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Svejsning

LEDER
Hvorvidt resultatet af det netop overståede
EU-Parlamentsvalg er blevet
påvirket af
den arbejdsbyrde, der er
blevet pålagt
virksomheder
Ingeniør Niels Ovesen,
i stål- og aluFORCE Certification.
miniumbranchen og de
dertil hørende glæder og sorger, skal
være usagt. Men et faktum er, at EU’s
byggevareforordning nu for alvor får
indflydelse på de kommende bærende
konstruktioner, der er udført efter EN
1090-serien.
EU’s byggevaredirektiv, der blev
indført i 1989 for at sikre varernes
frie bevægelighed inden for EU, er nu
med næsten 25 års forsinkelse nået
til bærende stål- og aluminiumskon-

struktioner. Virksomheder i EU-landene
har de seneste år arbejdet mere
eller mindre intensivt på at opfylde
de harmoniserede krav. Mange er i
mål, mens andre er kommet lidt sent i
gang og fortsat arbejder intensivt på
opgaven.

Kort opsummeret skal alle de stål- og
aluminiumskomponenter eller konstruktioner, der er omfattet af byggevareforordningen og udført efter EN
1090-serien, deklareres i henhold til
CPR, dvs. CE-mærkes og ydeevnedeklareres . Det er værd at bemærke, at
det som bekendt er muligt at beregne
og udføre uendelig mange typer
stål- og aluminiumskomponenter efter
EN 1090-serien, men det er ”kun” de
komponenter og konstruktioner, der er
omfattet af byggevareforordningen,
der SKAL ydeevnedeklareres og CEmærkes. De komponenter, der ikke er
omfattet af byggevareforordningen,
MÅ IKKE CE-mærkes.

Netop spørgsmålet om hvilke produkter, der er omfattet af byggevareforordningen, er jeg blevet stillet
overfor utallige gange, og det er også
et af de spørgsmål, som vi ofte må
diskutere i de bemyndigede organers
samarbejdsgruppe CPR-SG17, som
behandler EN 1090-serien.

EN
1090

CPR
CE-mærkede produkter

De virksomheder, der på nuværende
tidspunkt har opnået at få udstedt et
FPC-certifikat, kan forhåbentlig se frem
til 1. juli med visheden om, at deres
produkter kan komme på markedet

Indhold:
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Leder/ Niels Ovesen, 		
FORCE Certification.

6

CE-mærkning af stålkonstruktioner i henhold til
EN 1090-1.

12 CE-mærkning af stålkomponenter til bygge- og anlægsindustri er nu i drift.
14 Kunsten at komme i mål
inden lukketid
16 Herfølge Kleinsmedie 		
kommer rettidigt i hus med
CE-mærkningen.
Forsiden:
Fra Herfølge Kleinsmedie, der blandt
mange smedeopgaver også får højt
specialiserede opgaver i konstruktionsstål
til byggeriet ind, og som derfor har valgt
at komme med på vognen og blive CEmærket efter EN 1090-1.

2

Pålidelig beskyttelse
og komfort
designet til svejsere
Opgrader til en lettere turbo
Det nye 3M™ Adflo turboåndedrætsværn har et Li-ionbatteri, som gør hele enheden næsten 20% lettere, og
komforten for svejsere endnu bedre.
Kombineret med de nyeste Speedglas svejseskærme kan
vi tilbyde en komplet sikkerhedsløsning til stort set alle
svejseopgaver.
Se www.speedglas.dk for yderligere oplysninger.

Skaber sikre arbejdsforhold

Svejsning
med den nødvendige og krævede
dokumentation, mens de virksomheder, der endnu mangler at færdiggøre
certificeringsprocessen, dels har travlt
og dels må overveje håndteringen af
de produkter, der produceres mellem 1. juli og indtil certificeringen er
opnået.
Det er Energistyrelsen, der i Danmark
varetager markedskontrollen inden for
byggevarer. På hjemmesiden www.
byggevareinfo.dk er beskrevet, hvorledes markedsovervågningen af byggevarer foretages. Der lægges her op til,
at markedsovervågningen foretages i
tæt samarbejde med brancheorganisationerne. Og det vil således være i
alles interesse, at danske virksomheder får opfyldelsen af kravene i byggevareforordningen på plads hurtigst
muligt, så man undgår ulig konkurrence på markedet. Virksomheder, der
eksporterer til udlandet, vil ligeledes
imødese markedsovervågning i de
enkelte medlemslande, og EU har i
adskillige år vedligeholdt et system
kaldet ”RAPEX , der skal advare
medlemslandene om produkter, der
skal kaldes tilbage fra markedet pga.
risiko for forbrugernes sikkerhed og
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helbred. En søgning på byggevarer i
dette system har dog ikke givet anledning til bekymring. Men systemet har
jo naturligt nok ikke omfattet stål- og
aluminiumkomponenter endnu. Historier florerer dog allerede nu fra andre
lande om partier af stålkomponenter,
der efter montering har måttet trækkes
tilbage, pga. manglende ydeevnedeklarationer.
Et andet spørgsmål om håndteringen
af fabrikation af stålkomponenter
hos underleverandører uden for EU,
herunder Asien, er også behandlet
i CPR-SG17, og lovgivningen omfatter naturligvis også disse fabrikanter
og produkter. I princippet er der to
muligheder: a) leverandøren uden for
EU opnår FPC-certifikat fra et europæisk bemyndiget organ og kan derved
ydeevnedeklarere produkterne, eller
b) underleverandøren omfattes af den
europæiske fabrikants kvalitetssystem.
Dette vil inden for svejsebranchen
bl.a. omfatte svejsekoordinering,
håndtering af svejsercertificeringer og
svejseprocedurer samt kontrol af produktet. En række danske virksomheder
har derfor stået over for valget mellem
selv at sikre sig kvaliteten hos underle-

verandøren ved hjælp af procedurer
og inspektioner, eller lægge ydeevnedeklareringen af underleverancen
fra sig og over til den udenlandske
leverandør. I takt med at en stor del
af fabrikationen af stålkonstruktioner
lægges i udlandet, har de danske
virksomheder skullet udvikle kvalitetssystemet til at håndtere dette valg.
Dette synes at have været en mindst
lige så byrdefuld opgave, som andre
virksomheder har haft ved udvikling
af kvalitetssystemet til egen hjemlig
produktion.
Vi er mange, der har set frem til - eller
frygtet - 1. juli 2014. Men nu er den
her, og med de positive briller på
vil vi i branchen i fremtiden se: Lige
konkurrencevilkår, det ”lille” danske
marked bliver udvidet til hele EU’s
marked, det for mange opståede ekstra bureaukrati vil medføre systematik
og overskuelighed i virksomhederne,
produktsikkerheden bliver dokumenteret og synliggjort.
Held og lykke med 1. juli 2014 og
god fornøjelse med læsningen af de
efterfølgende informative artikler om
EN 1090.

Nye
gør dit gasvalg lettere!

ARCAL™ flaskerne er udstyret
med vores innovative SMARTOP™
ventil med indbygget restgasventil,
ON/OFF-arm og indholdsindikator.
Fås også med ALTOP™.

SMARTOP™ ALTOP™

TIG/MIGsvejsning

MAG-svejsning
af rustfaste stål

MAG-svejsning
af ulegerede og
lavtlegerede stål,
god finish

Læs mere på www.airliquide.dk eller ring 76 25 25 95.
Du kan også downloade Air Liquide-appen fra Google Play eller App Store.

Universel gas til
MAG-svejsning
af ulegerede og
lavtlegerede stål

Svejsning

Den 1. juli 2014 står for døren, og dermed bliver lovkravet omkring CE-mærkning af
stålkonstruktioner en realitet. Der er en del virksomheder, som havde håbet, at kravet ville blive
udskudt endnu en gang. Men dette kommer ikke til at ske, og så står de med udfordringen om at
skulle have et system på plads inden den 1. juni i år for at kunne imødekomme kravet fra kunder
og myndigheder.

