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Svejsning

Automatisering

Mange danske 
metalbearbej-
dende virksom-
heder har været 
igennem en hård 
tid de senere år 
og har stået med 
problemstillingen, 
om det bedst 
kan svare sig at 
udflytte produktio-
nen eller dele af 
samme, til lande 

med væsentligt lavere produktionsom-
kostninger, eller om løsningen er at 
investere i robotautomatisering for at 
optimere produktiviteten og dermed 
forbedre konkurrenceevnen. For selv 
om anvendelsen af svejseautomater ef-

terhånden har mange år på bagen, er 
der stadig en masse spørgsmål, som 
en virksomhed uvilkårligt vil have med 
i sine overvejelser, før der investeres i 
svejseautomatisering.

Spørgsmålene spænder lige fra at 
finde den rigtige robotløsning, der 
passer til virksomhedens produktions-
miljø, til uddannelse af personale for 
betjening af anlæggene. Der findes 
dog råd for de fleste spørgsmål, og i 
dag er der næsten ikke den opgave, 
som ikke kan automatiseres. Det 
udstyr, som i dag benyttes til svejse-
automatisering, favner bredt. Der kan 
nævnes vision systemer, laser scanner 
og mange andre sensorer til at give 
informationer om svejseprocessen, em-
nerne og forløbet. Derudover benyttes 
der computere, som med stor regne-
kraft kan forene de mange signaler 
og styre robot og svejseproces med 
avancerede reguleringsmetoder. Disse 
teknologiske landevindinger muliggør 

automatisering af næsten alle svejse-
typer. 

I forbindelse med automatisering af 
svejsning er det væsentligt at frem-
hæve svejseprocessens kompleksitet. 
De fysiske omstændigheder bliver til 
stadighed studeret af udstyrsproducen-
ter, universiteter og viden-institutioner 
verden over. På grund af svejseproces-
sens kompleksitet indeholder automa-
tiserede løsninger ofte mange tekniske 
discipliner. Der er hele området 
omkring drift og styring af robotten. 
Der er de tekniske udfordringer vedrø-
rende regulering i forhold til emnerne 
og svejseprocessen. Dog er der alene 
over de seneste fem år sket en stor 
udvikling i de værktøjer, som virksom-
hederne har til rådighed.   

Sidst men ikke mindst er der selve 
svejseprocessen. Og selv svejsepro-
cesserne oplever i dag et spring i 
udviklingen. Her kan især nævnes 
laserprocessen, som efterhånden 
har nået et prisniveau, hvor mange 
virksomheder kan være med. Hastig-
heden, hvormed man kan svejse med 
laser, er ekstrem hurtig og indeholder 
en parameterstyring, der gør, at resul-
tatet bliver af meget høj kvalitet.

LEDER

Indhold:
2  Leder / Fabriksdirektør Keld Kjelga-

ard, Migatronic Automation A/S. 

6  Rygvind til produktiviteten med nye 
fleksible svejserobotter. 

10  Tanker omkring robotsvejsning.

12  EUC Nordvest satser på automation 
gennem robotteknologi.

14  Ny teknologi skal styrke industriens 
konkurrenceevne.

16  Ekspanderende marked for robotsvej-
seløsninger.

Forsiden:

Fra Hardi International A/S i Nr. Alslev på Falster, 

hvor man i sensommeren indfører et nyt FMS-anlæg, 

der skal sikre en rentabel 1-styk produktion af store 

komplekse emner til virksomhedens marksprøjter.

Fabriksdirektør 
Keld Kjelgaard
Migatronic 
Automation A/S.

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 



Svejsning

Join together.

VERDENSMESSE
SAMMENFØJNING SKÆRING 
OVERFLADEBEHANDLING 
16.–21.09.2013 ESSEN, TYSKLAND
MESSE ESSEN GmbH  
Tlf. +49(0)201-72 44-800  
visitors@schweissen-schneiden.com
www.schweissen-schneiden.com

Mød over 1.000 udstillere og eksperter fra hele verden.
Opdag innovative løsninger på områderne sammenføjning, skæring og overfladebehandling.
Benyt dig af de fremragende forretningsmuligheder i branchens hot spot.
Mød din branche i Essen!

DK_Svejsning_210x297.indd   1 18.03.13   11:47



4 

Svejsning

Et vigtigt parameter ved investering i 
svejseautomatisering er brugervenlig-
hed. Er systemet ikke brugervenligt, 
kan virksomheden opleve, at udnyt-
telsesgraden bliver for lav. Det kan 
være, at robotten kommer til at stå 
i et hjørne og samle støv, eller at 

anlægget ikke bliver udnyttet til sit 
fulde potentiale. I dag er dette ikke så 
udpræget som tidligere, da styresyste-
merne har mere pc-lignende brugerfla-
der, som de fleste er bekendte med. I 
forlængelse af problemstillingen er det 
ligeledes vigtigt, at opgaven afdækkes 

helt inden igangsættelse. En løsning, 
der kun er halvvejs gennemtænkt vil 
netop ikke kunne udnyttes optimalt. 
Det drejer sig i lige så høj grad om 
optimering af procesflow som om 
selve løsningen. Derfor skal det sikres, 
at kundens krav og ønsker til anlæg-
get løftes i selve løsningen gennem 
effektiv afdækning. 

Et lige så vigtigt parameter er uddan-
nelse af betjeningspersonalet. Det 
siger sig selv, at en operatør med 
kendskab i både bredden og dybden 
omkring de nævnte discipliner er svær 
at finde. De kvalifikationer, der kræves 
for at mestre både robotprogramme-
ring og svejsning, er en sjældenhed. 
Kvalifikationerne kommer særligt på 
prøve, når systemet ikke producerer 
som ønsket. Her bliver kompleksiteten, 
der muliggjorde automatiseringen, 
pludselig en svær modspiller. Tekniske 
skoler og integratorerne selv har dog 
formået at løfte netop uddannelse af 
personale, og det er muligt at deltage 
i kurser, der er tilrettet eksempelvis ud 
fra den enkelte virksomheds behov.

Tilbage er vi ved udgangspunktet, 
som er spørgsmålet om, hvorvidt 
virksomhederne skal bruge deres res-
sourcer på at beholde produktionen 
i Danmark eller på at udflytte den. 
Den danske konkurrenceevne er og 
har gennem lang tid været det helt 
store tema i både politiske kredse 
og i erhvervslivet. Og en klar måde 
at fastholde konkurrenceevnen på 
er ved optimering af produktionen 
gennem automatisering. Som følge af 
globaliseringen er markedsmulighe-
derne også for danske virksomheder 
enorme, og det kan i mange tilfælde 
svare sig at beholde produktionen 
i Danmark ved at benytte sig af de 
muligheder, der findes på markedet 
for automation i dag.

Af fabriksdirektør 
Keld Kjelgaard 
Migatronic Automation A/S
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Af Birthe Lyngsø

Trailer marksprøjter i flere varianter 
står på række og geled uden for den 
52000m2 store fabriksbygning hos 
Hardi International i Nr. Alslev. Klar 
til deres videre færd ud til landbrug i 
alverdens lande. Indenfor er der flere 
bemandede svejserobotlinjer side 
om side med båse, hvor der bliver 
håndsvejst.

Der er ca. 90 smede, hvoraf den ene 
halvdel arbejder ved svejserobotterne, 
mens den anden halvdel håndsvejser. 

Og dette billede vil næppe rykke sig, 
når man på fabrikken efter sommerfe-
rien begynder at køre med et nyt stort 
robotsvejseanlæg, da det vil bidrage 
til at øge den samlede produktionska-
pacitet. 

I en af fabrikshallerne er der en 
aflang fordybning. Det er her, det 
nye FMS-anlæg vil blive installeret. 
I samme areal vil der af hensyn til 
fabrikkens i forvejen meget effektive 
interne bestillingssystem være opstillet 
reoler til de dele og stumper, der her 
som i alle andre produktionsafsnit skal 

være lige ved hånden, så man er sik-
ker på at holde ”hjulene” i gang.

En af svejserobotternes  
danske pionerer 
Hardi International har også pro-
duktionsenheder i USA, Australien, 
Frankrig og Spanien og en ny mon-
tagefabrik i Rusland. Men fabrikken i 
Nr. Alslev, som er den største, er den 
eneste, der anvender svejserobotter i 
produktionen.

