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Svejsning

LEDER
krav til de faglig kompetencer.

Beslutningen om at
outsource har gennem årene alltid været
begrundet med, at det
ville gøre produktionen
billigere. Og som regel
uden at man inddrog
synspunkter omkring
transportproblemer,
vanskeligheder med
at kontrollere kvalitet
og arbejdstid, tab af
viden, risiko for kopiering, kulturelle forskelligheder, bureaukrati
osv.
Argumenterne mod
udflytning har i mange
tilfælde haft meget
lidt vægt i forhold til
de tunge økonomiske,
når ledelsen har gennemført beslutningen –
Sture Jonsson, Svejseingeniør hos IGM Nordic.
uden hensyn til modargumenter fra teknikere,
ingeniører og operatører, der som regel er blevet affærdiget
Globalisering – Outsourcing –
som værende bagstræberiske.
Backsourcing
Førhen var det normen, at der blev
outsourcet til lande mod øst. Fra
Norden til Østeuropa, fra lande i
Østeuropa til Kina og videre ud. Med
tiden – når produktionen har bevæget
sig jorden rundt - burde vi jo så kunne
få job og arbejdspladser tilbage
igen.

De totale omkostninger for en operatør eller svejser i Norden ligger i
dag på mellem 300 – 400 svenske
kroner per time. Denne udgift er kun
øget marginalt gennem de seneste år,
og med den nuværende inflation kan
man endda inden så længe forvente
mindre justeringer.

Lønomkostningerne i de forskellige
lande er det tungtvejende argument,
der har styret denne udflytning af
produktionen til forskellige dele af
verden.

De tilsvarende omkostninger er i
Østeuropa under 100 svenske kroner.
Men stigningen de senere år har
været kraftig. Kina har i dag en modsvarende udgift i mandetimer, som på
bare fem år er steget ca. 230 %.

Svejsning har i særdeleshed været
ramt, da svejsearbejdet tidligere som
oftest var manuelt, og da der er høje
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I den globale værktøjskasse for fremstilling og produktion er erfaringerne

fra outsourcing i visse tilfælde ganske
udmærkede. Men et nyt ord, ”backsourcing”, begynder at dukke op i
debatten. Produktionen er flyttet. Men
nye erfaringer giver måske anledning
til at overveje, om man skulle revidere
den tidligere trufne beslutning.
En arbejdstime i Norden koster fortsat
mere end mange andre steder i verden. Vores operatører og svejsere er
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veluddannede, certificerede, pligtopfyldende, loyale og kvalitetsbevidste,
men dyre sammenlignet med kollegaer længere mod øst.
I dette miljø er det vores opgave
som produktionsteknikere og leverandører at introducere ”State of the
art” værktøj og sikre, at det bliver
anvendt korrekt. Inden for svejsning
vil det især omfatte automation/robotisering, men i høj grad også brugen
af nye svejsesmetoder. Twin kontra
enkeltråd - laser eller elektronstråle
de steder, hvor det overhovedet kan
lade sig gøre. Den moderne svejseteknologi byder i dag på mange
effektive systemer, som med fordel
vil kunne udnyttes endnu mere inden
for vores branche. Vi må overbevise
vores økonomer om, at ny teknik
med rette anvendelse er rentabel i
et overordnet perspektiv. Det gælder
om at slå på vores traditionelle gode
argumenter: Høj viden i kombination
med høj produktivitet, kvalitet og
pålidelighed.
Vi må presse vores industri til at
investere der, hvor vi på fabrikker i
Norden har vores viden og kompetencer. Automation og robotisering
koster stort set det samme uafhængigt
af, hvor i verden maskinen bliver
installeret. Men det, der vil komme ud
af det, vil være langt mere hurtigt og
effektfuldt jo mere viden og erfaring,
man råder over.
Rekordår for robotinstallationer
Globalt set var 2014 et rekordår
for robotinstallationer. Mere end
225.000 totalt set. Det er en stigning
på 30% i forhold til året før. Heraf
tegner Asien sig for mere end 60%!
I det samlede regnestykke ligger
antallet af svejserobotter på til lidt
over 50.000. Heraf udgør robotter til
lysbuesvejsning – groft anslået – den
ene halvdel og robotter til punktsvejsning den anden. I Norden blev der
i 2014 installeret ca. 125 robotter til
lysbuesvejsning.
Den helt store udfordring for os i svejsebranchen er, at vi med mobilisering
af al vores tekniske kompetence – og
med den som drifkraft – får overbevist
virksomheder og økonomer om, at
man på de skandinaviske fabrikker
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Fra Sjørring Maskinfabrik A/S, der kører en højeffektiv produktion med robotter og anden
effektivisering. Her ses en Twin robotsvejsning med offline programmering.

skal investere i moderne teknologi.
Sammen med den store erfaring og
viden, vores ansatte besidder, vil
disse investeringer mindske interessen
for at outsource og i stedet anspore til
backsourcing.
Den anden udfordring er, at man fuldt
ud udnytter kapaciteten i forhold til
allerede foretagne investeringer. Heri
ligger, at man aldrig vil acceptere et
resultat, der kun er næsten godt, at
man aldrig vil acceptere uvidenhed
om anvendelse eller vedligehold, og

at man ikke skal acceptere unødvendig manuel efterbearbejdning.
De virksomheder, som tror på og accepterer disse udfordringer, og som i
internt og eksternt fællesskab driver
udviklingen mod rentable og omkostningseffektive svejsninger, de vil
komme til at bevare og videreudvikle
såvel lønsomhed som kompetencer i
vores industri.
Svejseingeniør hos IGM Nordic
Sture Jonsson.

www.nst.no
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Svejsning

RENTABEL PRODUKTION
MED UDSTRAKT BRUG
AF AUTOMATISERING
GKN Wheels Nagbøl A/S er specialiseret i at
producere fælge, hvilket i dag foregår med brug
af robotter og automatisering i alle led af den
omfattende produktion.

Set over et år bliver der forbrugt
30.000 tons stål – hvilket svarer til 4
x Eiffeltårnet. Og når sæsonen er på
sit højeste, vil der, på bare én enkelt
dag, blive omdannet 200 tons rå stålplader til mere end 1500-2000 fælge.

Her et udvalg af de store fælge, der bliver
fremstillet hos GKN Wheels Nagbøl A/S.
Der er tale om fælge, som blandt andet
er beregnet til maskiner og køretøjer i
landbrug og entreprenørvirksomheder.
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GKN Wheels Nagbøl A/S hed
oprindeligt Karl Møllers Maskinfabrik
og havde de første mange år siden
starten i 1901 en produktion, der
både omfattede trillebøre, vejtromler,
lokomotiver og til sidst fælge produktion. Siden 1972 har den sønderjyske virksomhed været en del af den
engelske industrikoncern GKN, og kerneforretningen har siden da bestået i
at fremstille store fælge. Det er ekstra
large størrelsen, der bliver fremstillet
her. Typisk er det fælge til entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner, og
den største model, som er til mejetærskere, er 1,3 meter høj og 80 cm
bred, forklarer virksomhedens tekniske
indkøbschef, Henning Faaborg.
Der er godt 300 ansatte på fabrikken,
som gennem de senere år er blevet
stadig mere automatiseret.

For 14 år siden var der ét robotanlæg
i produktionen. Med vores to seneste håndteringsrobotter er antallet i
dag vokset til 26, fortæller Henning
Faaborg, som fremhæver den intense
udvikling, de har gennemgået mod
en effektiv og strømlinet produktion,
hvor tidligere tiders støvede miljø og
manuelle tunge arbejdsprocesser er
afløst af robotter og anden automatisering i rene omgivelser. Over samme
periode er de blevet færre medarbejdere, men produktiviteten er steget 50
%. Der er generelt stor tilfredshed hos
de ansatte, sådan som arbejdsopgaverne er lagt til rette nu, siger Henning
Faaborg, mens han guider rundt
mellem de mange kraner og robotter,
som tager hånd om alle tunge løft.
Robotter og automatiserede anlæg
er i sving hele vejen igennem - fra de
store rå stålplader bliver læsset af ved
fabrikken, når de skal hen for at blive
klippet og sandblæst og til de videre
når frem til den store automatiserede
valselinje, som sørger for at omdanne
dem til runde fælge.