Af IWIS, IWT Jesper
Christiansen, Svejseteknisk
Rådgivning FORCE Technology
Esbjerg
Mange af de virksomheder, der endnu
ikke har et system på plads, vil naturligt nok være for sent ude. Modsat ser
det ud for de virksomheder, der siden
2012 hvor kravet blev udskudt i 2 år,
har arbejdet på at etablere et system,
og dermed har været ”klassens
dukse”. De er nu klar til certificering
eller har allerede gennemført en certificering, hvilket betyder, at de konkurrencemæssigt kan stille sig forrest i
køen, når opgaverne går i udbud.
Er man som virksomhed kommet i
mål med certificeringen har man
helt sikkert opdaget, at det med at
beskrive sin virksomheds processer i
procedurer og instruktioner er et omfattende arbejde. Det har på samme
tid betydet, at man i dette forløb har
fået vendt nogle problemstillinger/
udfordringer, som man før har kendt
til -uden dog at have gjort noget ved
dem. Men da man nu alligevel har
skullet beskrive sin måde at arbejde
på, så har man fået disse problemstillinger/udfordringer rettet til og
indpasset i sit kvalitetsstyringssystem,
således at virksomhedens processer
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og arbejdsgange er blevet optimeret
i forhold til de krav, man er stillet
overfor.
For at opnå en certificering iht. EN
1090-1 er der nogle helt specifikke
ting, som skal være på plads. Det er
krav, som er beskrevet i standardens
afsnit 6.1, 6.2 & 6.3. Standardens
afsnit 6. 3 stiller krav til FPC-systemet
om, at det skal omfatte skriftlige procedurer samt regelmæssige inspektioner
og prøvninger. Så et system, der ikke
er dokumenteret og beskrevet, kan
ikke certificeres.
Indgangsvinklen til FPCsystemet
Der er principielt to indgangsvinkler
til at beskrive FPC-systemet. Den ene
metode kan være med udgangspunkt
i ISO 9001, hvori man tager hensyn
til kravelementerne i EN 1090-1. Hvis
man vælger denne metode, skal man
huske at beskrive sin kvalitetsstyring
omkring svejsning, således at man
opfylder kravene fra EN 1090-2, da
man her stiller krav til kvalitetsstyring i
svejseværksteder i overensstemmelse
med ISO 3834 (niveauet er afhængig
af den aktuelle EXC klasse). Desuden
skal man huske, at laver man selv sit
produktionsgrundlag MPCS (komponentspecifikation), så kan man ikke

fraskrive sig afsnit 7.3 i ISO 9001,
som omhandler konstruktion. Dette
afsnit kan kun fraskrives, når man
udelukkende arbejder efter komponentspecifikationer, der er fremlagt af
køber (PPCS).
Den anden indgangsvinkel er med
udgangspunkt i et ISO 3834 system.
Også her skal man tage hensyn til
kravelementerne fra EN 1090-1.
Men udover dette skal man tilpasse
sit ISO 3834 system således, at man
gennemfører minimum ledelsesevaluering til vurdering af sit FPC-system,
beskriver kompetencekrav/ ansvar
udover svejsekoordinator og svejsere,
gennemfører afvigelsesbehandling
i overensstemmelse med kravene i
ISO 9001, ligesom man skal opfylde
kravene til ISO 9001 afsnit 7.3, hvis
man selv udarbejder komponentspecifikationer (MPCS).
Uanset hvilken af de to indgangsvinkler man vælger, skal man lave en
procedure for, hvordan man håndterer
ITT & ITC. (ITC er kun aktuel, når man
selv laver MPCS). Dette har for mange
virksomheder været en stor udfordring, da det har været svært at tyde,
hvad man i standarden mente med ITT
(Initial Type Testing) & ITC (Initial Type
Calculation).

www.nst.no

NSSW pulverfyldte rørtråde
Få bedre svejseøkonomi og kvalitet med
sømløs rørtråd fra NSSW (Nittetsu):
n Lavt hydrogenindhold
(typisk 1-3ml / 100 gram svejsemetal)
n Ingen fugtoptagning
n Kobberbelagt overflade
n God strømovergang
n Fremragende trådfremføringsegenskaber
n Meget ensartet og stabil kvalitet
Pulver

Kobberbelægning
Stål

NST tilbyder et komplet program
tilsatsmaterialer:
n NSSW og NST sømløse rørtråde
n FCAW, TIG, MIG, MMA og ESW
tilsatsmaterialer
n Keramisk backing, trådfremføringssystemer og mere ...
Vores forhandler i Danmark:

Lindholmvej 18 b, DK-6710 Esbjerg V
Telefon 7515 8440 E-post: mail@tornbosvejs.dk
www.tornbosvejs.dk

www.nst.no

Norway Norsk Sveiseteknikk AS, Drammen, phone: + 47 99 27 80 00, e-mail: nst@nst.no / Avd. Sørlandet, Kristiansand, phone + 47 38 01 11 30 / Avd. Møre og Romsdal,
Tresfjord, phone + 47 71 18 44 00 UK NST Welding UK Ltd, Glasgow, phone: +44 141 433 9350, e-mail: NSTWELDING@aol.com Poland NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia,
Phone: +48 586 690 553, e-mail: jacek@nst.no Singapore NST Welding Asia Pte Ltd, Phone: +65 96 65 20 26, e-mail: ben.tan@nst.no

Svejsning
ITC & ITT
ITT er i princippet en teknisk gennemgang af komponentspecifikationen
(MPCS og/eller PPCS). Ved denne
gennemgang skal man sikre sig, at
man har alle relevante oplysninger
for at kunne fabrikere iht. EN 1090-2
samt udarbejde CE-mærke og ydeevnedeklaration i overensstemmelse
med EN 1090-1. Herudover skal
man selvfølgelig sikre sig, at man har
udstyr, kompetencer og et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt til
den aktuelle produktion. Denne gennemgang kan man starte med at lave
allerede i tilbudsfasen, således at alle
krav og eventuelle tvivlsspørgsmål bliver registreret. Denne registrering kan
senere hen sikre, at virksomhederne
kan eftervise, hvad der er tilbudt, og
hvad der er kommet til som ekstra
arbejde. Dette kan muligvis gøre det
lettere at komme med efterkrav for
ekstraarbejde til sine kunder.
ITC er en fastlæggelse af de værdier,

der skal bruges som input til at kunne
gennemføre beregninger, design og
konstruktion i overensstemmelse med
kravspecifikationerne fra Eurocodes
og andre relevante tillægskrav. Output
fra ITC skal være grundlaget for
udarbejdelsen af komponentspecifikationen.
Kravet til
komponentspecifikationer
Komponentspecifikationen skal – uanset det er MPCS eller PPCS – indeholde alle relevante oplysninger i forhold
til at kunne fremstille komponenten.
Herunder krav til udførelsesklasse,
materialekvalitet, svejsesymboler,
NDT, varmebehandling, overfladebehandling, bæreevne m.m. Komponentspecifikationen skal udarbejdes
i overensstemmelse med EN 1090-1
anneks A.
Udfordringen ved komponentspecifikationer er at få alle relevante

oplysninger med. Og her ligger der
et stort ansvar på de, der konstruerer
og designer komponenterne, da det
er deres ansvar, at fabrikanten har
oplysninger om kravene til eks. NDT,
da NDT omfanget er afhængig af konstruktionens belastning, som angivet
i EN 1090-2 tabel 24. Beslutningen
omkring omfanget af f.eks. NDT hviler
udelukkende hos designerne/konstruktørerne, da kun de ved, hvordan
svejsesamlingerne er belastet.
CE-mærkning og
ydeevnedeklaration
Selve ydeevnedeklarationen for
komponenterne skal udarbejdes iht.
EN 1090-1 anneks ZA. Ydeevnedeklarationen skal indeholde alle
relevante oplysninger gældende for
komponenten (deklarerede værdier),
ligesom der skal være en reference til
producenten, det certificerende organ,
producentens komponentspecifikation
(MPCS/PPCS), nummeret på fabrikantens FPC-certifikat samt navn og stilling
på den person, der har godkendt og
underskrevet ydeevnedeklarationen.
EN 1090-1 anneks ZA beskriver
ligeledes indholdet på et CE-mærke.
Udfordringen er her, at skal man
mærke produktet med et CE-mærke
som angivet i standarden, så bliver
selve mærket forholdsvist stort. Det
man kan gøre er, at man laver et
papirs CE-mærke som er komplet med
alle krævede oplysninger og indsætter i sin dokumentation sammen med
ydeevnedeklarationen, hvorefter man
rent fysisk mærker emner med et CEmærke, der indeholder identifikationsnummeret for det certificerende organ,
producentens navn eller logo, de to
sidste cifre i årstallet for det år, hvor
mærkningen er påført & en henvisning
til producentens komponentspecifikation. Så kan man via ovenstående
oplysninger altid finde den komplette
sags-dokumentation (as-built dokumentation), og på den måde bliver det
hele unikt sporbart til producentens
FPC-system.

