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TEMA:
Styring af svejsearbejde

Svejsning

LEDER
Kvalitetskrav til
smeltesvejsning af
metalliske materialer og eventuel
certificering af
svejseværksteder ifølge DS/
EN ISO 3834 er
efterhånden ved
Hans Knudsen,
at vinde indpas i
FORCE Technology.
Danmark, nu hvor
fremstilling af
stålkonstruktioner også bliver omfattet
af denne standard. Men det har været
en lang og hård fødsel.
DS/EN ISO 3834 - et tilbageblik
Personlig har jeg oplevet det på nært
hold. I januar 1981 var jeg blevet
ansat i Vølund Energiteknik’s offshore
afdeling i Esbjerg som sagsbehandler.
Min baggrund var 3½ år på Lindøværftet som svejseingeniør, hvor vi
bl.a. havde bygget proces-modulerne
til Gorm-feltet. Det blev min adgangsbillet til jobbet. Da offshore ordrerne
så begyndte at vælte ind i løbet af
1981, krævede Dansk Boreselskab
A/S, (senere Mærsk Olie og Gas
AS, Red) at Vølund fik en egentlig
kvalitetsafdeling. Og jeg var da så
heldig, at de spurgte mig. Det ville jeg
jo selvfølgelig gerne uden at kende til
de skæbnesvangre konsekvenser for
et sådant valg. Man havde haft en
meget dygtig og kompetent kontrol-

mester Edward Sørensen til løbende
inspektion. Men nu skulle der laves en
egentlig kvalitetsafdeling.
Det første jeg blev bedt om var at lave
en kvalitetshåndbog. Høflig som jeg
var, svarede jeg: ”Så gerne – hvad
skal der stå i den?” Det var der ingen,
der kunne fortælle mig. Så vi gik bare
i gang. Efterhånden fik vi så stykket
en kvalitetshåndbog sammen ved
fælles hjælp, og ved at se hvad andre
havde gjort – især vores konkurrenter.
Det var ikke helt så nemt at få fat i.
Dengang blev kortene holdt tæt til
kroppen.
I starten lavede vi en kvalitetshåndbog
til hvert af de store projekter, men det
var ikke særlig smart, da det blev til
uforholdsmæssigt meget arbejde. I
stedet fik vi så konstrueret en generel
kvalitetshåndbog. Det blev også lettere, da der efterhånden var kommet
mere tilgængelig viden om kvalitetsstyring, og vi fik adgang til kvalitetsstandarderne BS 5750 og NS 5801.
Min egen baggrund fra DTH i 70’erne
var noget med stikprøvekontrol ved
masseproduktion. Så det passede ikke
til vores ordreproduktion i et svejseværksted. Det samme kunne dog også
siges om BS 5750 og NS 5801.
Denne fase i udviklingen af kvalitetskonceptet var meget præget af
”learning by doing”, men det var en
værdifuld proces, som tvang os til
at udtænke nye metoder og begreber. Vi kunne se, at når det gik galt,
skyldtes det ofte, at nødvendige informationer ikke var kendt på forhånd
af dem, der skulle udføre arbejdet.
Dengang ville folk helst gøre, som de
plejer, og så kunne kvalitetsafdelingen rede trådene ud, hvis der opstod
problemer med eksempelvis sporbarhed, WPS’er og svejsercertifikater.
Der var også forskel på de forskellige
ordretyper. Nogle gik glat igennem,
mens andre altid skabte bøvl. Derfor
fastlagde vi 3 kategorier af ordrer:

1.
2.
3.
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Krav til det hele – sporbarhed,
certificering af svejsere, kvalifikation af WPS’er, NDT, osv.
Visse krav, men ikke nær så
omfattende som kategori 1.
Meget få krav – det vi kaldte
spjældarbejde. Ofte var det
tilstrækkeligt med slutkontrol.

Det hjalp. Selv om folk ikke havde fået
tilstrækkelige informationer gennem
ordre- og produktionsstyringssystemet,
vidste de, at de skulle passe på snitterne, hvis det var kategori 1 arbejde
- så hellere spørge kvalitetsafdelingen
først. Denne udviklingsproces fortsatte,
og styringssystemerne blev gradvist
trimmet til at håndtere de forskellige
krav til ordrerne, så hverdagen blev
mindre hektisk for kvalitetsafdelingen.
I 1990 blev jeg ansat som kvalitetskonsulent ved Svejsecentralen i
Esbjerg. Her var jeg igen heldig, da
Birger Hansen ovre fra Brøndby trak
mig ind i EN 729-projektet, som blev
lanceret i midt 90’erne. Denne forunderlige standard svarede 100 % til
mine erfaringer fra denne periode hos
Vølund, hvor vi definerede kategorierne.
Nu er det ikke sådan, at jeg vil påstå,
vi opfandt EN 729-standarderne dengang. Men opdelingen i de 3 niveauer var fuldstændig i overensstemmelse
med arbejdet i et ordreproducerende
svejseværksted, som vi oplevede det
i begyndelsen af 80’erne. Og det er
det stadigvæk. EN 729 er afløst af
ISO 3834, som stort set har samme
indhold, men er forbedret med især
henvisninger til de aktuelle standarder
for alle aktiviteter i et svejseværksted.
Desuden er der kommet krav til ISO
3834 i mange sammenhænge:

Indhold:
2

Leder / Hans Knudsen,
FORCE Technology, Esbjerg
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CE Mærkning af komponenter
i stål og aluminium
		
10 Godt for konkurrencekraften.
Erfaringer med EN ISO 38342 certificering hos Voith Industrial Services A/S i Ringsted.
12 Training, Qualification and
Certification Systems in
Welding.
16 Eurocodes kravene og
EKJ’s håndtering af disse i
relation til aktuelt
byggeprojekt.
Forsiden:
Fra Voith Industrial Services A/S,
hvis svejseopgaver er certificeret i
henhold EN ISO 3834-2.

Svejsning
•
•
•
•
•
•

DS/EN 1090-2 og -3 Udførelse af
stål- og aluminiumskonstruktioner
Harmoniserede standarder til
trykbærende udstyr - PED
Danske Kraftværkers
Fællesbetingelser
Mærsk Olie og Gas AS – Technical Standard MOTS-12
Vestas Quality Specifications
Siemens Wind Power A/S

Som sagt er ISO 3834 ved at komme
ind under huden i mange virksomheder. Siden den 31.12.2008 har der
været krav til ISO 3834 for svejseværksteder, der fremstiller stålkonstruktioner ifølge Eurocode 3. Og
hvis disse virksomheder endnu ikke
er begyndt at bruge ISO 3834, så vil
det blive et must, når stålkonstruktioner
ifølge Byggevaredirektivet fra den
01.07.2012 skal CE-mærkes, og virksomheden skal have et FPC-certifikat
ifølge DS/EN 1090-1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter.

•
•
•
•

Inspektion før, under og efter
svejsning
Afvigelser og korrigerende
handlinger
Sporbarhed og identifikation
Dokumentation

Dermed er der ikke krav til eksempelvis
dokumentstyring, ledelsens ansvar og
internt audit, som vi kender det fra ISO
9001. Af praktiske grunde bør virksomheden/svejseværkstedet dog som
minimum definere, hvordan man styrer
og vedligeholder sine procedurer og
instruktioner i kvalitetshåndbogen.

Nyt stærkt makkerskab
AH International A/S, Valk Welding BV og Panasonic

har indgået en strategisk alliance om markedsføring
af Panasonic robotløsninger og svejseartikler fra

Succesfuld
svejsning
i rustfrit
Valk Welding i Danmark
og Sverige.
stål med Valk Welding

Man kan så diskutere, om alle kravene
i ISO 3834 er rimelige, nu hvor endnu
flere virksomheder skal bruge den. Det
er selvfølgelig en personlig opfattelse,
men jeg mener, at hvis man har valgt
det rigtige niveau, så er kravene selvfølgelige i et svejseværksted. Svejseprocessen er ikke specielt ”speciel” for
dem, der arbejder med den til daglig.
Men det er en håndværkspræget
proces, som ikke ligner andre fremstillingsprocesser i virksomhederne, og
som stiller krav til overvågning og
kvalifikation, hvis der skal være 100 %
sikkerhed for at alle specifikationer og
standarder er fulgte.
Indholdsmæssigt skal svejseværkstedet have fastlagt sine
rutiner for:

•
•
•
•
•
•

Produktionsforberedelse – krav
og teknisk evaluering
Underleverandører, der leverer
svejsearbejde, varmebehandling
og NDT
Personale, der arbejder med
svejsning og NDT
Vedligehold af svejseudstyr og
kalibrering / validering af
måleudstyr
Produktionsplanlægning, WPS,
WPQR og varmebehandling
Tilsatsmaterialer og
grundmaterialer

Svejsning i rustfrit stål bliver kun en
succes, hvis du har den rigtige
knowhow af processen. Valk
Welding har denne viden i
eget hus, og en lang række
virksomheder har nydt godt af
denne viden.
Valk Welding leverer en udvidet
program af svejsetråd- og udstyr
samt automatiserede robotter til
svejsning i rustfrit stål.
Valk Welding har også altid en god íde til at
automatisere små serier. Giv dem et kald!