Så tager det fuldautomatiske og ligeledes meget avancerede svejseanlæg
over. Et anlæg, der sammen med den
nye presse har gjort det endeligt af
med alle manuelle svejseopgaver. Vi
ser robotterne svinge fælgene rundt
og sørge for, at de bliver placeret,
så de fire stuksvejsere i opstillingen
kan udføre svejsningerne med højeste
kvalitet og nøjagtighed.
Der er 8 af GKN koncernens fabrikker rundt om i verden, som fremstiller
fælge. Heraf har fabrikkerne i Kina,
USA, Italien og England et nogenlunde sammenligneligt produkt. Men
produktionen er til gengæld ikke
sammenlignelig. Her kører man fortsat
med en traditionel produktion uden
robotter, og man har gennem de
seneste år måttet nøjes med et relativt
beskedent overskud, hvorimod fabrikken i Nagbøl for andet år i træk kan
glæde sig over at ligge ca. 10,9 %
over bundlinjen i den positive retning.
Vi har kunnet se, at vores satsning på
medarbejderudvikling, Lean kurser
og på automatiserede processer har
bevist sit værd, når det gælder om at
køre konkurrencedygtigt. På samme
tid mener jeg også, det har betydning, at al udvikling af produkter og
processer er placeret her i Nagbøl.
Det har alt i alt har medvirket til, at vi
har kunnet stå distancen – og det på
trods af den krise, som har mærket
mange af de europæiske markeder,
hvor vi traditionelt har vores meget
store afsætningsmarkeder, siger Henning Faaborg.
BLY

Her en håndteringsrobot på fabrikken,
hvor man i udstrakt grad anvender robotter
og automatiserede anlæg i sin produktion.

Svejsning

INNOVATIVT FORSKERMILJØ BAG GLOBAL
SUCCES PÅ ROBOTMARKEDET
Universal Robots er resultatet
af mange års intensiv
forskning og har sit udspring
i den fynske robotklynge
”Robotic Valley”.
Det var de tre forskere fra Syddansk
Universitet, Esben Østergaard, Kasper
Støy og Kristian Kassow, der i 2005
grundlagde Universal Robots. Ambitionen for de tre forskere var at gøre
robotteknologi tilgængelig for alle
ved at udvikle små, fleksible robotter
til industrien. Den første robot kom
på markedet december 2008, og
siden da har virksomheden oplevet
en hastig vækst i salget af robotterne

til mere end 50 lande verden over.
Ud over at have sin base i Odense
har Universal Robots også etableret
datterselskaber og regionale kontorer
i USA, Spanien, Tyskland, Singapore
og Kina. Herhjemme er det KJV A/S,
der er forhandler af UR robotterne.
Frem til dette forår var de tilgængelige
robotter fra Universal Robots UR5 og
UR10. De er navngivet ud fra løfteevnen i kilo. I foråret blev der lanceret
endnu en UR robot, en UR3, som er
en bordmodel.
Som det seneste er virksomheden solgt
til den amerikanske teknologikoncern

UR3 robotten, der blev lanceret i dette forår er en lille fleksibel
bordrobot.

Teradyne. Salget fandt sted midt i maj
og prisen var på 1,9 milliarder kroner.
Uafhængigt af salget vil virksomheden
have sine 150 ansatte på adressen i
Odense, hvor der også fortsat vil være
hovedkontor, udvikling og produktion.
Noget af det, der er karakteristisk for
UR robotterne er, at de er mobile,
fleksible og lette at arbejde med. Og
de bliver nationalt som internationalt
benyttet til at automatisere og effektivisere en lang række processer i
industrien – lige fra håndteringsopgaver til svejsning af mindre emner.
BLY

De små fleksible UR robotter har på ganske få år vundet indpas i
flere grene af industrien.

UR ROBOT TIL SVEJSNING AF MINDRE EMNER
KJV A/S er forhandler af UR
robotterne på det danske
marked. De små fleksible
robotter er gennem de
seneste år rykket ind i et stort
antal industrivirksomheder.
Langt den overvejende del
bliver til dato anvendt som
håndteringsrobotter, men
også til robotsvejsning er
UR robotterne ved at vinde
indpas.
Svejseekspert fra KJV, Lars Rask Lambertsen oplever, at metalvirksomheder
er ved at få øjnene op for de potentia-

8

ler, der ligger i at benytte UR robotter
til svejseopgaver. F.eks. har metalfabrikken MVI i Videbæk gennem et lille
års tid anvendt en UR robot til MIG
svejsning af mindre emner. Virksomhedens indehaver, Jens Christian
Lægsgaard, valgte en UR 5 version
af robotten. Han monterede den med
svejsehoved på et svejsebord og
koblede den til en FIMER svejsestrømkilde. Og han klarede ligeledes selv
programmeringen af robotten til de
ønskede svejseopgaver – uden ekstern
assistance. Den har siden kørt med
svejsning af mindre emner i en række
skiftende serier og er ifølge virksomhe-

dens indehaver oppe på at svejse ca.
6.000 emner på en måned.
På et tidspunkt, da Lars Rask Lambertsen kiggede forbi den midtjyske virksomhed, var meldingen, at robotten til
fulde indfriede forventningerne. Det var
Jens Christian Lægsgaards oplevelse,
at betjeningen og programmeringen
var lige til at gå til. Imidlertid ville Lars
Rask Lambertsen høre, hvorfor den ikke
også blev benyttet til at svejse rundt
om hjørner, da det til nogle af virksomhedens svejseopgaver ville være en
fordel. Men det var en facilitet, man
ikke havde været opmærksom på og

Svejsning
derfor ikke havde sat sig ind i programmeringen af. Enden på det blev
så, at Jens Christian Lægsgaard efter
en halv times instruktion af en applikationstekniker fra KJV også mestrede
denne del af robot programmeringen.
Når vi er rundt på virksomheder i
metalindustrien, oplever vi en positiv
overraskelse, når man bliver opmærksom på, at det for et relativt overkommeligt beløb og med en meget beskeden instruktion vil kunne lade sig gøre
at komme i gang med at robotsvejse.
UR robotten er fleksibel og kører uden
at der skal sættes sikkerhedsgitter op
som afskærmning. Den er mobil og
kan flyttes til det/de steder i produktionen, hvor der er behov for den. Og så
vil man uden de store vanskeligheder
kunne programmere robotten til at
udføre de ønskede opgaver, siger Lars
Rask Lambertsen.
Han fremhæver som et aktuelt eksempel en sønderjysk metalvirksomhed,

der er blevet varm
på løsningen med
en UR robot til robotsvejsning. Der skal
svejses en række
mindre emner i små
serier, og kravet til
robotten er, at det
skal være hurtigt at
skifte fra en serie til
en anden. Virksomheden har i forvejen
en række store
robotanlæg, men
har hidtil ikke haft
Her en UR robot hos metalvirksomheden MVI i Videbæk.
robotter til svejseop- Robotten er sat op med en FIMER svejsestrømkilde og bliver
anvendt til at svejse mindre emner i skiftende serier.
gaver.
Når man skal svejse store komplicerede emner vil det være andre robotløsninger man skal kigge efter end
UR robotterne. De har deres naturlige
begrænsning - herunder i forhold til
rækkeviden, som for den største model, UR 10 er på 1,1 meter. Er behovet
derimod at svejse mindre og relativt

enkle emner, f.eks. flanger på små
runde emner eller svejsning af beslag,
kunne det være løsningen - også for
virksomheder, der ikke tidligere har
arbejdet med robotsvejsning i deres
produktion, siger Lars Rask Lambertsen.
BLY
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INTELLIGENTE FIKSTURER
PASSER PÅ EMNERNE
De rette fiksturer kan være
med til at øge produktivitet
og konkurrenceevne
hos europæiske
fremstillingsvirksomheder.
Af Julie Thygesen Rydahl,
Innovationsnetværket
RobotCluster
Intelligente fiksturer, der tilpasser sig
de emner, de håndterer, er fokus for
de 11 cases, der i øjeblikket kører i
EU-projektet INTEFIX. I projektet arbejder man blandt andet med, hvordan
man gør fiksturer så intelligente, at
de emner, de håndterer, ikke lider
overlast.
Én af casene omhandler fastspænding
af tyndvæggede kurvede emner.
Målet er at udvikle et integreret intelligent fikstur og en sensor, der kan
detektere tykkelsen af emnet for på
den måde at undgå, at emnet ændrer
form under bearbejdningen. Nogle
af udfordringerne ved denne case
er, at emnet ændrer form i området
omkring vakuumsuget, hvis spændkraften fra suget ikke er justeret ordentligt
og antallet af - og anbringelsen af fastspændingspunkter og støttepunkter
er begrænsede på grund af emnets
ydre dimensioner. For at løse dette
skal man kunne justere spændkraften i
forhold til emnet.