Carl C. A/S blev d. 17/12-2014 EN 1090-1 certificeret - EXC 4 iht. EN 1090-2.
Vi har i samarbejde med Force Technology løst de udfordringer, der var nødvendige for
at komme i mål med certificeringen.
Den opnåede certificering betyder, at Carl C. A/S nu er klar til at efterleve de nyeste
europæiske krav og regler for bygningskonstruktioner, som træder i kraft d. 1. juli 2014.
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Markedsovervågning
Kigger man på www.byggevareinfo.
dk, så er der her en beskrivelse af,
hvordan man har tænkt sig at gennemføre markedsovervågningen på
byggevarer. Så det er helt sikkert,
at der bliver en kontrol af bygge-

Svejsning

Meget mere gas – uden at
tage mere plads
Strandmøllens 300 bar XL-batteri

Dine fordele ved at skifte til Strandmøllens XL-batterier:
•
•
•
•
•
•

8 flasker med 80 liter i hver
300 bars tryk
Samme batterileje som standard batterier
Færre batteriskift
Ingen ændring af eksisterende installation
2 udtag - et med 70 bar og et med 300 bar

www.strandmollen.dk

Svejsning
pladser og andre produktionssteder.
Ved disse besøg vil man kontrollere,
om varen er korrekt CE-mærket, om
mærkningen indeholder de korrekte
oplysninger, og om byggevaren bliver
markedsført i overensstemmelse med
den anvendelse, som varen er egnet
til. På nævnte hjemmeside kan man
bl.a. læse, at alle byggeriets parter
har et medansvar for, at der anvendes
lovlige byggevarer. Herudover har
man også beskrevet, hvilke krav der
er til rådgiveren, entreprenøren &
håndværkerne samt til forhandlerne,
ligesom der findes en beskrivelse af
mulige sanktioner, hvis byggevaren
findes ulovlig.
Sammenholder man disse krav og
beskrivelser, så har alle et medansvar
for, at de komponenter, der bliver
anvendt, er produceret og monteret
korrekt. Dette ligger i tråd med de
tanker, der gør sig gældende i EN
1090-2, hvor man bl.a. i hele afsnit 9
beskriver, hvorledes man skal videregive sine produkter til montage, og
ikke mindst hvilke oplysninger, der
skal medfølge ens produkt, når det
skal monteres. Så for at et produkt
opfylder alle krav inkl. lovkrav, er det
vigtigt, at alle byggeriets parter arbejder målrettet sammen. Det er især
vigtigt, at de rådgivende ingeniører,
konstruktører og designere er meget
præcise i deres komponentspecifikationer. For alle krav, inspektioner og
produktionsmetoder skal besluttes og
planlægges ud fra den aktuelle komponentspecifikation (MPCS/PPCS).
Findes der en genvej til
certificeringen
Jeg er ofte blevet spurgt, om der
findes en såkaldt ”light version”, som
mindre virksomheder kan gøre brug
af for nemmere at kunne imødekomme
kravene fra EN 1090-1. Det umiddelbare svar til dette er nej. Begrundelsen
er, at bliver man godkendt til at kunne
producere komponenter til EXC 2 med
f.eks. svejseproces 136, ja så er man
godkendt på lige fod med andre virksomheder, der måske har 100 mand
ansat, og de formelle krav i både
EN 1090-1 og EN 1090-2 har ingen
former for differenceret produktion,
der er afhængig af medarbejderantallet. Der hvor man kan ”spare” lidt er
på mængden af hjælpe instruktioner
m.m. i det skrevne system, da man
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ikke har så mange administrative
processer i en lille virksomhed som i
en stor.
En anden mulighed for små virksomheder er at blive brugt til produktion
af outsourcede opgaver. I praksis
betyder dette, at har man f.eks. en
stor kunde, som har et godkendt FPCsystem, og ønsker denne kunde, at
den lille virksomhed skal arbejde på
en opgave for ham, så kommer den
store kunde med sit kvalitetsstyringssystem og implementerer de relevante
dele heraf hos den lille virksomhed,
som herefter arbejder i henhold til
den store kundes kvalitetsstyringssystem. Ulempen ved dette er, at den
store kunde selv skal føre tilsyn med
den aktuelle produktion hos den lille
virksomhed, hvilket der skal sættes
ressourcer af til. Fordelen for den store
kunde med FPC-systemet er, at han
kan bibeholde flere mindre virksomheder i sit kunde/leverandør kartotek.
Fremtiden
Min personlige vurderingen af fremtiden for de producenter, der bliver
berørt af disse krav omkring FPC-certificering er forholdsvis positiv. Her vil
nok mange ryste på hovedet og sige,
at jeg er helt forkert på den. Men
efter min opfattelse kan man godt
drage en parallel til situationen for de
virksomheder, der blev mødt af kravet
om PED-godkendelse & CE-mærkning
af deres trykbærende produkter. Her
troede man også, at man aldrig kom
til at producere rør eller trykbeholdere
mere. Men de berørte virksomheder
har lært at leve med alle disse krav.
Og i dag foregår der som bekendt

en stor produktion af rørsystemer og
trykbeholdere i Danmark. Men vejen
hertil for de omfattede producenter
har ikke været uden bump og forhindringer, og der er sikkert også virksomheder, som har opgivet at komme
i mål med de krav, de stod overfor.
De virksomheder som kom i mål med
deres kvalitetsstyring har til gengæld
helt sikkert opnået en mere ensartet
produktion, og sikkert også reduceret
deres omkostninger til omarbejde og
reklamationsbehandling, da man har
haft et system til at håndtere afvigelser
i sit produktions- og kvalitetsstyringssystem, så man har forhindret, at samme
fejl gentog sig. Disse ”gevinster” vil
også være relevante for de virksomheder, der nu arbejder i henhold til et
FPC-system. Og ja, der vil sikkert også
være virksomheder, som opgiver at
komme i mål med et kvalitetsstyringssystem, men de kan måske komme til
at arbejde for større virksomheder,
der lægger deres produktion ud - og
dermed alligevel opretholde et eksistensgrundlag.
Jeg er sikker på, at de fleste virksomheder om 1 – 2 år vil efterleve
kravene omkring CE-mærkning og
ydeevnedeklaration uden at tænke
videre over dette, da det nu blot er
blevet en del af virksomhedernes
dagligdag. Man kan så kun appellere til, at indkøbsafdelingerne hos de
forskellige bygherrer og entreprenører
ikke kun skeler til priserne, men rent
faktisk også sikrer sig, at de kvalitetskrav, der stilles fra myndigheder og
produktionsstandarder, efterleves og
overholdes. Kvalitet har som bekendt
sin pris – og koster penge.

EurOcODE 1990
• CC2

svejseprocedurer

EN 1090
• EXC 1-2

EN 15614
• WPQR

EN 15612
• WPS

Gratis svejseprocedurer
til MiGatronics svejseMaskiner
Nu kan du hurtigt og nemt få svejseprocedurer, så du kan opfylde de nye svejsestandarder. Med vores loyalitetsservice tilbyder vi alle nuværende og nye ejere af
udvalgte MIG/MAG svejsemaskiner godkendte WPS’er – helt gratis. Du kan
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Svejsning

CE-MÆRKNING AF STÅLKOMPONENTER
TIL BYGGE OG ANLÆGSINDUSTRIEN ER
NU I DRIFT

Datoen - den 1. juli 2014 for obligatorisk krav om
CE-mærkning af stål og
aluminiumskomponenter til
bygge- og anlægsindustrien
nærmer sig hastigt. Og mange
stiller spørgsmålet, om vi i
Danmark er klar til ordningen.
Af Jørgen Hagelund,
Chefkonsulent Dansk Standard
Der er ingen tvivl om, at CE-mærkningsordningen vil være den ordning
under byggevareforordningen, som
kommer til at favne flest virksomheder.
Årsagen er enkel: DS/EN 1090 serien
definerer sit virke på komponenter
af enten stål eller aluminium, der
indgår varigt og har en ydeevne i det
færdige byggeri- eller anlæg. Det er
en meget bred gruppe af komponenter, som har dette karakteristika, og
mange værksteder er involveret heri.
Der har været mange initiativer de
seneste 6 år med at orientere om
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CE-mærkningsordningen, og der har
været et stort antal virksomheder, der
har deltaget i disse initiativer. Men tæt
på den 1. juli er det dog et forholdsvis begrænset antal virksomheder,
der har opnået licens efter DS/EN
1090-1 til at CE-mærke sine stål- eller
aluminiumskomponenter. Der savnes
et samlet overblik, idet den viden kun
kan erhverves ved at gennemgå de
udstedte licenser fra de forskellige
europæiske notificerede organer. Stor
ros til Håndværk & Industris hjemmeside, der nu opbygger en liste over
certificerede virksomheder i Danmark.
Listen rummede mere end 50 virksomheder i slutningen af maj, og flere
kommer helt sikkert til i nær fremtid.
Har opbygningen af ordningen
for værkstederne været en for stor
mundfuld? Reaktioner tyder på, at der
er virksomheder, som synes dette. Omvendt er der virksomheder, som har
kunnet berette, at det har været gavnlig for dem at gennemløbe processen
og opnå certificering. De føler sig

