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Svejsning

Produktivitet er X faktoren 
Når en typisk TV-journalist skal fange 
den såkaldte ”folkestemning”, sker det 
ofte ved at tre-fire tilfældige danskere 
får stukket en mikrofon op i hovedet 
under en indkøbstur. Et spørgsmål af 
større eller mindre karakter forventes 
øjeblikkeligt at medføre et enkelt og 
klart svar. På denne simple såkaldte 
”Vox Pop-facon” lodder de danske 
medier ofte danskernes syn på aktu-
elle forhold. 

Det er selvsagt ikke alle emner, der 
lader sig indfange og besvare så 
nemt. Det er især svært at svare sim-
pelt, når man i dagligdagen mødes 
af større spørgsmål. Et eksempel på et 
stort spørgsmål og en stor udfordring, 
som er blevet bragt op i de senere 
år, handler om vores fælles velfærd: 
Hvordan undgår vi at danske industri-
arbejdspladser forsvinder? 

Der er god grund til at stille lige 
netop det spørgsmål. For jobbene er 
i længere tid gået udenom og ud af 
Danmark. På ti år er beskæftigelsen i 
den danske metal- og maskinindustri 
eksempelvis faldet med en fjerdedel 
- knap 50.000 af branchens jobs er 
forsvundet. I stedet er der skabt nye 
arbejdspladser bl.a. i den sydøstasia-

tiske metal- og maskinindustri. Her er 
løn-, afgifts- og skatteniveauet som 
bekendt helt anderledes end i Dan-
mark, og det har forståeligt nok virket 
tillokkende på mange virksomheders 
ønsker om at etablere sig netop der. 

Lavere enhedsomkostninger  
i omverdenen 
Men også i vores nære nabolande er 
de relative enhedsomkostninger bety-
deligt lavere end herhjemme. Og det 
virker jo ansporende, når udenlandske 
kunder skal afgøre, hvor ordrer skal 
placeres. Eksempelvis har svenskerne 
igennem flere år været meget dygtige 
til at øge produktiviteten, mens løn-
stigningerne i Sverige kun har været 
lidt lavere end de danske. Omvendt 
har man i Tyskland kun øget produk-
tiviteten lidt mere end i Danmark. 
Til gengæld er lønomkostningerne 
steget markant mindre i Tyskland end 
i Danmark. Konsekvenserne er en 
forværret dansk konkurrencekraft og 
tab af jobs til enten nabolandene eller 
til Sydøstasien. 

Sideløbende med udflytningen af 
arbejdspladser er der samtidig sket 
noget med danskernes holdning i de 
forgangne ca. ti år. Et holdningsskred 
har fundet sted i befolkningen hen 
over en længere periode. De fleste 
danskere indser i dag, at der er en 
nøje kobling mellem vækst, velstand 
og velfærd. 

Det er positivt, 
at befolkningen 
i dag indser, at 
velstand afhæn-
ger af produktion 
og produktivitet, 
og at der må 
handling til for at 
ændre udvik-
lingen. Sådan 
var det langt fra 
tidligere, hvor de 
fleste herhjemme 
opfattede vel-
færdens omfang som udelukkende 
afhængig af, hvor hurtigt seddelpres-
sen kunne køre. 

De fleste danskere, der i dag møder 
en journalist med et spørgsmål om, 
”hvad vi skal leve af fremover”, erken-
der i dag, at det kun er takket være en 
stærk og konkurrencedygtig ekspor-
torienteret fremstillingsindustri, at vi 
kan skaffe den velfærd, alle danskere 
ønsker. 

Men hvad er svaret på, hvad der vil 
bevare og genskabe væksten her-
hjemme? Hvad er det for en X faktor, 
der sikrer en konkurrencedygtig 
og eksportorienteret dansk fremstil-
lingsindustri? Der er flere svar på 
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Komplet sikkerhedssystem til Svejsere

Vi introducerer den seneste svejseskærm i Speedglas 9100 

serien - komfortabel svejsebeskyttelse til arbejde i meget kræv-

ende arbejdsmiljøer. 

3M™ Speedglas™ 9100 MP (Multi-Protection) - svejseskærm 

kombineret med sikkerhedshjelm og turbodrevet åndedræts-

værn samt mulighed for montering af Peltor™ høreværn.

Se www.speedglas.dk for yderligere oplysninger.
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det spørgsmål. Et af de centrale svar 
hedder: Styrket produktivitet. Og glæ-
deligvis er der også stor opbakning 
til at vi alle herhjemme – samfundet, 
virksomheder, det offentlige – skal øge 
produktiviteten. Vi skal kort sagt have 
mere ud af de ressourcer, vi anvender. 
Og mere konkret handler det bl.a. om 
optimeret tilrettelæggelse af produktio-
nen, om robotinvesteringer og om et 
stærkere ledelsesmæssigt fokus på at 
skabe gevinster i det daglige. 

I maj holdt Metal- og Maskinindustrien 
- der med sine 800 medlemmer er en 
central del af Dansk Industri - årsdag 
i Odense. I år var produktivitet netop 
omdrejningspunktet for dagen. Årsda-
gen havde bl.a. til formål at vise, at 
virksomhederne selv kan gøre en stor 
del for at styrke konkurrencesituatio-
nen. På årsdagen præsenteredes bl.a. 
resultatet af pilotprojektet: ”Høst de 

lavthængende frugter”. Pilotprojektet 
viste, at det er muligt – på blot et halvt 
år - at øge produktiviteten med 25% 
eller mere uden at virksomhederne vel 
at mærke skulle tvinges ud i omkost-
ningstunge nyinvesteringer. Pilotpro-
jektet var en klar succes! Hovedparten 
af de deltagende virksomheder nåede 
de 25%. Men for andre gik det endnu 
bedre. Nogle af virksomhederne op-
nåede produktivitetsgevinster på over 
60% i samme periode!

Det er også tiltrængt med produkti-
vitetsgevinsterne. For i en uafbrudt 
periode fra 2000 til 2007 sakkede 
danske metal- og maskinvirksomheder 
år for år længere og længere efter 
bl.a. de tyske og svenske konkurrenter. 
På det seneste er det lykkedes metal- 
og maskinindustrien at genvinde noget 
af det tabte. Det kan altså lade sig 
gøre på en forholdsvis kort bane at 
skabe gevinster, der giver genlyd.

Hvis det er muligt for store brancher 
som f.eks. den danske metal- og 
maskindustri at opnå så markante 
resultater på så kort tid, giver det 
jo stof til eftertanke på hele landets 
vegne. Det er i dette lys at svaret på 
spørgsmålet ”hvad skal vi leve af” 
formuleres. For hvis vi herhjemme er i 
stand til – med en ihærdig indsats og 
vedvarende fokus – at sætte ind med 
produktivitetsfremmende aktiviteter, 
der på kort tid fører til tilsvarende 
markante forbedringer i outputtet, så 
er det næppe mission impossible at 
genvinde markedsandele og styrke 
danske virksomheders konkurrence-
situation. Men det kræver, at skabe 
gevinster.

Produktivitet - ikke i fokus hos 
underskoven
Vedvarende ledelsesmæssigt fokus 
er blandt de ”hemmelige” interne in-
gredienser, der skal til for at især den 
store underskov af danske virksomhe-
der kan komme videre med at styrke 
produktiviteten. En ny DI undersøgelse 
viser nemlig, at produktivitetsfokus i 
overvejende grad er noget, de store 
virksomheder fokuserer på. Derimod 
har det ikke været noget, som de 
mindre og mellemstore virksomheder 
er gået op i. 

Blandt de vigtigste eksterne ingre-
dienser til produktivitetsgevinster er 
prisudviklingen på robotter. Her er 
tendensen klar. Robotløsninger er 
efterhånden ved at komme ned i 
et prismæssigt leje, hvor langt flere 
virksomheder nu kan deltage. Investe-
ringer i robotter kan fortsat være en 
ordentlig mundfuld. Men til forskel fra 
tidligere er det altså en mundfuld, som 
langt flere - også mindre og mellem-
store virksomheder - kan overkomme. 
Næste gang man derfor under en 
indkøbstur stoppes af en journalist, 
der ønsker svar på, hvordan man 
undgår at danske industriarbejdsplad-
ser forsvinder, bør svaret lyde: Styrk 
produktiviteten!