Casen, jeg her har valgt at fremhæve,
tager udgangspunkt i konstruktionsdele til flyindustrien. Men de udviklede
og testede teknologier kan have
interesse for flere forskellige områder,
hvor robotteknologi og automation
indgår.
INTEFIX er støttet af Factories of the
Future programmet under EU's 7. rammeprogram, og er en del af I4MS-initiativet (ICT Innovation for Manufacturing SMEs), som Innovationsnetværket
RoboCluster deltager i. Lige nu er flere
forskellige eksperimenter i gang inden
for de syv projekter, der er en del af
I4MS-initiativet. Det overordnede mål
for dem alle er at sparke gang i den
europæiske innovation inden for IKT
(informations- og kommunikationsteknologi) hos Europas små- og mellemstore virksomheder.
På I4MS’ hjemmeside er der mulighed for at tilmelde sig et ’Brokerage
area’. Det er et samarbejdsforum,
hvor man som virksomhed kan søge
nye europæiske samarbejdspartnere
til sine udviklingsprojekter. Her kan
man også stille spørgsmål til nogle
af alle de spændende eksperimenter,
der kører inden for High Performance
Computing, Cloud-baserede simuleringstjenester, laserbaserede applikationer, sensorbaseret udstyr (INTEFIX)
og robotteknologi.

Fiksturer er en vigtig del af produktionen, hvor også robotteknologi og automation indgår. Her placeres fiksturer normalt emnet i forhold til værktøjet ud
fra den forudsætning, at emnet ikke ændrer form. Men den høje præcision
og effektivitet, der i dag kræves i produktionen, leder til nye og vigtige krav
til fiksturer, herunder at man også skal tage højde for ændringer i emnets
form, vibrationer og forspænding af emnet under bearbejdningen.
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Man kan på hjemmesiden
http://www.intefix.eu/ læse mere om
de mange eksperimenter i I4MSinitiativet, lige som man også her kan
tilmelde sig I4MS’ ’Brokerage Area’.

Svejsning

Henrik Borggaard & Karl Martin Hansen, Sjørring Maskinfabrik:

‘Let programmering af
svejserobot’

Sjørring Maskinfabrik er skiftet til svejserobotsystemer fra Valk
Welding for at kunne svejse sværvæggede komponenter til gravemaskiner fra Volvo. “Foruden en høj svejsekvalitet og et nøglefærdigt
automatiseringssystem, har vi realiseret vores gevinst især inden for offlineprogrammeringen. Dermed kan vi, uden for produktionen, hurtigt skrive
svejseprogrammer og uden korrektioner anvende dem på svejserobotten.

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

AUTOMATISERET PHASED ARRAY TEST
Med Phased array teknologi
har automatiserede tests banet
vejen for helt nye muligheder.
Af Anne Marie Thommesen,
FORCE Technology
Automatisering af systemer til ultralydtest har været praktiseret i årtier.
Behovet for at teste områder, hvor der
var begrænsede pladsforhold, høje
eller lave temperaturer, radioaktiv stråling eller andre begrænsende forhold
har gjort det nødvendigt at udvikle
scannere eller robotter til erstatning af
manual ultralydtest. Men nødvendigheden af at dokumentere data, øge
”probability of detection” eller simpelthen blot spare udgifterne til at bygge
stilladser spiller også en stor rolle i
indførelsen af automatiseret test.

Generelt åbnes der med phased array
for et hav af nye anvendelser inden for
ultralyd test og inden for automatiseret
ultralydtest. Automatiserede 3D phased
array løsninger muliggør test af komplekse emner med præcis opmåling af
størrelse og placering af indikationer.
3D data behandlingen tager emnets
komplekse geometri i betragtning og
beregner, hvordan lyden udbreder
sig inde i emnet. Som resultat får man
et præcist 3D billede af emnet med
placering af indikationer på fejl og
korrosion.
Et automatiseret phased array system
består groft set af 4 enheder:
•
•

Phased array ultrasonic test (PAUT),
kom på banen allerede i 1960’erne,
men først inden for de seneste 10-15
år er det blevet en etableret teknik
inden for NDT.
Phased array en ultralyd teknik baseret på phased array teknologi. En
phased array probe består af et antal
små piezoelektriske elementer, der
hver især sender ultralyd. Modsat har
en konventionel ultralydprobe kun én
eller to lydgivere. Ved at koordinere
ultralyden fra de enkelte elementer
kan man elektrisk styre feltet. Det betyder, at et større volumen af et emne
kan undersøges fra en forholdsvis lille
kontaktflade.
Som følge heraf kan en svejsning,
der med konventionel ultralyd teknik
skal undersøges ved at scanne i 2
dimensioner over et areal, undersøges
med en 1 dimensional linje-bevægelse
langs med svejsningen, hvis der vælges phased array teknik.

Figur 1: 3D datapræsentation fra
automatiseret Phased array test af en
stumpsøm.
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•
•

En scanner, der udfører det mekaniske arbejde med at føre prober.
En motorcontroller, der styrer
scanneren.
En ultralydenhed, der sender og
modtager ultralyd.
En computer, der samler ultralyd
data og positioner, og koordinerer signalerne.

Enhederne kan være samlet i et eller
flere systemer, og computeren kan
være integreret i systemet.
P-scan Stack er et eksempel på et
udstyr, hvor en scanner controller
ultralyd processer, samt hvis det er
nødvendigt, en vandpumpe, er samlet
i ét system.
Det er væsentligt at benytte det udstyr,
der passer til den specifikke opgave.
For at vælge den rette scanner skal
man kende sit emne og pladsforholdene. Er emnet eksempelvis lavet af
karbon-ståI, vil en scanner med magnethjul være et åbenlyst valg. Mens
der skal tænkes i andre baner, hvis
der er tale om austenitiske materialer.
Pladsforholdene omkring scanneren
skal også tages i betragtning. I mange
tilfælde vil det være nødvendigt at
udvikle en scanner til en speciel anvendelse, fordi omgivelserne kræver,
at scanneren har en særlig geometri
eller skal kunne klare ekstraordinære
forhold.

Figur 2: Automatiseret phased array system.

Ved valg af probe setup skal emnets
geometri, svejsefuge og materialer
tages i betragtning. Det er væsentligt
at lave en scan plan, så det sikres, at
alt relevant volumen bliver dækket,
og at lydens udbredelsesvinkler ind i
materialet er tilpasset, så kritiske fejl
ikke bliver overset.
Phased array enheden skal vælges, så
den kan understøtte det probe setup,
der benyttes. Parametre som antallet af kanaler, opløsning, maksimal
datamængde skal vurderes.
Fordelene ved at lave en automatiseret phased array test er mange. I visse
tilfælde er automatiseringen en nødvendighed på grund af omgivelserne.
Men i mange tilfælde er en automatiseret løsning en fordel, selvom
adgangsforholdene er ideelle.
Undersøgelser har vist, at ”probablity
of detection”, altså sandsynligheden
for at finde de fejl, der er i et emne,
øges markant, når en undersøgelse
laves automatiseret. Blandt andet fordi
den menneskelige faktor spiller en
mindre rolle i automatiseret test, undersøgelsen systematiseres, og man får et
bedre overblik, fordi man kan betragte
de samlede data. Et område, hvor
automatiseret ultralyd test er en nødvendighed, er ved on-site inspektioner
af svejsninger på A-kraftværker. Den
indlysende årsag er det høje strålingsniveau, der gør, at ophold i området
skal minimeres. Men en lige så vigtig
grund er, at revner eller lignende
i systemerne kan have katastrofale konsekvenser, og derfor skal findes.
Der er derfor et stort behov for at
udmåle indikationer på revner meget

Svejsning
præcist samt at dokumentere undersøgelsen. Det betyder, at hvis man
iagttager begyndende revnedannelse,
kan man følge med i udviklingen og
sammenligne resultater fra år til år.