Virksomheden var blandt de første i 
Danmark, som tog svejserobotterne i 
brug. Og gennem årene er det blevet 
til flere generationer af svejserobotter, 
siger teknisk chef Rasmus Friis-Vester-
gaard, som tilføjer, at de senest har 
skullet udskifte tre slidte svejserobotter.

Dette var anledningen til, at man for 
godt halvandet års tid siden satte sig 
for at få designet et nyt avanceret 
FMS-anlæg, der skulle kunne levere 
en rentabel 1-styk produktion af de 
stadigt mere varierende emner, der 
indgår i dagens mange udgaver af 
marksprøjter.

RyGvind til 
pRoduktiviteten med nye 
fleksible svejseRobotteR
På Hardi International A/S danske produktionsenhed i Nr. Alslev vil man om få uger sætte et 
nyudviklet FMS-robotsvejseanlæg i drift. Anlægget er designet til at kunne håndtere en effektiv 
1-styk produktion af de mange store og varierende emner, der indgår i fremstillingen af 
virksomhedens trailer marksprøjter.

Teknisk chef Rasmus 
Friis-Vestergaard 
udpeger en 
fordybning i 
værkstedsgulvet, 
der skal huse den 
nye avancerede 
svejserobotlinje.

Et udsnit af de mange modeller 
af trailer marksprøjter, der står 
klar udenfor værkstedshallerne 
på fabrikken i Nr. Alslev.



Der er i forvejen en del svejserobotter 
på fabrikken, herunder et FMS-anlæg, 
der svejser emner i 1-styk produk-
tion. Men der er her tale om mindre 
komponenter og tilsvarende små 
værktøjer, som operatøren selv henter 
frem, og omstillingen til nye serier går 
acceptabelt hurtigt.

Helt så ligetil og rentabelt er det deri-
mod ikke, når det er de tunge og ofte 
op til 4,1 meter lange emner, der skal 
svejses i 1-styk produktion. Ønsket er 
at få nedbragt lagrene af færdigsvej-

ste emner ved at flytte det såkaldte 
Costumer Order Decoupling Point til 
svejseprocessen, hvilket vil sige, at 
emnerne først svejses, når der ligger 
en kundeordre. Det koster ressourcer 
i form af mandskab, kraner og truck 
at håndtere omstillingen af disse store 
emner. Så man ser på fabrikken frem 
til at få det nye anlæg installeret og 
sat i drift.

På det nye anlæg skal operatøren stort 
set ikke foretage sig noget, når der 
skal skiftes værktøj. I forbindelse med 

omstillingen vil det automatisk blive 
hentet frem fra en af de tre operatør-
pladser.

Optimale adkomstforhold
Der indgår tre hængende svejserobot-
ter, som med seks akser og indvendig 
slangeføring giver optimale adkomst-
forhold og svejsninger i alle situa-
tioner. Alle robotter er udstyret med 
enkeltmanipulatorer, som fødes af en 
central robotstyret kran. En løsning, 
som ifølge Rasmus Friis-Vestergård 
viste sig at være den optimale. 

Hesa Tek A/S offers design and fab-
rication of custom shell and tube type 
heat exchangers manufactured in 
accordance with ASME Code: ASME 
Section VIII Division I. or PED/97/23/
EC: EN 13445; BS PD 5500; AD2000 
Mërkblätter.

Quality
All units are supplied with full material 
certi� cation and are pressure tested 
at our plant. Units are manufactured 
using proven techniques and in-
spected regularly throughout manu-
facture. We can arrange for third party 
inspection/witness from most of the 
internationally recognised independ-
ent classi� cation societies

Hesa Tek A/S has specialised in the 
development and manufacture of 
heat exchangers in any heat transfer 
size, for all current industrial applica-
tions and designs. Extensive experi-
ence in construction of heat exchang-
ers in many different materials used 
world-wide.

Excepts of product range and speci� cations for Heat exchangers:

Materials: Carbon steel
ASTM A179, A333, A350 LF2
Stainless steel 
St304, 316L 
Super Duplex
SAF 2205,2507 
254 SMO
Titanium Grade 2

Temperature 
ratings:

0 - 450 C°
Special cases also under 0 C° to -46 C°

Options: Possibility for combination of materials on shell-side and tube-side.
NORSOK requirements and with some sour service requirements

 
For further information, please contact:

 Karsten Lehrmann
 Phone: +45 40 81 85 28
 Email: Karsten@khtek.dk         
 WEB: www.khtek.dk

Kolster Hesa-tek

Member of 
K.S.M Kragelund Group

Grafikken viser Hardi Internationals nye FMS-robotsvejseanlæg. Det er udviklet i samarbejde med Andon og deres partner Danrob. 
Svejserobotterne er fra ABB, mens de tilkoblede svejsemaskiner er fra Fronius.
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Svejsning

Migatronic Automation A/S
DK-9440 Aabybro · Tel: (+45) 96 96 27 00  

migatronic.com/da/automation 

Det handler om øget kvalitetssikkerhed,  
konkurrenceevne og indtjening. Og svaret  

er ikke nødvendigvis outsourcing  
eller udflytning.

Få mere at vide om  
svejseautomatisering her...

Vi ønskede ikke, at den nye svejselinje 
skulle være med vendeborde til fikstu-
rer som vores eksisterende. Samtidig 
gik vi efter en løsning, der var så 
enkel og brugervenlig som mulig. Vi 
endte så med at vælge en opstilling, 
hvor der indgår en stationær enkelt-
manipulator til at føde robotterne. Og 
ikke som flere anbefalede, vendbare 
2-bords manipulatorer til hver robot. 
For på den ene side har den dob-
belte manipulator mange akser og er 
kompleks. På den anden side spiller 
økonomien ind. Således har vi regnet 
os frem til, at vi for samme beløb som 
det, vi skulle betale for to svejserobot-
ter og to dobbelte manipulatorer, 
ville kunne få tre robotter med mere 
simple manipulatorer. Det betyder så, 
at den enkelte robot står stille en lille 
smule længere, mens der bliver skiftet 
værktøj. Men det er meget kort tid vi 
taler om her, og samlet set opnår vi 
mere svejsetid pr investeret krone på 
denne måde.

Kranen vil som en lille vogn fare frem 
og tilbage mellem de tre operatør-
pladser, robotterne og reolerne til 
fiksturerne. Ideen er så, at operatøren 
med sit bestillingskort skal kunne 
skanne en stregkode ind og få det 
ønskede værktøj frem, når der skal 
svejses, og operatøren kan herefter 
lave andre opgaver, mens omstillingen 
automatisk bliver klaret.

Imødekommer  
ønsket om at reducere det 
interne lager
Med den nye svejselinje er man 
på fabrikken i Nr. Alslev sikker på 
at have taget endnu et væsentligt 
skridt i retning af den overord-
nede vision om at effektivisere 

produktionsprocesser og reducere 
behovet for lagerkapacitet.

Det er også målet, at man får 
formindsket eller elimineret behovet 
for efterbearbejdning af de svejste 
emner med det nye robotsvejseanlæg. 
Systemet kan offline programmeres og 
bygger på en avanceret teknik. Blandt 
andet er det udstyret med fugefølg-
ning og søgning. Man kan dermed 
sige, at i stedet for som hidtil at skulle 
svejse med lukkede øjne, så vil man 
her kunne åbne det ene øje på klem 
og overvåge alt, mens svejsningen 
foregår. Erfaringsmæssigt vil der nem-
lig ofte være variationer i materialer, 
og der er hidtil blevet brugt en del tid 
på at skulle rette programmerne ind, 
så de blev helt præcise, når der skulle 
køre en ny serie.

Offline programmering
Programmerne til svejserobotterne er 
på forhånd programmeret, og her er 
der to typer af programmering i spil. 
Der er dels værktøjerne til virksom-
hedens ældre svejserobotlinjer, der 
er bygget op, så de passer til disse. 
Og her vil der fortsat skulle stå en 
programmør med en teachbox og 
programmere robotten på stedet.

Modsat vil den kommende svejsero-
botlinje kunne offline programmeres 
ud fra nye 3D fiksturer, der er blevet 
lavet.

Det gør implementeringen af nye 
værktøjer langt hurtigere og mere 

præcis. Men der vil fortsat være 
behov for at prøve det af i en test, 
inden den endelige produktion bliver 
sat i gang.