Af Chefkonsulent Christian 
Eskelund-Hansen, Metal- og 
Maskinindustrien.
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Af administrerende direktør 
Kim H. Kallestrup,  
Migatronic Automation A/S

De fleste industriledere har gennem de 
seneste år tænkt eller grublet over, at 
en udflytning kunne blive nødvendig. 
Alternativet har været endnu tungere, 
nemlig en lukning af virksomheden, 
fordi lønomkostningerne har været ved 
at kvæle forretningen.

Hos Migatronic Automation A/S har 
vi set og mærket, hvordan svejseauto-
matisering kan være løsningen, så 
man undgår udflytning. Svejserobotter 
arbejder hurtigt og frembringer højere 
kvalitet. Desuden kommer der hurtigt 
flere ordrer ind på grund af øget 
konkurrencekraft. Mange af vores 
kunder kan direkte påvise, at de har 
fået flere ordrer, efter at de har taget 
svejserobotter i brug. Produktiviteten 
og indtjeningen er steget, og på den 

måde er det 
også lykkedes at 
fastholde arbejds-
pladserne. Nogle 
virksomheder har 
ansat flere folk, 
efter at svejserobotterne er kommet 
ind i produktionshallerne.

Flere af vores kunder har prøvet at 
outsource og har igen trukket produk-
tionen hjem. Det kunne ikke betale 

Tilbagebetalingstid og kvalitet 
bestemmer investeringer i 
automatisering!

Automatisering er svaret på dystre profetier om udflytning, tabt 
eksport og forsvundne arbejdspladser.

Kim H. Kallestrup
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sig, fordi det var for dyrt at tage ud 
til Kina og oplære folk på stedet. 
Transporttiden på otte uger er også 
for lang, ligesom de har skullet vogte 
sig for kvalitetskontrollen på stedet. 
Svejseautomatisering i produktionen 
herhjemme er kodeordet i dag. Den 
står for en helt anden fleksibilitet end 
outsourcing. Produktionen kan hurtigt 
stilles om, både når det gælder selve 
emnerne og seriestørrelsen. 

Sidst men ikke mindst kan kapital-
bindingen mindskes mærkbart på 
igangværende arbejde, da gennem-
løbstiden bliver meget kortere. For 
nogle virksomheder kan dette endog 
være i million kroners klassen.

Lad robotten kopiere 
Danmarks bedste svejser – 
hver gang
Uanset baggrunden for at virksom-
heden vælger at automatisere, så er 
en af de vigtigste beslutningsfaktorer 
i forbindelse hermed stadigvæk den 
økonomiske tilbagebetalingstid. Derfor 
indgår synliggørelsen af de økonomi-
ske konsekvenser i langt større grad 
i projektet end tidligere, hvor der 
hovedsagligt blev fokuseret på de 
tekniske muligheder.
Betjeningskomforten er høj i svejse-
automaterne i dag. Man behøver 
ikke længere have ”Danmarks bedste 
svejser” til at udføre den supergode 
kvalitet. Lad bare svejserobotten 
kopiere Danmarks bedste svejser fra 
gang til gang.
En svejserobot kan starte i morgen 
og være færdig med emnerne dagen 
efter. Den går så at sige i to- eller 
tre-holdsskift fra første dag. Derfor er 
vores typiske tilbagebetalingstid et år 
eller mindre. 

En lang række forhold, som for eksem-
pel valg af svejseproces, svejsekrav 
og andre processer i produktionsflo-
wet samt selvfølgelig input fra forskel-
lige medarbejdergrupper, skal ofte 
involveres i et automatiseringsprojekt 
for at få alle fordele med i løsningen.

Sikker investeringsproces
For at skabe en sikker investeringspro-
ces, involveres kunden i alle aspekter 
med henblik på at få såvel den øko-
nomiske som teknisk optimale løsning 
beskrevet. På den måde får både de 
økonomiske og tekniske beslutningsta-

gere et optimalt beslutningsgrundlag, 
før investeringen besluttes. 

Svejseautomatisering kan indføres 
både til svejsning i rustfast, alumi-
nium og sort stål i forskellige typer. 
I Migatronic Automations ”Sikker 
Investerings Process TM” ligger altid 

en grundig analyse af den forretnings-
mæssige værdi for kunden. Analysen 
er et vigtigt element i vores SO-
certificerede kvalitetssystem.

Norsk Sveiseteknikk AS
Tel: +47 99 27 80 00

E-mail: nst@nst.no
Se www.nst.no for repræsentanter i Danmark

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

Nittetsu sømløs
rørtråd

Perfect welding
   by NST

Keramisk
backing

INOX høylegert
tilsettprogram 
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Den som vil vinde skal kunde sætte sin lid 

til godt materiale, som giver dig et forspring 

over for konkurrenterne.

Ud fra dette synspunkt udvikler og leverer 

Valk Welding svejserobotsystemer og udstyr 

og materialer til metalindustrien. Samtlige 

Valk Weldings kunder hører alle til de mest 

fremgangsrige virksomheder i branchen. 

Er du også interesseret i at automatisere din 

svejseproduktion og samtidig opnå et højere 

udbytte? Ring til Valk Welding!

Valk Welding DK A/S
Tel. +45 6442 1201 
info@valkwelding.com 
www.valkwelding.com

Vindere er ude efter det 
bedste materiale

Af Birthe Lyngsø

Den helt store udfordring, jeg den 
gang stod overfor var at robotsvejse 
dobbeltbundede skibsskrog på en 
fleksibel, effektiv og rentabel måde, 
siger den fynske iværksætter og 
maskiningeniør, Flemming Jørgensen. 
Traditionelt set har der i denne sam-
menhæng været tale om meget store 

robotsystemer til 
værftsindustrien

Mobile
og

fleksible

Den fynske maskiningeniør og stifter 
af virksomheden Inrotech var tilknyttet 
Lindøværftet, da han begyndte at virkeliggøre 
sin drøm om at udvikle mobile svejserobotter 
til skibsværfter og anden sværindustri. Efter 
utallige år med skitser, forsøg og en god 
portion stædighed, lykkedes det ham i 2009 at 
realisere denne drøm.

Her en stationær robotinstallation af den traditionelle type, man som 
udgangspunkt havde på Lindø. Der er 12 svejserobotter, som kører ned 
i de store skibsblokke og svejser automatisk. Der sidder 3 til 4 teknikere 
og programmerer robotterne, som svejser 10 til 12 km om ugen.

Flemming Jørgensen fortalte i et indlæg på seminaret 
sidste måned i Kolding om hele processen, der førte til 
udviklingen af et mobilt robotsvejsesystem. 
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og dyre stationære installationer, der 
som regel blev offline programme-
rede. 

Men Lindø var samtidigt muligheder-
nes land. Så da jeg fik til opgave at 
renovere en stor installation, der hav-
de kørt i 15 år, begyndte jeg at tænke 
i helt andre baner og fik lov til at lave 
en ny løsning. Det gjorde jeg ud fra 
en målsætning om, at den skulle være 
enkel, billig og mobil, samtidigt med 
at den skulle kunne komme ubesværet 
ind i de dobbeltbundede skibsskrog. 
Og med hjælp fra et lille team endte 
det omsider med at lykkes, hvorefter 
løsningen blev indpasset i produktio-
nen.

Krav til robot og svejseværk
Sædvanligvis skal robotter i sværin-
dustrien være store, og de skal kunne 
svejse en masse af sig. Imidlertid 
havde vi på grund af de begræn-
sede adkomstforhold behov for en 
lille robot. Vi endte med at vælge en 
Fanuc robot, som oprindeligt var til 
håndtering. Men den kunne bruges til 
svejsning også, og så havde den en 
facilitet, der gjorde, at vi kunne lave 
et indbygget programmeringssprog i 
den, som betød, at vi kunne udnytte 
dens ressourcer på en helt anden 

måde. Også et egnet svejseværk blev 
fundet, som opfyldte kravene om på 
én og samme gang at være lille og så 
robust, at det kunne klare sig i forhold 
til et hårdt værftsmiljø. 
Kongstanken i dette projekt var, at i 
stedet for at det, der skulle svejses, 
blev kørt hen til robotterne, så var 
det robotterne, der skulle køre hen til 
svejsestedet. 

Intuitiv betjening
Begrænsede adkomstforhold sætter 
naturlige begrænsninger for, hvor stort 
hele systemet kan være, og samtidigt 
skal det være både enkelt og intuitivt 
at betjene.
Når operatørerne skal hæfte op, sæt-
ter de svejsehåndtag på og trækker 
kablerne forsigtigt gennem hullerne, 
hvorefter man typisk har tre menu-
punkter at forholde sig til.  F.eks. om 

Robotten svejser i en time til halvanden 
uden at operatøren behøver at være til 
stede i rummet.