Figur 3: 3D datapræsentation fra
automatiseret Phased array test af
svejsning på studs.

Eksemplet i Figur 3 viser undersøgelse
af en svejsning i en studs til trykvandsanlægget i et A-kraftværk. Studsen har
en kompleks geometri, og derudover
er materialesammensætningen kompliceret. Derfor er 3D phased array en
oplagt metode, når der skal udmåles
præcise fejlstørrelser og placeringer.

En anden anvendelse er in-service
korrosionsmåling på pakfladerne i
flangesamlinger. Mange har forsøgt
med manuelle ultralyd og -phased
array teknikker til at undersøge flangerne. Men på grund af flangernes
komplekse geometri er resultaterne
fra de manuelle målinger ikke særligt
pålidelige. Desuden er flanger ofte
placeret udendørs f.eks. offshore, hvor
vind og vejr kan være en stor udfordring, hvis der skal laves en troværdig
manuel undersøgelse.
Med en automatiseret eller semi-automatiseret phased array løsning kan
flangerne hurtigt og præcist scannes,
mens den mere komplicerede evalueringsproces kan foregå under mere bekvemme forhold efterfølgende, så der
ikke er fare for at overse noget. Med
3D evaluering tages flangens komplicerede geometri i betragtning, således
at områder med korrosion vil blive
detekteret korrekt. Dette på trods af at
ultralyden reflekteres på de forskellige
geometrier. Dermed kan man også se

om der er tale om korrosion i pakfladerne, hvor små korrosionsangreb kan
give anledning til lækager, eller blot
generel korrosion, hvor tæringen skal
være mere omfattende før det er kritisk.

Figur 4: Semi-automatiseret undersøgelse
af korrosion i flange pakflade

Automatiseret phased array bliver
benyttet mere og mere inden for NDT.
Anvendelserne bliver hele tiden flere.
Samtidig udvikles Phased array teknikken løbende, så der til stadighed
kommer nyt og mere avanceret udstyr
med nye muligheder på markedet.
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INVESTERING
I AUTOMATION
GIVER HURTIG
LEVERING
VOLA A/S har netop investeret
i en lasercelle fra Migatronic
Automation. Ikke fordi
virksomheden har et stort
styktal, der produceres
på anlægget, men fordi
kvalitet og hurtig levering er
kerneværdier.
Af Diana Nørgaard Madsen,
Migatronic A/S
VOLA A/S er en dansk virksomhed,
som producerer kvalitetsarmaturer med
en designmæssig stil, der stammer
fra designer Arne Jacobsens fokus på
enkelthed og helhed. Virksomheden
har eksisteret i 150 år, og der har
altid været en stor teknisk interesse hos
ejerne, som er spejlet i den måde, man
har valgt at køre virksomheden på. Der
har altid været den nyeste teknologi
til rådighed, og i denne ånd blev der
investeret i den første robot i starten af
1980’erne. Fundamentet for udvikling
var dermed til stede. Derfor var det
også naturligt at investere i et laseranlæg fra Migatronic Automation, da en
ny teknologi skulle beherskes.

Fra start til slut har Peter Krogh, teknisk
chef ved VOLA, været involveret i
processen, der strakte sig fra at få
defineret behovet til at det færdige
anlæg stod i produktionshallen. For
virksomheden var det et spørgsmål
om at finde den rigtige løsning til
det behov, der var. Da der først blev
tænkt i automationsløsninger, var
svaret, at der skulle et stort styktal til
for at kunne bruge automation. Men
det var ikke den situation, VOLA stod
i. For dem skulle den rigtige løsning
findes. Her var det, at vores erfaring
og kompetencer med at skræddersy
anlæg, så de passer til kunden behov,
kom i spil.

FAKTA:
VOLA A/S er et dansk firma, som har eksisteret siden 1873.
VOLA A/S er ejet og drevet af Overgaard familien.
Verner Overgaard overtog virksomheden af I.P. Lund, og virksomheden
hed dengang Lund Armaturer. En sammentrækning af navnene gav det
nye navn VOLA A/S.
I 1999 flyttede VOLA A/S til de lokaler, hvor de bor i dag. Virksomheden
har hjemme i Horsens.
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Virksomheden VOLA A/S fremstiller
kvalitetsarmaturer og har til dette
valgt at investere i en lasercelle fra
Migatronic Automation.

Peter Krogh fortæller, at virksomheden
var tæt på at købe en færdig celle.
Dog fik den nye proces med at bruge
robotter til rustfri emner virksomheden
til at stoppe op og revurdere situationen. Det var både en ny teknologi,
der skulle arbejdes med, og nogle nye
principper, der skulle indføres, for at
processen skulle være stabil. Derfor
var det en stor læringsproces, der
krævede omtanke med henblik på at
bevare den vedvarende kvalitet, som
virksomheden kræver af sig selv.
I takt med at virksomheden automatiserede, steg behovet også for
personale til at køre med anlæggene.
Torben Madsen, som er operatør på
lasercellen, har arbejdet med robotter
i syv år. Han havde ikke arbejdet med
robotter, før han kom til VOLA. Men
da behovet opstod og interessen var
der, forsøgte han sig med positionen
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som robotoperatør. Torben Madsen
forklarer, at han havde lyst til i at
arbejde med robotter, og at der skal
være en vis interesse for at grave sig
ned i arbejdet, da det kan tage tid at
få det hele til at spille. Torben Madsen
var involveret i processen med den
nye teknologi, hvor han fik ansvaret
for at lære både teknologi og principper at kende.
Peter Krogh supplerer, at VOLA gør
meget ud af at hylde de medarbejdere, der gerne vil deltage aktivt i
sådanne processer ved at give dem
lov til at være med. En del af kvalitetskonceptet handler for VOLA om
at fastholde medarbejderne. Derfor
er der gjort meget ud af at uddanne
medarbejderne. På grund af det tekniske niveau er det nødvendigt at kunne
læse en manual. For at sikre en kompetent medarbejderstab og hjælpe
medarbejderne til et bedre arbejdsliv

MISON

POSSIBLE
Hjælp svejseren i det hurtige MISON
POSSIBLE spil eller vær med i lodtrækningen om 5 iPads og 15 POLAR LOOP
aktivitetsarmbånd.

hos VOLA er samtlige medarbejdere i
virksomheden blevet screenet for læsefærdigheder, herunder ordblindhed.
De produkter, der i dag svejses på
lasercellen, havde virksomheden fra
start et mål om at svejse selv. Peter
Krogh uddyber, at hvis det fortsat
skulle være en kerneværdi for VOLA
at kunne levere godt og sikkert, skulle
der investeres i et anlæg som dette.
Det er også dette grundlag, der gør,
at virksomheden fremover vil fortsætte
med at investere i ny teknologi. Også
i forhold til at kunne levere hurtigt er
det en fordel at teknologien findes i
huset, selv om det måske ikke giver
det mest fornuftige payback-regnskab
at investere.

Det er endda muligt at få leveret
samme dag, som der bestilles, hvis
man er ude før kl. 12.30. For at kunne
leve op til denne kerneværd, ligger
delene som halvfabrikata, der bliver
samlet efter efterspørgsel. Der svejses
i dag otte produkter i lasercellen,
og det forventes, at der skal svejses
mange flere.

I sammenhæng med princippet om
hurtig levering har virksomheden i
flere år arbejdet med lean. Der kan
i dag leveres armaturer på 24 timer.