Man skal være sikker på, at det ram-
mer det rigtige sted første gang, og 
der kan være mindre korrektioner, 
siger Rasmus Friis-Vestergaard, som 
tilføjer, at de også har en målearm i 3 
D, der kan verificere på stedet og kon-
trolmåle i forhold til den oprindelige 
fil, som konstruktionsafdelingen har 
lavet værktøjer og emner ud fra.

Det tager måske længere tid up front 
med design og ingeniørtimer. Men vi 
sparer så ved, at svejserobotten ikke 
står stille, mens der programmeres 
offline, og vi sparer ved den langt 
kortere opstillingstid, når vi går i gang 
med produktionen. For et værktøj, 
der er håndsvejst – vil uanset hvor 
dygtig smeden er - næsten altid skulle 
korrigeres, så det passer hele vejen 
igennem.

Vi kører sæsonbetonet i vores 
produktion. Og hvis der opstår en 
spidsbelastning, vil vi også kunne køre 
i døgndrift, blot med en enkelt til at 
overvåge robotten. Vi vil da kunne 
nøjes med at lade maskinen op og 
fylde værktøj på, og så ellers fortælle 
systemet, at der er klar til at blive 
svejst, når det passer robotten, siger 
Rasmus Friis-Vestergaard.

Hardi International var blandt de første 
herhjemme, som begyndte at anvende 
svejserobotter i produktionen. Den gang var det 
især større ens serier, i dag går udviklingen i 
stigende grad mod at skulle håndtere en fleksibel 
1-styk produktion.

Fordelingen af medarbejdere, der arbejder med manuel svejsning og ved 
svejserobotterne vil ikke forskydes, når endnu en svejserobotlinje rykker ind på fabrikken. 
For forventningen er, at det samlet set vil være med til at øge produktionskapaciteten, 
siger Rasmus Friis-Vestergaard.
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Af Kim Hurup IWE, Unit 
Manager Production 
Engineering Alfa Laval A/S
 
Mange danske industrivirksomheder 
har været igennem en hård tid de 
seneste år. Men nu virker det, som om 
der er begyndt at blæse nye vinde 
i den danske industri. Efter en lang 
årrække med fokus på de høje danske 
arbejdslønninger, hvor rigtig mange 
virksomheder valgte at outsource, la-
der det omsider til, at denne ensidige 
tankegang er ved at vende. Typisk 
var det produktionen af komponenter, 
der var genstand for outsourcing. 
Manuelt arbejde, som indebar relativt 
mange produktionstimer. Fokus var på 
disse timer, og blev ikke set i en større 
sammenhæg, hvor disse udgjorde en 
mindre del af den samlede omkost-
ning for produktet. 

Arbejdslønningerne i de valgte lande 
er ligeledes steget i de forgangne 
år. Derfor er den forventede gevinst 
stille og roligt forsvundet. Mange 
af virksomhederne må nu sande, at 
den viden de selv en gang besad, 
nu er forsvundet i takt med, at de 
gamle medarbejdere ikke længere er 
i virksomheden. Og hvad så nu? Skal 
man flytte til et nyt land med lavere 
omkostninger, eller kan man gøre det 
anderledes. Ved at vælge et andet 
land står man oftest med problemet 
med de forsvundne medarbejdere, 
der hjalp i første omgang. Outsour-
cing bliver med andre ord sværere 
anden gang! Derfor kan automatise-
ring være et godt alternativ. Og jeg 
vil i det følgende omtale nogle af de 
udfordringer og tanker, jeg har gjort 
mig gennem et halvt arbejdsliv med 
svejseautomatisering som fokusom-
råde i egenskab af produktionsteknisk 
chef inden for forskellige industrier.  

Produktivitet i et  
bredere perspektiv
Begrebet produktivitet er blevet mere 
nuanceret i takt med, at ”Lean manu-
facturing” er kommet på alles læber. 
Parathed, speed og kontrol over egen 
”skæbne” er kommet i fokus. Fejl op-
står, og selv de bedste underleveran-
dører kan fejle, lige som man selv kan. 

Og her oplever man ofte, at fejlene i 
bedste fald blev opdaget hos leveran-
døren, mens det i værste fald først var, 
når emnet skulle bruges. Produktivitet 
bliver set i et bredere perspektiv, og i 
dette passer automatisering perfekt. 

Automatisering af svejsning kan 
gøres på flere måde. Men robotter 
er i mange tilfælde det mest fleksible. 
Svejserobotter har været brugt i Dan-
mark siden slut 70’erne, mere præcist 
1979, hvor EC hospitalsudstyr i Høng 
(nu Invacare, red.), som den første 
danske virksomhed fik en svejserobot. 
Hardi International fulgte trop kort tid 
efter. Der er med andre ord en lang 
tradition for robotsvejsning herhjem-
me, og mange af de virksomheder, 
som allerede har svejserobotter, har 
valgt at beholde svejseproduktionen i 
Danmark. Produktiviteten, paratheden, 
kontrol og ”Act with speed” betød, at 
outsourcing ikke kunne betale sig.

Offline programmering  
af robotten
Som beskrevet i lederen opstår der 
en række praktiske spørgsmål, når 
beslutningen er truffet om at investere 
i én eller flere svejserobotter. F.eks. 
skal det rette personel udvælges, nye 
kompetencer udvikles osv. Og det er 
ikke sikkert, at den dygtige manuelle 

Automatisering er mantraet, 
når virksomhederne skal 
kunne bevare produktionen på 
hjemmebane.

tankeR omkRinG
RobotsvejsninG

Her Produktionsteknisk chef Kim Hurup i en af produktionshallerne hos Alfa Laval i Søborg. 

Automatisering kan være et 
godt alternativ til outsourcing, 
fastslår Kim Hurup, der har haft 
svejseautomatisering som sit 
fokusområde gennem flere år.
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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.
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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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tankeR omkRinG
RobotsvejsninG

svejser er den rette til at indgå i et 
team omkring robotsvejsning.

En af de store beslutninger, der skal 
træffes er, hvordan robotten skal 
programmeres. Brugervenligheden 
med hensyn til direkte programmering 
af robotten gør, at mange glemmer 
at tænke på off-line programmering. 
Off-line programmering giver imidler-
tid en række fordele, hvoraf oppe-
tid er den vigtigste med hensyn til 
produktiviteten, i og med at robotten 
kan producere, mens et nyt program 
bliver fremstillet. Off-line program-
mering medfører, at en ofte overset 
komponent lige pludselig får en 
fremtrædende rolle, nemlig fiksturet. 
For at kunne off-line programmeres, 
skal der foreligge en model af fiksturet 
til brug i det virtuelle miljø. Fiksturet 
udgør dog en ikke uvæsentlig del af 
investeringen, hvis dette skal designes 
i 3D, for at man kan få en model til 
off-line programmering. Men det by-
der samtidig på den fordel, at fikstur, 
emne og robotstation kan afprøves og 
korrigeres, inden de fysisk er til stede. 
Dette sparer tid, mindsker fejl og - 

sidst men ikke mindst - så bevirker det, 
at den samlede installation er meget 
hurtigere i drift i virksomheden. Disse 
kompetencer skal selvfølgelig bygges 
op i virksomheden (eller tilkøbes), men 
det skal seriøst overvejes.

Robotsvejsning er normalt noget, man 
forbinder med masseproduktion i store 
serier på grund af opstillingstid. FMS 
tankegangen har imidlertid ændret 
på dette, da det flytter opstilling væk 
fra svejsecellen. Men normalt skal der 
være et vist års volumen. Er dette ikke 
tilfældet, og er der store emnevaria-
tioner, kommer fiksturer ofte til kort, 
da det kræver et fikstur pr. emne. Det 
kan derfor ikke betale sig at fremstille 
et fikstur. Som regel kan variationer i 
længde og bredde dog håndteres i et 
og samme fikstur. Modsat vil varia-
tioner med hensyn til placering ofte 
kræve et nyt fikstur.

Adaptiv styring af processen
Skal man så opgive robotsvejsning? 
Nej, fordi tilgangen til denne type pro-
duktion er ved at ændre sig fra emne 
placering via fikstur til emne lokalise-

ring ved hjælp af vision systemer/laser 
scannere. Disse systemer lokaliserer 
emnerne og korrigerer for variationer 
i placering, ændringer i spalte osv. 
Adaptiv styring af processen ændrer 
robotprogrammet efter de geometri-
ske variationer, og svejseprocessen 
bliver korrigeret med hensyn til blandt 
andet spaltevariation. Dette nedsætter 
kravene til fremstillingen af fiksturer 
markant. Man vil som regel kunne 
nøjes med et simpelt hæfte fikstur og 
blot holde emnet i enderne af det. 
Dermed opnår man bedre adkomst for 
svejsepistolen med øget kvalitet som 
følge. I og med at emnet kan holdes 
med simple midler, kan disse holdes 
af en anden robot. Dette set-up giver 
de ultimative frihedsgrader. Og jeg 
ser dette som et af de næste store 
skridt i svejseautomatiseringen.