Installation af det mobile robotsystem, der er i stand til at komme ind i bunden af skibene.
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robotten skal svejse på den ene side 
af skibet (vist med grøn farvemarke-
ring) eller på den anden af skibet (vist 
med rød farvemarkering). Herefter 
skal der blot trykkes på start. Så vil 
robotten folde sig ud og gå i gang 
med at svejse, og den fortsætter 
svejsningen i en time til halvanden 
uden behov for operatør indgriben. 
Det vil sige, at man ikke behøver at 
give den ekstra kommandoer, f.eks. 
fortælle den noget om ”knæ”, eller om 
at den skal gennem et lille hul. Den 
finder selv vej, idet den føler sig frem 
ved hjælp af sensorer. Når den er 
færdig i det ene rum, vil den folde sig 
sammen og rykke ind i det næste rum, 
siger Flemming Jørgensen, der videre 
præciserer, at robotten vil være tilkob-
let en effektiv udsugning, som tømmer 
rummet for røg efter ca. 2 minutter.

Robotten solgt til Japan
Da Lindø i 2009 stod for overfor at 
skulle lukke, var der ifølge Flemming 
Jørgensen en delegation fra et stort 
japansk skibsværft, som kom forbi og 
så på deres robotløsning. Herefter gik 
der ikke længe, før jeg sad i Japan 
og talte med det japanske værft. De 
endte med at købe 8 robotter af os, 
som de fik leveret og sat i drift april 
sidste år, siger han.

Fra flere andre sider er der også vist 
interesse for det mobile svejserobotsy-
stem, der har været udgangspunktet 
for virksomheden Inrotech.
 Vi har været ude på flere virksom-
heder og lave demonstrationer, siger 
Flemming Jørgensen, som oplever, at 
det fungerer langt bedre at vise syste-
met i funktion end at skulle nøjes med 
teoretiske forklaringer.
En demonstration foregår typisk ved, 
at vi får en operatør fra den pågæl-
dende virksomhed til at fremføre syste-
met. Herefter kan vi på overbevisende 
måde dokumentere, at det kun tager 
et lille kvarters tid for operatøren at 
mestre det. Populært sagt er det vores 
filosofi, at det er i robotten, intelligen-
sen er lagt, hvilket igen er den bedste 
sikring mod fejl.

Bestilling på seks robotter til 
krydstogtskibsværft 
Der sker en stadig udvikling, blandt 
andet med hensyn til fugefølgning 
og kvalitetssikring. Systemerne er da 
heller ikke helt identiske med det op-

rindeligt udviklede til Lindø, da svejse-
opgaverne og dermed også designet 
kan variere. Men som udgangspunkt 
bygger det mobile robotsystem på 
de oprindelige principper, herunder 
også med hensyn til brugerpanel og 
betjening, siger Flemming Jørgensen, 

som oplyser, at Inrotech som  det 
seneste har fået en ordre fra det 
tyske krydstogtskibsværft Meyer på 6 
svejserobotter, der skal være klar til 
levering efter sommerferien.
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Af Birthe Lyngsø

Januar i år blev de første spadestik 
taget til EUC Nordvest’ s nye robot-
center i Thisted, og til august ventes 
centret klar til den officielle indvielse.

Projektet bliver realiseret med støtte 
fra Mærsk-Fonden, der har afsat 5 

millioner kroner til formålet. Rammerne 
for det nye robotcenter er et toetagers 
byggeri, som vil være udstyret med 
avanceret automatiseringsteknologi 
– herunder svejserobotceller og tilhø-
rende udstyr til offline programmering.

Ifølge EUC Nordvest’s direktør, Hans 
Christian Jeppesen, skal det nye 

robotcenter benyttes til undervisnings-
aktiviteter, lige som det er målet, at 
centret på forskellige planer skal være 
med til at skabe endnu større viden 
om industrirobotter hos virksomheder 
i regionen og dermed bidrage til at 
styrke konkurrenceevnen. Som ud-
dannelsescenter har EUC Nordvest i 
forvejen solide kontakter til en bred 
vifte af virksomheder i hele det nord-
vestjyske område. Og med udgangs-
punkt i forudgående analyser har man 
vurderet, at der alene i Thy er omkring 
80 virksomheder, som med fordel vil 
kunne anvende ny robotteknologi i 
deres produktion.

Stort potentiale i  
udnyttelsen af ny automatik
Potentialet er stort for at skabe yder-
ligere fremdrift og arbejdspladser i 
hele regionen ad denne vej, vurderer 
automatiseringsekspert Lasse Thomsen 
fra LT-Automation, der som uvildig 
rådgiver har deltaget i projektforløbet 
og bidraget med sin viden og erfaring 
inden for implementering af robottek-
nologi.

I det nye center vil der være 2 svej-
serobotinstallationer med tilhørende 
offline programmeringsudstyr og 4 
håndteringsrobotter. Automatiserings-
udstyret vil blive anvendt til videreud-
dannelse af robotoperatører og i for-
bindelse med uddannelsen af blandt 
andet smede og industriteknikere. Det 
ligger også i konceptet, at robotcen-
tret vil blive anvendt til AMU-kurser, 
lige som det med udgangspunkt i et 
nyetableret robotnetværk er målet, at 
man vil udbrede viden om brugen af 
industrirobotter og de nyeste teknolo-
giske muligheder på dette felt.

Optimerer produktionen med 
nye robotløsninger
A/S Cimbria, der med hovedsæde i 
Thisted er blandt de førende inden for 
procesanlæg til korn og frø, er sam-
tidigt en af de virksomheder i lokal-

Selvom der allerede er en del industrirobotter i sving i Thy, er der potentiale 
for endnu flere. Og det er en udvikling, som EUC Nordvest i Thisted med 
et nyopført robotcenter godt vil være med til at sætte ekstra skub i, da det 
kan bidrage til at skabe yderligere vækst i området.

Nordvestjylland opruster på robotsiden

Centret er indrettet med 4 manipuleringsrobotter og to robotceller til svejsning.
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Leasing - frigiv kapital
Nu kan du også lease dine svejsemaskiner

Se mere på www.loewener.dk - eller kontakt Helle Berthelsen, 
tlf. nr. 43 200 375 - e-mail: hb@loewener.dk

V. Løwener A/S
Postboks 1330 • Smedeland 2 • 2600 Glostrup 
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg
Tlf. +45 86 982 288 • Fax +45 86 981 952

TransSteel 3500 Compact 
svejsemaskine
Den luft- og vandkølede med 
integreret trådfremføring. 
Lækkert og ergonomisk design. 
Kompakt og praktisk opbyg-
ning

Leasing DKK 1.079,- pr. md.

Leasingprisen er ekskl. moms og er baseret på en specialpris, 20% udbetaling, 
10% restværdi og 36 mdr. periode 

området, som har valgt at indgå i det 
nyetablerede robotnetværk omkring 
robotcentret.  Cimbria kører i forvejen 
med flere svejserobotter i sin produk-
tion. Men i den kommende tid vil man 
opruste på automatiseringssiden med 
indkøringen af tre robotinstallationer 
fra Valk Welding.

Vi får behov for at lave endnu flere 
mindre seriestørrelser i vores produkti-
on, og det skal være let at få imple-
menteret nye komponenter. Imidlertid 
tager det med de nuværende svejsero-
botter for lang tid at programmere og 
omstille til nye serier, siger svejsetek-
niker og koordinator for svejseoptime-
ring, Jesper Thomsen. Han fremhæver, 
at de nye automatiseringsløsninger 
er med offline programmering, og at 
de er valgt ud fra et mål om at kunne 
køre endnu mere effektivt.

Undgår lange driftsstop 
Vi har været ude for skulle ligge stille 
en dag eller to, når vi skulle program-
mere og omstille til nye serier, hvilket 
jo ikke er særligt rentabelt.  Så mulig-
heden for at køre med en effektiv og 
hurtig offline programmering har haft 
afgørende betydning. Operatøren vil 
offline kunne lave et program 95 % 
klar til produktionen inklusive fikstur, 
hvorefter vi på ingen tid vil kunne 
have et nyt emne oppe at køre.

Jesper Thomsen erkender, at der på 
markedet er en del offline program-
mering. Men ofte er der tale om en ti 
siders lang manual på teknisk engelsk. 
Modsat her fylder manualen kun én 
side, og så er den på et let fatteligt 
dansk, som operatøren umiddelbart 
kan forholde sig til.