MISON

®

Beskytter både dig og svejsningen!

MISON® beskyttelsesgasser reducerer ozonindholdet og beskytter dermed svejserens helbred.
MISON® er et premium produkt med helt unikke
beskyttende egenskaber, som ingen andre
beskyttelsesgasser på markedet kan tilbyde.

www.aga.dk/MISON_info

Her et af de mange armaturer i høj
kvalitet fra VOLA A/S.

® MISON er et registreret varemærke under The Linde Group.

AGA
PREMIUM

Her fra sengeproducenten Auping,
som er en af de virksomheder, der
med automatiseret programmering
af svejserobotterne har kunnet
realisere en såkaldt ”one piece flow”
produktion.

AUTOMATISK
PROGRAMMERING AF
SVEJSEROBOTTER
Takket være brugen af
softwaresystemer til offline
programmering kan man
programmere og anvende
svejserobotter stadigt mere
effektivt.
Af Erik Steenkist

behov for løsninger, som kan forkorte
hele programmerings- og opsætningstiden væsentligt. Det er baggrunden
for, at man hos Valk Welding har udviklet en række softwaremoduler, der
fuldstændigt automatiserer programmeringen af enkelte eksemplarer på
svejserobotten.

Mulighederne for effektiv programmering er markant forbedret de senere
år. Dette til trods tager programmeringen fortsat tid. Dette gælder ikke
mindst ved produktion af små antal
eller ved enkeltstyksproduktion. Af
samme grund er der på markedet

Allerede for ti år siden udviklede man
en kundespecifik Custom Made Robot
Software (CMRS), der tager sigte på
virksomheder, der har en produktion
af egne produktserier. Det har banet
vejen for, at programmeringen af
varianter i en produktserie automatisk
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kan genereres ud fra en parametrisk
model. Operatøren behøvede blot
at indtaste type, mål og antal, og
softwaren klarer resten.
Automatisk programmering ud
fra en 3D-model
Udkast, design og konstruktion foregår
i dag i et 3D-miljø, hvor 3D CAD-modellen er udgangspunktet for oprettelsen af de CAM-programmer, der styrer
produktionsmaskinerne. Det er relativt
enkelt at også at bruge dataene fra 3D
CAD-modeller til automatisk at kunne
generere svejsestierne til svejserobotten, inklusive korrekte svejseparametre.

Rådgivning – Maskiner – Tilsats
Sliddele – Værnemidler – Skæring

Alt i tilsats...
Fra Hyundai Welding tilbyder vi bl.a.:
Massivtråd – SM-70
Kobberbelagt massivtråd, der fås i SG-2 og SG-3 kvalitet. Trådens kobberbelægning
er elektrostatisk påført, hvilket sikrer let fremføring af tråden og reducerer sprøjt
sammenlignet med til en tråd med kemisk påført kobber.
FCW rørtråd – Supercored SC-70A NYHED
Metalpulverfyldt - prisbillig - præcisionsvinklet rørtråd. Svejsningen kendetegnes
ved en meget stabil lysbue, meget begrænset sprøjt og minimal slaggedannelse.
SAW – pulversvejsning
Mangeårige leverancer til de største asiatiske og europæiske skibsværfter har
gjort Hyundai Welding førende inden for SAW-svejsning til offshore, skibsbygning
og svejsning af mølletårne.
Køb alt i Svejs på www.kjv.dk - eller ring til
vores Svejseafdeling på tlf. 46 98 66 18

Hyundai Welding
Koreanske Hyundai Welding er repræsenteret i mere end 100 lande, og er blandt de største spillere på verdensmarkedet med en total produktionskapacitet på 20.000+ ton pr. måned. Sortimentet er stort: Lige fra massiv- og rørtråd til elektroder samt tråd og fluks til pulversvejsning.
KJV A/S har eneforhandling af Hyundai Weldings produkter på det danske marked.

Svejsning
Masseproduktion på
svejserobot i serie størrelse 1
er blevet en realitet
På grundlag af koblingen af 3D CADog ERP-data med offline programmeringssoftwaren DTPS har Valk Welding
udviklet programmet Smart Welding
Robot Solutions. Adriaan Broere, der
er teknisk direktør hos Valk Welding,
siger: “Et af resultaterne af det er
”toolkittet” APG (Automatic Path
Generator). APG giver mulighed for
automatisk generering af svejseprogrammer på grundlag af data fra ERP,
CAD-systemer og Excel-regneark. Foruden positioneringen af svejsebrænderen omfatter disse programmer også
brændervinklen, strømstyrken, spæn-

dingen, parametre for weaving og
fyldning af kratere. Virksomheder som
Van Hool, der er producent af lastbiler
og busser, Auping, der er producent
af senge, fabrikanten af trappelifte
Thyssen Krupp Encasa og Profielnorm,
som fremstiller promezzaningulve, har
nu automatiseret hele programmeringen til svejserobotterne med denne
løsning og dermed realiseret en "one
piece flow"-produktion. Således er
masseproduktion i seriestørrelse 1 på
svejserobotten blevet en realitet.”
Forudsætninger
Tidsbesparelsen ved automatisering
i programmeringen giver ikke nogen
markante resultater, hvis der skal udfø-

res prøvesvejsninger på svejserobotten
først for at sikre, at svejserobotten
faktisk også følger de programmerede
baner. En forudsætning for automatisk programmering er, at robotten
overtager programmerne komplet, og
at man ikke behøver at korrigere dem
manuelt. Adriaan Broere siger: “Ikke
alle robotter er uden videre egnede til
direkte at finde de rigtige svejsebaner
ved hjælp af programmer, som er genereret automatisk. Minimumskravene
for ‘First time right’ er en kalibreret
svejserobot og et effektivt system til
søgning af svejsesømmen som det
f.eks. er tilfældet med Valk Weldings
Arc-Eye, der kommunikerer direkte
med robotstyringen”.

NY SPILLER PÅ MARKEDET INDEN
FOR NDT OG SVEJSECERTIFICERING
Global Welding Control (GWC)
blev etableret for lidt over et
år siden og oplever en sund
vækst.
GWC ligger i Ikast og består af 6
ansatte. Dertil kommer et netværk af
eksterne specialister, man efter behov
trækker på, lige som de samarbejder
med DIC.
Der ligger en god portion sund fornuft
bag vores måde at udvikle virksomheden på. Det er således tilgangen
af opgaver, der bestemmer tempoet

for vores udvikling og vækst, og ikke
modsat, fastslår direktør for GWC,
Jesper Nielsen. Han er lige nu i
Ørestaden København, hvor virksomheden er ved at lave NDT inspektion i
forbindelse med byggeriet af den nye
store multiarena.

Inspektionsopgaverne sker naturligt
nok i overensstemmelse med de standarder, der ligger i forhold til den konkrete opgave, hvad enten det f.eks. er
svejsninger på svøb til vindmølletårne,
der bliver inspiceret eller spær til et
halbyggeri.

Andre opgaver, der fylder i ordrebogen for den unge virksomhed er f.eks.
inspektion af spær, der skal bruges til
et halbyggeri i Norge. Og så er der
generelt en del opgaver med inspektion af metalkonstruktioner til vindmølleindustrien.

NDT opgaverne kan alt efter projektets art omfatte visuel inspektion,
inspektion for overflade revner med
magnetprøvning og inspektion i de
dybere lag af emnet med ultralyd.
Ifølge Jesper Nielsen har GWC siden
årsskiftet også oplevet en mærkbar
stigning i behovet for ydelser inden for
svejsecertificering og procedureprøvning. Det har betydet, at der senest
er ansat to specialister til dette. Jeg
ser vores styrke i, at vi samlet set er et
team af specialister, der stort set alle
har mindst 10 års erfaring at trække
på, lige som jeg mener, vi har den
rigtige tilgang til opgaverne, både når
det gælder udførelse, opfølgning og
service.
BLY

Inspektion af spær til halbyggeri er en af de opgaver, GWC aktuelt arbejder med.
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EFFEKTIVITET
BETALER SIG

RATIONALISER DIN
PRODUKTION MED
SVEJSEAUTOMATISERING
FRA MIGATRONIC
AUTOMATION

SVEJS BEDRE, HURTIGERE OG MERE
EFFEKTIVT
En investering i svejseautomatisering fra Migatronic Automation, der inkluderer ofﬂineprogrammering, giver dig mulighed for at rationalisere din produktion. Den helt store fordel
ved at benytte ofﬂineprogrammering er, at dine emner kan programmeres, mens der køres
fuld produktion på svejserobotten. Derved opnår du en besparelse på programmeringstiden
samt en generelt hurtigere programmering af emnerne. Migatronics
svejseeksperter står altid klar med svejseteknisk rådgivning og support.

migatronic.com

Svejsning

Her industritekniker Henrik Andersen,
som har været hos DSB siden 1982,
og som gennem de seneste 8 år
har arbejdet i afdelingen, hvor man
metalliserer hjulaksler til togvognene.