bedre klædt på til fremtidens opgaver
med udgangspunkt i det ejerskab, de
har haft i processen.
Udførelsesklasser
En af udfordringerne er, at CE-mærkningsordningen omfatter 4 udførelsesklasser, hvoraf udførelsesklasse 4 er
den mest krævende. Værkstederne
skal på forhånd kvalificere sig - gennem certificering - til en udførelsesklasse, før værkstederne kan CE-mærke
deres produkter. Eksempelvis vil
certificering til klasse 3 giver værkstedet mulighed for at udføre arbejde i
klasse 3, 2 og 1.
Valg af udførelsesklasse for de specifikke stålkomponenter er den projekterendes ansvar. Mange værksteder er
ordreproducerende og har nødvendigvis været nødt til at gå i dialog
med deres kunder om forventninger til
udførelsesklasseniveau. Såfremt den
projekterende ikke beslutter, hvilken
klasse, komponenten skal udføres i,
siger standarden, DS/EN 1090-2, at
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komponenten automatisk skal udføres
i klasse 2.
Det har altså værdi for en virksomhed
at opnå licens i udførelsesklasse 2.
Men der er stor forskel i kravene om
dokumentation og prøvning samt
værkstedets svejsefaglige kompetence
mellem de 4 udførelsesklasser. Allerede i udførelsesklasse 2 er niveauet
en stor udfordring for det lille svejseværksted, da det stiller krav om både
svejseprocedurer og svejseteknisk
kompetence.
Ændring i vejledningen
Myndigheden for området Energistyrelsen har i deres nationale anneks
givet vejledning i valg af udførelsesklasse. I det nye nationale anneks for
2014, DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014,
til Eurocode 3: Stålkonstruktioner –
Del 1-1: Generelle regler samt regler
for bygningskonstruktioner, er der i
vejledningen nu anført, at svejsning i

kantsømme kan ske i udførelsesklasse
1 såfremt a-målet på svejsningen øges
med 20 %.
Ændringen i vejledningen kan flytte
en del svejsearbejde af kantsømme til
udførelsesklasse 1. Men ændringen
betyder i højere grad, at det nu giver
mening for de mindre svejseværksteder at fokusere på at opnå kvalifikation i udførelsesklasse 1. En klasse
som nærmest var valgt fra i Danmark
på forhånd.
Derfor har en del værksteder fra
start kvalificereret sig til kravene i
udførelsesklasse 2. Det har medført
et kompetenceløft i værkstederne og
det vil give en fordel i den internationale konkurrence, at danske
værksteder kan CE-mærke i de højere
klasser. Men det har også medført, at
antallet af virksomheder med licens i
Danmark er færre end andre lande,
da licens i udførelsesklasse 1 stort set

ikke er benyttet i modsætning til andre
lande.
Hvad kommer der nu til at ske. Ordningen er i drift efter den 1. juli 2014
og overgår nu til fasen markedsovervågning. Det vil betyde, at der på
et tidspunkt kan komme besøg fra
myndighedsrepræsentanter på byggepladser, der vil tilse, at komponenterne er CE-mærket. Andre ordninger
har allerede prøvet dette i en rum
tid, og det har medført konsekvenser.
Konsekvenserne kan være så vidtgående, at byggeriet skal rives ned på
grund af manglende CE-mærkning.
Markedsovervågningen på eksisterende områder har vist sig som en
løftestang til at få virksomhederne til
at overholde kravene. Det vil også ske
i denne ordning.
Det nationale anneks kan hentes gratis
i Dansk Standards”webshop.ds.dk”
søg efter: DS/EN 1993-1-1 DK NA
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KUNSTEN AT FÅ DET TIL AT LYKKES

INDEN "LUKKETID"
der fortæller, hvornår der skal holdes
møde, og så sidder vi i den aftalte tid
der er afsat - helt uden telefoner”.
Netop fokus og gennemførelsen af
de nødvendige skridt er nøgleord til
den korte certificeringsproces. Søren
Frøstrup Andersen tilføjer til de faste
møder: Vi fik samtidig lektier for, og
det krævede, at de blev lavet. Og det
overholdt vi, for ellers kunne vi nok
ikke have gennemført det det på de
fire måneder, det tog.”

Flere danske og formodentlig
endnu flere udenlandske
virksomheder har travlt i tiden
med at opnå nødvendig status
i forhold til at kunne levere
CE mærkede produkter iht.
EN 1090 efter den 1. juli i år.
De fleste virksomheder har
været bekendt med deadline
i lang tid, men en udsættelse
på 25 måneder i 2012 gav god
tid til at komme i gang med
opgaverne, og hvem kunne
vide, om det nu igen ville gå
væk af sig selv. Fakta blev dog
synliggjort, og normen er nu
en realitet om få uger.

stålvirksomhed i det vestjyske, der producerer stålelementer. Virksomheden
har siden sin etablering i 2001 lavet
adskillige løsninger indenfor altaner,
trapper og gelændere og udfører
alle typer smedearbejde. Opgaverne
falder klart inden for kategorien, hvor
hel- eller halvfabrikata blivende monteres og indgår i bygninger, hvor udførelsesklasse 2 er herskende. Omkring
sommerferien sidste år blev Søgaard
Stålbyg bekendt med, at virksomheder
der producerer stålkonstruktioner,
som er omfattet af Byggevaredirektiv 89/106/EØF/Byggeregulativ
305/2011, skal opfylde lovkravene
om CE-mærkning fra 1. juli 2014.

Af Produktchef
Torben Henriksen, Migatronic

Søgaard Stålbyg gennemførte CEcertificeringen på kort tid, og den 7.
februar i år modtog virksomheden
beviset på, at den var certificeret i
henhold til EN1090.

En af de danske virksomheder, som
er kommet vel i mål inden for tidsrammen, er Søgaard Stålbyg, som med
stor ildhu valgte at lade sig certificere
til fremtidens nye og skærpede krav.
Søgaard Stålbyg har været hele processen igennem med en hjælpende
hånd fra eksterne konsulenter og
leverandører. Søgaard Stålbyg er en
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Søren Frøstrup Andersen, ansvarlig
for kalkulation og salg, beretter: ”Der
ligger mange timer i at blive CE-certificeret i henhold til EN1090. Vi gjorde
det på fire måneder, så det kan lade
sig gøre. Men det kræver også, at
man holder fokus og laver tidsplaner,

Søren Frøstrup Andersen fortæller
videre, at der har været og stadig
er stor opbakning i virksomheden
til CE-certificeringen, ”Smedene går
også vældigt op i det, og den dag, vi
blev certificeret, ringede de sent om
aftenen for at høre, hvordan det var
gået.”
Hjælp til processen
Søgaard Stålbyg startede stille og roligt CE-certificeringsprocessen op. For
at få overblik over de elementer, der
var i processen, kontaktede virksomheden en ekstern konsulentvirksomhed,
der yder hjælp og rådgivning ved
certificeringsprocessen og er specialiseret i at overskueliggøre de krav,
som standarderne stiller til små og
mellemstore virksomheder. De punkter,
som virksomheden skulle igennem,
blev tilrettelagt, og processen blev
gennemført step-by-step.
Processen havde et godt afsæt i virksomheden, idet kvalitetssikringsprocesserne allerede var lavet, da processen ellers kunne være blevet meget
længere. Derudover har virksomheden
løbende indført de skemaer, der
skal udfyldes i produktionen, sådan
at medarbejderne kunne opbygge
rutinen hen ad vejen. Ifølge virksomheden selv har det gjort processen
betydeligt lettere, at det ikke var en
stor klump, som skulle igangsættes
med det samme.

Svejsning
Gennemgang af produktionsudstyret var næste trin
Næste punkt var produktionsudstyret, som skulle gennemgås for at det
kunne opfylde kravene. Derefter var
fokus på den svejsemæssige del af
produktionen. Her kunne vi så træde
til med viden og rådgivning inden for
både svejsemaskiner og svejseprocedurer. Søgaard Stålbyg har altid haft
grønne svejsemaskiner i sin produktion. Et af kravene til svejsemaskinerne
er, at de skal kunne tillade kontrol af
alle væsentlige svejseparametre og
have samme karakteristik, for at standard svejseprocedurerne skal kunne
anvendes. Derfor valgte virksomheden
at investere i nye digitale svejsemaskiner, som opfylder alle kravene.
Per Dalsgaard, værkfører ved Søgaard Stålbyg, fortæller: ”Vi havde
været på kursus for fem år siden, da
det var fremme første gang, og vi
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kunne hurtigt regne ud, at svejseprocedurer den gang kostede i omegnen
af 15.000 kr. stykket. Så kom vi til at
snakke om, at flere udstyrsproducenter
da vist kunne hjælpe med standardsvejseprocedurer til væsentlig lavere
pris, og måske i praksis helt gratis.”
Specialrum til tilsatsmaterialer
Svejsemaskiner og svejseprocedurer
er ikke det eneste, der skal være styr
på, når virksomhederne skal CE-certificeres i henhold til EN1090. Også
gas og svejsetråd skal være inden for
gyldighedsområdet af procedurerne.
For at holde orden på svejsetråd,
certifikater og andre svejseartikler,
har Søgaard Stålbyg valgt at indrette
et specielt rum til tilsatsmaterialer. På
denne måde er der også styr på klimaet, som er en vigtig parameter ved
opbevaring af svejsetråd. Virksomheden har også skræddersyet en serviceaftale, og det er aftalt, at der ved

hvert servicebesøg fyldes op i rummet,
således at Søgaard Stålbyg ikke selv
skal sørge for det. I forbindelse med
købet af digitale svejsemaskiner er
der desuden i serviceaftalen indlagt,
at der sørges for at svejsemaskinerne
kalibreres i henhold til EN 50504.
På denne måde har virksomheden
et punkt mindre at holde styr på, når
der skal re-certificeres til EN1090 om
to år.
Vi anslår på baggrund af kendskab til
branchen og dialog med Dansk Smedemesterforening, at der er omkring
800 virksomheder i Danmark, der
gerne vil CE-certificeres i henhold til
EN1090. Hvor mange der i skrivende
stund bliver helt færdige inden lukketid, vides ikke. Men med de mange
tusinde downloads fra hjemmesiden af
standard WPS’er, kunne det tyde på,
at der fortsat er godt træk i proceduremøllen.