Samtidigt har vi lagt vægt på, at vi 
vil kunne flytte programmer fra den 
ene robot til den anden, lige som vi 

– mens programmet kører – vil kunne 
hente programmet ind og lave opda-
teringer eller forbedringer i det, uden 
at det forstyrrer den igangværende 
produktion.

Automatisk fugefølger
Endelig har vi til styringen valgt at få 
et system til automatisk fugefølgning. 
Det betyder f.eks., at hvis nu et emne 
i en ensartet serie strækker sig under 
svejsningen og afviger, så vil systemet 
automatisk lave en justering for det 
pågældende emne.

Den første robotinstallation ventes in-
stalleret og i drift midt i juli. Der er her 
tale om en såkaldt ”retrofit”, hvor man 
genbruger dele af den oprindelige ro-
botinstallation og sætter ny styring på. 
De to andre robotter ventes at komme 
i drift i løbet af efteråret. Der er her 
tale om nye komplette robotinstallatio-
ner i form af henholdsvis en H-ramme 
løsning og en E-ramme løsning.

I forhold til EUC Nordvest i Thisted 
og det nye robotcenter ser Jesper 
Thomsen frem til, at der vil være god 
synergi mellem dem. Robotcentret 
bliver etableret med samme type 
svejserobotter og offline programme-
ringsudstyr. For os betyder det, vi vil 
kunne tilbyde vores robotoperatører 
en relevant og umiddelbart brugbar 
undervisning, fastslår han.

Her fra byggeriet i Thisted af EUC Nord-
vest’s nye robotcenter. 

Offline programmeringen åbner blandt 
andet for, at man hurtigt kan stille om til 
nye serier og komponenter.
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Seneste opgørelse over salget 
af robotter i Danmark viser en 
stigning på 62 pct. i forhold til 
året før. (Kilde: RoboCluster). 
Og i indeværende år synes 
interessen for industrirobotter 
at følge samme takter. 

Robotter er blevet billigere, og mange 
virksomheder ser en oplagt mulighed 
for bedre at kunne klare sig i for-
hold til konkurrencen udefra ved at 
investere i automatisering og anden 
avanceret teknologi.

Men endnu en forklaring på den 
stigende interesse for industrirobotter 

kan ligge i, at robotteknologien langt 
bedre matcher den typiske danske 
metalvirksomheds profil og behov. For 
som bekendt er industrien karakterise-
ret ved at bestå af et meget stort antal 
små eller mellemstore virksomheder 
og have en overvægt af virksomheder, 
der arbejder som underleverandører.

Det stiller virksomhederne overfor – 
ikke alene at levere kvalitet til tiden – 
men også at kunne håndtere varieren-
de ordretilgange og seriestørrelser på 
en effektiv og rationel måde. Derfor er 
programmering, styring, fleksibilitet og 
hurtige omstillinger afgørende para-
metre, når man overvejer at investere i 
robotløsninger.

Teknologisk set modsvares netop 
dette af en stadigt større fleksibilitet, 
øget fremkommelighed og - generelt 
– ofte mindre og mere overkommelige 
robotinstallationer. Robotløsninger, der 
ikke er låst til ét arbejdssted, men som 
virksomheden vil kunne flytte rundt og 
anvende, hvor der aktuelt er behov 
for det. Nyt på dette marked er også 
intelligente gribesystemer, lige som 
der er en stigning i antallet robotter, 
som udnytter vision teknikken på en 
måde, hvor denne teknik er tænkt ind i 
den samlede robotløsning fra begyn-
delsen af. 

Endnu en tendens på dette marked: 
Førhen var det sædvanligvis maskin-
styringen, der var forberedt for im-
plementering af robotudstyr. Modsat 
synes flere robotproducenter nu at gå 
den modsatte vej med styringer, der 
er forberedt for flere fuldt integrerede 
systemer – herunder også på svejse-
siden.

BLY

      
        

  

    

      
        

         

            
           

Robotter er blevet bedre 
til at modsvare behovene 
i dansk industri



Migatronic Automation A/S
DK-9440 Aabybro · Tlf. 96 96 27 00
www.migatronic-automation.dk

Migatronic Automation er en af Europas mest kompetente integratorer af svejseautomatisering
til MIG, TIG, Plasma og modstand. Vi er specialister i svejseteknologi, robotanvendelse og
fixturudvikling - tilsat ISO-certificeret projektledelse fra idé til køreklar produktion.
Migatronic Automation er leverandør af konkurrencekraft til Volkswagen - og en lang række
mindre, men lige så spændende virksomheder. Kontakt os for en dialog eller et møde i vores
svejseprocescenter.

ØGET KONKURRENCEKRAFT

Mere end 100 robotter svejser sæder
til fx. ”Das Auto” i VW-koncernen.

REDUCÉR DINE OMKOSTNINGER  
MED KØREKLAR AUTOMATISERING
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Svejsning

Af Ole Olsdal, Salgschef,  
FORCE Technology

Slutbrugeren vil have maksimal sik-
kerhed for, at hans vare lever op til 
specifikationerne. Arbejdsgiveren vil 
have effektivitet og pålidelighed, og 
medarbejderen vil have ordentlige 
arbejdsvilkår og udfordres teknologisk 
med markedets bedste udstyr. Slutbru-
geren får sit behov opfyldt, hvis han 
får en ordentlig og pålidelig dokumen-
tation, arbejdsgiveren får sine behov 
opfyldt, når medarbejderen præsterer 
og er omhyggelig med sit arbejde - og 
medarbejderen får sine, når arbejds-
giveren investerer i fornuftig teknologi 
og udstyr, der i videst mulige omfang 
beskytter medarbejderen for arbejds-
skader som følge af langvarigt og 
ensformigt arbejde.

Der er med andre ord en række forud-
sætninger, der skal opfyldes, før alle 
interessenter kan være tilfredse. Men er 
det muligt på samme tid at gøre både 
slutbruger, arbejdsgiver og medar-
bejder tilfredse, uden at det koster en 
formue? Ja, i mange tilfælde bliver 
alle ovennævnte behov tilgodeset ved 
automatisering af NDT processen.

Graden af automatisering afhænger 

naturligt nok at den konkrete situation 
og må i hvert tilfælde vurderes ud fra, 
hvad der giver mest mening i forhold 
til opgaven, der skal løses. Der er også 
ofte stor forskel på, om der er tale om 
produktionskontrol eller tilstandskontrol. 
I produktionen kan der ofte automati-
ses i noget større grad, end når prøv-
ningen foregår i marken. Her må der i 
sagens natur anvendes transportabelt 
udstyr, og ofte noget, der kan håndte-
res af en eller maksimalt to personer. 

Hvad enten der er tale om produkti-
onskontrol eller tilstandskontrol, har 
FORCE Technology mange års erfaring 
i at løse opgaverne. Der er typisk be-
hov for en automatisering af enten en 
ultralydskontrol, en røntgenkontrol eller 
en overfladekontrol. Der kan selvføl-
gelig også være tale om kombinerede 
løsninger. 

Eksempel på løsning i forbin-
delse med produktionskontrol
Hvad det første angår, vil jeg fremhæ-
ve en løsning inden for produktionskon-
trol med en leverance til en stor svensk 
stålvirksomhed, som blandt andet 
fremstiller tyndplader i stål, der bliver 
leveret i coils. Disse coils skal igennem 
en længere tur. En proces, hvor de 
enkelte coils konstant rulles ud og sam-

mensvejses, så man har en nærmest 
uendelig lang tyndplade. Det er let at 
forestille sig, hvad der sker, hvis én af 
disse svejsninger går i stykker under tu-
ren gennem maskinen. Hvis dette sker, 
koster det ca. én hel dags produktions-
stop at få det hele reetableret.

Kundens ønske til løsningen var, at 
svejsningen skulle kunne undersøges 
umiddelbart efter, at den var udført, 
således at en eventuelt dårlig svejsning 
ville kunne udbedres, inden den sen-
des videre, og så man dermed kunne 
reducere eller eliminere produktions-

Der findes kun vindere
Markedet for NDT er, i lighed med alle andre markeder, under konstant forandring. Kravene til 
effektiviteten, kvaliteten af det udførte arbejde, dokumentationen og ikke mindst prisen for det 
udførte arbejde, bliver konstant udfordret.

Røntgenløsningen hos den svenske 
stålvirksomhed er integreret i 
produktionslinjen.