Valk Welding DK A/S

Tel. +45 6442 1201
Fax +45 6442 1202
info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

A.H. International A/S
Tel. +45 7550 1100
Fax +45 7550 2021
ahi@ahi.dk
www.ahi.dk
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Svejsning
Vedrørende kvalifikation af personale omfatter ISO 3834 også krav til
svejsekoordinatoren, der skal udføre
denne overvågning. I ISO 3834/ISO
14731 henvises til de formelle uddannelser som svejsekoordinator:

•
•
•
•
•
•

Svejsespecialist, EWS/IWS
Svejsetekniker, EWT/IWT
Svejseingeniør, EWE/IWE
Svejseinspektør – specialist,
EWIS/IWI-B
Svejseinspektør – tekniker,
EWIT/IWI-S
Svejseinspektør – ingeniør,
EWIE/IWI-C

Råder svejseværkstedet over personale med en af disse uddannelser, er
den hellige grav normalt vel forvaret.
Dette skal forstås på den måde, at
der ikke vil blive stillet spørgsmål til
kvalifikationerne. Det er dog muligt, at
svejsekoordinatorer uden en af disse
forkromede uddannelser kan blive
godkendt på baggrund af kvalifikationer, som de har opnået gennem

erfaring. Det kræver et fyldigt og
veldokumenteret CV.
I tillæg til ovenstående 6 uddannelser
har EWF i år fastlagt retningslinjer for
uddannelse af svejsekoordinatorer,
som er målrettet EN 1090-2. Titlen er
”EWF Guideline: Dedicated Knowledge for Personnel with the Responsibility for Welding Coordination
to comply with EN 1090-2”. Denne
uddannelse er noget kortere end et
standardforløb. Imidlertid betyder det
så også, at man kun kan arbejde som
svejsekoordinator med stålkonstruktioner efter denne standard. Denne
uddannelse kan blandt andet udbydes
af FORCE Certification A/S, hvis der
skulle vise sig et passende behov.
Samme styringsproblematik
som for 30 år siden
Gennem 30 år har jeg fulgt udviklingen af kvalitetsstyring i svejseværksteder, og det har ikke været kedeligt.
Først gennem årene ved Vølund, hvor
der blev erhvervet praktisk erfaring,
og siden som rådgiver for det davæ-

Slibning af
wolframelektroder er
vores spidskompetence
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Inelco Grinders A/S
Tlf. 96 50 62 33
info@inelco-grinders.com
www.inelco-grinders.com
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rende Svejsecentralen.
Styringsproblematikken er stadig den
samme, men vi har fået meget bedre
værktøjer gennem IT-teknologien. Svejsemaskinerne og svejseprocesserne
er forbedrede, og automatiseringen
har i et vist omfang fjernet fokus fra
den håndværksmæssige udførelse af
svejsningen.
I svejseværkstederne har vi for de
fleste aktiviteters vedkommende fået
en række standarder, som måske ikke
alle er lige begejstrede for. Ikke desto
mindre sikrer det, at tingene bliver
lavet på samme måde, og i mange
tilfælde kan standarderne bruges som
opslagsbøger, hvis man vil bruge andre materialer eller skifte til nye svejseprocesser. Så alt i alt har det været en
udbytterig proces, og vi har fået en
række gode redskaber for styring og
kvalifikation af svejseværksteder.
Af svejseingeniør
M. Sc. Eng., EWE
Hans Knudsen
FORCE Technology
Henvisninger:
• DS/EN 729-1 Kvalitetskrav for
svejsning: Retningslinier for udvælgelse og anvendelse
• DS/EN 729-2 Kvalitetskrav for
svejsning: Fuldstændige
kvalitetskrav
• DS/EN 729-3 Kvalitetskrav for
svejsning: Standardkvalitetskrav
• DS/EN 729-4 Kvalitetskrav for
svejsning: Elementære
kvalitetskrav
• DS/EN ISO 3834-1 Kriterier
for valg af passende niveau for
kvalitetskrav
• DS/EN ISO 3834-2 Fuldstændige
kvalitetskrav
• DS/EN ISO 3834-3
Standardkvalitetskrav
• DS/EN ISO 3834-4
Elementære kvalitetskrav
• DS/EN ISO 3834-5 Dokumenter
der skal overholdes for at kvalitetskrav ISO 3834 er opfyldt
• DS/CEN ISO/TR 3834-6 Vejledning i implementering af
ISO 3834
• DS/EN ISO 14731 Svejsekoordination – opgaver og
ansvarsforhold
• Publikation fra FORCE Technology: Nøgle til kvalitetsstyring af
svejsearbejde

Svejsning

CE mærkning af stål- og
aluminiumskomponenter
Kvalitetsstyring af svejsearbejde er nøglen til CE mærkning af stål- og aluminiumskomponenter i
henhold til den EU harmoniserede standard DS/EN 1090-1.
Af projektchef
Jørgen Hagelund,
Dansk Standard.
Allerede i bygningsreglementet fra
2008 og senest i de danske vejregler er der indført krav om brug af
Eurocodes som beregningsgrundlag
under hensyntagen til de nationale
danske annekser. Der er derfor ikke
tvivl om loven for projektering af
konstruktionerne i Danmark – men ej
heller for selve udførelsen af arbejdet
- idet Eurocodes for stål og aluminium
konstruktioner stiller krav om, at udførelsen sker i henhold til DS/EN 1090
serien.
Endvidere har EU-kommissionen nu
harmoniseret EN 1090-1, således at
overgangsordningen for CE mærkning
af konstruktionskomponenter i stål og
aluminium er trådt i kraft. CE mærkningen har i princippet været mulig fra 1.
januar 2011 og er et obligatorisk krav
fra den 1. juli 2012.
EN 1090 serien består af 3 dele, hvor
del 1 er fælles paraply for såvel stål-

Tabel 1: Relation mellem udførelsesklasse i EN 1090 serien og de specifikke dele i
EN ISO 3834.

Tabel 2: Intervaller for den løbende overvågning af producentens fabrikskontrol.

som aluminiumkonstruktioner og udgør
selve grundlaget for CE mærkningen
af konstruktionskomponenterne. Del
2 omfatter krav vedrørende udførelse
af stål- og del 3 krav vedrørende
udførelsen af aluminiumkonstruktionskomponenter.
Krav om kvalitetsstyring af
svejsearbejdet
CE mærkningen skal gennemføres
efter system 2+ i byggevaredirekti-

vet, der blandt andet stiller krav om
fabriksproduktionskontrol, FPC, og at
systemet er løbende overvåget af det
notificerede organ. I den forbindelse
dukker kravet om kvalitetsstyring af
svejsearbejdet op til overfladen. DS/
EN 1090 serien opstiller en relation
mellem udførelsesklasserne EXC 1 til
4 og EN ISO 3834 seriens 3 kvalitetsstyringsniveauer.
Ovennævnte vil i dag for visse svejseværksteder være let genkendelige.
Kravene til kvalitetsstyring efter EN
ISO 3834 er allerede en del af deres
hverdag. For andre værksteder vil der
være behov for at forholde sig til standardens krav og indhente inspiration
til løsning af udfordringen.
EN 1090 serien besvarer også, hvem
der skal føre tilsyn med, at værkstederne overholder reglerne. Systemet
2+ kræver certificering af FPC’en
ved et udpeget organ baserende
på indledende inspektion såvel som
på løbende overvågning af FPC’en.
Intervallerne for den løbende overvågning afhænger af værkstedets valg af
udførelsesklasse.
Herudover vil der blive gennemført
markedskontrol fra myndigheden på
selve produkterne, der CE mærkes.

6

Svejsning
Øg deres produktion
med Valk Welding

• Standard og specialfremstillet robotsystemer med Panasonic svejserobotter
• Produktions linier med Fanuc Håndtering
og Panasonic svejserobotter
• 3D design af komplet celle lay-out herunder
komplette svejsefixturer
• Udvidet program med svejsetråd- og udstyr,
trådfremføring og sikkerheds-produkter
• Off-line programmering med Panasonic
DTPS G2 software
• Europæisk service og vedligeholdelse
organisation
• Mere end 1.750 svejserobotter installeret
over hele Europa
• Datterselskaber i Øst Europa, Frankring og
Skandinavien, Holland
Valk Welding DK A/S
Tel. +45 6442 1201
Fax +45 6442 1202
info@valkwelding.com
www.valkwelding.com
www.50yearsinwelding.com
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Svejsning
Certificering af
kvalitetssystemet
Standarden DS/EN 1090-1 stiller ikke
direkte krav om, at kvalitetssystemet
skal være selvstændigt certificeret.
Dog er brugen af kvalitetssystem
et krav. Kvalitetssystemet kan blive
gennemgået - som en del af prækvalificeringen - af det notificerede organ
og efterfølgende som en del af den
løbende overvågning iht. tabel 2.
Har værkstedet allerede et certificeret EN ISO 3834 system, kan det
notificerede organ ved prækvalificeringen efter DS/EN 1090-1 lægge det
til grund og minimere sin kontrol på
dette område. Så selv om certificering
er en omkostning, er det en fordel,
såfremt man allerede har et etableret
system i denne sammenhæng.
Der er en række fordele ved at have
et selvstændig certificeret kvalitetssystem efter EN ISO 3834. Værkstedets
system bliver systematisk gennemgået
og løbende bekræftet. Værkstedets
profil er veldefineret. Og der vil være
tilfælde, hvor det certificerede system
lægges til grund fra kundernes side
ved placering af ordre. CE mærkningen er et lovkrav. Når det er sagt, kan
kunder selvfølgelig altid kræve mere
end loven - men aldrig mindre.
Opbygning af systemet
DS/EN 1090-1 stiller krav om prækvalificering og løbende overvågning af
værkstedet af det notificerede organ.
Af samme grund er der meget fokus
på selve EN 1090-1 reglerne og
efterfølgende reglerne i del 2, der stiller kravet om kvalitetsstyringen. Men
værkstederne kan umiddelbart blive
forvirrede ved at fokusere for meget
på del 1, idet den primært stiller krav
til den bagvedliggende dokumentation
for selve CE mærkningen. Når man
skal opstille sit system, er det derfor en
god idé at tage udgangspunkt i del 2
og det valgte niveau i EN ISO 3834
serien, der sætter kravene til selve
produktionen.
Ved opbygning af værkstedets system
efter disse standarder får man styr
på produktionen, og man ender med
at få stort set alle forhold på plads
i relation til kravet om dokumentationen i del 1. Så det er en fordel at
opbygge systemet med udgangspunkt
i EN ISO 3834. Dog skal man være
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opmærksom på, at der opstår konflikt
mellem EN 1090 serien og selve EN
ISO 3834 systemet. Dette skyldes,
at EN ISO serien som udgangspunkt
giver reference til andre internationale standarder, hvorimod EN 1090
serien for samme tilfælde refererer til
europæiske standarder. Et eksempel
er, at 3834 serien henviser til ISO
9606-1 for kvalificering af svejsere,
hvorimod 1090-2 kræver brug af EN
287-1. Del 2 stiller også krav, som bør
være indbygget i kvalitetssystemet,
eksempelvis krav om periodisk kontrol
af flammeskæringsprocesser.
Opbygningen af systemet med
udgangspunkt i EN ISO 3834 kræver
derfor små justeringer og tilføjelser i
forhold til kravene i EN 1090 serien.
EN ISO 3834 serien
Standarderne for kvalitetsstyring af
svejsearbejde er fra 2005 og afløste
den tidligere EN 729 serie fra 1994.
Standarderne har desværre ikke rigtigt
fået den store udbredelse i Danmark.
Dette på trods af mange gennemførte
informationskampagner og opfordringer til at anvende standarderne. Del
2, 3 og 4 i standarderne beskriver de
3 niveauer for kvalitetsstyring. Del 1
beskriver kriterier for valg af niveau,
og del 5 beskriver selve referencegrundlaget. Både del 1 og del 5 kan
man se bort fra nu. Valg af niveau afhænger direkte af konstruktørens valg
af udførelsesklasse, og referencerne
styres af EN 1090-2.
Man kan sammenligne de 3 standarder med de russiske babushka dukker.
De krav, der findes i del 4, indgår
også i del 3 sammen med yderligere
krav, som igen omfattes i del 2 med
yderligere krav.
Grundkravene til systemet er derfor
fælles og omfatter bl.a. elementer
som:
• Kontraktgennemgang.
• Teknisk evaluering.
• Krav til svejsepersonale.
• Krav til inspektions- og
prøvningspersonale.
• Krav til udstyr.
• Krav til svejseteknikker.
• Afvigelser og korrigerende
handlinger.
I del 3 tilføjes blandt andet krav til
systemet med brug af svejseprocedure

Svejsning
specifikationer og -procedurer. I del
2 for det fuldstændige system tilføjes
blandt andet krav om kalibrering og
validering af måle- og inspektionsudstyr.

ikke mindst står det anført i Eurocode
1993-1-8 for svejste samlinger i stålkonstruktioner, at man som udgangspunkt minimum bør kræve karakter C
efter EN ISO 5817.