Side 1

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.

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
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NÅR I MÅL MED
CE-MÆRKNINGEN

Når Herfølge Smedie er involveret
i opgaver med bygningsstål, er
der altid et eller andet, der gør det
specielt. Vi er f.eks. lige nu ved at
lave en flad stålbro til Israels Plads
i København, som er designet af
kunstneren Morten Stræde, siger Finn
Richardt (tv), som her ses side om
side med Kåre Kjellerup.

Efter mange timers
papirarbejde og ekstra
ressourceforbrug kan Herfølge
Kleinsmedie se frem til at få
sin endelige eksterne audit
på plads om få dage – og
dermed være CE-mærket efter
EN 1090-1 inden deadline.
Af Birthe Lyngsø
Lige inden Pinse forventer Herfølge
Kleinsmedie at have sin eksterne audit
på plads og blive certificeret efter EN

1090-1. Virksomheden har valgt at
blive certificeret efter udførelsesklasse
3 og vil – også efter 1. juli – kunne
påtage sig opgaver til byggeriet.
At nå dertil har ifølge teknisk direktør
Finn Richardt kostet masser af timer –
og en merudgift på omkring en million
kroner. Men at virksomheden skulle
med på vognen har ikke på noget
tidspunkt været til diskussion. Vi er en
alsidig underleverandørvirksomhed,
og vores dominerende kerneområder
ligger ikke inden for bygningsstål.

Men når det er sagt, har vi trods alt
opgaver for et par millioner kroner om
året her.
Det drejer sig altid om specialopgaver, der stiller krav om noget ekstra,
og om ret så kompliceret smedearbejde, præciserer Finn Richardt og
fremhæver som eksempel en gangbro
til den renoverede Israels Plads i København, som de er lige nu laver i tæt
samarbejde med kunstneren Morten
Stræde.
Arbejdskrævende proces med
masser af papirarbejde
Processen frem til den endelige certificering har gennem det seneste års tid
været intens. Man var så småt i gang.
Men først da Produktionsteknolog
Kåre Kjellerup kom til, blev den for
alvor speedet op.
Som projektleder og HQSE chef har
Kåre Kjellerup siden da brugt op
imod 75 % af sin arbejdstid på at få
virksomheden gjort klar til CE-mærkningen. Der har været mange timers
papirarbejde, vi har gennemført intern
audit, og vi har haft interne uddannelsesforløb.

Der er vaner, der skal ændres omkring dokumentation. Men generelt er processen med
certificering forløbet positivt, og vi har været opmærksomme på hele tiden at inddrage og
være i dialog med smedene, siger Kåre Kjellerup.
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Men ud over dette har der også ligget et stort arbejde med at få brudt
nogle vaner. Der er rigtig mange ting,
smedene gør korrekt i forvejen. Men
nu skal alt dokumenteres. Det kan

Svejsning
også være lidt af et kulturchok, når
der pludselig kommer en eller anden
papirnusser og fortæller, at nu skal
du lige sørge for det og det. Men
mit generelle indtryk er, at man har
taget det rigtig pænt. Og det er nu et
spørgsmål om at vi – med tålmodighed – skal have nogle nye vaner kørt
ind. Og så er det vigtigt, at vi hele
tiden har en god og åben dialog,
hvor alle inddrages.
I praksis er der tre ting i forbindelse
med svejsningen, der skal tjekkes. Det
ene indledende er, at man sikrer sig,
at de anvendte materialer har de krævede certifikater, og at der er sporbarhed, lige som man skal vide, hvilken
procedure, man skal svejse efter. Så
skal man lave kontrol i forbindelse
med ophæftningen, og endelig skal
der igen laves kontrol og dokumentation, når emnet er fuldsvejst.
Deler funktionen som
svejsekoordinator op
Hvad angår svejsekoordinatoren,
har Herfølge Kleinsmedie valgt at
dele funktionen op, så det vil være
Kåre Kjellerup, der er den teoretiske
svejsekoordinator, og som sådan er
den, der har den overordnede styring
af, at alle krav i forhold til EN 1090-1
bliver opfyldt.
Det er blandt andet min opgave at
sikre, at udstyret bliver kalibreret korrekt, at der er modtagecertifikat og
sporbarhed, samt at der bliver lavet
de krævede dokumentationer og registreringer. Men jeg er ikke uddannet
smed. Derfor er det mere oplagt, at
den del af svejsekoordinatorens funktion, som angår selve svejsningerne,
bliver lagt i hænderne på en af vores
meget rutinerede smede, siger Kåre
Kjellerup.
Smedene laver selv de krævede
kontroller løbende. Men samtidig vil
svejsekoordinatoren være inde over,
som den, der har ansvaret for, at alt er
udført er korrekt.
Lettere at undgå og rette fejl
Ifølge Kåre Kjellerup er der i processen ikke sket revolutionerende
ændringer i forhold til virksomhedens
hidtidige kvalitetssystem. Man kigger nogle tegninger igennem, laver
kontrolmål for, at vi overholder de

Her ses Kåre Kjellerup og Finn Richard (tv) i smedjen ved en 37 meter lang, 6 meter høj
og 4 meter bred stålkonstruktion, der er i samme facon som resterne af et vikingeskib fra
1029. Ideen er, at det del for del skal samles igen og fungere som en slags stålvugge,
når vikingeskibet skal vises på museer i Danmark og i udlandet. Således blev det sidste år
udstillet på National Museet.

ting, kunden gerne vil have. Og vi har
f.eks. hidtil kørt sporbarhed på samme
måde. Det der så nu er kommet til ekstra er, at vi også skal sikre, vi overholder de krav, der er i forbindelse med
vores EN 1090 -1 certificering.
Der, hvor det har været markant
anderledes, har været det antal af
formularer, der skal skrives. Dertil
kommer håndteringen af fejlrapporter,
som er blevet langt mere kontrolleret.
Og når vi nu alligevel samler fejlrapporterne ind, har vi valgt at lave en
statistik, der ikke begrænser sig til
det aktuelle projekt, men som går på
tværs af flere projekter.

Skal man her og nu se en oplagt
fordel ved de mange ressourcer,
der er blevet brugt på den omfattende
dokumentation, så er det, at vi på
denne måde lettere undgår fejl, og
at fejl gentager sig i næste byggeri.
Og skulle der alligevel ske en miskobling i kommunikationen eller en
fejl, så vil det være let at ændre og
rette op. Så på den måde har al
papirarbejdet bevist sit værd, fastslår
Finn Richardt, som også i et længere
perspektiv regner med, at certificeringen giver bonus.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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TO DAGE MED INSPIRERENDE
INDLÆG OG FRUGTBAR DEBAT
Der var god energi, gryende
optimisme og stor spørgelyst,
da fagfolk fra svejse- og NDT
branchen satte hinanden
stævne på et 2 dages seminar
i Kolding 2. og 3. maj i år.
Dette års svejse- og NDT seminar var
velbesøgt og bød på rig lejlighed til at
få vendt aktuelle temaer og spørgsmål i en industri, der trods fortsatte
udfordringer, også synes at mærke en
spirende fremgang. De to dage var
programsat med indlæg, som naturligt
nok reflekterede nogle særdeles aktuelle temaer i svejse og NDT branchen
– herunder CE-mærkningen efter DS/
EN 1090, der om ganske få uger bliver en realitet for mange virksomheder
i den metalforarbejdende industri.
Der var indlæg, som visionært skuede
fremad, og indlæg, der gav inspirerende bud på, hvordan vi kan få produktiviteten i den danske metalindustri
op i et højere gear. Side om side
med det helt aktuelle var der også sat
plads af til et par historiske tilbageblik
i anledning af DSL’s 75 års jubilæum.
Formand Steen Ussing kunne i sin
indledning til seminaret sammenfatte
nogle centrale træk i svejseindustriens
udvikling gennem de seneste 75 år,
lige som der senere samme dag var
et fascinerende indlæg af Migatronics
grundlægger Peter Roed, om det pionerarbejde, det har været at bringe
den danske producent af svejsemaskiner hele vejen frem til sit nuværende
internationale niveau.
For at markere jubilæet var der også
skruet ekstra op for underholdningen
til fredagens festmiddag, hvor blandt
andet Mek Peg gav den fuld gas
på scenen. Ligeledes i anledning af
jubilæet blev der med DSL sekretær
Monica Wenøe som guide gennemført et vellykket ledsagerarrangement,
der både bød på sejltur, Leonardo
da Vinci udstilling i rammerne af
Koldinghus , frokost samme sted og en
rundvisning på Kolding designskole.
DSL og NDT Foreningen takker de
mange veloplagte foredragsholdere
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og deltagere for hver især at have
bidraget til et vellykket seminar, som
vi ser frem til at gentage næste forår,
lige som vi også takker de udstillende
NDT firmaer for at have medvirket til
et godt og fagligt inspirerende
arrangement.
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Her CEO for IIW, Cécile Mayer
i selskab med DSL formand
Steen Ussing.