NY SPECIALBRÆNDER ØGER
EFFEKTIVITETEN I FORBINDELSE
MED METALLISERING
DSB i Aarhus har været de
første i Danmark til at teste ny
teknologi til forvarmning.
Af Janne Ipsen, AGA A/S
Når man forvarmer i forbindelse med
metallisering, bliver der traditionelt benyttet propan, hvor gassen spreder sig
over et bredt felt på emnet. Imidlertid
opnår man med AGA’s nye applikation, LINDOFLAMM, at forvarmningen
bliver koncentreret omkring selve
arbejdsstedet. Resultatet er, at man
kan forvarme dobbelt så hurtigt, og i
tillæg til dette opnår man et forbedret
arbejdsmiljø, fordi man får reduceret
støjen og den sekundære varme i
processen.
Det er DSB’s mekaniske komponentproduktion i Aarhus, der som de første
herhjemme har testet den nye teknologi. DSB’s mekaniske komponentpro-
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duktion arbejder med at vedligeholde
og reparere undervogne, hjul og
andre mekaniske dele til DSB’s forskellige togtyper.
Industritekniker hos DSB, Henrik
Andersen har arbejdet med metallisering af hjulaksler i 8 år. Der er
ingen tvivl om, at det er en meget travl
arbejdsplads. Så det er afgjort af stor
betydning, hvor lang tid det tager at
metallisere den enkelte aksel, siger
Henrik Andersen.
Forvarmningen af akslerne til sprøjtemetallisering er traditionelt blevet udført
med en propanbrænder. Det er nødvendigt for opgaven, at flammetemperaturen ikke er for høj. Af samme
grund kan det ifølge svejsetekniker fra
AGA, Lars Hartvig, være problematisk
at anvende en brændgas i kombination med oxygen. Forvarmningen af
emnerne til metallisering skal helst

ske ved, at de bliver opvarmet på
en måde, så man opnår den ønskede metalliseringstemperatur i hele
emnets godstykkelse – og ikke alene
i overfladen. Ved anvendelse af ren
propan opstår der også en betragtelig
sekundær varme i flammen, som ikke
direkte er rettet mod emnet, hvor den
skal bruges, lige som støj og stigende
rumtemperatur også kan virke generende, tilføjer Lars Hartvig.
Kortere tid til forvarmning
Med udsigt til mulige forbedringer
af effektiviteten valgte DSB i slutningen af 2014 at sige ja tak til den
nye LINDOFLAMM applikation, som
AGA´s moderselskab Linde i Tyskland
har udviklet.
Ved at anvende LINDOFLAMM brænderen, og dermed en kombination af
acetylen og komprimeret luft, skabes
en flammetemperatur på ca. 1800

Svejsning
grader Celsius. Sammen med rotation
af emnet opnår man den ønskede
metaliseringstemperatur, ved at den
meget koncentrerede acetylen-/ trykluftflamme varmer direkte på arbejdsstedet. Temperaturen er kontrolleret,
og man risikerer ikke, at emnet smelter
i overfladen. I stedet optager det
varmen jævnt, og temperaturen er den
samme i hele godstykkelsen.
Tiden til forvarmning var tidligere ca.
5 minutter, og nu er den forkortet til 3
minutter. ”Jeg kan måle på akslen, at
den nu har ens temperatur, mens kernetemperaturen tidligere var markant
lavere. Metalliseringen hæfter ganske
enkelt bedre på denne måde, hvilket
naturligvis hænger sammen med, at
emnet bliver tilført en mere ensartet
varme, siger Henrik Andersen fra
DSB.
Erfaringerne er også, at støjniveauet
er mærkbart reduceret. Det samme

Vi er et firma indenfor NonDestructive-Testing samt
svejseservice som er bygget
op omkring medarbejdere
med mange års erfaring
inden for området.
Alle vores inspektører er
på niveau 2 eller 3 med
gyldige EN ISO 9712
certifikater. Vi er godkendt
under DANAK under ISO/
IEC 17024 og 17025 med
registreringsnummer 551.

Ved AGA’s nye applikation
Lindoflamm bliver den sekundære
varme reduceret i forbindelse
med processen med metallisering.

gælder varmen, som førhen kunne
genere.

man kan justere tæt på emnet, der
skal opvarmes, er der ingen risiko for
tilbageslag.

Dertil kommer, at kombinationen
af acetylen og trykluft er meget lidt
følsom over for tilbageslag, og da

SVEJSEBISTAND
Certificering af svejser DS/EN ISO 9606 serien
Procedureprøvning DS/EN ISO 15600 serien
Godkendelse iht. EN 1090/Svejsekoordinering
Godkendelse iht. EN 3834/Svejsekoordinering
Godkendelse iht. EN 9001
Udførelse iht. PED m.m. kan aftales
Godkendelse iht. DS/EN/ISO 14732 (robotsvejsning)
NON-DESTRUCTIVE-TESTING (NDT)
Visuel inspektion
Penetrant inspektion
Magnetisk partikel inspektion
Ultralyd inspektion
Røntgen (eksternt)
Hvirvelstrøm

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger: Global Welding Control ApS - La Cours Vej 12 – DK 7430 Ikast • Web: www.gwc-cert.dk
Ole Lange (Svejs) Mobil +4522600843 – E-mail : ol@gwc-cert.dk • Jesper Nielsen (NDT) Mobil +4522222710 – Email : jn@gwc-cert.dk

Svejsning

VELLYKKET SVEJSE- OG
NDT SEMINAR I KOLDING
Deltagerantallet var pænt
og motivationen stor, da der
blev holdt seminar på Hotel
Koldingfjord den 24. – 25. april
2015.
Årets seminar bød på indlæg om nye
teknologier, svejseprocesser, og NDT
prøvemetoder, lige som deltagerne
blev præsenteret for svejsetekniske udfordringer – og forslag til løsninger af
samme. Flere indlæg blev fulgt til dørs
med uddybende spørgsmål fra salen,
og så var der i lighed med tidligere
år god lejlighed til at netværke og
udveksle brugererfaringer på kryds
og tværs.

Der var indlæg om aktuelle projekter
som f.eks. Bladt Industries måde at
tackle udfordringerne i forbindelse
med fremstillingen af 70 jackets til
den nye vindmøllepark Wikinger,
der vil blive opsat i den tyske del af
Østersøen på havdybder varierende
mellem 36 og 40 meter. Der er flere
lag af udfordringer i dette projekt,
fremgik det af projektchef Flemming
Grundstedts præsentation. Blandt
andet kræver det nøje planlægning at
styre logistikken, ikke mindst fordi man
har valgt at udlicitere fremstillingen af
en del stålkomponenter, der indgår
i konstruktionen. Det blev videre
pointeret, at det i sig selv kan være en
udfordring at få tilknyttet svejsere med
de rette profiler i forhold til en række
af de svejseopgaver, der bliver udført
af Bladt Industries på Lindø.
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Flemming Grunds
Industries.

tedt, Bladt

Bliver der uddannet tilstrækkeligt med
nye dygtige svejsere herhjemme,
eller skal vi fortsat se på, mens en
meget stor andel af en ungdomsårgang synes at foretrække gymnasiet
frem for de tekniske uddannelser på
fagskolerne. Og hvis det fortsat er
mønstret, hvad bliver der så gjort for
at vende udviklingen og få de unge til
at gå kokke-, bager-, elektriker- eller
smedevejen?