Valg af niveau i EN ISO 3834
Valg af værkstedets kvalitetsstyringsniveau er direkte relateret til konstruktørens valg af udførelsesklasse. Men
værkstedet kender ikke nødvendigvis
fremtidens opgaver nu. Derfor må
man med udgangspunkt i EN 1090-2
kigge nøje på standardens måde at
forholde sig til de teknologiske krav
i relation til materialekvaliteter og
godstykkelser for derigennem at sammenligne med tidligere produktion.

Der er en direkte relation mellem udførelsesklasser EXC 1 til 4 og EN ISO
5817 karakter D, C og B. På denne
baggrund kan det ikke anbefales at
opbygge sit system efter udførelsesklasse 1 og dermed EN ISO 3438-4.
Der vil sandsynligvis være en meget
begrænset mængde arbejde i denne
udførelsesklasse, der allerede er set
omtalt som klassen for cykelskure
og læhegn, hvilket igen ikke synes
helt rimeligt, når man går kravene i
udførelsesklasse 1 igennem. Udførelsesklasse 2 og dermed EN ISO
3834-3 for standardkvalitetskrav ser
ud til at udgøre mindste fællesnævner
på denne baggrund.

Men det skal især tages i betragtning,
at EN 1090-2 automatisk kræver
udførelsesklasse 2, hvis konstruktøren
ikke angiver en klasse. Sidst men

Hvornår skal det være klart?
Alle bygnings- og anlægskomponenter i stål og aluminium, der bliver
fragtet ud over kantstenen fra et
værksted, skal fra den 1. juli 2012 i
følge loven være CE mærket. Desuden
skal værkstedet inden det tidspunkt
være prækvalificeret, have indført sin
kvalitetsstyring og opstillet sin fabrikskontrol. Men det er allerede set, at
virksomhederne har mødt kravet om
CE mærkning fra deres kunder. Så det
kan kun anbefales, at man går i gang.
Arbejdet med indførelse af kvalitetsstyring er en proces, og der sker ofte
tilpasning af systemet, når først det
prøves af i praksis.



ZƆŶĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝƚĞŬŶŝŬͬ^ƌĞƉƌčƐĞŶƚĞƌĞƌŶƵKZ>/<KEƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĨƐǀĞũƐĞͲĂƵƚŽŵĂƚŝŽŶŝĂŶŵĂƌŬ
ZƆŶĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝƚĞŬŶŝŬͬ^ŬĂŶ
ƚŝůďǇĚĞ͗
 DĂŶŐĞĊƌƐĞƌĨĂƌŝŶŐŵĞĚ
ƐǀĞũƐĞĂƵƚŽŵĂƚŝŽŶ͕
ŽƉďǇŐŶŝŶŐ͕ŝŐĂŶŐƐčƚŶŝŶŐŽŐ
ƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ
 ^ĞƌǀŝĐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
 ^ƚŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵĂĨƐƚĂŶĚĂƌĚ
KZ>/<KEĂƵƚŽŵĂƚŝŽŶ
ƵĚƐƚǇƌ͕ŐŽĚŬĞŶĚƚ͗
 ^ǀĞũƐĞƚƌĂŬƚŽƌĞƌ͕ƐǀĞũƐĞͲ
ƚĊƌŶĞ͕ĚƌĞũĞďŽƌĚĞ͕ůĂŶŐͲ
ƐƆŵƐĂƵƚŽŵĂƚĞƌ
 KŐƐĊŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ
 KZ>/<KEƚŝůƐĂƚƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƌ
 ĚƌĞƐƐĞ͗zĚĞƐŵŝŶĚĞǀĞũϭ͕
ϴϱϲϬ<ŽůŝŶĚ
 důĨ͗ϳϬϮϬϵϬϭϬ
^&KZ>/<KEͬ^͕^ƚƌĂŶĚǀĞũĞŶϭϬϬ͕ϮϵϬϬ,ĞůůĞƌƵƉ͕důĨ͗ϰϲϳϰϬϴϬϬ͕ǁǁǁ͘Ăůǁ͘ĚŬ
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Godt for konkurrencekraften
Voith Industrial Services A/S i Ringsted har en af sine hovedekspertiser inden for svejseopgaver,
der bliver udført på tankanlæg, raffinaderier og kraftværker i Skandinavien, Baltikum og Storbritannien. Siden januar 2010 har alt svejsearbejde i virksomheden været certificeret i henhold til
EN ISO 3834-2.
Af Birthe Lyngsø.
I første omgang var det kundekrav,
der tilskyndede os til at få en EN ISO
3834-2 certificering af vores svejseopgaver, fortæller teknisk chef Per Jørgensen. Det var FORCE Certification,
der som den uvildige tredjepart var
det certificerende organ. Og processen, vi skulle gennem, før vi fik vores
certificering, forløb relativt smertefrit.
Voith Industrial Services var således
i samme moment blevet ISO 9001
certificeret, og der var i forbindelse
hermed blevet udarbejdet en kvalitetshåndbog for alle svejseopgaver i
virksomheden.
På grund af dette skulle der ifølge Per
Jørgensen ikke uoverstigeligt meget
til for også at blive EN ISO 3834-2
certificeret.
Vi havde alle vores svejseprocedurer
fastlagt, og vores svejsespecifikationer
var defineret, lige som vores WPS
var på plads. Der var så en række
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punkter omkring egenkontrol af svejsearbejdet, der skulle indarbejdes. Men
i forhold til kvalitetshåndbogen, vi
fik udarbejdet i forbindelse med ISO
9001 certificeringen, skulle der ikke
radikale ændringer / tilføjelser til.
Med hensyn til de svejsemæssige kompetencer i organisationen var vi også
godt klædt på til at matche kravene i
EN ISO 3834-2. Vi havde på forhånd
haft folk på uddannelse hos FORCE
Technology. Vi rådede derfor over 8
svejsespecialister og to teknologer,
lige som vi i forvejen havde svejseingeniører ansat.
Medarbejdernes reaktion på
certificeringen
Der var dog hos nogle af svejserne
visse begyndervanskeligheder med
at sætte sig ind i specifikationerne,
lige som kravene omkring egenkontrol
kunne forekomme en smule besværligt. Men det viste sig hurtigt at være
en fordel for alle, når man udfører og
tjekker sin svejsning i forhold til de

svejseprocedurer, der er fastlagt for
den pågældende opgave. I dag er
der da også almindelig enighed om,
at det er et plus. Man undgår misforståelser, og man har dokumentation
hele vejen igennem, lige som der er
fuld sporbarhed på alle planer, siger
Per Jørgensen, som tilføjer, at de kører
mindst lige så effektivt - eller endda en
smule mere - i forhold til tidligere.
Endnu et krav, der indgår i EN ISO
3834-2 certificeringen er, at alt udstyr
bliver efterset og kalibreret efter nærmere fastlagte procedurer. Desuden
er der nogle skærpede procedurer i
forbindelse med leverancer udefra,
herunder i forbindelse med indkøb
af svejseudstyr. Rent organisatorisk
kan det måske nok forekomme lidt
mere omstændeligt. Eksempelvis når
vi bestiller svejsemateriel og udstyr fra
en ekstern leverandør. Men det betyder også, at vi er ude over diverse
misforståelser eller diskussioner om,
hvad vi skal på grund af den fulde
dokumentation.

Svejsning
Uddanner svejserne i
virksomheden
Totalt set har Voith Industrial Services
130 svejsere tilknyttede, og de er
alle certificerede til de opgaver, de
arbejder med, det være sig TIG, rørtrådssvejsning eller elektrodesvejsning.
Vi uddanner selv på virksomheden.
Heri ligger, at vi hele tiden sørger
for, at vores svejsere bliver uddannede og opdaterede i forhold til de
typer opgaver, de arbejder med. Som
led i egenkontrollen bliver svejserne
desuden hvert andet år tjekket med
henblik på at få forlænget de relevante certifikater. I praksis foregår dette
ved, at den enkelte svejser er oppe til
en intern svejseprøve med en uvildig
tredjepart.
Endnu en følge af EN ISO 3834-2 certificeringen er, at der med en uvildig
tredjepart skal udføres svejseprøver
ud fra fastlagte definitioner. Det kan
f.eks. være i forbindelse med anvendt
tilsatsmateriale til en given opgave,
eller det kan være, hvis kunden møder
os med nye krav i forbindelse med en
opgave, vi får ind i et nyt materiale.
Voith Industrial Services opererer
internationalt og kører efter samme
system, som bliver styret fra hovedsædet i Ringsted, uanset det er opgaver
i f.eks. Norge, Sverige, England eller
de baltiske lande.
At blive EN ISO 3834-2 certificeret er
nærmest at betragte som en én gangs
investering, og det kræver ikke det
store at vedligeholde sin certificering,
hvilket skal ske én gang om året,
fastslår Per Jørgensen. Det indebærer,
at vi får besøg af en tredjepart, som
har kompetence til at lave denne
recertificering. I vores tilfælde FORCE
Certificering, som jo også stod for vores oprindelige certificering. I praksis
foregår det ved, at de er på besøg
én dag, hvor de går ind og kigger på
konkrete projekter og ser på, hvordan
vi har udført dem.
At det også er med til at styrke konkurrencekraften er Per Jørgensen ikke i
tvivl om. Det er jo langt fra alle, der
har denne certificering, og vi har i
forbindelse med flere udbud været
ude for, at det var certificeringen, der
blev afgørende for, at vi fik ordren.
Og skulle det byde på en smule ekstra

En stor del af opgaverne består af rørsvejsninger.

træk på ressourcerne, så mener jeg,
at det i sidste ende bliver opvejet af
de konkurrencemæssige fordele, der

ligger i at have denne certificering,
siger Per Jørgensen.