Niels Frode Nielsen fra Terma i
Grenaa gør sig klar til at holde
et indlæg om sine erfaringer med
digital røntgenundersøgelse af
komposit.

Markedets førende leverandører
af NDT udstyr og tjenester havde
parallelt med seminaret den
2. maj en udstilling, som dagen
igennem tiltrak interesserede
seminardeltagere.

Der var god lejlighed
til at besøge
de udstillende NDT virk
somheder
og orientere sig om de
seneste
udviklinger på NDT om
rådet, lige
som man kunne få ven
dt aktuelle
problemstillinger og løs
ninger med
udstillerne.
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Brian Basse, direktør for Ålsrode A/S:

‘Ekstra ordrer takket være
høj svejsekvalitet’

Ålsråde A/S anvender svejserobotter fra Valk Welding til
svejsning af stabilisatorer til vindmøller. ”Vi kan færdigsvejse
produkterne helt i én omgang ved hjælp af manipulering på et drop-center.
Vi realiserer en høj produktion, en bedre og konstant svejsekvalitet samt
et højere udbytte. Takket være den høje svejsekvalitet, som vi leverer på
nuværende tidspunkt, modtager vi stadig flere ekstra ordrer.”

MIG- og TIG-svejsning med ét system
Førsteklasses opbakning i opstartsfasen
Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed
Specialister inden for svejsning og robotter
Komplette systemer fra én leverandør

Valk Welding DK A/S
tel. +45 64 42 12 01

info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

The strong connection

Svejsning

NY STANDARD FOR MÅLING AF BAGGAS
Den tyske producent af
svejseløsninger til rørinstallationer Orbitalum har med
ORDmax udviklet et nyt avanceret instrument til måling af
baggas, der som det første
kan lagre data. Produktet, der
første gang blev præsenteret
på Schweissen & Schneiden i
efteråret, bliver i dag forhandlet af Svejsehuset A/S i Aarhus.
Det nyudviklede måleinstrument ORDmax fra Orbitalum bliver ifølge Svejsehusets direktør Lars Jakobsen typisk
anvendt i forbindelse med certificeringssvejsning i rustfrie rør – eksempelvis til proces- og fødevareindustri samt
til tanke. Det er svejseopgaver, hvor
kravet til ensartet svejsning er ekstremt
højt. Og forudsætningen for at opnå

et korrosionsfast resultat er kort fortalt
et lavt oxygenniveau.
Hvor svejseoperatøren før skulle
stå i flere minutter og vente på, at
baggasmåleren blev varmet op, kan
ORBmax bruges med det samme.
Som noget nyt kan baggasmåleren
desuden lagre data på datakort, siger
Lars Jakobsen, som tilføjer at brugen
af baggasmåler medvirker til et lavere
gas- og tidsforbrug, i og med at en
nøjagtig svejsning reducerer behovet
for efterbehandling. Ud over at baggasmåleren virker uden først at skulle
varmes op, vil den lagrede datahistorik også kunne udnyttes i arbejdet
med at sikre præcision og ensartethed
i svejsearbejdet.

Virksomheden GN Production A/S i
Silkeborg har som en af de første taget
den nye Ordmax baggasmåler fra
Svejsehuset i anvendelse.

BLY

BESØG HOS TERMA
AEROSTRUCTURES A/S I GRENÅ
Onsdag den 19. marts kl.
13.30 troppede medlemmer
af DSL og NDT Foreningen op
ved gitterport, pigtrådshegn
og behørig videoovervågning
uden for en yderst spændende
virksomhed, som lagde
rammer for de næste par
timer i en smeltedigle af
højteknologisk NDT udstyr.

Kirsten Nielsen Sørensen præsenterer
her de overordnede visioner for Terma
Aerostructures og de mange spændende
flydele i kulfiber, som udgør netop denne
Terma afdelings hovedprodukter.
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Medlemmerne blev budt velkommen
af Niels Frode Nielsen, mangeårigt
medlem af NDT Foreningen på Level
3 og Kirsten Nielsen Sørensen, som
gennemgik virksomhedens overordnede visioner og de mange spændende flydele i kulfiber, som udgør
netop denne Terma afdelings hovedprodukter.

kunne vist være i tvivl om, at der i
et moderne jagerfly ikke overlades
noget til materielle tilfældigheder, når
valget af isenkram fra flyfabrikkerne
i USA falder på indkøb hos Terma.
Trenden – anno 2014 - er kulfiberfly,
der er ultralette og næsten usynlige
på radarsystemerne, kontra de mere
”gammeldags” flytyper af aluminium.

Efter introduktion og behørig instruktion forud for rundturen begav vi
os rundt i fabrikkens mange haller,
hvor vi vist ikke var i tvivl om, at der
kun måtte kigges med øjnene (ikke
kamera) og da slet ikke med fingrene
– fordi enhver berøring af de omhyggeligt rengjorte vakuumforme og ditto
kulfiberplader kan være fatale for
slutprodukterne.

Efter en informativ vandring rundt i
virksomheden blev den sidste spørgelyst stillet over kaffen, og vi begav os
hjemad med alle NDT forventninger
fuldt indfriet.
Fra foreningens side vil vi takke såvel
Terma for et godt arrangement som de
fremmødte medlemmer, der benyttede
sig af muligheden for endnu et spændende og vellykket virksomhedsbesøg.

Under rundturen så vi stort set hele
NDT kavaleriet i drift med alt fra
penetrant via røntgen til 2 gange
femaksede ultralyd testudstyr. Ingen

Torben Henriksen,
DSL bestyrelsesmedlem

Brug Kemppi når du skal i gang med EN 1090
Gyldige WPS’er med illustrative detaljer

1. juli 2014 skal alle der arbejder med
fremstilling eller montage af stålkonstruktioner opfylde EN 1090-2

Omfattende løsning til produktion og montage
Kemppi er autoriseret ISO 3834-2 virksomhed der udfører og tilbyder standard WPS’er uafhængigt. Som resultat af det, kan Kemppi
nu tilbyde vores kunder standard WPS pakker til konstruktion og montage, der til fulde opfylder kravene i den nye En 1090-2 standard. 1 Juli er det opligatorisk at arbejde efter denne standard ved fremstilling eller montage af stålkonstruktioner
Det er nu muligt at købe Kemppi’s standard WPS pakke til enten MMA eller MIG/MAG svejsning og med det samme opfylde
kravene i EN 1090-2 EXC 1 og 2.

www.kemppi.com/wps

Svejsning

Referat fra DSL Generalforsamling 2. maj 2014
salget dog let faldende.
Der er glædeligt, at medlemstallet
for firmamedlemskaber viser en
stigende tendens.
Regnskabet blev godkendt.
Steen Ussing fremlagde herefter
foreningens budget for 2014, hvor
der kalkuleres med et beskedent
overskud på kr. 5.000. Budgetforslaget blev ligeledes godkendt.

DSL’s bestyrelse fra venstre: Torben Henriksen, Steen Ussing, Thomas Bertram, Lars Holmberg,
Aksel Vinther, Jørgen Hilsøe, Jørgen Melchior, Kenneth Pedersen, Poul Brown Petersen.