Made in Denmark var før i tiden et 
kvalitetsstempel herhjemme såvel som 
ude i verden. Automatisering kan 
være løsningen til, at dette fortsat vil 
gælde mange år ude i fremtiden.
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Kurser i robotteknologi skal bidrage til at styrke 
lokale virksomheders konkurrencekraft.

euC noRdvest satseR 
på automation Gennem 

RobotteknoloGi

Af faglærer og koordinator 
Carsten Andersen, 
Teknologicentret EUC Nordvest

Teknologicentret ved EUC Nordvest 
i Thisted blev indviet den 30. august 
sidste år. 
Vores opgaver på Teknologicentret 
er at udbyde kurser i robotteknologi 
både som efteruddannelse og som 
et tilbud til skolens lærlinge indenfor 
smede- og industriteknik.
På den måde kan EUC Nordvest 
understøtte automationen i virksom-
hederne, så de bliver i stand til at 
konkurrere med industriproduktion 
i lavlønslande og dermed bevare 
arbejdspladser i Danmark - specielt i 
vores hjørne af landet.

Teknologicentret er etableret, dels 
som et produkt af et samarbejde med 
lokale virksomheder, der er kommet 
med input om industriens behov for 
viden på automationssiden, dels på 
opfordring fra skolens lokale uddan-
nelsesudvalg for metalbranchen. 
Uddannelsesudvalget har fokus på, at 
EUC Nordvest med sit nye Teknologi-
center skal være helt fremme i skoene, 
når det gælder om at kunne opkvali-
ficere industriens medarbejdere til de 
behov, der er nu og i fremtiden.

Det tætte samarbejde med de lokale 
virksomheder har også haft indflydel-
se på, hvilke leverandører, der er valgt 
til Teknologicentret. Vi har her set på, 
hvilke typer robotter, virksomhederne, 
vi samarbejder med, anvender. Resul-
tatet er herefter blevet, at vi har valgt 
Panasonic svejserobotter og tilhørende 
udstyr fra Valk Welding til de kurser, 
vi udbyder inden for svejserobotter.

Der har været et intensivt samarbejde 
mellem Teknologicentret og leverandø-
rerne for at få alt til at køre optimalt. 
Dette gælder både på udstyrssiden 
og på kompetencesiden. Og det 
er vores oplevelse, at det er en stor 
fordel for vores kursusforløb inden 
for robotsvejsning, at vi i dag råder 
over et højt kvalificeret svejsecenter, 

der kan supplere med viden omkring 
svejsematerialer og – processer.

Håndteringsrobotter
Udover uddannelse på svejserobotter 
tilbyder vi på Teknologicentret også 
kurser for robotoperatører.
Vi har blandt andet på centret tre 
håndteringsrobotter af typen UR5, 
hvoraf én er monteret på et HASS 
bearbejdningscenter til materialehånd-
tering. Valget er her faldet på udstyr 
fra danske Universal Robots, da det 
er en robot, der finder stadigt større 
udbredelse i industrivirksomhederne, 
og vi forventer som følge heraf en 
stor efterspørgsel på kompetencer i 
anvendelsen af disse.

Seneste skud på stammen er en 
Kawasaki FS 03N håndteringsrobot 
fra Bila A/S. Også her ser vi frem til 
et positivt samarbejde. Til denne nye 
robot vil vi udvikle en robotcelle med 
forskelligt udstyr, der kan fungere som 
læremidler ved vores robotkurser. Ro-
botcellen skal projekteres og udvikles 
af lærlinge fra Smede- og Industritek-
nikerlinjen, og den vil på denne måde 
kunne fungere som en introduktion til 
automationsområdet.

Elever på et af de kurser, der udbydes på 
det nye Teknologicenter i Thisted.

Et af kursusforløbene er af 6 ugers forløb 
og har titlen – Operatør i industrien. Kurset 
har to delforløb og giver kvalifikationer 
til grundlæggende robotbetjening. Blandt 
andet bliver der undervist i betjening og 
basis programmering af svejserobotter, 
lige som der indgår delforløb, hvor der 
undervises i robotsvejsning med TIG eller 
MAG.



www.kemppi.com

Hvor meget ved vi egentlig om kvaliteten  
af svejste emner?
De fleste svejste emner giver ikke meget kvalitativt eller synligt bevis for, at 
svejsningen blev udført med godkendte parametre og tilsatsmaterialer eller af 
kvalificerede svejsere. Modulet ArcQuality i Kemppi Arc System 2.0, er en præcis 
og formel løsning på dette kvalitetsproblem, der identificerer WPS-afvigelser, der 
kan resultere i alvorlige kvalitetsproblemer, hvis de ikke kontrolleres. 

ArcQuality kontrollerer svejsekvaliteten på vegne af alle involverede parter,  
definerer en ny standard i kvalitetsstyring, er kompatibel med alt Euro-tilsluttet 
MIG/MAG-svejsemaskiner og kan bruges på et eller flere steder.

Få korrekte informationer ved tilføjelse af Kemppi Arc System 2.0 til dit 
svejsekvalitetssystem.
Få information eller projektrådgivning ved at kontakte Kemppi Arc System-teamet  
på +358 442 899 573, eller send en e-mail til wms@kemppi.com

Stop gætteriet,  
få korrekte informationer!
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Gennem CARMEN vil forskere fra 
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
på Syddansk Universitet arbejde med 
at finde nye metoder til virtuelt – og 
med nyeste it-teknologi at gennemføre 
opstarten af en robot-automatisering. 
Der er bevilget 18,3 millioner fra Det 
Strategiske Forskningsråd til dette 
fireårige projekt, der har til formål 
at udvide anvendelsen af robotter i 
danske produktionsvirksomheder.

Robotter kan øge produktiviteten. Men 
de skal samtidig være både enkle og 
fleksible at benytte. Af samme grund 
er der behov for at udvikle nye it-værk-
tøjer og software, som skal gøre det 
hurtigere at omstille til nye opgaver. I 
dag er der ca. 5.500 robotter i drift i 
danske industrivirksomheder mod blot 
350 for 25 år siden. 

Når en virksomhed vælger at indkøre 
robotter eller indkøre flere robotter i 
sin produktion, kan man komme ud for 
besværligheder i opstartfasen.

Man står for at ændre arbejdsproces-
ser fra at være betjent af mennesker 
til at være betjent af robotter. Der kan 
tilsvarende ligge udfordringer i at 
vælge rette robottype og de rigtige 
værktøjer, lige som man skal nå frem 
til en effektiv måde at programmere 
robotsystemet på. Det kan ifølge 
forskerne fra CARMEN projektet godt 
byde på vanskeligheder, og der kan 
vise sig et behov for mange ændrin-
ger. Så det kan tage tid, før man som 
virksomhed oplever, at robotsystemet 
kører tilfredsstillende. Af samme grund 

ser man fortsat i overvejende grad 
robotter blive benyttet af industrien 
i forbindelse med fremstilling af pro-
dukter i store serier, hvor længden af 
opstartsfasen ikke er så kritisk.

Fleksible robotter til små serier
Produkter i små serier bliver derfor 
fortsat primært fremstillet manuelt – og 
ikke sjældent i lande med lav løn. En 
udvikling, der kan være kritisk for den 
hjemlige konkurrenceevne, da det kan 
få produktion, viden og arbejdsplad-
ser til at rykke ud.

Forskerne i CARMEN arbejder derfor 
på at finde nye avancerede metoder 
til virtuelt – og med seneste it-forskning 
– at gennemføre alle faser af opstar-
ten af en robot-automatisering.

Ideen er, at det med forskningen i 
CARMEN skal være lettere at automa-
tisere nye processer ved anvendelse 
af realistiske simuleringer og gennem 
en mere systematiseret opsamling og 
udnyttelse af den viden, der i forvejen 
er til rådighed fra relaterede automa-
tiseringsprocesser. Dertil kommer, at 
man vil forske i, hvordan tilhørende 
høj-fleksible automationsceller vil 
kunne opbygges ud fra modulære 
principper, og et antal vil blive imple-
menteret i udvalgte virksomheder.