Perfect welding
by NST
Nittetsu sømløs
rørtråd
Keramisk
backing
INOX høylegert
tilsettprogram

Repræsentant i Danmark
Ring Bæk Welding aps: 2068 4915

baekagentur@get2net.dk

Norsk Sveiseteknikk AS, Tel +47 32 78 85 99
Mer informasjon på www.nst.no
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INTERNATIONAL TRAINING QUALIFICATION AND
CERTIFICATION SYSTEMS IN WELDING
I det følgende gengiver vi – med tilladelse af oplægsholderen Dr. Eng. Cécile Mayer, IIW – indlæg
fra Session V på den netop holdte JOM 16. konference i Danmark.
A thorough study conducted in Germany in
2008 led to results that show that the total
added value generated by the European
joining industry is around 86 Billion Euros
per year and estimates that just over 2
million people work in welding and related
technologies.
It is also well known that, if welding is
not done properly, catastrophic failure of
constructions can occur which create serious damage to people and also represent
significant economic losses.

Fig. 1 Failure of welded structures.

One way for a company to show that
its welding production and products
meets appropriate quality requirements is through the implementation
of EN ISO 3834 (formerly EN 729).
Revised and updated in 2005, this
is the single most important standard
regarding the achievement of welding
quality. Many EN product standards
and EU directives require manufacturers to comply with EN ISO 3834.
EN ISO 3834 is not a quality system
standard but it can be used as a
very useful tool for fulfilling EN ISO
9001:2000 requirements for special
processes when this standard is applied by the manufacture. It can also
be used by the manufactures by itself
as a way to demonstrate to a third
party that the manufacturing of welding products is carried out according
to an appropriate quality requirement
level.
Whenever a manufacturer refers to
compliance with a certain ISO 3834
quality level, it should be sufficient
to demonstrate the manufacturer’s
capabilities are fully adequate for the
control of welding activities in relation
to the type of product or welding
work that is being carried out by the
company.
Safety and profit depend on technical
control of welding operations. Key
staff in all welding related activities
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needs to have an appropriate level
of competence in welding technology and its application. In addition
to employing competent and tested
welders, manufacturers should ensure
that engineers, designers and technicians who deal with welding matters
have proven relevant competence.
This is increasingly becoming a
contract requirement: a trend which
is expected to accelerate as new
European Directives and European/
International Standards for welding come into force. EN ISO 14731
“Welding Coordination – Tasks and
Responsibilities” (formerly EN 719)
requires people with welding related
responsibilities to be able to demonstrate that they are competent to carry
out those responsibilities. Furthermore,
in order to comply with EN ISO 3834,
it is necessary also to comply with EN
ISO 14731.
IIW is the worldwide leading welding
organization in which international
expertise in welding and related
technologies is assembled. This paper
gives details on the development of
the IIW system and what has been
achieved as a result of it. It also
outlines the challenges ahead for IIW
and how they are being addressed.
International harmonisation in
welding
The EWF (European Welding Federation) worked on the development of
harmonised courses which started in
1980, resulted in the implementation
of a series of training and qualification ‘guidelines’ and in the definition
of examination criteria for welding
personnel.
In 1998, EWF and IIW signed the first
agreement of co-operation towards
the development of a single international system for education and
qualification of welding personnel. By
use of a single syllabus for each level
of training course and a harmonized
system for examinations management, the same qualification may be
awarded in any country.
EWF has further developed the system

towards the certification of specific
competence of welding personnel and
towards the certification of companies complying with the ISO 3834
requirements. These systems have
been implemented in Europe for the
last ten years. EWF recently agreed
to transfer these systems to IIW. The
approval, and start of implementation,
of these, the IIW Certification Systems
for Welding Personnel and Companies according to ISO 3834, at the
international level, began in 2008.
In order to administer the training,
qualification and personnel certification system and to develop it still
further, the IIW has established the
IAB – International Authorisation
Board. This body aims at the effective
implementation of the systems in all
IIW member countries, by publishing
Guidelines for training syllabuses and
examinations and implementing the
Quality Assurance system controlling
the system.
An organisation, recognised by the
IIW national member society, is appointed as the Authorised National
Body (ANB) for the supervision of the
system for training, qualification and
certification of personnel in each country. Representatives from these ANBs
form the operational management
within the IAB, and they nominate and
approve Lead Assessors and Peer Assessors who ensure conformity of each
ANB to agreed Rules.
ANBs are responsible at the national
level for: The assessment and monitoring of Approved Training Bodies
(ATBs), the conduct of examinations,
the assessment of applicants for certification, and the issue of Diplomas and
Certificates.
With regard to the system for the
certification of companies according
to EN ISO 3834, this is implemented
throughout the world also by the IAB
appointing an organisation in each
country, and the mechanism for this
is very similar to that adopted for the
ANBs. These National organisations
are known as Authorised National

Svejsning
Bodies for Company Certification
(ANBCCs) and are responsible for
ensuring the correct implementation
of the companies’ certification system,
according to the defined rules. In
this, the objective is that a certified
company at a certain level will have
demonstrated they have achieved
a minimum level of capability for a
specified scope of activity (in compliance of ISO 3834), irrespective of
the country in which they have been
certified.
The role of the ANBCC in its own
country regarding personnel certification includes: The approval of assessors, and the recording of relevant
information and evaluation of the
company application, the conduct
of the onsite audit, the approval of
the company welding coordinators
and the awarding of the company
certificate as well as the recording of
relevant information. An ANBCC accepts responsibility in its own country
for the implementation of the IAB rules
covering the above activities.

EWF and then IIW have operated a
harmonized training and qualification
system since 1992, offering courses
and qualifications for Welding Engineers, Inspectors, Welders and others.
These qualifications form the basis
of the widely accepted International
Diplomas. Certification of welding personnel was addressed by EWF about
15 years ago. A system was developed and its implementation started
in Europe in 1995. This system is now
being transferred to IIW in order to
facilitate global expansion.
This International Training and Qualification system now comprises documents as follows:
Education, Examination and Qualification Guidelines for:
• Personnel with Responsibility for
Welding Coordination,(IWEIWT-EWS-IWP) which include
the former European Welding
Engineer, EWE, European Welding Technologist. EWT, European
Welding Specialist, IWS, and
European Welding

•
•
•
•

Practitioner, (EWP).
International Welding Inspection
Personnel – IWIP (formerly EWIP).
International Welder – IW
(formerly EW).
Distance Learning (covering IWE,
IWT, IWS, IWIP).
International Welded Structures
Designer – IWSD.

Procedures for the implementation
of IIW Guidelines for the Education,
Examination and Qualification of
Welding Personnel:
The existing Guidelines define the
course syllabus, indicating for each
subject the objectives, scope and
expected results, and the minimum
teaching duration in hours assigned
to them. Access to the harmonized
courses is allowed only to those
individuals who possess an appropriate agreed level of general technical
education, equivalent but different for
each country as these are based on
national education systems.

DU SKAL CE-MÆRKES
INDEN 2012!

Bliver du klar til den 1. juli 2012?
Fra den 1. juli 2012 er det et lovkrav, at konstruktionskomponenter i stål og aluminium, der indgår i byggeri skal være CE-mærket. Og din
virksomhed skal certificeres for at udføre mærkningen. Er du ikke allerede i gang med processen, er det på høje tid at gå i gang, så du er
sikker på at leve op til lovgivningen, når den træder i kraft. DS Certificering er bemyndiget organ i henhold til byggevaredirektivet, og vi
fører dig kompetent og effektivt gennem hele processen. Book et uforpligtende møde nu på 72 24 59 00.
DS Certificering er leverandør af certificeringer, godkendelser, screeninger, andre former for audit og kurser til danske virksomheder nationalt og internationalt.
Vi har over 25 års erfaring med at styrke vores kunders konkurrenceevne og skabe merværdi.
Vores innovative behovs- og løsningsorienterede produkter baserer sig på danske og internationale standarder og best practice.

www.dscert.dk/staal
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Fig. 2 IIW-EWF Training and Qualification systems.

Figure 2 represents the structure of
the international professional Qualification System of Welding Personnel
managed by the IAB – International
Authorization Board, the body created
by IIW with this purpose. The relationship with EWF, and the latter’s remaining scope of activities is also shown.
It can be seen that an extensive range
of welding and welding related courses and qualifications available. These
courses are valuable to manufacturers
seeking to ensure that all their staff
with welding tasks and responsibilities are properly trained and meet the
requirements of ISO 14731.

Svejsning_august-2010

16/08/10

6:29

Fig. 3 IIW Guidelines Structure.

The IIW Personnel Certification
Scheme provides a simple means by
which job capability can be assessed
and recognized. It defines the profile
of education, knowledge, experience and responsibility required for a
range of conventional welding tasks,
and provides a professional assessment procedure.
Because Certification is concerned
with current competence rather than
historical attainment, periodic renewal
is required. The scheme provides a
convincing way of supporting compa-

Side 1

Fig.4 Steps for the Personnel Certification.

nies seeking to achieve compliance
with EN ISO 14731.
Figures 4: the levels of certification
are available, based on the four IIW
Diplomas: International Welding
Engineer, Technologist, Specialist and
Practitioner. The first three of these
qualifications are deemed to satisfy
the technical knowledge requirements
of EN ISO 14731.
The ATBs are approved by the national ANBs to implement the IIW training
courses aimed at awarding the IIW

Nordisk Svejse Kontrol A/S blev stiftet 01. 12. 2000
og er i dag en af Danmarks førende leverandører af
prøvning, inspektion, svejseteknisk rådgivning samt certificering.
Godkendelser:

Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til ikke destruktiv testning under DANAK med reg. Nr. 445.
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. Nr. 3007.
Nordisk Svejse Kontrol A/S har Part 145 godkendelse til fly med godkendelse nr. DK.145.0081.
Personalet i Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt til at udføre ikke destruktiv prøvning samt
personcertificering i henhold til PED.