1. Valg af dirigent
Osama Al-Erhayem blev valgt og
konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i SVEJSNING.
2. Formandens beretning
for 2013
Den 24. - 25. maj 2013 blev der
afholdt NDT- og Svejseseminar på
Koldingfjord med fin tilslutning.
Vi havde et par gode virksomhedsbesøg i 2013: I april hos Danish
Yachts A/S i Skagen, i august
hos LWT i Munkebo, i oktober
hos Bodycote A/S i Ejby og i
november hos NLMK (Dansteel) i
Frederiksværk. Den 16. – 18. september arrangerede DSL en bustur
til Schweissen und Schneiden i
Essen. Turen var en succes med 40
deltagere.
Den 22. november blev der holdt

julebanko i Brøndby, og igen fik
vi god støtte fra leverandører i
branchen.
I 2014 vil vi igen fokusere på
virksomhedsbesøg. Således er der
allerede i marts afholdt et besøg
hos Terma Aerostructures A/S
i Grenå og et besøg i april hos
GKN Wheels Nagbøl A/S. I 2.
kvartal planlægges et besøg hos
Siemens Wind Power i Aalborg.
3. Aflæggelse af DSL’s
regnskab for år 2013 for
godkendelse samt 			
orientering om DSL’s budget
for 2014
Steen Ussing gennemgik regnskabet for år 2013, som viste et
overskud på kr. 69.280. Det er
noget bedre end sidste år, hvor
overskuddet var på kr. 52.454.
I forhold til året før var annonce-

4. Fastlæggelse af
kontingenter for 2015
Følgende let justerede kontingentsatser for 2015 blev vedtaget:
Personligt medlem: kr. 390,Mindre firmaer: kr. 2.100,Større firmaer: kr. 4.100,Forhandlere og rådgivende virksomheder: kr. 2.100,Studenter/pensionister: kr. 195,Abonnenter: kr. 710,- + moms
5. Eventuelle forslag fra
medlemmer
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til
bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer
var på valg:
Steen Ussing, FORCE Technology
og Lars Holmberg. Begge blev
genvalgt. – Foreningen opfylder
kravet om, at mindst 2 medlemmer
i bestyrelsen skal være fra Jylland.
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Protokol fra NDT Foreningens ordinære generalforsamling 2. maj 2014
Formanden for NDT Foreningen
Jørgen Hilsøe, ENDOTEST ApS,
bød velkommen til generalforsamlingen og gik over til dagsorden.
1. Valg af dirigent
Styregruppen for NDT Foreningen
foreslog Arne H. Jensen, FORCE
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NDT Styregruppe fra venstre: Lars Mohr, Bent Jæger Nehlsen, Jørgen Melchior,
Jørgen Hilsøe, Leif Andersen, Bo Bossen, David Long.

Svejsning
Technology, som dirigent. Arne
H. Jensen modtog valg.Dirigenten
takkede og informerede forsamlingen, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet. Dirigenten
gav ordet videre til formanden for
styregruppen Jørgen Hilsøe for
dennes beretning.
2. Formandens beretning
Jørgen Hilsøe fremhævede i sin
beretning, at møderne i styregruppen havde været præget af
en god og konstruktiv dialog. Et
godt samarbejde med DSL og et
fælles engagement omkring bladet
SVEJSNING blev også fremhævet.
Desuden blev der omkring fælles
aktiviteter og økonomi henvist
til DSL formanden Steen Ussings
beretning.
Jørgen Hilsøe gjorde videre
opmærksom på kommende store
europæiske arrangementer i NDT
regi: ECNDT i Prag 6. – 10.
oktober 2014, WCNDT i München

13. – 17. juni 2016 og ECNDT i
Gøteborg 11. – 15. juni 2018.
3. Forsamlingens godkendelse
af beretning og beslutning
om decharges for 			
styregruppen
Godkendelse af pkt. 3.
4. Indkomne forslag fra
styregruppen eller 			
medlemmer
Ingen indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til 		
styregruppen
- Jørgen Hilsøe var på valg og
modtog genvalg.
- Pauli Bøge Sørensen, Mærsk
Drilling A/S, var på valg og modtog ikke genvalg.
- Søren Baldus-Kunze, Foxdal
Endety Aps, meldte sig som kandidat til styregruppen.
- Lars Mohr, NSK A/S, blev opfordret til at melde sig som kandidat,

og meldte sig derefter som kandidat til styregruppen.
Dirigenten gjorde opmærksom på,
at der ingen suppleant var, da der
ingen emner var ved generalforsamlingen i 2013. Der var derfor
3 kandidater til 3 pladser (2 kandidater til styregruppen og 1 som
suppleant), og der skulle foretages
afstemning.
Resultat af afstemning:
- Jørgen Hilsøe blev valgt ind i
styregruppen med 58 stemmer.
- Lars Mohr blev valgt ind i styregruppen med 60 stemmer.
- Søren Baldus-Kunze blev valgt
som suppleant med 10 stemmer.
6. Eventuelt
Intet til dette punkt.
Afslutningsvis takkede Jørgen
Melchior FORCE Technology,
Pauli Bøge Sørensen for den store
indsats han har leveret i styregruppen gennem de sidste mange år.

Dansk Svejse Teknik A/S
søger en NDT-operatør til nystartet
In-house NDT-afdeling
Du vil blive en del af et NDT/QC-team på 3 personer.
DST er beliggende i Esbjerg og producerer svejste konstruktioner til off-shore og on-shore anvendelse.
Dit job bliver at kontrollere vores produkter, at udføre og rapportere:
- Visuel kontrol
- Radiografi, - med røntgenrør og isotop
- Magnetprøvning
- Penetrantprøvning
- PMI- materiale-analyser
- Ultralyds-undersøgelser
- Hårdhedsmålinger
- Dimensionskontrol
Vi forventer, at ansøgere som minimum har nogle af følgende certifikater:
VT Level 2, MT Level 2, RT Level 2, PT Level 2, UL Level 2.
Vi kan tilbyde:
- Et spændende job, som du i høj grad selv kan være med til at forme.
- Gode, kompetente kollegaer.
- Vedligeholdelse og udbygning af dine kompetencer gennem løbende efteruddannelse.
- Samme arbejdssted hver dag.
- En dynamisk organisation med en uformel omgangsform.
- Flotte faciliteter, nyt udstyr og god frokostordning.

		

Er der spørgsmål til stillingen kan der rettes
henvendelse til Stine Høgholt på telefon 51205230.
Ansøgninger bedes sendt til sh@dst-as.com
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Svejseteknisk udstilling og kongres i Essen
Civilingeniør E. Kongshavn, Svejsecentralen
I dagene 3. – 10. september præsenterede DSV sin 5. og hidtil største svejsetekniske udstilling ”Schweissen und Schneiden” i Essens udstillingscentrum Grugapark.
Sammenlignet med udstillingen samme sted i 1957 var
denne 5. udstilling specielt kendetegnet ved bestræbelserne
for forbedret økonomi ved mekanisering, og nye svejsemetoder kommer stadig til (elektroslaggesvejsning, ultralydsvejsning og elektronstrålesvejsning). Men herudover må også
fremhæves betydelige forbedringer inden for f.eks. beskyttelsesgassvejsning, modstandssvejsning og skæring såvel som i
tilsatsmaterialer og svejsestrømkilder.

anvendelse af højudbytteelektroder. Nye anvendelsesområder er forøgede styrkekrav (lavtemperaturteknik, reaktor-,
turbine- og skibsbygning), og nye materialer (finkornstål,
temperaturbestandige stål og stål med ultrahøj brudstyrke)
har ligeledes ført til ny- og videreudvikling.

Letvægtspistol med tilhørende trådsystem og omformer for CO2 og
MIG-svejsning med tynde tråde.

Opstilling for ud- og indvendig pulversvejsning.

Lysbuesvejsemetoder
Trods den stigende mekanisering udføres endnu langt den
overvejende del af al svejsning i Tyskland ved manuel lysbuesvejsning. Et af Tysklands største firmaer for fremstilling
af tilsatsmaterialer for snart sagt alle svejsemetoder opgav
således, at 85 % af produktionen var beklædte elektroder.
Blandt de mange fabrikater svejsemaskiner bemærkedes et
stigende antal ensrettere, samt maskiner for fjernbetjening,
og små, lette svejsemaskiner til mindre svejsearbejder, herunder hobbyarbejder. For elektroderne går udviklingen mod
forbedret økonomi ved let afslagning, mindre sprøjt samt
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Co2- og MIG-svejsning
At dømme efter de mange udstillede fabrikater af anlæg til
CO2-svejsning, specielt anlæg til manuel svejsning, er denne
metode ved at vinde større udbredelse i Tyskland. Der anvendes næsten udelukkende ensrettere, hvoraf mange havde
indstilling for såvel vandret som faldende karakteristikkurve,
lige som næsten alle trådfremføringssystemer var baseret på
trinløst regulerbare, mekaniske gear. Med den nye kortbueteknik er metoden nu også anvendelig til tyndpladesvejsning
(ned til 1 – 1,5 mm) samt til stillingssvejsning, og der er hertil udviklet lette og håndterlige pistoler (Hobart, Linde, Griesheim, Cloos m.fl.). Herved opnås en meget sikker fremføring af de ganske tynde tråde samt en stor aktionsradius, dog
ledsaget af en noget større vægt af pistolen. Strømkilderne
er ligeledes tilpasset de specielle krav for kortbueteknikken
og er et særdeles vigtigt led i udstyret hertil med henblik på
størst mulig buestabilitet ved de lave strømstyrker. Et par
modeller (Linde, Griesheim) var udstyret med regulering af
reaktionsværdi. Samtlige anlæg kan tilsvarende anvendes til
MIG-svejsning.