Jørgen Bo Nielsen, her
sammen
med formand Steen Uss
ing efter sin
præsentation af hovedp
unkterne i
den nye smedeuddanne
lse.

Det var nogle af de spørgsmål, der
blev lagt ud til forsamlingen, da Jørgen Bo Nielsen fra Industriens Uddannelser præsenterede hovedpunkterne
i den nye smedeuddannelse under
overskriften: Smedeuddannelse for
alle der kan – og vil.
Som en ekstra dimension på årets
seminarprogram var der kommet
fokus på emner som sikkerhed, miljø

og den menneskelige faktors rolle i
design, produktudvikling og håndtering af processerne i den praktiske
dagligdag. Hvad sidste angår bød
formiddagen på et tankevækkende
indlæg af Psykolog Thomas Koester
fra FORCE Technology. Og i tråd
med dette var der om eftermiddagen
et indlæg af Henrik Mathiassen fra
virksomheden Design.people.dk om,
hvordan man skal medtænke menneskets måde at opfatte og agere på,
når man designer nye produkter.

Præsentation af en dro
ne flyvning
ud over Kolding Fjord
for deltagere
og ledsagere, der var
forsamlet
på hotellets terrasse ind
en
festmiddagen.

Inden en hyggelig fælles middag
mødtes alle på hotelles terrasse, hvor
udsigten over fjorden var blevet tilsat
et ekstra krydderi i form af en drone,
der blev demonstreret af FORCE Technology's droneudvikler og ekspert,
Rune Brogaard. Samme havde den
følgende dag et indlæg, hvor han
mere uddybende fortalte om projektet
med at udvikle en drone, og om de
potentialer for anvendelse i industrien,
dronen åbner for.
BLY

Sæt dit

✘
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Skandinaviens teknologi- og industrimesse
NORDENS
INDUSTRIMESSE
22.-24.
sept.STØRSTE
2015 | Herning
| hi-industri.dk

VÆRKTØJ, SVEJSNING
OG PRODUKTIONSUDSTYR

Svejsning & skæring
Værktøj
Bearbejdningsmaskiner
Værktøjer
Sikkerhedsudstyr
Beklædning
Tekniske artikler

På hi teknologi- og industrimessen kan du udbygge dit netværk på tværs af brancher. Med seks fokuserede delmesser under ét tag har du direkte adgang til de
nyeste værdiskabende løsninger. Har du tid til at blive hjemme?
Få ideer til effektivisering på delmessen Værktøj, svejsning og produktionsudstyr
fra de førende virksomheder i branchen. Tag et break fra hverdagen og kom hjem
med ny inspiration og spændende oplevelser i bagagen. I svejsehallen kan du
f.eks. opleve tidligere DTC racerkører, John Nielsen, fortælle om sin spændende
karriere – og han har selvfølgelig medbragt en ægte DTC racer.
Se udstillerlisten og læs mere om messens mange aktiviteter på hi-industri.dk

Svejsning

Fredag den 24. april var der arrangeret NDT udstilling i tilknytning til svejse- og NDT seminaret på Hotel Koldingfjord, hvor deltagerne
kunne møde en række førende danske udbydere af NDT ydelser og produkter. Der var afsat god tid i programmet, til at man kunne
lægge vejen forbi udstillerne og få demonstreret de seneste nyheder, lige som man kunne få vendt aktuelle udfordringer og løsninger
med NDT eksperterne, der var samlet her.
En stor tak til oplægsholdere, seminardeltagere, ledsagere og NDT udstillere for hver især at have bidraget til et fagligt godt og socialt
vellykket seminar, som vi glæder os til at gentage næste år.

DSL’s ordinære generalforsamling 2015
Referat fra Generalforsamlingen, der blev afholdt den 24. april 2015 kl. 17.00 i forbindelse med
DSL/NDT- seminaret på Hotel Koldingfjord.
1. Valg af dirigent
Steen Ussing blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt i SVEJSNING
nr. 1.
2. Formandens beretning
for 2014
Det årlige seminar, som i anledning af DSL’s 75-års jubilæum var
ekstra festligt, blev den 2. – 3.
maj holdt på Koldingfjord med fin
tilslutning.
Vi havde nogle gode virksomhedsbesøg i 2014: Den 19. marts
hos Terma Aerostructures A/S i
Grenaa, den 10. april hos GKN
Wheels Nagbøl A/S i Nagbøl,
den 4. juni hos Siemens Wind
Power A/S i Aalborg og den 25.
september hos Bladt Industries
A/S, Lindø Industripark.
Den 21. november blev der holdt
julebanko i Brøndby, og igen fik
vi god støtte fra leverandører i
branchen.
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3.	Aflæggelse af DSL’s
regnskab for år 2014
for godkendelse samt
orientering om DSL’s budget
for 2015
Steen Ussing gennemgik regnskabet for år 2014, som viste et
underskud på kr. 29.241. Underskuddet skyldes bl.a., at der blev
brugt lidt ekstra til festligholdelse i
anledning af DSL’s 75-års jubilæum på Koldingfjord. Medlemstallet
for personlige medlemskaber er
svagt faldende, mens firmamedlemskaber stiger. Annoncesalget
har ligeledes været stigende.
Regnskabet blev godkendt.
Steen Ussing fremlagde til orientering foreningens budget for 2015,
hvor der kalkuleres med et lille
overskud.
4.	Fastlæggelse af
kontingenter for 2016
Følgende let justerede kontingentsatser for 2016 blev vedtaget:
Personligt medlem: kr. 390,Mindre firmaer: kr. 2.200,-

Større firmaer: kr. 4.300,Forhandlere og rådgivende virksomheder: kr. 2.200,Studenter/pensionister: kr. 195,Abonnenter: kr. 740,- + moms
5. Eventuelle forslag fra
medlemmer
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til
bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer
var på valg:
Poul Brown Petersen, Mærsk
Container Industry A/S og Aksel
Vinther, FORCE Technology. Poul
Brown Petersen var villig til genvalg og blev valgt. Aksel Vinther
ønskede ikke genvalg. Peter
Villumsen, TechCorr Europe ApS
var villig til valg og blev valgt. –
Foreningen opfylder kravet om, at
mindst 2 medlemmer i bestyrelsen
skal være fra det jysk-fynske.
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Svejsning

Protokol fra NDT Foreningens ordinære generalforsamling
24. april 2015
1. Valg af dirigent
Lars Holmberg, (DSL), blev valgt
som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Herefter gav dirigenten
ordet videre til formanden for
styregruppen Jørgen Hilsøe for
dennes beretning.
2. Formandens beretning
for 2014
Jørgen Hilsøe indledte med kort at
resumere NDT Foreningens formål:
• At fremme kendskabet til ikkedestruktive prøvningsmetoder
• At følge udviklingen og anvendelsen af NDT
• At deltage i aktiviteter omkring
• Standardisering
• Uddannelse
• Certificering
• At samarbejde med interessenter -direkte eller gennem
DSL – for at fremme aktiviteter
omfattende
• Foredrag og kurser
• Virksomhedsbesøg, konferencer, messer og udstillinger
• Faglige tekniske informationer
i SVEJSNING, i elektroniske
medier og i tidsskrifter
• Udvikling og koordinering af
uddannelse
• Forskning
Formanden oplyste herefter, at
NDT Foreningen har tilmeldt sig en
arbejdsgruppe i EFNDT ”Workgroup 4” (WG4). En arbejdsgruppe, som har ligget stille, men
som man i EFNDT vil forsøge at
genoprette. Titlen på WG4 er
”Accreditation of Laboratories and
Inspection Bodies”. Gruppen vil
blandt andet diskutere:
• Kvalitetssystemer
• Måling af usikkerhed
• Kalibrering og sporbarhed af
udstyr
• Sammenligningsprøvning
• Forskellen mellem akkrediteringsstandarderne EN/ISO 17025
(Prøvning) og EN/ISO 17020
(Inspektion).