Vi rådgiver indenfor:

1. Løsninger af svejsetekniske problemer med udstyr eller metoder.
2. Udarbejdelse af specifikationer for svejsning.
NSK certificerer i henhold til DS/EN 287-1,
DS/EN ISO 9602-2, -3, -4 og -5 samt DS/EN 1418.
Vi overværer procedureprøver i henhold til
DS/EN 15614 og andre standarder.
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Fig.5 IIW Qualification System Diplomas evolution since 2004.

Qualification Diplomas. This recognition is based on audits conducted by
the national ANB, through which it is
assured that the ATB has the capabilities to fulfil the requirements defined
under the IIW rules, procedures and
guidelines.
The harmonised courses are now
offered around the world through the
ATBs’ network. There are more than
600 Authorised Training Bodies approved and supervised by the ANBs
for implementing the IIW Qualification
courses, which combine both underpinning knowledge and application
experience, thereby providing close
links with industrial practice. After
the main education, special courses
for additional learning are offered in
many special areas, thus providing a
specific education still closer to the job
function.
The IIW Companies’ Certification System for quality requirements also leads
to the publication of the companies’
data stored in the EWF Database of
Certified Companies www.ewf, (under
certified companies). This system has
now been transferred to IIW and
the new IIW Certification System for
Companies according to ISO 3834 is
starting being implemented in 2008
worldwide.
Short term challenges
The Quality Assurance system put in
place and coordinated by the Lead
Assessors has proven to be reliable
and functional. The detailed guidelines and operational procedures
assure the high level of knowhow
and performance capabilities of the
trainees. The reputation of the IIW
system is growing worldwide and
more countries are joining the system
every year.

IIW is aware of the importance of the
mobility of labour within the world
wide community, which requires
the best and most comprehensive
harmonisation. Therefore a lot of work
has been put on the harmonisation
of a standard examination system, to
ensure that welding personnel trained
in the IIW/IAB system are examined in
a uniform way, so that those gaining a
Diploma in any IAB Member will have
achieved the same minimum standard.
This will be obtained by the development and implementation of a IIW/
IAB Harmonised Examination.
To achieve the above mentioned goal,
rules and procedures have been approved, and also an Internet Database
Software tool has been developed.
Other projects are being carried
out to improve the system to include
the design of more flexible courses,
structured in modules with new
paths, based on skills demonstration
through exams and practical tests.

Work is also going on regarding the
introduction of more distance training
modules. And a system for Certification of Welders with the final aim to
provide a way to assess and recognise job competence for the welder is
under development. The aim of these
improvement projects is to respond to
market demands: for example reaching more markets and more remote
areas, whilst maintaining the recognised quality of the systems.Welding
and joining are key technologies for
a significant proportion of Europe’s
manufacturing output.

Fig.6 Manufacturers Certification System.

Fig.7 Certified companies by ANBCCs.
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De nye krav og EKJ
Reviderede arbejdsmetoder i forbindelse med EKJ’s projektering
af stålkonstruktioner er en konsekvens af EUROCODES kravene.

Af ingeniør Mads Vinther, EKJ.
Med Bygningsreglementet 2008
og henvisningen til EUROCODE 3,
Stålkonstruktioner og DS/EN 10902, Udførelse af stålkonstruktioner, er
der sket en del ændringer i forhold til
gode gamle DS412. Der opereres nu
med ni partialkoefficienter på beregning af bæreevnen for henholdsvis
flydestyrke, stabilitetssvigt, brudstyrke
og svigt af samlinger, hvor DS 412
kun anvender tre partialkoefficienter.
Beregningsprincipperne for dimensionering af stålkonstruktioner er ikke
ændret nævneværdigt. Men kravet til
kontrol af samlinger, herunder svejsninger, er blevet justeret. Begrebet
’Sømklasser’, som vi kender det fra DS
412, er ikke længere anvendt. Nu er
kontrollen af svejsesømmes kvalitet i
stedet afhængig af udførelsesklassen,
der igen afhænger af konstruktionens
konsekvensklasse, eventuelle dyna-

Stålkonstruktioner i forbindelse med
byggeriet af en tagetage på en ejendom i
Birkegade på Nørrebro.
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miske påvirkninger, samt fremstillingsmetode. Konsekvensklassen
bestemmes i henhold til EUROCODE
0, Projekteringsgrundlag for bærende
konstruktioner.
Med indførelsen af EUROCODES har
det har givet anledning til revidering
af vores arbejdsmetoder i forbindelse
med projektering af stålkonstruktioner
her i EKJ’s konstruktionsafdeling – som
i mange andre firmaers. Vi er omtrent
200 medarbejdere i EKJ hvoraf 50
er tilknyttet konstruktionsafdelingen.
Heraf er der cirka 30 ingeniører,
som fra tid til anden projekterer
stålkonstruktioner. Vi er derfor en del
ingeniører, der har sat sig ind i det
omfattende nye stof, og vi har afholdt
interne kurser omhandlende dimensionering af stålkonstruktioner, samt
hvilke krav der skal stilles overfor de
udførende og tolkning af kontroller.
Jeg skal i den forbindelse henlede
opmærksomheden på, at der fra de
europæiske standarder henvises til et
hav af andre standarder, hvoraf det
naturligvis ikke er alle med interesse
for rådgiververdenen.
Kort sagt har skiftet til EUROCODES
skabt ændringer i vores ingeniørhverdag på tre områder: Under
projekteringen, ved udbuddet og
under udførelsen. Det er på de to
sidstnævnte områder, hvor ændringerne kan mærkes nævneværdigt. I
nedenstående case er vores erfaringer
fra dagligdagen forsøgt anskueliggjort, med fokus på rådgiverens rolle
i netop styringen af et projekt, der er
underlagt de nye krav.

Fakta

Bygherre: AB Birkegade 4-6.
Periode: 2008 - 2010.
Størrelse: 290 m² beboelse og
410 m² fælles tagterrasse.
Budget: 12 mio. kr.
Honorar: 1,3 mio. kr.
Arkitekt: JDS architects.
Entreprenør: Logik & Co.

CASE: BIRKEGADE
AB Birkegade 4-6 på Nørrebro
(opført i 1889) ønskede at etablere
et grønt tag på ejendommen for at
spare energi og øge livskvaliteten hos
ejendommens beboere.
EKJ har som totalrådgiver sammen
med JDS architects udviklet projektet,
der udover tre lejligheder til beboelse,
består af et attraktivt ude areal med
private og fælles tagterrasser, samt
en grøn bakke! - på taget af ejendommen. Samtidig giver det nye tag
betydelige besparelser til opvarmning
af de øverste lejligheder. I projektet
indgår endvidere varmegenvinding,
der sikrer opvarmning af ejendommens kælder.
Den gamle bygning fra 1889 bliver
ekstra belastet ved udnyttelsen af den
nye etage til beboelse, de nye fælles
tagterrasser og ikke mindst den store
bakke på taget belagt med jord og
græs. Dertil kommer det nye tag, som
bliver højere i den fremtidige situation.
Kombineret med den eksisterende
bygnings lave rest-bæreevne har
dette budt på store udfordringer til
forstærkning af bygningens bærende
konstruktioner samt behovet for at

Svejsning
flytte bygningens påvirkninger af vind
og sne - og egenvægt, via sindrige
forstærkninger, de rette steder hen.
Alle konstruktive løsninger er naturligvis gemt af vejen bag lette vægge og
under den fremtidige dækkonstruktion.
Der er bl.a. anvendt lodrette gitterkonstruktioner i stål og træ, vandrette
skivekonstruktioner i tag og dækkonstruktion og et hav af opsvejste
stålbeslag til at samle mødet mellem
bygningsdele i vilkårlige vinkler. Anvendelsen af ’almindelige’ tømrersamlinger og standardbeslag var mange
steder umulig.

til denne omfattende ombygning,
aftaltes mellem den projekterende
konstruktionsingeniør, Københavns
Kommunes Ingeniørafdeling og vores
interne kontrollant og anerkendte statiker på projektet, at konstruktionerne
skulle henføres til konsekvensklasse
CC2 – dvs. moderat. Grundlaget for
dimensioneringen var herved lagt.

Der er derfor ikke mange gentagelser
og muligheder for nogen ’copy-paste’funktion. Man kan sige, at byggeriet
er en sammensætning af en lang
række ingeniør-svendestykker. Det har
været en lærerig proces om samarbejde og respekt for arkitektens og
ingeniørens fag at få ’løftet’ dette
grønne tag i København.

På baggrund af konsekvensklassen
CC2 og valget af anvendelseskategorien til SC1 samt konstruktionskategorien til PC1, er udførelsesklassen
herved bestemt til EXC2, hvilket skulle
være den klasse, vi normalt befinder
os inden for i bygningskonstruktioner.
For at sikre, at der bliver udarbejdet
tilstrækkelig dokumentation før, under
og efter udførelsen af arbejdet, udarbejder vi normalt en udbudskontrolplan i forbindelse med beskrivelsesdelen af projektet. I udbudskontrolplanen
anvises metode, omfang, tidspunkt,
kriterium for accept og dokumentation
af kontrollen.

Stålkonstruktionerne og
processen
Ved projekteringen af konstruktionerne

I nærværende projekt valgte vi, med
baggrund i kravene under EXC2, at
aftale kravene til kontrol og dokumen-

tation med den udførende. Entreprenøren havde til dette projekt tilknyttet et
inspektionsfirma, der varetog udførelsesdokumentationen, og der blev
udarbejdet en kontrolplan, der indeholdt de kontroller, der skulle udføres
og dokumenteres. Herunder kontrol af
stumpsømme, kantsømme, kantsøjler
og vederlagsplader samt stumpsømme
i trækforbindelser.
Det viste sig i tilblivelsen af denne kontrolplan, at der kan være forskellige
tolkninger af normen for omfanget af
kontrollen. Definitionen på normen og
vores anvisninger om udnyttelsesgrader på samlingerne, der er afgørende
for omfanget, faldt dog på plads.
Kompleksiteten af dette byggeri og
graden af tilpasning til den eksisterende bygning har gjort, at der er blevet
projekteret under udførelsen. Det
har skabt behovet for, at planen blev
revideret i dens detaljer for, hvad der
skulle kontrolleres hvor og hvordan,
dels på byggemøderne dels ved vores
fagtilsyn på pladsen med tilhørende
tilsynsnotater og tekniske afklaringsnotater.