Tyndpladens vandring 
inden den atter er rullet 
op og klar til forsendelse
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stop. Efterhånden 
som de enkelte 
coils kommer 
ud i den anden 
ende, bliver de 
rullet op igen, 
og svejsningen 

skæres bort. Det hele skal gå vældig 
stærkt og foregå, mens den øvrige del 
af tyndpladerne er i bevægelse. For at 
dette kan lade sig gøre, er der etab-
leret et buffer system, så pladerne kan 
fortsætte fremad i et stykke tid, selvom 
enderne mellem to coils stoppes, 
mens svejsning og inspektion finder 
sted. Processen er automatiseret så 
meget,det lader sig gøre, og undersø-
gelsesløsningen skulle naturligvis også 
fuldautomatiseres. Det endte med en 
røntgenløsning, som undersøger hver 
svejsning, lige efter at den er udført. 
Røntgenløsningen undersøger i dette 
tilfælde med en hastighed på ca. 200 
mm/sek., og resultatet bliver automa-
tisk evalueret mindre et ét sekund efter. 
Før virksomheden indførte røntgensy-

stemet, oplevede man gennemsnitligt 
12 brud pr. år. Hvis systemet helt for-
hindrer brud i fremtiden, vil det være 
tilbagebetalt på rekordtid. Med andre 
ord en typisk case for NDT automatise-
ring, hvor der kun findes vindere.

Automatiseret NDT i forbindelse 
med tilstandskontrol
En vindmøllefarm i USA skal skifte ejer. 
Men inden handlen realiseres, ønsker 
de måske kommende ejere et check af 
tårnenes tilstand. De vil have undersøgt 
alle rundsømme på denne forholdsvis 
store vindmøllefarm. Vores kunde, som 
er en stor amerikansk udbyder af NDT, 
ønsker at reducere omkostningerne til 
personlift, og beder om en løsning. 
Det var en forholdsvis let opgave, da 
løsningen er en standard magnethjuls-
skanner, også kaldet AGS-2. Skan-
neren er en stærk maskine, der kan 
fjernbetjenes. Det betyder, at den, når 
den er monteret ved rundsømmen, selv 
kører rundt om tårnet. Kunden havde 
selv udarbejdet procedurerne for selve 

prøvningen, og monterede selv de 
krævede lydhoveder.

Med AGS-2 skanneren blev opgaven 
udført med kun én robe access person 
i luften ad gangen. Udgifter blev 
dermed reduceret, lige som tiden for 
undersøgelsen af alle svejsninger blev 
det. Den nøjagtige tidsbesparelse er 
ikke kendt. Men den automatiserede 
skanning i sig selv reducerer tiden med 
mindst 80 % af en manuel undersøgel-
se. Med andre ord igen et eksempel 
på, at automatiseret NDT kan skabe 
vindere over hele linjen.

AGS-2 magnethjulsskanner i 
produktionskontrol af en langsgående 
svejsning på et vindmølletårn.

Her er AGS-2 skanneren
i gang på et vindmølletårn.

Bestil dine forbrugsvarer online på NDTShop.dk

Svejsemålelære Hårdhedsmåling Ultralyd Visuel

Lagtykkelsesmåling Tykkelsesmåling UV-Lamper Penetrant/Magnetprøvning

www.NDTShop.dk    • www.DanskNDT.dk
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Svejsning

Af Niels Ovesen,  
FORCE Certification A/S

I denne sidste artikel i serien om CE-
mærkning af bærende konstruktioner 
i stål og aluminium efter EN 1090-1 
vil jeg gennemgå de krav, der er stillet 
til deklarationsmetoder og dimensio-
nering.

Hvad er deklarationsmetoder
Virksomheder arbejder med stål- og 
aluminiumskonstruktioner på mange 
forskellige niveauer og gennemfører 
opgaverne i et omfang, der varierer 
fra helt små underleverandøropgaver 
til store komplette projekter. Denne 
betydelige variation af opgavernes 
karakter kræver derfor forskellige krav 
til kvalitetsstyring, personale og udstyr, 
og dette er der da også taget højde 
for i EN 1090-1 under bl.a. afsnittet 
om ”deklarationsmetoder”.

Alle virksomheder skal bestemme de 
konstruktionsmæssige egenskaber. 
Dette kan gøres ved en decideret 
beregning eller ved anvendelse af 

karakteristiske værdier. For de virksom-
heder, der gennemfører et projekt fra 
projektering og beregning til udførelse 
og kontrol, stilles der større krav til 
dokumentation sammenlignet med en 
virksomhed, der i indkøbsordren får 
angivet, hvilke egenskaber konstruktio-
nen skal have.

EN 1090-1 specificerer derfor nogle 
ikke særlig mundrette metodebetegnel-
ser for de forskellige deklarationsmeto-
der, nemlig ”MPCS og PPCS”: 

Oversigten angiver de fire deklara-
tionsmetoder, der er angivet i stan-
darden. For systematisk at overskue 
oversigten kan følgende valg gøres:

Valg 1: Er komponentegenskaberne 
specificeret af kunden eller virksomhe-
den selv?

Hvis komponentegenskaberne (bære-
evne, brudsejhed, udmattelsesstyrke 
m.v.) er specificeret af kunden, kan kun 
metode 3a anvendes. Og virksomhe-
den erklærer da ”blot”, at produktets 

egenskaber er i overensstemmelse med 
den specifikation, som kunden har 
fremlagt.

Valg 2: Foretager virksomheden kon-
struktionsberegninger?

Virksomheder, der ikke foretager kon-
struktionsberegninger, kan kun erklære 
overensstemmelse med direktivet efter 
metode 1. Virksomheder, der udfører 
konstruktionsberegninger, skal anvende 
metode 2 eller 3b.

Valg 3: Er de konstruktionsberegnin-
ger, som virksomheden udfører, base-
ret på produktstandarder, der henviser 
til Eurocodes?

Hvis der her kan svares ”ja” skal 
metode 2 anvendes. Men hvis 
konstruktionsberegningen er baseret 
på et oplæg fra kunden, hvorefter 
konstruktionens faktiske egenskaber er 
beregnet af virksomheden, skal metode 
3b anvendes. Sidstnævnte oplæg 
kunne være et udbud fra en kunde, 
hvor dimensioner, ønsket bæreevne, 

Aktivitet Fabrikantens opgaver og leverancer

Metode 1 Metode 2 Metode 3b Metode 3a

Konstruktionsberegnin-
ger af komponenten

Ingen Ja
Baseret på krav om at 
anvende en produktstandard, 
der henviser til relevante dele af 
eurocodes

Ja
Baseret på et krav om at 
anvende købers projekterings-
oplæg eller producentens pro-
jekteringsoplæg for at opfylde 
kundens ordre

Ingen

Grundlag for fremstilling MPCS MPCS MPCS PPCS

Deklaration af  
komponentegenskaber

Oplysning om geometri og 
materiale og andre oplysnin-
ger, der er nødvendige for, at 
andre kan udføre vurdering og 
beregning af konstruktionen

Leverede komponenter skal 
være i overensstemmelse med 
EN 1090 med henvisning til re-
levante dele af eurocodes, med 
angivelse af bæreevne angivet 
som karakteristiske værdier eller 
regningsmæssige værdier

Leveret komponent skal være i 
overensstemmelse med MPCS-
specifikationen og sporbar til 
købers ordre

Leveret komponent skal være i 
overensstemmelse med PPCS-
specifikationen

MPCS: ”Manufacturers provided component specification” altså en komponentspecifikation leveret af fabrikanten.
PPCS: “Purchaser provided component specification” altså en komponentspecifikation leveret af fabrikantens kunde.

CE-mærkning
Deklarationsmetoder og dimensionering
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ønsket udmattelsesevne m.v. er angivet, 
men hvor virksomheden selv bestem-
mer eller afprøver, hvad de faktiske 
dimensioner, den faktiske bæreevne, 
den faktiske udmattelsesevne er.

Fastlæg virksomhedens  
generelle deklarationsmetode
I princippet skal ovennævnte valg gø-
res for hvert projekt. Men i praksis vil 
det være formålstjenstligt, hvis virksom-
heden gør sig disse valg en gang for 
alle ud fra den ”værste” situation eller 
rettere, ud fra det produkt i sortimentet, 
der ender op i den metode, der med-
fører det største dokumentationskrav 
for virksomheden. Metode 3b vurderer 
vi til at have det højeste krav, mens 
metode 3a vurderes til det mindste 
krav. Hvis virksomheden under en certi-
ficeringsproces af eksempelvis FORCE 
Certification A/S vælger at blive be-
dømt efter metode 3b, vil godkendelse 
også gælde for de andre metoder. På 
den anden side er der ingen grund 
til at vælge en ”højere” metode, hvis 
metoden aldrig bliver anvendt i praksis 
i virksomheden.