• Indflydelse på revision af EA04/15 ”Accreditation for NonDestructive Testing” udstedt af
EA – “European co-operation for
Accreditation”
Herefter fortalte formanden om
styregruppens aktiviteter og om
samarbejdet med DSL. Der blev
informeret om følgende:
Flere fælles møder med DSL. Oplæg til ”on-line” møder.
Og et godt samarbejde med DSL
i form af:
SVEJSNING, fælles økonomi og
planlægning af årsmødet.
Formanden berettede videre om
virksomhedsbesøg. For dette punkt
se venligst DSL’s beretning.
Herefter blev der oplyst om kommende europæiske arrangementer:
• WCNDT i München 13. – 17. juni
2016
• ECNDT i Göteborg 11. – 15. juni
2018
Afslutningsvis ville formanden høre
forsamlingens mening om en fælles nordisk NDT-konference i 2016.
Dette affødte en livlig diskussion,
og enden på det blev, at styregruppen lovede en nøjere undersøgelse af de forslag/ udspil, der
var kommet frem i debatten.

3. 	Godkendelse af beretning
og decharge fra
styregruppen
Formandens beretning blev godkendt og hermed også decharge
for styregruppen.
4.	Indkomne forslag fra
styregruppen eller
medlemmer
Ingen indkomne forslag modtaget.
5.	Valg af medlemmer til
styregruppen
- Jørgen Melchior (JOM), FORCE
Technology, var på valg og modtog genvalg.
-D
 avid Long (DL), TechCorr, var
på valg og modtog genvalg.
-B
 o Bossen (BB), FORCE Technology, var på valg og modtog
genvalg.
6. Eventuelt
Et af medlemmerne fra forsamlingen foreslog en artikel i SVEJNING om ”NDT på flydele”. Det
blev aftalt, at forslagsstilleren
forfatter en artikel om emnet.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Det sker 2015:
Juni
18. juni
Virksomhedsbesøg hos L-tek A/S i
Allingaabro - Læs nærmere om tilmelding
og arrangement på www.dslsvejs.dk
16. – 20. juni
”The Bright World of Metals” 2015
Messe Düsseldorf
September
14. – 17. september
DSV Expo 2015 i Nürnberg

SVEJSNING
Udgiver: Dansk Svejseteknisk Landsforening:

November
4. november
Virksomhedsbesøg hos FORCE Technology
I Brøndby
9. – 12. november
Fabtech 2015 i Chicago

Park Allé 345, 2605 Brøndby

Redaktion:
Birthe Lyngsø
Teglgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund
Tlf. 51 50 67 17.
E-mail: bi-press@mail.dk

Grafisk tilrettelæggelse:
Hjortlund Medier

19. – 20. november
Ajour Messe i Odense

Tlf. 31 22 21 82
www.hjortlundmedier.dk

Annoncer:

20. november
DSL Julebanko

Birthe Lyngsø Tlf. 39 64 75 20

DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, FORCE Technology

22. – 24. september
HI-Messe i Herning

Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Thomas Bertram, DONG Energy Wind Power

Nyt samarbejde til gavn for
metalindustrien

Peter Villumsen, TechCorr Europe ApS
Lars Holmberg, FORCE Technology
Poul B Petersen, Mærsk Container Industry A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Jørgen Melchior, FORCE Technology

FORCE Technology har
indledt et strategisk
samarbejde med AMUVest om efteruddannelse
inden for svejsning.

Faglig repræsentant i bestyrelsen:

AMU-Vest kursister får nu
umiddelbar adgang til eksperter og ingeniører fra FORCE
Technology i forbindelse med
certificeringer, og FORCE
Technology får mulighed for
at bruge AMU programmet til
kompetenceløft hos deres samarbejdspartnere. Med dette
strategiske samarbejde er det
målet at kunne servicere virksomheder med nye typer af ydelser,
nye kombinationer af kompetenceudvikling og erhvervelse af certifikater.

Bo Bossen, FORCE Technology

Det nye er, at de mange eksperter
i værkstederne hos FORCE Technology nu også træder ind i rollen som
faglærere og deler ud af deres viden
og teknikker med henblik på at hæve

Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Næstformand Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Lars Mohr, NSK A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, TechCorr Europe ApS
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

det samlede kvalitetsniveau inden for
avanceret svejseteknik. Med et kursus
i svejsning hos AMU-Vest i Esbjerg
inden for bl.a. svejsning får virksomhederne hermed en mulighed for at
få deres ansatte uddannet af nogle
af branchens dygtigste svejsere med
bred erfaring fra jobs i såvel ind- som
udland.

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Karsten Olsen, A/S ESAB
Peter Villumsen, TechCorr Europe ApS
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, FORCE Technology
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2015

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

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 4

2. september

7. august

Svejse- og skæreudstyr

tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Nr. 5

27. oktober

22. september

Procesindustri – Fokus på
HI 2015 i Herning

Nr. 6

15. december

17. november

NDT
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Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
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Ny svejsespecialist til AGA
Hos AGA i Danmark siger de tak for
et godt og kompetent samarbejde til
Lars Hartvig, som går på pension den
1. september i år.
Den 1. juni har AGA som ny produktog svejsespecialist ansat Kaj Lind.

Kaj har mange års erfaring med sig
fra den danske jern- og metalindustri, herunder som produktchef hos
Migatronic, Oerlikon og Sanistål og
senest 6 år som Welding Specialist
hos Nordisk Svejse Kontrol.
KAJ Lind.

Ny 3 års garanti fra ESAB
ESAB oplyser, at de har introduceret
en ny 3 års garanti på manuelle
svejsestrømkilder, plasmaskæremaskiner og enheder til trådfremføring. De
nye garantibestemmelser gælder for

udstyr, der er er købt herhjemme og
i øvrigt på det europæiske marked
efter 1. januar 2015. Med andre ord
gælder garantien herefter fra købsdatoen og kræver ikke registrering eller

garantibeviser. Eneste der ifølge ESAB
behøves er oplysning om produktets
serienummer og et bevis for købet.

RED DOT til SMART EVO
fra YXLON København
SMART EVO er netop blevet præmieret med RED DOT prisen – og har
dermed høstet en anerkendelse i kategorien ”Bedste produktdesign 2015”.
Marketing Manager David Campos
fra YXLON København fortæller, at
der kun var 1,6% af alle de indstillede
konkurrerende produkter, som vandt
denne prestigefyldte anerkendelse.

Det betyder, at YXLON København
dermed er en af de designmæssigt
førende inden for denne gren af den
internationale industri. Og vi ser det
som en anerkendelse af vores bestræbelser for ikke alene at udvikle SMART
EVO som et funktionelt produkt, men
også at give det et ekstraordinært og
designmæssigt ”cool” udtryk.
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varemærker

Svejsning Service og reparation Lodning

Strategisk samarbejde med Lemvigh Müller A/S

Metallurgisk ekspertise sikrer optimalt svejseresultat
Böhler Welding:
• Mere end 2.000 produkter dækker alle gængse svejsemetoder for sammenføjning
• Unik produktportefølje
• Markedets mest kompetente teknikere og rådgivningsteam
UTP Maintenance:

Böhler
Maintenance | Fontargen
Brazingreparation, slitage og overfladebeskyttelse
• BredWelding
erfaring| UTP
og applikationsekspertise
indenfor
• Innovativ produktportefølje
• Øget komponentproduktivitet, -beskyttelse og -durabilitet

voestalpine Böhler Welding Nordic AB
Fontargen 2,
Brazing:
Modellvägen
SE-774 41 Avesta, Sweden
Over
T.• +46
22650
857års
00 erfaring med løsninger indenfor krævende lodningsopgaver
• welding.nordic@voestalpine.com
Proceserfaring baseret på gennemprøvede produkter og teknikker
E.

• Dybdegående know-how skaber tryghed og produktivitet

www.voestalpine.com/welding

For yderligere information kontakt Danmarks stærkeste svejsepartner
Lemvigh-Müller A/S. Svejsehotline 3695 5555

Forhandler:
Forhandler:

www.lemu.dk

tlf. 3695 5555