– Vi sikrer din kvalitet

Vi ses på
6.-9. sept. ‘11

INSPEKTION • PRØVNING • SVEJSETEKNOLOGI • CERTIFICERING
C&P Inspection A/S • Reskavej 6 • 4220 Korsør • tlf. 7026 0901 • www.cpi.nu
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Svejsning

Vellykket seminar i Kolding
Solen strålede, fremmødet var flot, og der var masser af god energi over DSL og NDT Foreningens
årlige seminar på Hotel Koldingfjord den 6. og 7. maj.
De to dages seminar blev skudt i gang
af et meget vedkommende og tankevækkende indlæg af underdirektør i
DS Håndværk & Industri, Jani Lykke
Methmann. Vi har efterfølgende fået
lovning på en artikel af oplægsholderen til SVEJSNING nr. 4, der bliver
udsendt i august.

Jani Lykke Methmann.

Ulrich Hoepffel.

Domenico Bellistri.

Ulrich Hoepffel fra Kemppi gav i sit
indlæg et par eksempler på, hvordan svejseproducentens seneste
udviklinger inden for lysbue kontrol
teknologien blev udnyttet med positive
resultater.

inspektion af indlejrede stålobjekter.
Oplægsholderen var Domenico Bellistri fra virksomheden Applus RTD
Denmark A/S.

DSL formand Steen Ussing ridsede
herefter nogle hovedlinjer op i udviklingen fra manuel til automatiseret
svejsning ved brug af sensorteknik.

Også inspirerende var indlægget af
Aalborg Industries tidligere direktør,
Svend Hjorth om virksomhedens erfaringer med at opbygge en svejseafdeling i Vietnam.

Avanceret NDT til lokalisering af indre
fejl og skader i svært støbt maskingods havde Piet Jansen fra FORCE
Technology et indlæg om, hvorefter
Pia Hudlebusch fra Siemens Wind
Power sluttede denne del af eftermiddagens program af med et indlæg
om de specielle udfordringer, der er
forbundet med inspektion af støbte
emner.

Steen Ussing.

Claus Pagh fra Migatronic Automation
fortalte i sit indlæg om det meget omfattende og komplekse arbejde, der
ligger i at opbygge 3 D svejsefiksturer
til fabrikation af bilsæder.
Pia Hudlebush.
Svend Hjorth.

Herefter var vandene for en tid delt
mellem deciderede svejse- og NDT
indlæg. Det blev taget op i løbet af seminaret, hvorvidt man fremover skulle
opretholde denne skelnen. Det kan da
også være vanskeligt at vælge noget
fra. Men tidsfaktoren var her et af de
mere tungtvejende argumenter for at
bevare denne struktur. Ikke mindst,
da der i det tæt besatte program
også skal være tid til at besøge NDT
udstillingen, der er arrangeret parallelt
hermed, og kunne fordybe sig i de
mange nyheder, der ved en lejlighed
som denne bliver præsenteret.
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Vi spoler lidt fremad, og det er nu tid
for velkomstdrink og afslappet snak
på terrassen inden aftenens festmiddag.
Claus Pagh.

Parallelt hermed var der i Bøgesalen
på modsatte side af den solbeskinnede gårdsplads en række lige så
vedkommende NDT indlæg: Anne
Marie Thommesen, Force Technology,
fortalte om erfaringer og perspektiver
i forbindelse med brugen af E-Mat”
UT boiler scanneren til tykkelsesmåling. Det handlede herefter om

God stemning og tid til hyggeligt samvær.

Svejsning

Stig Rubæk.

Lørdag formiddag
blev tråden taget
op med endnu en
række inspirerende
indlæg, der blev
efterfulgt af lige
så vedkommende
spørgsmål og
debatter.

Stig Rubæk, Metal Consult ApS,
fortalte om fremstillingen af moderne
svejselige konstruktionsstål.
Hvorefter projektchef Jan Lunding fra
KWH Pipe Danmark A/S fortalte om
metoder, udstyr og svejsecertificering
i forbindelse med sammenføjning af
plastrør.
Vi springer så til NDT delen, her med
Christian Von der Maase fra Bane
Danmark, der har et meget tankevækkende indlæg om NDT af jernbaneskinner.

Jan Lunding.

Christian Von Der Maase

Peter Renzel fra GE Technologies i
Tyskland tager herefter over og har
et ligeledes interessant indlæg om
metoder og udstyr til at opnå en mere
nøjagtig udmåling af fejl ved ultralyd.

Herefter endnu et fælles indlæg, det
afsluttende, som drejede sig om udviklingen i stålforbruget og stålpriserne.
Holdt af divisionsdirektør Michael
Christensen fra Lemvigh-Müller A/S.

Jørgen Melchior og Vagn Hansen fra
FORCE Technology supplerede hinanden godt i lørdagens første fælles
indlæg, der handlede om et udvidet
grundlag for farvevurdering i rustfrit
stål og fjernbetjent visuel kontrol.

29
hæfter
Den ny svejseserie på i alt 29
hæfter, er nyudviklede og
opdaterede kursusmaterialer til
svejseuddannelserne beskrevet
af Industriens Uddannelser.

Erhvervsskolernes Forlag

Den ny svejseserie
Hvert hæfte er bygget op om en teoridel og en
praksisdel. Teoridelen beskæftiger sig med
den teori, man som minimum skal have kendskab
til for at gennemføre den praktiske del af kurset.
Praksisdelen indeholder en række opgaver, som
består af en arbejdsinstruktion på venstre side
og en svejsevejledning på højre side, således at
kursisten får overblik over opgaven i ét opslag.

Hæftet er med sine
mange beskrivelser og
3D-tegninger særdeles
velegnet til brug i
åbent værksted.

Se alle
hæfterne &
bestil på

ef.dk
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Inspirerende og velbesøgt NDT udstilling

NDT udstillingen den 6. maj bød
på en del nyheder, som mange af
Kolding seminarets deltagere tog sig
rigtig god tid til. For nyheder inden for
NDT udstyr og opgave håndtering var
der mange af, lige som spørgelysten
hos de besøgende syntes i top.

Her fra Olympus, som ud over konkurrencen, hvor præmien var et vandtæt
digitalt kamera, også havde nyheder
som f.eks. Omnisan MX 2 til at holde
interessen fangen.

YXLON International – her midlertidigt
bemandet med Torben Lund - præsenterede blandt andet nye mobile
X-Ray modeller til inspektionsopgaver
i barske og vanskeligt fremkommelige
omgivelser.

Nyt ultralyd udstyr og inspektionsløsninger fra Sonatest blev vist på
FOXDALs stand.
Tilsvarende var der på modsatte side
også pæn interesse for rækken af nye
NDT produkter fra Ge Inspection Technologies, der indgår i produktpaletten

fra den danske forhandler Dansk NDT
Teknik.

Her Peter Hansen, Dansk NDT Teknik
sammen med Dr. Peter Renzel fra GE
Inspection Technologies i Tyskland.
Ud over at præsentere en række nye
ultralyd produkter på standen, havde
Peter Renzel også et indlæg om True
DGS, og om hvordan man med denne
nye singlebeam probe til ultralydmåling vil kunne opnå stor præcision i
udmålingen af fejl.

Håndværkere på reb!
Tænk Rope Access ind i dit næste projekt
Med DANCLIMB aut. Rope Access åbnes der op får sikkerhed,
smidighed, tempo og innovative løsninger samt en mulighed for
store besparelser.
Vi er faglærte håndværkere med sans for sikkerhed og faglig dygtighed, vi er et team af professionelle efteruddannede håndværkere, med
lyst til at arbejde målrettet og konstruktivt i alle sammenhænge, vi går
gerne i dialog med Arkitekten, Ingeniøren, Bygherren, Projektledelsen
og Byggeledelsen så alle muligheder og løsninger bliver bearbejdet til
fælles tilfredshed.

DANCLIMB Håndværkere på reb.
Windpower
Byggeri
Teknik

Service
Uddannelse

B å d e h a v n s g a d e 4 4 D • 2 4 5 0 K ø b e n h a v n S V.
(+45) 32 62 54 62 • info@danclimb.dk • www.danclimb.dk

Referat fra Generalforsamlingen,
der blev holdt den 6. maj 2011 i
forbindelse med DSL/NDT seminaret på Hotel Koldingfjord.
1. Valg af dirigent
Osama Al-Erhayem blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt i SVEJSNING.
2. Formandens beretning for 2010
SVEJSNING fik i 2010 et nyt og mere tidssvarende layout. Administrationen er blevet
nemmere og mere overskuelig ved hjælp
af en ny database.
I 2010 er vi begyndt at opkræve kontingent via Nets (tidl. PBS), og vi er
gået over til at klare vores bankforretning på Business Online.
Den 7. – 8. maj 2010 blev der afholdt
NDT- og Svejseseminar på Koldingfjord
med stor tilslutning.
Vi havde et spændende virksomhedsbesøg på Flyvevåbnets Værksteder i
Aalborg den 26. november med mange
deltagere. Den 26. november blev der
holdt julebanko i Brøndby, og der var god
støtte fra leverandører i branchen.
I 2011 har vi fokus på den nye hjemmeside, lige som vi fortsætter med at arrangere

virksomhedsbesøg. Næste besøg er hos
Bladt Industries i Aalborg den 7. juni.
3. Aflæggelse af DSL’s regnskab for år
2010 for godkendelse og orientering om
DSL’s budget for 2011.
Steen Ussing gennemgik regnskabet for
år 2010, som desværre viser et underskud
på kr. 51.788. Til årsagerne hører vigende
annonceindtægter og et lille underskud på
NDT- og Svejseseminaret på Koldingfjord.
Der er i år foretaget tiltag for at holde
udgifterne til dette seminar nede.
Regnskabet blev godkendt.
Steen Ussing fremlagde herefter foreningens budget for 2011, hvor der kalkuleres
med et lille overskud.
4. Fastlæggelse af kontingent for 2012
Følgende satser blev vedtaget, baseret på
en justering på ca. 2,5 %:
Personligt medlemskab: kr. 390,Mindre firmaer: kr. 1.850,Større firmaer: kr. 3.600,Forhandlere og rådgivende virksomheder:
kr. 1.850,Studenter/pensionister: kr. 195,Abonnenter: kr. 650,- + moms
5. Eventuelle forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Lars Holmberg, FORCE Technology, var på
valg, genopstillede og blev valgt.
Det kan tilføjes, at NDT-styregruppen vil
komme med en afløser for deres udpegede
repræsentant Kirsten Grønning Sørensen,
idet hun udtræder af både styregruppe og
bestyrelse.
Afløser for Kirsten Grønning bliver enten
Pauli Bøge Sørensen fra Mærsk Drilling,
eller Jørgen Hilsøe fra Olympus Danmark.
7. Valg af bestyrelsesformand
Steen Ussing var på valg, genopstillede og
blev valgt.
8. Eventuelt
Der var ros til SVEJSNING for det nye
layout. Forslag blev fremsat om at slå NDTog svejseforedragene sammen, da det ofte
kan være vanskeligt at vælge. Men andre
igen mente, den nuværende opdeling
skulle bevares. Foredragenes længde blev
ligeledes diskuteret, og enden på det blev,
at man fandt ½ time passende. Steen
Ussing præsenterede den nye hjemmeside.
Herefter blev der informeret om, at der vil
blive udskrevet en konkurrence, hvor man
kan komme med forslag til et DSL-logo.
Monica Wenøe

NYHED
Kompakte maskiner med finplasma
fra Kjellbjerg / Hypertherm

boks 2305, 8260 Viby J.
efax 87 38 64 22
uset.dk
vejsehuset.dk
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Jens Juuls Vej 15 • 8260 Viby J
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Svejsning
Protokol fra NDT-foreningens årsmøde d. 6. maj 2011
Formanden, Torben Lund (TL) bød velkommen til årsmødet, der havde 27 fremmødte.