Dimensionering -  
konstruksberegning
I EN 1090-1 er begrebet ITC ”Ini-
tial Type Calculation” indført, hvilket 
grundlæggende betyder dimensione-
ring eller konstruktionsberegning af de 
enkelte produkter. Beregningerne gen-
nemføres vel oftest efter de gældende 
Eurocodes, hvilket for stålkonstruktioner 
vil sige EN 1090-2 og for aluminium-
konstruktioner EN 1090-3.

Ved anvendelse af metode 2 eller 3b 
skal virksomheden kunne fremlægge 
en ”ITC”, hvilket i praksis medfører at 
virksomheden skal kunne demonstrere, 
at de er fortrolige med beregninger 
efter den angivne beregningsstandard. 

FORCE Certifications erfaringer fra 
udstedelsen af de første FPC-certifikater 
(se artikel I) er, at det er vigtigt at føl-
gende er på plads under vurderingen 
af beregningerne:
•	 De relevante beregningsstandar-

der er til stede i virksomheden. Det 
vil sige, at virksomheden eksem-
pelvis råder over de relevante dele 
af EN 1993-serien, så de deklare-

rede værdier kan beregnes.
•	 Virksomheden råder over 

medarbejder(e), der er i stand til 
at fremvise kompetence i bereg-
ning efter den relevante standard.

•	 Virksomheden har et system til re-
gistrering af tegninger - herunder 
revisionsnummer, godkendelse, 
frigivelse til produktion, m.v.

•	 Virksomheden råder over ka-
pacitet til at kunne foretage de 
nødvendige beregninger, det 
være sig softwareprogrammer, 
checklister, kontrolskemaer osv., 
så det klart fremgår, at samtlige 
erklærede værdier er gennemgået 
og dokumenteret.

Som bemyndiget organ er det netop 
her, vi sætter vores fokus ind, så de 
erklærede egenskaber er underbygget 
gennem hele beregningsfasen, produk-
tionen og slutkontrollen.

God fornøjelse med den kommende 
CE-mærkning af stål- og aluminiumkon-
struktioner.

Syd- Vestjylland / Fyn:
Susåvænget 1 • 6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 6904

Nordjylland:
Nørredybet 1 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 2061 0559

Midtjylland:
Tlf. 8636 7400

Sjælland:
Tlf. 2567 5371

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.

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.

Svejsning_august-2010  16/08/10  6:29  Side 1
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Besøgstallene var mere end 
tilfredsstillende, og såvel stem-
ning som spørgelyst var i top, 
da der 11. og 12. maj i år blev 
holdt seminar for DSL og NDT 
Foreningens medlemmer på 
Hotel Koldingfjord.

Når svejse- og NDT branchens folk 
sætter hinanden stævne, er der ikke 
mange pauser i de faglige dialoger. 
Således heller ikke på dette års 
seminar i Kolding, hvor indlæg efter 
indlæg inspirerede til yderligere dis-
kussioner og supplerende spørgsmål 
fra tilhørerne.

Af de fælles indlæg skal CE-mærknin-
gen fremhæves. Det blev holdt af Jør-
gen Hagelund fra DS. Det er et emne, 
som både i dette blads spalter og på 
tidligere seminarer har været oppe at 
vende. Men interessen er fortsat me-
get stor, ikke mindst i lyset af, at der 
nu er godt et år til, at CE-mærkningen 
efter DS/EN 1090-1 er en realitet for 
alle, der arbejder med fremstilling af 
stål- og aluminiumskomponenter til 
byggeriet.

En virksomhed, vi også tidligere har 
omtalt i SVEJSNING, Blumico A/S var 
på banen med et ligeledes interessant 
indlæg om, hvilke overvejelser, man 
på virksomheden har haft, inden man 
indførte avanceret laser teknologi 
til robotsvejsning, og hvad denne 
satsning efterfølgende har betydet for 
konkurrencekraften.

Og lad os, nu vi er ved de automati-
serede løsninger, også fremhæve et 
indlæg af robot iværksætteren Flem-
ming Jørgensen, der med afsæt i sine 
erfaringer fra det tidligere Lindøværfts 
robotafdeling har udviklet en løsning 
med mobile robotter, der afløser tunge 
manuelle svejsninger på ret så ufrem-
kommelige steder i sværindustrien.

NDT for svejsefolk. Den opgave havde 
Peter Villumsen fra FORCE Technology 
taget på sine skuldre. Og det lykkedes 
ham – skulle jeg hilse at sige – at give 
en både sober og let fattelig fremstil-
ling af hele dette komplekse område.

Endnu et spændende indlæg – blandt 
mange – skal her fremhæves. Det var 

den i medierne meget omtalte Stor-
strømsbro, der viste sig at have revner.
Bo Bossen fra FORCE Technology 
og Vagn Hansen fra Rambøll holdt 
forsamlingen i ånde, da de fortalte 
om NDT inspektionerne og leverede 
direkte erfarede ”reportager” fra de 
hektiske døgn, hvor hele befolkningen 
med spænding fulgte med i udviklin-
gen fra denne del af Danmark.

En stor tak fra DSL og NDT Forenin-
gen til foredragsholdere, udstillere 
og seminardeltagerne for hver især 
at have bidraget til, at seminaret på 
Hotel Koldingfjord blev et vellykket 
arrangement, som vi glæder os til at 
gentage næste år.

Stor interesse for Svejse 
og NDT seminar i Kolding

Jørgen Hagelund under sit indlæg på 
seminaret om CE-mærkning.

Peter Villumsen under indlægget: NDT for 
svejsefolk.

Bo Bossen og Vagn Hansen fortæller om 
deres erfaringer fra NDT inspektionen af 
Storstrømsbroen.

Anders Møller-Hansen fra Blumico gør 
klar til at fortælle om virksomhedens 
erfaringer med at indføre lasersvejsning i 
sin produktion.

Flemming Jørgensen fortæller om 
baggrunden for sin virksomhed Inrotech og 
sine erfaringer, der var udgangspunktet for 
de mobile robotløsninger, virksomheden i 
dag tilbyder.
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NDT- udstillingen bød på en lang række nyheder inden for inspektionsudstyr og services.  
En spændende udstilling, som dagen igennem blev godt besøgt af interesserede seminardeltager fra såvel svejse- som NDT verdenen.

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

Kursus Dato Kursus Dato Kursus Dato
ET-1 1/10-8/10 UT-1 13/8-23/8 + 22/10-1/11 ET-2 Recert 24/9-27/9

MT-1 13/8-16/8 + 1/10-4/10 + 19/11-22/11 UT-2 17/9-3/10 MT-2 Recert. 17/9-19/9 + 3/12-5/12

MT-2 24/9-27/9 + 29/10-1/11 + 10/12-13/12 UT støb 4/10-11/10 PT-2 Recert. 20/9-21/9 + 6/12-7/12

PT-1 20/8-22/8 + 22/8-24/8 + 8/10-10/10
+ 12/11-14/11

VT-1+2 29/8-7/9 + 22/10-30/10 
+ 26/11-4/12

RT-2 Recert. 19/11-23/11

PT-2 10/9-13/9 + 5/11-8/11 + 17/12-20/12 Niv. 3 almen del 5/11-16/11 UT-2 Recert. 19/11-23/11

RT-1 inkl. SIS 3/9-14/9 NDT Orientering 4 dg 24/9-27/9 VT-2 Recert. 10/9-13/9

RT-2 22/10-7/11 Strålebeskyttelse - SIS 3/9-6/9 IWI-S/B Svejseinspek. 3 1/10-15/10

NDT-kurser efterår 2012

For tilmelding og yderligere information om kurser – herunder også information og datoer for andre Niv. 3 kurser, 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.
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www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Praktiker, der
Nr. 3/2012
Das Beste Aus zwei Werkstoffen: Licht-
bogenfügen von Stahl mit Aluminium

Schweissen von Schwarz-Weiss-Ver-
bindungen: Nichtrostende Stähle im 
Bauwesen, 
Teil 4. Mischverbidungen

Svetsen
Nr. 1/2012
Nya laserkällor för materialbearbet-
ning

Svetsen
Nr. 2/2012
Trender inom svetsningen

Motståndssvetsning I teknikens fram-
kant

Welding and Cutting
Nr. 1/2012
Characterisation of the mechanical 
properties in the heat-affected zone of 
spot-welded joints on HCT690T