Der ligger et stort potentiale inden for 
flere hjemlige industrisektorer, hvor 
både samling og håndtering indgår 
som en væsentlig del af produktionen. 
Der er derfor tale om en investering 
i ny viden, som gerne skulle have en 
stor spredningseffekt og et betyde-
ligt potentiale, lyder vurderingen fra 
folkene bag CARMEN.

BLY

ny RobotteknoloGi skal 
styRke industRiens 
konkuRRenCeevne
Forskere fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
arbejder i et forskningsprojekt, CARMEN, på at finde 
nye metoder, der skal udvide brugen af robotter og 
i sidste ende være med  til at sikre arbejdspladser i 
Danmark.

Tilbage til Fremtiden
MIG/MAG svejsning af high-tech materialer

SAF OERLIKON A/S
Strandvejen 100 - 2900 Hellerup
Tlf.: 4674 0800 - Fax: 4674 0810
www.alw.dk

CITOPULS II er den
eneste MIG/MAG -
svejser på markedet,
der giver overlegen
svejse kvalitet
og avancerede
svejseprocesser
med få indstillinger
til samme pris som
en standard
svejsemaskine.

CITOPULS II leveres med flere
avancerede patenterede svejse
processer (Speed Short Arc -
Spray-Modal - MIG lodning,
Cold Double Puls...), CITOPULS II
sikrer perfekte svejsninger i alle
typer materialer (stål, rustfrit,
aluminium, galvaniseret...) selv
til de mest krævende opgaver.

CITOPULS II er modul
opbygget, så det er lettere
at tilpasse maskinen i forhold
til svejserens behov.

Ønsker du at vide mere om
fordelene med CITOPULS er
du velkommen til at kontakte os.

Annonce CITOPULS II DK_Annonce ALW_210x297  07/06/13  15:57  Page1
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Valk Welding oplever som 
robotintegrator på det 
europæiske marked en 
voksende efterspørgsel, som 
går mod stadigt større og mere 
komplekse robotsystemer. Der 
udvides med nye afdelinger, 
og i virksomhedens hollandske 
hovedafdeling i Alblasserdam er 
montagehal nummer fire på vej.

At der er vækst på det europæiske 
marked for svejserobotter er Valk Wel-
ding ikke i tvivl om. Valk Weldings 
grundlægger og direktør, Remco Valk 
oplyser, at de som robotudvikler og 
integrator leverede 115 automatise-
rede svejsesystemer til det europæiske 
marked i 2011, og at tallet sidste år 
nåede op på 140.

Løsningerne fra Valk Welding bygger 
på japanske Panasonic’ robotsyste-

mer, og der er gennem årene opbyg-
get en stor sum af erfaringer inden for 
svejserobotter og tilhørende processer. 
Sammen med teknisk direktør Adrian 
Broere besøger Remco Valk jævnligt 
Panasonic med henblik på at brain-
storme og få sat yderligere turbo på 
udviklingen af løsninger, som passer 
til behovene i markedet.

Offline programmering
Laserrobotteknologien vinder frem. 
Og det sker side om side med offline 
programmering, fastslår direktøren og 
tilføjer, at deres udvikling på disse fel-
ter i høj grad bidrager til den aktuelle 
ekspansion.

Tag et land som Tyskland. Det er et 
af de steder i Europa, som på grund 
af en omfattende bilindustri er langt 
fremme, når vi taler svejserobotter og 
automatisering. Men deres know how 

bygger primært på serieproduktion. 
Når det derimod handler om pro-
duktion i små serier, er der ikke den 
samme årelange erfaring at trække 
på.

Vi er derfor ikke sjældent ude for, at 
tyske virksomheder bliver overraskede 
over at høre, hvad vi kan gøre på 
dette plan, siger Remco Valk.

I øjeblikket har virksomheden travlt 
med at udbygge og etablere flere 
afdelinger end de eksisterende i 
Holland, Danmark, Frankrig og Tjek-
koslovakiet. Således er der planlagt 
yderligere afdelinger i Tyskland, 
Sverige, Polen og Ungarn.

Laserkamera på svejserobotten
Ser vi på det hollandske marked, hvor 
vi har vores hovedsæde, er der også 
utallige muligheder. Her oplever vi 

ekspandeRende 
maRked foR 
svejseRobotløsninGeR

Direktør og grundlægger af 
Valk Welding, Remxo Valk.
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ikke mindst af have stor bevågenhed 
fra virksomheder, der er i stand til 
at bevare deres produktion inden 
for landets grænser takket være en 
omfattende grad af automatisering, 
siger Remco Valk, som fremhæver, 
at man blandt andet ved at benytte 
virksomhedens løsninger med offline 
programmering og kamerateknik vil 
kunne robotsvejse emner, hvor det ikke 
tidligere kunne lade sig gøre.

Vi har store forventninger til brugen 
af kameraer, som følger svejseproces-
serne og retter ind ”real-time”. Efter 
købet af ADK Technology, der er spe-
cialister i svejse positioneringsudstyr, 
er vi i stand til at udvikle og bygge 
komplette svejserobotter og celler med 
tilhørende positioneringsborde.

Vi har desuden rettighederne til laser-
kameraet OST. Det er et kamera, som 
ikke bliver påvirket af svejselyset, og 
som derfor kan måle helt tæt på lys-
buen. Det er epokegørende, lyder det 
fra Valk Welding, som gerne drager 
sammenligninger med navigations-
systemer til biler og den udvikling, der 
er sket på dette felt. Tilsvarende er det 
forventningen, at op imod 15 % af 
alle svejserobotter i løbet af 10 til 15 
år vil være udstyret med kamera.

BLY

Virksomheden står for at opføre montagehal nummer fire i den hollandske by, Albasserdam.

∗ Helt uden flussyre! 

∗ Kræver ingen gifttilladelse

∗ Kan vaskes af med vand

∗ Ny version til aluminium

∗ Få mere information:
Kemitura Group A/S

Industrivej 9, 3540 Lynge

Tlf. 47 17 18 55

www.kemitura.com/overfladebehandling

PUREFIX 
Miljøvenlig bejdsemiddel til rustfrit stål
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Poul Johansen foran tællemaskiner til 
Lego. Det var dem, der for alvor satte 
fart i industrieventyret i Odsherred.

Gratis svejseprocedurer  
til MiGatronics svejseMaskiner 

Nu kan du hurtigt og nemt få svejseprocedurer, så du kan opfylde de nye svejse-

standarder. Med vores loyalitetsservice tilbyder vi alle nuværende og nye ejere af 

udvalgte MIG/MAG svejsemaskiner godkendte WPS’er – helt gratis. Du kan 

downloade WPS’er på vores hjemmeside. Og så snart du har printet og underskrevet 

dem, er du klar til at svejse. scan Qr-koden nedenfor eller besøg migatronic.com/

EN1090 hvis du vil se mere.

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev
Danmark
E-mail sales@migatronic.dk
migatronic.com

svejse-
procedurer

EurOcODE 1990 
• CC2

EN 1090 
• EXC 1-2 

EN 15614
• WPQR

EN 15612  

• WPS

Nyt nationalt videncenter og 
innovationsnetværk blev sidste 
måned officielt indviet.

Den nye nationale organisation, Off-
shoreenergy.dk har som mål at samle 
offshore sektoren for i fællesskab at 

kunne fokusere på fremtidens udfor-
dringer. Centret, der er placeret ved 
havnefronten i Esbjerg, er etableret 
med en division for offshore olie/gas 
samt en division for havvindmølle-
teknologi og bølgekraft.

Offshoreenergy.dk er en medlemsba-
seret non-profit organisation, som er 
finansieret med projektstøtte fra Ud-
dannelsesministeriet, danske regioner 
og kommuner samt 270 medlemsvirk-
somheder. 

Det nye videncenter skal som klyn-
georganisation understøtte væksten 
inden for offshore branchen gennem 
fælles innovations- og udviklingsak-
tiviteter både i Danmark og Interna-
tionalt. Det nationale fokus skal ske i 
samarbejde med lokale og regionale 
instanser, herunder Syddansk Vækst-
forum, som siden 2009 har arbejdet 
på at fremme vækst og beskæftigelse i 
offshore industrien.