3. Årsmødets godkendelse af beretning og beslutning af decharge
for styregruppen
Formandens beretning blev godkendt og
hermed også decharge for styregruppen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Arne H. Jensen (AHJ) FORCE Technology
blev foreslået som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og bemærkede, at årsmødet var lovligt indvarslet
– med 4 ugers varsel - nemlig allerede i
Svejsning nr. 1 fra februar 2011.
Dirigenten udbad sig fuldmagter – der var
dog ingen at indsamle.
AHJ gav ordet videre til formanden (TL) for
dennes beretning.

4. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev fremlagt af Pauli Bøge Sørensen
(PBS). Vedtægterne er opdateret til nutidigt
sprog og således, at disse følger DSL’s
vedtægter, der blev godkendt sidste år.

2. Formandens beretning
Året 2010 var det stille år for NDT branchen – pga.aflysning af store anlægsarbejder. Uhindret af dette er der afholdt NDT
møder i Norge, Sverige og Danmark med
henholdsvis 80, 82 og 100 deltagere.
ECNDT afholdt konference i Moskva med
16 lande repræsenteret, 6500 m2 udstilling og 5000 besøgende. FLOT og ganske
imponerende!
Fremtiden byder på ECNDT i Prag i 2014
samt på Verdenskonference i Durban
næste år, så hjulene er igang igen! Der
kommer både nye NDT inspektører til og
nye NDT metoder.

Efter gennemgang af samtlige punkter var
der stadig usikkerheder vedr. 6 punkter
– disse blev diskuteret og efter enighed i
forsamlingen blev bestyrelsen sendt hjem
for at rette disse paragraffer.
AHJ opfordrede til, at årsmødet på dette
punkt blev udsat til lørdag d. 7. maj kl.
8.45 for gennemgang samt evt. godkendelse.
6. Eventuelle forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til styregruppen
Kirsten Grønning Sørensen var på valg og
modtog ikke genvalg.
Pauli Bøge Sørensen var på valg og modtog genvalg.

Jørgen Hilsøe Olympus og David Long
C&P Inspection blev opstillet til valget sammen med Pauli Bøge Sørensen.
Efter skriftlig afstemning blev følgende
valgt til bestyrelsen:
Pauli Bøge Sørensen med 23 stemmer og
Jørgen Hilsøe med 15 stemmer. David
Long fik 8 stemmer og blev ikke valgt ind i
bestyrelsen.
7. Eventuelt
Der ønskes mere NDT stof i bladet
SVEJSNING, meget gerne problemløsning,
nyheder samt erfaringsudveksling.
Bjørn Pedersen fra Siemens Wind Power vil
meget gerne komme med indlæg udefra.
Niels Madsen fra NSK omtalte ”Stafetten”
fra det norske NDT blad, hvor stafetten
sendes videre fra NDT firma til NDT firma.
Kim Agersø Nielsen bemærkede at foreningens hjemmeside er ved at gennemgå en
opdatering og dette ville blive gennemgået
på DSL’s generalforsamling.
8. Genoptagelse af punkt 4: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Lørdag d. 7. maj kl. 8.45 mødtes bestyrelsen samt 15 personer op til gennemgang
af de 6 paragraffer, der behøvede en præcisering. PBS gennemgik disse ændringer
og herefter blev vedtægterne vedtaget. De
nye vedtægter findes på foreningens hjemmeside: www.dslsvejs.dk
Kirsten Grønning Sørensen

Trak lod om digitalkamera fra Olympus

Tilkøb af kontrolenhed
til ESABs Hybrid Laser
Arc løsninger
ESAB oplyser, at de efter 6 års fælles
udviklingssamarbejde med Applied
Thermal Sciences Inc, har erhvervet
en patenteret kontrolenhed, Master
Process Controller, (MPC). Der er tale
om et realtids kontrolsystem, der tager
sigte på Hybrid Laser Arc svejsning.
MPC styrer laseren, MIG/MAG svejseudstyret og bevægesystemet bag
laser og MIG/MAG svejsehovederne.

I forbindelse med Olympus’ udstilling under NDT/DSL seminaret på
Hotel Koldingfjord, kunne standens
besøgende – i lighed med tidligere år
– deltage i en konkurrence, hvor præmien var et Olympus Tough TG-810
digitalkamera, som ifølge Produktchef
Jørgen Hilsøe ikke mindst er velegnet
til folk, der har brug for et kamera,
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som både er vandtæt, og som kan
modstå stød.
Under festmiddagen udtrak Lykkens
gudinde – Kirsten Grønning Sørensen
fra FORCE Technology – den heldige
vinder: Lars Vinter Laursen fra Aalborg
Industries. Sammen med Olympus
ønsker vi vinderen tillykke.

Købet af MPC enheden betyder
blandt andet, at ESAB’s Hybrio™ hybrid laser bue svejseudstyr kan finde
anvendelse på endnu større og kraftigere emner, og at det kan håndtere
svejsninger med større fugebredde.
BLY

Svejsning

Svejserobotter - et led i effektiviseringen
Effektivisering er en vigtig
faktor hos Treco for at styrke
konkurrenceevnen. Virksomheden har derfor fået installeret
endnu en svejserobot.
Af Svend Sommer,
A.H. International A/S.
Finanskrisen har været hård for virksomhederne i den metalforarbejdende
industri. Således også for Treco, hvis
aktiviteter i stort omfang er koncentreret om produktudvikling og produktion
af kundespecifikke stålprodukter.
Imidlertid har Treco formået at genvinde konkurrencekraften, hvilket er en
direkte følge af virksomhedens fokus
på at effektivisere og automatisere
produktionsprocesserne. - Vi er nu
oppe på samme antal ansatte som før
finanskrisen – og med et endnu højere
output som følge af vores meget målrettede indsats, siger Treco’s direktør,
Per Therkildsen.
Som led i effektiviseringen har Treco
valgt at investere i en fleksibel auto-

matiseringsløsning med en Panasonic
svejserobot, der har to manipulatorer
til MIG/MAG og Tig svejsning.

vi har fået fra robotleverandøren.
Ligeledes er det en svejserobotløsning,
der i forhold til kvaliteten er attraktiv,
siger Per Therkildsen.

Svejseanlægget består af 2 svejsekabiner, der er monteret på en stålramme.
- Dette betyder, at vi hurtigt kan flytte
hele anlægget med en gaffeltruck,
uden at vi skal tage højde for eventuelle tilpasninger i svejseprogrammerne, fortæller Per Therkildsen.
Det ligger i konceptet, at hele robotsystemet er blevet opbygget hos
Valk Welding i Holland, hvorefter det
er blevet gennemtestet og afprøvet.
To dage senere blev det leveret hos
Treco. Herefter tog installationen med
tilhørende tilslutning, udsugning osv.
yderligere to dage, og robotinstallationen var klar til programmering og
svejsning.
Treco havde i forvejen en Panasonic
svejserobot fra Valk Welding i produktionen. - Den er hurtig at arbejde med,
og så har vi i vores seneste investering
også lagt vægt på den gode service,

Marcel Dingemanse fra Valk Welding Danmark ved installationen hos Treco. Siden
årets begyndelse har Valk Welding været
i strategisk alliance med A.H. International
omkring salg af robotterne og det tilhørende svejseudstyr i Skandinavien.

NDT-kurser efterår 2011
Kursus

Dato

Kursus

Dato

Kursus

Dato

ET-1

21/11-25/11

UT støb

5/9-9/9 + 28/11-5/12

Strålebeskyttelse - SIS

5/9-8/9

MT-1

15/8-18/8 + 24/10-27/10

MT-3 og PT-3

2012 - ring for info

NDT Orientering 4 dage

27/9-30/9

MT-2

12/9-15/9 + 14/11-17/11

UT-3

3/10-10/10

NDT Orientering 2 dage

20/12-21/12

PT-1

5/9-7/9 + 31/10-2/11

ET-2 Recert

26/9-29/9

IWI-S/B Svejseinspektion 3

26/9-30/9

PT-2

20/9-23/9 + 21/11-24/11

MT-2 Recert.

8/8-10/8 + 5/12-7/12

IWI-S/B Svejseinspektion 3a

31/10-7/11

RT-1 inkl. SIS 5/9-16/9

PT-2 Recert.

11/8-12/8 + 8/12-9/12

RT-2

28/11-14/12

RT-2 Recert.

24/10-28/10

UT-1

13/9-23/9

UT-2 Recert.

22/8-26/8 + 12/12-16/12

UT-2

7/11-23/11

VT-2 Recert.

24/10-27/10

VT-1+2

22/8-30/8 + 3/10-11/10 + 28/11-6/12 EEMUA Tankassessor Forår 2012

For tilmelding og yderligere information om kurser – herunder også information og datoer for andre Niv. 3 kurser og IWIS/B svejseinspektion, kontakt Karin
Petersen på kap@force.dk eller besøg vores hjemmeside.
Vi tilbyder desuden at oprette ekstra kurser efter behov og at afholde firmakurser – både i form af standardkurser eller virksomhedstilpassede kurser. Læs mere
på forcetechnology.com/NDT-kurser.