Trends in welding of offshore flowlines 
and pipelines

Repair rates in welded construction – 
an analysis of industry trends

The fundamentals of low-temperature 
silver brazing. Part 2: Joint design

Welding and Cutting
Nr. 2/2012
European quality requirements of EN 
15085 – Welding in railway vehicle 
construction

Influences of process and material 
morphology on the case of carbide 
coatings

Application potential of pneumatic 
peening processes in order to raise 
the fatigue strength of welded joints 
on aluminium

Welding International
Nr. 4/2012
Real-time vision-based control of weld 
pool size

Weldability of 7000 seires aluminium 
alloy materials

Laser braze welding for dissimilar 
metal joining of aluminium alloys to 
steel

Application of induction heating in 
brazing processes

Vibration welding technology for 
plastics

Nanotechnologies and nonomaterials 
in welding production (review)

Welding International
Nr. 5/2012
Welding of 2000 series aluminium 
alloy materials

Welding in the World
Nr. 3-4/2012
Effect of high-strength filler metals on 
fatigue

Capacity of fillet welded joints made 
of ultra high-strength steel

Welding Journal
Nr. 2/2012
Six Ways to Prevent Weld Failures

The Effects of Rework on Brazing

Welding Journal
Nr. 4/2012
Unlocking Your Gas metal Arc Weld-
ing Potential

Modern Power Source Technology 
Drives Process Improvement

Fiber Lasers perform Precision Cutting 
for Medical Devices

Prodictive and Measurement Methods 
for Delta Ferrite Determination in 
Stainless Steels
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Kempact RA
Tænd for den nye standard
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Protokol fra NDT Foreningens ordinære 
generalforsamling 11. maj 2012

Referat fra DSL’s ordinære 
generalforsamlingen 11. maj 2012

Formanden for NDT Foreningen Kim 
Agersø Nielsen (KAN), A/S Storebælt, 
bød velkommen til generalforsamlin-
gen og gik over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent 
Arne H. Jensen (AHJ) FORCE 
Technology modtog valget som 
dirigent, og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet.

2. Formandens beretning 2012 
Kort efter seneste generalforsam-
ling meddelte Torben Lund, at han 
ønskede at træde ud af bestyrel-
sen i forbindelse med, at han gik 
på pension. Torben har været 
med i styregruppen i mange 
år og har som formand opbyg-
get mange kontakter med NDT 
foreninger i hele verden. Sup-
pleant Jørgen Melchior indtrådte i 

Torbens sted, og bestyrelsen skulle 
konstituere sig på ny.  
Årets seminar er der igen i år 
brugt meget tid på planlægning 
af, og programmet er så vidt 
muligt tilrettelagt ud fra tilbage-
meldingerne på evalueringsske-
maerne fra sidste år. I lyset af, at 
det kan være vanskeligt at finde 
foredragsholdere, opfordrer jeg 
til, at især danske NDT firmaer 

1. Valg af dirigent 
Osama Al-Erhayem blev valgt 
og konstaterede, at generalfor-
samlingen var rettidigt indkaldt i 
SVEJSNING. 
 

2. Formandens beretning for 
2011 
Den 6.-7. maj 2011 blev der af-
holdt 
NDT- og Svejseseminar på Kol-
dingfjord med fin tilslutning. 
Vi havde et par gode virksom-
hedsbesøg i 2011: I juni hos Bladt 
Industries i Aalborg, og i oktober 
hos KWH Pipe i Svinninge. 
DSL havde en velbesøgt stand 
på HI-11 i Herning, hvor en del 
lod sig friste af et gratis prøve-
medlemskab resten af året. Vi 
håber, at mange vil have lyst til 
at fortsætte deres medlemskab 
fremover. 
Den 25. november var der jule-
banko i Brøndby, og vi fik god 
støtte fra leverandører i branchen.  
I 2012 vil vi blandt andet fokusere 
på virksomhedsbesøg. Således er 
der allerede afholdt et besøg hos 
DS-SM i Rødekro, og et besøg 
hos Ib Andresen vil finde sted  i 
3. kvartal. I 4. kvartal arrangeres 
et besøg hos NLMK (Dansteel) i 

Frederiksværk. 
I øvrigt kan man glædes over, at 
den nye hjemmeside får mange 
besøg. 

3. DSL’s regnskabsaflæggelse 
for 2011 til godkendelse og 
orientering om DSL’s bud-
get for 2012 
Steen Ussing gennemgik regn-
skabet for år 2011, som viste et 
overskud på kr. 31.185, hvilket 
er en forbedring i forhold til det 
foregående års underskud på 
små tkr 52. 
Der er generelt en tendens at 
spore til et ganske svagt fald i 
personlige medlemskaber, hvilket 
til gengæld opvejes af en stigning 
af firmamedlemskaber.  Annonce-
salget ser fornuftigt ud, og økono-
mien i forbindelse med seminaret 
blev noget bedre end i 2010, 
hvor vi havde et lille underskud. 
Regnskabet blev godkendt. 
Steen Ussing fremlagde herefter 
foreningens budget for 2012, 
hvor der kalkuleres med et næ-
sten symbolsk lille overskud på 
kr. 6.500. Det seneste estimat er, 
at vi ser ud til at lande på et lidt 
bedre resultat end budgetteret for 
2012.

4. Fastlæggelse af kontingen-
ter for 2013  
Følgende let justerede kontingent-
satser for 2013 blev vedtaget: 
Personligt medlem: kr. 390,- 
Mindre firmaer: kr. 1.950,- 
Større firmaer: kr. 3.800,- 
Forhandlere og rådgivende virk-
somheder: kr. 1.950,- 
Studenter/pensionister: kr. 195,- 
Abonnenter: kr. 680,- + moms 

5. Indkomne forslag fra med-
lemmerne  
Ingen indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer til be-
styrelsen 
Følgende bestyrelsesmedlemmer 
var på valg: 
Poul Brown Petersen, Mærsk Con-
tainer, og Aksel Vinther, DS-SM. 
Begge blev genvalgt. 

7. Eventuelt 
Intet at bemærke.

The Maintenance and Materials Group in Maersk Drilling is looking 
for a maintenance superintendent with experience in NDT of drilling 
equipment and offshore assets. Maersk Drilling has entered an accel-
erated strategy resulting in an ambitious expansion of the offshore 
fleet of drilling rigs within the next five years. Your prime responsibil-
ity will be to ensure compliance of the NDT Maintenance Policy with 
statutory requirements from a worldwide operation.

Our organization is characterized by engagement, professionalism, 
trust and drive, and creates opportunities for individual achievement 
through teamwork. Our working style is informal and focused and 
our work environment is ambitious, yet fun.

We are looking for:
• A Mechanical Engineer or equivalent with experience from opera-
tion and maintenance of marine/offshore installations or major 
industries onshore.
• You have substantial knowledge and field experience in the area of 
NDT, hold a valid NDT level 3 certificate and preferable familiar with 
SAP P3M as CMMS.

Please apply online at maerskdrilling.com

 

NDT Maintenance Superintendent
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bidrager med indlæg på semina-
ret i 2013.  
Hjemmesiden www.dslsvejs.dk 
er blevet revideret. Lige nu ligger 
f.eks. foreningens vedtægter og 
oplysninger om bestyrelsesmed-
lemmer på siden. Man kan se 
tidligere udgaver af Svejsning, 
man vil kunne hente præsentatio-
ner fra vores seminar, og der vil 
fremover blive lagt referater fra 
styregruppemøderne ud. Imidler-
tid vil hjemmesiden være under 
fortsat udvikling, og vi modtager 
gerne gode forslag. 
Virksomhedsbesøg har været en 
succes og flere er i støbeskeen i 
2012. Imidlertid modtages gerne 
forslag fra især NDT relaterede 
firmaer.  

3. Formandens beretning blev 
godkendt og hermed også 
decharge for styregruppen 

4. Indkomne forslag fra styre-
gruppen eller medlemmer 
ingen indkomne

5. Valg af medlemmer til sty-
regruppen 
- Torben Lund (TL), Yxlon Interna-
tional A/S, var på valg og mod-
tog ikke genvalg. På baggrund at 
dette er Suppleant Jørgen Melchi-
or (JOM), FORCE Technology ind-
trådt i styregruppen. Bent Nehlsen 
(BJN), Sabro A/S, var på valg og 
modtog genvalg.  Bo Bossen (BB), 
FORCE Technology, var på valg 
og modtog genvalg. Dirigenten 
henvendte sig til forsamlingen for 
at høre om andre havde lyst til at 
stille op til styregruppen. David 
Long (DL), C&P Inspection A/S. 
meldte sig og blev opstillet til valg 
sammen med JOM, BTN og BB. 
Efter skriftlig afstemning blev føl-
gende valgt til styregruppen: 
- BB med 62 stemmer 
- JOM med 56 stemmer 
- BTN med 48 stemmer 
DL fik 21 stemmer og blev der-
med indsat som suppleant i styre-
gruppen. 