FORCE Technology i Esbjerg har i 
foråret gennemført to nye kursusforløb, 
der skal opkvalificere medarbejdere, 
som arbejder med trykbærende 
anlæg i offshore branchen, og som 
i forvejen er eksperter på deres felt. 
Kurset er blevet så vel modtaget, at 
det fra efteråret vil indgå som led i det 
faste kursusprogram.

Ideen er at give deltagerne en 
specifik teoretisk og praktisk viden 
om trykbærende udstyr – herunder 
inspektion, materialekendskab, styr-

keberegning, materialenedbrydning, 
korrosionshæmmende foranstaltninger, 
inspektion i praksis samt reparation 
og ombygning. Og alle emner bliver 
ledsaget af cases, siger salgschef Liza 
K. Brinch, som tilføjer, at undervisnin-
gen foregår på Østre Gjersingvej.

Her er vi i forvejen tæt på værksteder 
og laboratorier, hvilket betyder, at vi 
vil kunne supplere teori med praksis. 
Vi råder desuden over en samling 
ødelagte komponenter fra trykbæ-
rende anlæg, hvorfor vi i praksis vil 

kunne demonstrere, hvad der sker, 
når materialer eller svejsninger er for 
ringe. 

Det nye kursus er som nævnt primært 
rettet mod ansatte inden for offshore 
industrien. Der er et lovpligtigt krav 
om inspektion af denne type anlæg. 
Men lige som alt andet inden for sik-
kerhed og kvalitet, har offshore bran-
chen også her placeret overliggeren 
meget højt, fastslår Liza K. Brinch.

inspektion af tRykbæRende anlæG 
foR offshoRe speCialisteR

nyt videncenter om offshore i esbjerg

Ved den officielle indvielse deltog blandt 
andre Regionsrådsformand Carl Holst (th), 
finansminister Bjarne Corydon,(i midten) 
og bestyrelsesformand Anders Eldrup, (tv), 
som her klipper det røde silkebånd.



Gratis svejseprocedurer  
til MiGatronics svejseMaskiner 

Nu kan du hurtigt og nemt få svejseprocedurer, så du kan opfylde de nye svejse-

standarder. Med vores loyalitetsservice tilbyder vi alle nuværende og nye ejere af 

udvalgte MIG/MAG svejsemaskiner godkendte WPS’er – helt gratis. Du kan 

downloade WPS’er på vores hjemmeside. Og så snart du har printet og underskrevet 

dem, er du klar til at svejse. scan Qr-koden nedenfor eller besøg migatronic.com/

EN1090 hvis du vil se mere.

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev
Danmark
E-mail sales@migatronic.dk
migatronic.com

svejse-
procedurer
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Af Birthe Lyngsø

Med ca. 100 deltagere blev dette års 
seminar på Hotel Koldingfjord et par 
fagligt inspirerende dage, som bød 
på en række aktuelle indlæg og god 
tid til at udveksle erfaringer med kol-
leger i branchen.

Siemens Wind Powers tekniske 
direktør Henrik Stiesdal lagde for med 
et veloplagt indlæg om innovation i 
vindmøllebranchen. En branche, som 
Henrik Stiesdal om nogen har været 
med til at præge og forny gennem 
mere end 25 år, og hvor den stadige 
udfordring ligger i at designe vindmøl-
ler, så de leverer mere strøm, samtidig 
med at deres vægt og størrelse holdes 
mest muligt nede. I vindmøllebranchen 
duer det ganske enkelt ikke at gøre, 
som man ”plejer”, fastslog Henrik 
Stiesdal. For var dette tilfældet, skulle 
vindmøllerne, som de var, da jeg 
begyndte i Bonus Energi for flere år 
siden, have været mere end 20 gange 

fysisk større, for at kunne levere den 
samme mængde strøm som nutidens 
standard. Siemens Wind Power har 
konstant fokus på at udvikle nyt design 
og nye teknikker. Dette gælder blandt 
andet vores udvikling af de gearløse 
vindmøller, hvor permanentmagnet 
generatorer afløser vores tidligere 
anvendte gearkasser i vindmøllernes 
drivtog, sagde Henrik Stiesdal og 
tilføjede, at permanentmagnet gene-
ratorer også vil indgå i kommende 
versioner fra vindmølleproducenten, 
da de sikrer et langt mindre komplekst 
vindmølledesign og  endnu større 
pålidelighed i drift.

Rentabel 1-styk robotsvejsning 
kan fastholde produktionen i 
Danmark
Behovet for at tænke innovativt og 
gøre tingene på en ny måde gik igen 
i flere af seminarets indlæg.

Eksempelvis præsenterede Frede 
Lysemose fra Danrob en række nye 
FMS- anlæg, de havde været med 
til at udvikle og indpasse i danske 
industrivirksomheder. Vi har mange 
virksomheder, som producerer emner 
i små og stadigt skiftende serier. Og 

når vi taler svejserobotter, skal man 
have omstillingstiden reduceret kraftigt 
for at kunne køre rentabelt, sagde 
Frede Lysemose, som var overbevist 
om, at FMS-anlæg og effektivt styring 
af svejserobotterne kan være med til 
at gøre det til en fornuftig forretning at 
have produktion i Danmark.

Nyeste laserteknologi på Lindø
Direktør for Lindoe Welding Techno-
logy A/S (LWT) Christian Højerslev 
fremhævede i sit indlæg de mange 

Den hjemlige industriproduktion skal op i gear og hjulene snurre på en stadigt mere effektiv og 
rentabel måde. For at dette kan lykkes, må der en vis grad af pionerånd og innovation til. Og 
nødvendigheden af at tænke i nye baner syntes der at være bred enighed om blandt de mange 
branchefolk, der var forsamlet på DSL og NDT Foreningens seminar den 24. og 25. maj i Kolding.

to dage med masser af 
god energi og inspiration

Henrik Stiesdal, Teknisk Direktør for 
Siemens Wind Power holdt et inspirerende 
indlæg om behovet for innovation.

Salgsansvarlig hos Danrob Frede Lysemose 
fortalte om, hvordan man kan robotsvejse 
små serier på en rentabel måde.

Omdrejningspunktet for LWT er "ultra-High-power" laserteknologi.



Svejsning

potentialer, der ligger i at anvende ny 
laserteknologi, når man skal optimere 
produktionsprocesserne.

LWT, der er stiftet af LORC og FORCE 
Technology, har som sin fornemste 
opgave at assistere virksomheder 
med at videreudvikle deres forretning 
ved anvendelse af nye avancerede 
teknologier. Omdrejningspunktet for 
dette er ”ultra-high-power” lasertekno-
logien i form af et 32 KW kommercielt 
tilgængeligt lasersystem. I samarbejde 
med de virksomheder, vi entrerer med, 
anvender vi laserteknologien inden for 
svejsning, cladding og skæring, og vi 
kan påvise nogle ret så revolutione-
rende resultater. For at vi kan påtage 
os rollen som vejleder og hjælper, er 
det ligeledes afgørende, at vi er helt 
fremme i forreste række, hvad angår 
forskning, udvikling og innovation på 
dette felt. Derfor er 15 pct. af LWT’s 
opgaver øremærket dette.

Svejsning under vand
Inspiration udefra var også på pro-
grammet – blandt andet fra USA, hvor 
Uwe W. Aschmeier fra Miami Diver, 
LLC fortalte om de metoder, det ame-
rikanske firma anvender, når de skal 
udføre svejsninger og NDE inspektion 
mange meter under havoverfladen. 
Til orientering bringer vi i en senere 
udgave af SVEJSNING en artikel af 
Uwe W. Aschmeier om dette fascine-
rende emne.

Programmet bød også på flere ind-
læg, hvor der blev gået i dybden med 
ny teknologi og nye metoder inden for 
NDT. I den mere alternative ende af 
skalaen for NDT indlæg, fortalte nor-
ske Rune Fjellanger fra Fjellanger Dog 
Training om, hvordan de anvender 
sporhunde til at detektere og opsnuse 
skjult korrosion.

DSL og NDT Foreningen takker 
foredragsholdere, deltagere og NDT 
udstillere for hver især at have bidra-
get til at gøre dette års arrangement i 
Kolding til en succes, som vi ser frem 
til at gentage i 2014.

Her fra Uwe W. Aschmeiers indlæg om nye metoder til svejsning og NDT inspektion under havets overflade.

Rune Fjellanger beretter her om sine 
erfaringer med hunde til opsporing af 
korrosion.