Svejsning
November 1961
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Autogenteknik
Trods lysbuesvejsningens store udbredelse bevarer autogenteknikken endnu sin store plads, ja, finder endog stadig nye
anvendelsesområder. Inden for gassvejse- og skæreværktøjer
sker stadig en forædling af de anvendte dyser med forbedret
økonomi for øje. Således blev for første gang præsenteret
maskinel flammeskæring med flyvende start (Griesheim).

WIG-svejseudstyr (Oerlikon).

WIG-svejsning
Også inden for WIG-svejsningen sås nye brændertyper
af særdeles let udførelse trods høj strømbelastningsevne
og tilhørende anlæg påbygget for alle WIG-svejsningens
nødvendige funktioner. Et enkelt fabrikat (Oerlikon) var
opbygget efter byggekasseprincippet med let udskiftelige
enheder. Som eksempel på mekaniseret WIG-svejsning kan
bl.a. nævnes et par transportable anlæg for svejsning af rør til
endebunde i varmevekslere.
Plasmasvejsning
Plasmaskæring, der har vist sig at være en fordelagtig metode
til skæring af bl.a. rustfrit stål, aluminium og kobber, blev
demonstreret af flere firmaer (Messer, Linde og Griesheim):
Plasmabrænderens høje temperatur har muliggjort smeltning af alle forekommende materialer,og på udstillingen demonstreredes hos to firmaer (Linde og Griesheim) plasmasvejsning ved påsvejsning af slidfast, tungtsmelteligt materiale
tilført brænderen i pulverform.
Ultralydsvejsning
Denne metode, hvorved der opnås en binding uden nævneværdig tryk og opvarmning er nu i U.S.A. ude over den
rene udvikling og indført i praksis. Der fremstilles anlæg
fra 30-4000 Watt. Metoden har specielt vist sig anvendelig
til svejsning af tynde folier på plader af enhver tykkelse. På
udstillingen var metoden repræsenteret ved en informationsstand fra et amerikansk firma (Alcoa). Her vistes samtidig en
film om ultralydsvejsning og –lodning.
Modstandssvejsning
Videreudviklingen af modstandssvejsemaskiner synes
specielt at gå i retning af forbedrede styringer, hvor transistorerne nu også har fundet anvendelse.

Fotoelektrisk styreanordning for flammeskæring efter blyants- eller
tuschlinier, 0,5 – 1 mm brede (Kjellberg – Eberle).

Skæremaskiner
Inden for skæremaskiner bemærkedes en række maskiner
med elektronisk styring direkte efter blyants- eller tuschtegning, samt enkelte fotonegativer 1:10 eller 1:100. Mest
imponerende forekom dog de store skæremaskiner for
skibsværftbrug med styring efter hulstrimmel (Messer og
Kjellberg/Eberle).
Lodning
Også ved lodning viser anstrengelserne for forøget økonomi
og ensartet kvalitet sig ved indførelse af maskinelle metoder.
Der var således udstillet et større antal hel- og halvautomatiske anlæg til blød- og hårdlodning med op til 48 brændere.
Af nyheder blev vist korrosionsbestandige blødloddeforbindelser mellem letmetaller, endog i forbindelse med messing
og stål.
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Det sker 2014:
Juli
13. – 18. juli
IIW Annual Assembly i Seoul, Sydkorea
September
9. – 11. september
Automatik i Brøndbyhallen
Oktober
6. – 10. oktober
11th European Conference on NonDestructive Testing, ECNDT 2014 i Prag
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DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, FORCE Technology

Ny ejer
og nyt navn

Torben Henriksen, Migatronic A/S

DS SM A/S i Rødekro har i årevis
været kendt for at fremstille store
komplekse strukturer til blandt andet
vindmølletårne. I foråret har den sønderjyske virksomhed ændret navn til
Valmont SM A/S. Navneskiftet er en
følge af DS Gruppens salg af virksomheden til amerikanske Valmont Indu-

Jørgen Melchior, Sabro A/S

Thomas Bertram, DONG Energy Wind Power
Aksel Vinther, Valmont SM A/S
Lars Holmberg
Poul B Petersen, Mærsk Container Industry A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Faglig repræsentant I bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

stries. Salget oplyses at være sket som
led i et generationsskifte. Det oplyses
videre, at ledelsen uændret består af
direktør Claus Bo Jørgensen og produktionsdirektør Jens Holk Nielsen.

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Næstformand Bent Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Lars Mohr, NSK A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, C&P Inspektion A/S
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Foxdal Endety ApS

Svejsehuset A/S

Sekretariat:
Monica Wenøe,

runder et kvart

Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11

århundrede

E-mail: dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology

Svejsehuset er gennem årene stille og
roligt vokset med forhandling af et støt
stigende antal produkter og stadigt
flere fagfolk til at betjene kunderne.
Svejsehuset fejrer sit 25 års jubilæum
den 20. juni fra kl. 12 – 16.30 på
adressen Jens Juuls vej 15 Viby J.
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Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2014

af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 4

2. september

1. august

Produktivitet

Nr. 5

27. oktober

22. september

Offshore

Nr. 6

15. december

17. november

NDT

26

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

Svejsemesse i Jönköping var
et spejl af fornyet optimisme
Elmia Svets og Elmia
Automation 2014, der fandt
sted i begyndelsen af maj, bød
på vækst i såvel antallet af
udstillere som besøgende, og
bliver af messens projektleder
Lina Kåvestam betegnet som
særdeles vellykket.
Tilfredshed var der også hos en af
de hjemlige udstillende virksomheder,

Valk Welding Danmark. Direktør Marcel Dingemanse fremhæver, at der var
stor travlhed for de syv medarbejdere,
der var på standen i de tre udstillingsdage. Vi deltog på denne svenske
fagmesse for første gang, og der var
overvældende stor interesse for vores
live robotdemonstrationer, såvel som
for vores løsninger inden for automatisering. At vi så også fik en fod inden
for på det svenske marked ved samme

lejlighed,
kan vi jo
kun glæde
os over, fastslår
Marcel Dingemanse,
som indtil videre kan
konstatere, at den første robot
til det svenske marked er kommet i
ordrebogen.
BLY

Valg af rette svejsegas
til opgaven er gjort lettere
Air Liquide har netop lanceret den
nye generation af ARCAL™ produktprogrammet af beskyttelsesgasser til
svejsning. Det er et basis sortiment
med 4 højt ydende beskyttelsesgasser til dækning af hele svejsespektret.
For at gøre valget af den rette gas
til opgaven lettere, har de 4 gasser
hver især fået et navn, som henviser
til egenskaber og anvendelsesområde, fremhæver Air Liquide om det
nye produktprogram, der er udviklet
med sigte på at give de bedst mulige
svejseegenskaber og resultater.

Gassammensætning: 92% argon
/ 8% kuldioxid.
• ARCAL Force anvendes som en
universel beskyttelsesgas til MAGsvejsning af ulegerede eller lavtlegerede stål. Gassen er særlig velegnet ved store tilpasningstolerancer og oxiderede overflader samt
rørtrådssvejsning. Gassammensætning: 82% argon / 18% kuldioxid.

• ARCAL Prime anvendes til TIG- og
plasmasvejsning af alle materialer,
herunder titan, og til MIG-svejsning
af aluminium- og kobberlegeringer.
Gassen kan desuden anvendes som
rodbeskyttelse af alle materialer.
Gasspecifikation: ≥ 99,998 argon.
• ARCAL Chrome anvendes til MAGsvejsning af rustfaste stål og giver
en pæn og blank svejsesøm. Gassammensætning: 98% argon / 2%
kuldioxid.
• ARCAL Speed anvendes som
beskyttelsesgas til MAG-svejsning
af ulegerede og lavtlegerede stål.
Gassen giver høj svejsehastighed
og høj nedsmeltningsydelse.
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COREWELD 46LS

DET NATURLIGE VALG VED
MEKANISERET SVEJSNING

Coreweld 46 LS er den nye generation af metalfyldt rørtråd med unikke
svejseegenskaber.
•
•
•
•
•

Svejser med et minimum af siliciumsøer, reduceret efterbearbejdning og velegnet
til flerstrengssvejsning uden afslagning.
Meget gode svejseegenskaber - stabile startegenskaber og meget lidt sprøjt.
Stor parameter boks for at optimere kvalitet og produktivitet.
Ny overfladeteknologi for bedre tråd fremføring.
Lav røgudvikling

Coreweld 46 LS mekaniske egenskaber (Typiske værdier):
Rp 0.2 (MPa) 490 • Rm (MPa) 590 A5 • 26% • CVN (J at-40oC) 70
ESAB ApS / esab.dk