FORCE Technology • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 26 70 00 • forcetechnology.com • info@forcetechnology.com
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Svejsning

Nyt mobilt
robotkoncept
til svejsning af
skibssektioner
Kemppi OY og danske Inrotech har
udviklet en innovativ løsning, der
ifølge parterne vil kunne forbedre
svejseeffektiviteten på skibsværfter.
Der er tale om et mobilt robotkoncept,
som åbner for, at man vil kunne robotsvejse skibssektioner, hvor pladsen er
begrænset, og hvor man derfor hidtil
har måttet ty til håndsvejsning.
På mindre fremkommelige steder, og
hvor der er tale om gentagne ens
svejsninger, vil man med det nye
koncept også her kunne svejseautomatisere og dermed høste de effektiviseringsmæssige gevinster, der følger
med dette.

BLY

Valk Welding
blandt årets
bedst ledede
virksomheder
i Holland.

Der er med Mobile Automatic Arc tale
om en integreret løsning. Heri indgår
Inrotech’s mobile skibsværfts robot, der
er udstyret med Kemppis fleksible Arc
Welding koncept. Udstyret tager især
sigte på at blive anvendt til de indvendige
strukturer, hvor den begrænsede plads
hidtil har været en barriere for brugen af
automatiserede svejseløsninger.

Deloitte har i samarbejde med det
hollandske Handelskammer organiseret BMC, der er en årligt tilbagevendende konkurrence, hvor man
udvælger den eller de bedst ledede
virksomheder i landet. Valk Welding
var blandt de udvalgte, da årets BMC
2011 vindere blev kåret i maj.
Proceduren bag BMC er, at den
nationale jury blandt de regionalt nominerede, udvælger de virksomheder,
som efter et nærmere defineret antal
kriterier gør sig fortjent til titlen. Hvor
mange, der bliver årets vindere, er
således ikke fastlagt på forhånd, og
der er blandt de kårede virksomheder
ingen indbyrdes rangfølge.
Til kriterierne hører blandt andet, at
virksomheden gennem de seneste tre
år har kunnet udvise en sund økonomi,
og at overskudsgraden er på mindst
10 millioner Euro.

Ny udgave af pladehåndbogen
SSAB har udgivet en ny version af
”Plåthandboken”. Den rummer en lang
række opdateringer og tilpasninger
i forhold til tidligere, lige som der er
kommet et nyt kapitel til i den svenske
håndbog, som handler om ”Utmattningsdimensionering”. Beregningsmåderne i bogens statistiske kapitel
følger i hovedtræk den nye fælleseuropæiske standard for stålkonstruktioner,
Eurocode 3.
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Ifølge SSAB tager bogen især sigte på
fagfolk i industrien, der arbejder med
konstruktions- og kompetenceudvikling
på stålområdet.
Mere information om den nye udgave
af pladehåndbogen på: www.ssab.
com
Remco H. Valk,
General Director for Valk Welding.

Svejsning

Der Praktiker
Nr.1-2/2011
Schneller und besser schweissen:
Schutzgase beim WIG-Schweissen.
Prozessbeeinflussung und Möglichkeiten zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Keine deutlichen Unterschiede: Sonderbaustähle mit erhöhtem Verschleisswiderstand und ihre Verhalten beim
schweissen und Schneiden, Teil 2
Vermeidbarer Ärger: Fehler und deren
Vermeidu g veim Widerstandsschweissen; elektrischer Bereich. Teil 1:
Auswahl und Grundeinstellung der
Schweissmaschine

Welding International
Nr.3/2011
Effect of shielded-electrode wet welding conditions o diffusion hydrogen
content in deposited metal
Welded joints carried out during postaccident repairs of automotive vehicle
bodies

Welding International
Nr. 6/2011
The role of hydrogen in weld cracking processes – a new look at the
problem

Der Praktiker
Nr. 4/2011
Zwei für Qualität: Automatisiertes
Schweissen von Nutzfahrzeugfahrgestellen

Laser brazing of aluminium to steels

Mit Fugenvorbereitung zur Qualitätsnaht: Fugenvorbereitung. Anforderungen und Einflussfaktoren

Real-time ultrasonic control of spotwelded steel joints

Measurement method of the arc welding current and voltage
Methods for reducing weld porosity in argon-shielded arc welding of
aluminium alloys

Welding and Cutting
Nr.1/2011
Cladding i the field of industrial applications

Welding in the World
Nr.5/6-2011
Hydrogen absorption and diffusion in
different welded duplex steels

Welding Journal
Nr.5/2011
Remote Laser Beam Welding: A CostEffective, High-Productivity Tool for
Manufacturing

RAILSAFE. Europe harmonized training and qualification system for welders in the rail industry

Microstructure and creep rupture of
P92-grade weld metal

Gas metal Arc Weld Pool Surface
Imaging: Modeling and Processing

Vibration behavior of steel-aluminium
mixed joints executed with a modified
GMA short arc process
Welding International
Nr. 2/2011
X-ray measurement of residual stress
and texture in the welded section and
its neighbour
Susceptibility to hydrogen-induced
cracking in H2S corrosion environment
of API 5L-X80 welding metal
Theoretical and experimental justification of the repair of transmission
oil pipelines using welding methods
without interrupting gas pumping

Study on fracture toughness evaluation
by centre-notched small size specimen
for heavy-thick steel plates
Study on fracture toughness of welded
joints for heavy-thick steel plates by
centre-notched small size specimen

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Svejsning

Det sker:

SVEJSNING
Udgiver: Dansk Svejseteknisk Landsforening:

25. november:
Julebanko.

17. – 22. juli:
IIW 64th Annual Assembly and International
Conference in Chennai, India.

Bemærk, at der i løbet af
efteråret bliver arrangeret
tur til YXLON og til Airbus
i Hamborg. Nærmere om
dette arrangement følger i
SVEJSNING 4 2011.

6. – 9. september:
HI-Messe i Herning.
DSL og NDT Foreningen er at finde i Hal D på
stand 3200.

DSL medlemmer på besøg hos
Bladt Industries A/S i Aalborg
Tirsdag den 7. juni lagde Bladt
Industries rammer til et besøg af DSL
medlemmer fra hele landet. I højt
solskin blev vi modtaget af Tommy Frøslev Sørensen, Produktionsteknolog,
som på kompetent vis førte os gennem
en af Danmarks største virksomheder
inden for udvikling og produktion af
store komplekse stålkonstruktioner til
energisektoren.
Vi blev guidet gennem de mange
haller, hvor alt blev vist frem, lige fra
varemodtagelse med sporbarhedskontrol til valsning og svejsning med tråd/
pulver og manuel montagesvejsning
med moderne udstyr. Herefter nåede

vi frem til afskibningsområdet for færdige produkter ved Limfjorden.
Indtrykket var en driftig storindustri og
en virksomhedsform, der mere eller
mindre har afløst de snart sagnomspundne værfters position i dansk
industri.
Fra foreningens side vil vi takke Bladt
Industries for velvilligt at åbne dørene
for DSL, og med intentioner om at
gennemføre lignende arrangementer
i fremtiden, ønsker vi at synliggøre
foreningen og tilbyde endnu mere
aktivitet for såvel nye som bestående
medlemmer.
Torben Henriksen, bestyrelsesmedlem.
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Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2011

Lars Holmberg, FORCE Technology
Peter Villumsen, FORCE Technology

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr.1

26. februar

28. januar

Valg af stål.

Christian Højerslev, LORC
Stig Rubæk, Metal-Consult

Fundamenter til offshore vindmøller i gule signalfarver og på over 350 t stod i lange rækTendenser inden for
ker
kajen.
Nr. ved
2 blokvogne og kraner,
26. aprilklar til afskibning
28.på
marts
svejseteknologi.

Nr. 3
14. juni
19. maj
Styring af svejsearbejde.
Temaer
og udgivelsesplan
for SVEJSNING
2011
Nr. 4

26. august

1. august

Nr. 5

24. oktober

26. september

Nr. 6

26

15. december

18. november

Automatisering –
Mekanisering.
Oplæg til HI messen.
Svejsning i
vindmølleindustrien.
Reportage fra HI
messen.
NDT

Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU
Osama-Al Erhayem, JOM-instituttet
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Svejsning
Også Match-making
på hi11
Små som mellemstore virksomheder
og privatpersoner med perspektivrige
produkter og løsninger kan købe sig
en plads på Opfinder- og Innovationstorvets MatchZone på hi11.
- Det er en lille investering, at købe
en plads på MatchZone, og den kan
være med til at åbne døre for den
lille virksomhed eller opfinder, hvis
den rigtige investor eller producent
kommer forbi, forklarer projektchef
Mona Jakobsen fra MCH Messecenter
Herning.
I Opfinder- og Idekonkurrencen på
hi11 kåres første- og andenpladsen
samt Miljøministeriets Clean Tech pris
og INCUBA Sciens Park Specialpris.
Den samlede præmieværdi er på
606.000 kroner.
Virksomheder eller enkeltpersoner, der
er interesserede i at få plads på Hi11’s
MatchZonen, opfordres til at kontakte
Anne-Mette Bak Nielsen hos Væksthus
Nordjylland på tlf. 21 81 18 93.

Danmarks første rumraket på hi11
Raketbyggerne Peter Madsen og Kristian von Bengtson vil gøre Danmark
til verdens fjerde rumfartsnation. Den
hjemmebyggede raket fremviser de på
hi11 i MCH Messecenter Herning til
september.
3. jui forsøgte de to sig igen med en
prøveaffyring i farvandet ud for Bornholm. Og denne gang blev forsøget
kronet med held. Den 9 meter lange
og 1,6 tons tunge Heat-1X kom på en
vellykket tur i rummet.

Raketten og de to mænd bag, Peter
Madsen og Kristian von Bengtson,
har vi allerede tidligere præsenteret i
SVEJSNING.
Nu vil besøgende på HI11 også få
lejlighed til at møde dem. I dagene fra
6. til 9. september vil de således være
at finde i Svejsecafeen,
der er arrangeret af SBK-gruppen. (Består af AGA, Air Liquide, V. Løwener,
ESAB, Kemppi og Migatronic).
Der vil dagligt blive holdt 3 foredrag
om projektet, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Det var kåringen på hi-messen i 2009, der var
med til at åbne døre for os, fortæller Carsten
Rhod Gregersen, der er direktør for Nobto
ApS. I lyset af egne erfaringer siden da, kan
han kun opfordre andre til at tilmelde deres
opfindelser.
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