 
 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 
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NDT udstillingen i tilknytning til seminaret på Hotel 
Koldingfjord var en god anledning til at orientere sig 
om de seneste udviklinger og metoder inden for NDT 
området, og den blev flittigt besøgt dagen igennem.

Hans Hørning (th) og Thorkild Hebsgaard her foran Foxdal Endetys stand, som 
bød på et omfattende udvalg af NDT nyheder.

NDT Norge var for første gang repræsenteret på NDT udstillingen 
i Kolding. Her med et af deres produkter til ultralyd undersøgelser 
fra Doppler.

Nordisk Svejsekontrol, (NSK) var igen i år 
at finde blandt udstillerne  i Kolding. Ud 
over at besvare spørgsmål fra de mange 
interesserede på standen havde NSK også 
valgt at vise en video, der gav et godt 
indtryk af deres mange NDT opgaver ude på 
Nordsøen.

Stemningen var i top blandt udstillere og besøgende. 
Og udstillingen bød på rig lejlighed til at få vendt 
aktuelle udfordringer inden for NDT inspektion.

Peter Hansen fra DNDT. Her i fuld gang med at 
præsentere et af de mange nye NDT produkter, 
der var med på udstillingen.

Her Jørgen Hilsøe med sit udvalg af Olympus 
produkter til NDT opgaver i industrien, som 
han siden årsskiftet har haft eneforhandlingen i 
Danmark af gennem sit nye firma Endotest ApS.

velbesøgt ndt udstilling i kolding

Markedets førende leve-
randører af NDT udstyr 
og tjenester var samlet på 
udstillingen, der var arrange-
ret parallelt med seminaret i 
Kolding 24. maj. Udstillingen 
bød på flere interessante ny-
heder og blev flittigt besøgt 
af deltagerne. Det blev kort 
sagt en succes, som fortjener 
gentagelse til næste år.    Bly
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Makes it happen 

SVEJSEROBOTISERING MED 
OFFLINE PROGRAMMERING

Valk Welding har i 30 år udviklet og leveret svejserobotsystemer med Panasonic robotter 

og 3D offl ine programmering. Mere end 2000 anlæg er dagligt i drift, med højeste 

nøjagtighed for færdiggørelse af serie og enkeltdele.

Lad os overbevise Dem dem om den samme lette programmering og fejlfri præstation. 

Valk Welding DK A\S 
5580 Nørre Aaby
tel.  +45 64 42 12 01 mdm@valkwelding.com
mobile +45 24 83 60 86 www.valkwelding.com

Udvidet program med svejsetråd- 
og udstyr, trådfremføring og 

sikkerheds-produkter
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Formanden for NDT-Foreningen Kim 
Agersø Nielsen (KAN), Sund & Bælt 
Holding A/S bød velkommen til 
generalforsamlingen og gik over til 
dagsordenen.

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

2. Formandens beretning 
2013 

Styregruppen besluttede efter 
sidste års generalforsamling at 
indkalde suppleant David Long til 
alle styregruppemøder. Repræ-
sentanter i DSL har været Jørgen 
Melchior, Jørgen Hilsøe og Kim 
Agersø Nielsen.  
Vi har igen i år brugt meget tid 
på planlægning af årets seminar. 
Programmet er så vidt muligt plan-
lagt efter tilbagemeldingerne på 
evalueringsskemaer. Det har igen 
i år ikke været nogen let opgave 
at finde foredragsholdere.  Jeg 
vil især opfordre de danske NDT 

firmaer til at komme med indlæg 
på næste års seminar.  
I juni 2012 fik vi en henvendelse 
fra Svensk NDT forening, der ville 
ansøge om at afholde ECNDT 
i 2018 som et fælles Nordisk 
arrangement i Gøteborg omfat-
tende Norge, Sverige, Finland og 
Danmark. Der har været afholdt 
to møder i Gøteborg og været en 
del mail korrespondance. Finland 
meldte hurtigt ud ,at de kun kunne 
påtage sig en begrænset rolle. 
Norge og Danmark har indtil 
videre afstået fra at have økono-

1. Valg af dirigent 
Arne Jensen blev valgt og konsta-
terede, at generalforsamlingen 
var rettidigt indkaldt i SVEJS-
NING nr. 1/2013.

2. Formandens beretning for 
2012 
Den 11. – 12. maj 2012 blev der 
afholdt NDT- og Svejseseminar på 
Koldingfjord med fin tilslutning. 
Vi havde et par gode virksom-
hedsbesøg i 2012: I marts hos 
DS-SM A/S i Rødekro og i sep-
tember hos Ib Andresen Industri 
A/S i Langeskov. 
Den 23. november var der 
julebanko afholdt i Brøndby med 
god støtte fra leverandører i 
branchen.  
I 2013 vil vi blandt andet fokusere 
på virksomhedsbesøg. I april var 
der et besøg hos Danish Yachts i 
Skagen, og et besøg hos Lindoe 
Welding Technology afholdes i 
august. I 4. kvartal planlægges 

et besøg hos NLMK (Dansteel) i 
Frederiksværk.  
Den 16. – 18. september arran-
gerer DSL en bustur til Schweissen 
und Schneiden i Essen. 
Forsamlingen blev opfordret til at 
komme med forslag til aktiviteter 
via evalueringsskemaet eller efter-
følgende mail til sekretæren.  
I øvrigt kan man glædes over, at 
den nye hjemmeside får mange 
besøg. 

3. Aflæggelse af DSL’s regn-
skab for år 2012 for god-
kendelse samt orientering 
om DSL’s budget for 2013 
Steen Ussing gennemgik regn-
skabet for år 2012, som viste et 
overskud på kr. 52.454. Det er 
endnu bedre end sidste år, hvor 
overskuddet var på kr. 31.185, 
og det ligger på niveau med et 
ønske om et overskud på ca. 5 % 
af omsætningen. 
Der er glædeligt, at medlemstallet 

både for personlige medlem-
skaber og for firmamedlem-
skaber er stigende.  An-
noncesalget er også fortsat 
stigende, og økonomien i 
forbindelse med seminaret 
blev noget bedre end i 2011. 
Regnskabet blev godkendt. 
Steen Ussing fremlagde 
foreningens budget for 2013, 
hvor der kalkuleres med et 

lille overskud på kr. 17.500. 

4. Fastlæggelse af kontingen-
ter for 2014  
Følgende let justerede kontingent-
satser for 2014 blev vedtaget: 
Personligt medlem: kr. 390,- 
Mindre firmaer: kr. 2.050,- 
Større firmaer: kr. 3.950,- 
Forhandlere og rådgivende 
virksomheder: kr. 2.050,- 
Studenter/pensionister: kr. 195,- 
Abonnenter: kr. 680,- + moms

5. Eventuelle forslag fra med-
lemmer 
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til be-
styrelsen 
Følgende bestyrelsesmedlemmer 
var på valg: 
Torben Henriksen, Migatronic 
A/S og Thomas Bertram, DONG 
Energy Wind Power. Begge blev 
genvalgt.  
Kim Agersø Nielsen udtræder 
som repræsentant for NDT-
foreningen. En efterfølger vil blive 
udpeget ved næstkommende 
møde i NDT-styregruppen.

7. Eventuelt 
I 2014 har DSL 75-års jubilæum, 
hvor NDT- og svejseseminaret 
bliver ekstra festligt.

Referat fra dsl’s ordinære generalforsamling 24. maj 2013

protokol fra ndt-foreningens ordinære generalforsamling 24. maj 2013
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FORCE Technology • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 26 70 00 • info@forcetechnology.com • forcetechnology.com

Kursus Dato Kursus Dato Kursus Dato
MT-1 26-29/8 + 4-7/11 ET-1 7-14/10 MT-2 Recertificering 29-30/10 + 9-11/12

MT-2 16-20/9 + 18-22/11 VT-1+2 19-27/8 + 2-10/10 + 
21-29/10 + 2-10/12

PT-2 Recertificering 31/10-1/11 + 12-13/12

MT-3 7-11/10 VT-3 Efter behov UT-2 Recertificering 7-11/10

PT-1 19-21/8 + 11-13/11 Video kursus (tillæg til VT-2) 18-21/11 VT-2 Recertificering 16-19/09

PT-2 9-13/9 + 25-29/11 RT-1 inkl. SIS 16-27/9 RT-2 Recertificering 18-22/11

PT-3 30/9-3/10 RT-2 21/10-6/11

UT-1 26/8-5/9 + 28/10-7/11 RT-3 2-9/12 Niveau 3 almen del 4-15/11

UT-2 9-25/9 + 18/11-4/12 IWI-S/B Svejseinspek.3 23/9-7/10

UT-3 13-20/1 – 2014 Strålebeskyttelse - SIS 16-19/9 NDT Orientering 2 dage 16-17/12

NDT-kurser efterår 2013 (datoer inkl. certificering)

For tilmelding og yderligere information om kurser – herunder også information og datoer for andre NDT kurser, IWI og tillægskurser (støbegods, tykkelsesmåling, 
Niveau 3) kontakt Karin Petersen på kap@force.dk eller besøg vores hjemmeside.