6. Intet til punktet eventuelt

7. Orientering om ”Niveau 3 
forum” 
Bo Bossen informerede om det 
hidtidige arbejde og baggrunden 
for etablering af denne gruppe. 
Det blev samtidigt pointeret, at an-
dre måtte træde til som tovholde-
re, da BTN og BB i øjeblikket ikke 
kan afsætte tiden til dette. Da der 
var interesse for en fortsættelse af 
”Niveau 3 Forum”, blev interesse-
rede opfordret til at mødes umid-
delbart efter generalforsamlingen.
På dette møde accepterede DL at 
overtage funktionen som tovholder 
i ”Niveau 3 Forum”.

The Maintenance and Materials Group in Maersk Drilling is looking 
for a maintenance superintendent with experience in NDT of drilling 
equipment and offshore assets. Maersk Drilling has entered an accel-
erated strategy resulting in an ambitious expansion of the offshore 
fleet of drilling rigs within the next five years. Your prime responsibil-
ity will be to ensure compliance of the NDT Maintenance Policy with 
statutory requirements from a worldwide operation.

Our organization is characterized by engagement, professionalism, 
trust and drive, and creates opportunities for individual achievement 
through teamwork. Our working style is informal and focused and 
our work environment is ambitious, yet fun.

We are looking for:
• A Mechanical Engineer or equivalent with experience from opera-
tion and maintenance of marine/offshore installations or major 
industries onshore.
• You have substantial knowledge and field experience in the area of 
NDT, hold a valid NDT level 3 certificate and preferable familiar with 
SAP P3M as CMMS.

Please apply online at maerskdrilling.com

 

NDT Maintenance Superintendent
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4. – 7. juni  
Beijing Essen International Welding And 
Cutting Fair 2012, Beijing, Kina

8. – 13. juli
65th IIW Annual Assembly and Internatio-
nal Conference, Denver, Colorado, USA

13. September
Virksomhedsbesøg den 13. september 
hos Ib Andresen Industri A/S i Langeskov. 
Tilmelding senest 31. august til Monica 
Wenøe - dsl@dslsvejs.dk eller via hjem-
mesiden: www.dslsvejs.dk

23. – 25. oktober
EuroBLECH / Germany 2012, Hannover, 
Tyskland

23. november
Julebanko

29. – 30. november
Ajour-messe i Odense

November/december
Virksomhedsbesøg hos DanSteel A/S  i 
Frederiksværk
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DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, Force Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Thomas Bertram, DONG Energy
Aksel Vinther, DS-SM A/S
Lars Holmberg, Strandmøllen A/S
Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:

Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S 

NDT Foreningens styregruppe:
Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Bent Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Jørgen Melchior, FORCE Technology 
 
Sekretariat: 
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dsl@dslsvejs.dk

www.dslsvejs.dk 

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Lars Frank, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology
Christian Højerslev, LORC
Stig Rubæk, Metal-Consult
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.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2012
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 4 28. august 1. august Reparation og vedligehold 
af svejste konstruktioner

Nr. 5 26. oktober 28. september Produktion i Asien kontra 
produktion i Danmark 

Nr. 6 13. december 12. november NDT

Torsdag den 29. marts bød DS-SM i 
Rødekro på et virksomhedsbesøg, hvor 
DSL medlemmer fra hele landet fik mu-
lighed for at få indblik i en særdeles 
alsidig produktion.
Dagens vært, svejseingeniør Aksel 
Vinther, bød medlemmerne velkommen 
og indledte med en præsentation, hvor 
det fremgik, at DS-SM er en virksom-
hed med stor erfaring i produktion, 
montage og vedligehold af stålkon-
struktioner til energisektoren, procesin-
dustrien og byggesektoren.

Der var rundvisning i virksomhedens 
65.000 m2 under tag. Denne rund-
visning stod Aksel Vinther ligeledes 
for med hjælp af udviklingschef Oluf 
Lauridsen. 

Vi blev blandt andet præsenteret for 
verdens første automatiske coating an-
læg, ligesom der var tid til at besigtige 
de store anlæg til pulversvejsning af 
mølletårne samt resten af produktionen 
hos DS-SM, som blandt andet omfatter 
dele til offshore og bygningsstål.

En hyggelig eftermiddag i Rødekro 
blev rundet af med en forfriskning, 
mens der var lejlighed til at stille de 
spørgsmål, som endnu ikke var stillet 
undervejs. Herfra tak for et godt og 
informativt virksomhedsbesøg hos DS-
SM.

Kim Hardam Christensen
FORCE Technology

DSL medlemmer på besøg hos DS-SM i Rødekro

Her fra rundvisningen, hvor der blandt andet var lejlighed til at besigtige DS-SM’s store 
anlæg til pulversvejsning af mølletårne.
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Svejsning

FORCE Technologys Materialefond 
uddelte Materialeprisen 2012 onsdag 
den 23. maj 2012 i Musikhuset Esbjerg 
i forbindelse med Offshore Center Dan-
marks arrangement OGIB – Oil and 
Gas International Business2Business 
Event.
Materialeprisen gik til Jørgen Vester-
gård Sørensen fra Maersk Oil. Prisen 
uddeles til en person som i særlig grad 
har gjort sig bemærket inden for mate-
rialeteknologi i Danmark. Og Jørgen 
Vestergård Sørensens indsats har haft 
en markant indflydelse på projekter 
med et indhold af materiale- og svejse-
teknologi.
Jørgen Vestergård Sørensen lagde i 
sin takketale vægt på problemstillingen 
med de mange forskellige standarder, 
der findes på svejseområdet. Det kræ-
ver et stort beredskab for de enkelte 
virksomheder at sætte sig ind i rele-

vante nationale og 
internationale stan-
darder og efterføl-
gende opdateringer 
af disse.
Materialeprisen 
uddeles af FORCE 
Technologys Mate-
rialefond, som blev 
etableret tilbage i 
Korrosionscentralens 
tid som KC-Fonden. 
Fonden støttede i starten forskellige 
arrangementer og studieture. Men 
fondens bestyrelse ønskede at uddele 
pengene på en anden måde, så der 
blev mere fokus på materialeteknologi 
som faglig disciplin i dagens Danmark. 
Derfor blev Materialeprisen indstiftet, 
og den blev uddelt første gang i 2005.

Tidligere modtagere af prisen er:
•	  John Hald fik materialeprisen i 

2005 for sit arbejde inden for 
kraftværksmaterialer.

•	  Jesper Hattel fik prisen i 2007  
for modellering af  
fremstillingsprocesser.

•	  Rajan Ambat modtog den i 2009 
bl.a. for sit arbejde med korrosi-
onsmålinger på mikroniveau.

Svend Sommer, direktør for AH Interna-
tional oplyser, at virksomheden netop 
har udvidet sit samlede produktpro-
gram. Det sker med forhandlingen af 
tilsatsmaterialer fra henholdsvis tyske 
Böhler og svenske Avesta, hvor tilsats-
materialerne fra sidstnævnte tager sigte 
på opgaver i rustfrit stål.

Årets materialepris

AH International 
nu bredt dæk-
kende inden for 
tilsatsmaterialer

Den nye Elmia Svets messe blev velbesøgt
Elmias satsning på en specialmesse 
for svejsning og sammenføjningsteknik 
levede op til alle forventninger, siger 
Mathias Lundin fra Svetskommisionen 
om den nye Elmia Svets, der fandt 
sted i begyndelsen af maj sideløben-
de med Elmia Automation og Elmia 
Polymer fagmesserne i Jönköping. 

Automatisering har været den røde 
tråd gennem alle tre fagmesser, siger 
Peter Scott fra Elmia, som fremhæver, 
at mere end 50 arbejdende robotter 
blev vist ved denne messebegivenhed.

Ernst C. Kristensen (t.v.) fra FORCE Technology overrækker 
Materialeprisen til Jørgen Vestergård Sørensen fra Maersk Oil.

Her fra den nye Elmia Svets specialmesse, der 
blev lanceret for første gang 8.–11. maj i år.
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Ny automatisk svejsehjelm - Aristo® Tech
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