weldings alsidige program af svejse-
maskiner 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

VÆLG EN LEVERANDØR  
DER DÆKKER ALT TIL  
DINE SVEJSEOPGAVER

BRUG OS!
Ring 3695 6308 for  
demo eller sparring