Vi tilbyder desuden at oprette kurser efter behov og at afholde firmakurser – både i form af standardkurser eller virksomhedstilpassede kurser. Læs mere på 
forcetechnology.com/NDT-kurser.

miske forpligtelser, men gerne 
administrative og praktiske opga-
ver. Med disse udmeldinger blev 
der udarbejdet en ansøgning, 
og 11. april i år blev Gøteborg 
valgt. Foreningen skal derfor nu 
snart beslutte, hvor meget den vil 
involvere sig i ECNDT 2018. Det 

er klart, at der en del arbejde 
op til konferencen. Det kan være 
svært at komite sig til det så 
langt ud i fremtiden. Der er også 
den økonomiske side. Her har vi 
endnu ingen forpligtelser. Sverige 
vil gerne gennemføre projektet 
- også selv om de skal stå alene 
med det. Det er en god mulighed 
til at få styrket samarbejdet mel-
lem de nordiske foreninger endnu 
mere. 
Det har været en succes med 
virksomhedsbesøg, som blandt 
andet har omfattet Ib Andresen 
Industri og DS SM. Også for 
indeværende år er der planlagt 
virksomhedsbesøg. Vi modtager i 
den sammenhæng gerne forslag 
til besøg af især NDT relaterede 
firmaer.  
Med hensyn til foreningens øko-
nomi, henvises der til referatet fra 
DSL’s generalforsamling.

3. Forsamlingens godken-
delse af beretning og 
beslutning om decharge for 
styregruppen 

Efter enkelte kommentarer 
vedrørende ECNDT2018 blev 
formandens beretning godkendt 
og hermed også decharge for 
styregruppen.

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

5. Valg af medlemmer til sty-
regruppen 
- Kim Agersø Nielsen (KAN), 
Sund & Bælt Holding A/S, var 
på valg og modtog ikke genvalg. 
Der var ingen kandidater til at 
indtræde i styregruppen. På 
baggrund at dette blev suppleant 
David Long (DL), CPI opgraderet 
til styregruppemedlem. Styregrup-
pen har herefter ingen suppleant. 
- Leif Andersen (LA), AlfaLaval, 
var på valg og modtog genvalg.

6. Eventuelt. 
Intet til dette punkt.

Den afgående NDT formand 
Kim Agersø Nielsen.



26 

Svejsning

August 
29. august fra kl. 13 til 15.30 
Virksomhedsbesøg på Fyn hos LWT,  
(Lindoe Welding Technology)

September 
4. – 6. september 
12th ICNDT in Slovenia - ”Application of 
Non-Destructive Testing in Engineering”

11. – 17. september 
66th IIW Annual Assembly, Essen, Germany

16. – 21. september 
Schweissen & Schneiden Messe, Essen, 
Germany

16. – 21. september 
EMO, Hannover, Germany

Oktober 
9. oktober fra kl. 13 til 15.30 
Virksomhedsbesøg på Bodycote A/S i Ejby

November 
5. november kl. 14 
Virksomhedsbesøg hos NLMK Dansteel 
A/S i Frederiksværk

22. november  
DSL holder sit årlige julebanko
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Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2013
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 4 2. september 5. august Lasernes indtog

Nr. 5 25. oktober 27. september Nye teknologier

Nr. 6 16. december 18. november NDT

Vinder 
udtrukket

enkelte ledige 
pladser i dsl bussen

Alle, som udfyldte evaluerings ske-
maet efter DSL og NDT Foreningens 
seminar i maj, deltog i lodtræknin-
gen om 6 flasker vin. Og vinde-
ren blev: Martin Bo Christensen, 
Siemens Wind Power A/S. 

DSL arrangerer bustur til Schweissen 
& Schneiden i Essen. Endnu er der 
enkelte ledige pladser.
Læs mere om arrangementet på hjem-
mesiden: www.dslsvejs.dk

Lindø Industripark.

Der er allerede nu pæn interesse 
for svejsebranchens nyeste messe-
begivenhed Elmia Svets, som finder 
sted fra den 6. til den 9. maj 2014 i 
Jönköping.

Parallelt med udstillingerne er der 
ifølge arrangørerne lagt op til en 
række foredrag og seminarer. Et af 
temaerne, man vil tage op, er fremti-
dens lasersvejsning og de muligheder, 
denne teknologi åbner for.

80% booket til næste års elmia svets

Her fra den svenske virksomhed Borgren 
Industries AB, som for et lille års tid siden 
installerede Permanovas laserrobotsystem. 
Med installationen af den nye laserrobot 
har virksomheden kunnet tackle en række 
svejsetekniske udfordringer og har kunnet 
påtage sig nye opgaver med fremstilling af 
komponenter til flymotorer.
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Svejsning

Hardi International A/S er blandt de 
nominerede til automationsprisen, som 
bliver uddelt til september på HI-mes-
sen i Herning.

I begrundelsen indgår, at virksomhe-
den har fået udviklet et banebrydende 
FMS-robotsvejseanlæg, der fjerner 
omstillingstiden, og dermed åbner 
for en rentabel produktion i 1-styks 
produktion.

Universal Robots A/S er den anden 
finalist til prisen. Virksomheden er 
nomineret for at have revolutioneret 
robotmarkedet med sine små fleksible 
robotter, der gør det attraktivt - også 
for mindre virksomheder - at indføre 
robotteknologi.

Desuden er Grundfos A/S nomineret. 
I indstillingen er der lagt vægt på, 
at virksomheden på rekordtid har 
udviklet og implementeret den nye 
Spartapumpe, hvilket gør Grundfos 
til ”first-mover” i forhold til den nye 
pumpenorm, der trådte i kraft ved 
årsskiftet.

Aarhus Classic Race 13 i strålende 
pinsesol. Det var en perfekt anledning 
for Svejsehuset og Valk Welding til at 
markere et positivt, gensidigt samar-
bejde på svejsefronten. Som med-
sponsorer for dette unikke racerløb 
med alle klassikerne på banen, havde 

de hver især benyttet lejligheden til 
at invitere kunder, forretningsforbin-
delser og venner. Og fulde huse var 
der – både langs banen, hvor man 
med tilbageholdt åndedræt fulgte 
de spændende dyster - og indenfor i 
det til lejligheden reserverede fælles 

VIP-telt, hvor der blev spist grillmad og 
sludret om kap med motorlarmen på 
kryds og tværs.

masser af 
svejsefolk 
til aarhus 
Classic Race i 
pinsedagene

Direktør Lars 
Jakobsen fra 
Svejsehuset (tv) 
side om side med 
direktør Marcel 
Dingemanse fra 
Valk Welding 
Danmark.

tre finalister til årets 
automationspris

ndt formand takker af

Efter et par år på posten som formand 
for NDT Foreningens styregruppe 
valgte Kim Agersø Nielsen fra A/S 
Storebælt at trække sig. Der blev ikke 
valgt en afløser på generalforsam-
lingen den 24. maj i år. Men ifølge 
NDT Foreningens styregruppe vil en 
ny formand blive fundet på førstkom-
mende møde.
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ESAB-gul

Ny automatisk svejsehjelm - Aristo® Tech

ESABs nye Aristo® Tech svejsehjelm er udviklet til den professionelle svejser. Hjelmen

kan anvendes til både MIG/MAG-, MMA- og TIG svejsning samt slibning. Mørkhedsgraden

indstilles trinløst mellem DIN 5 og 13. En af markedets absolut bedste og mest innovative

svejsehjelme.

Læs mere på www.esab.dk eller kontakt din lokale ESAB forhandler.

A/S ESAB,  
Tlf: 36 30 01 11 
mail esab@esab.dk  
www.esab.dkSTRENGTH THROUGH COOPERATION


