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LEDER
Civilingeniør Niels Aage Giversen, tidligere bestyrelsesformand - og i dag æresmedlem i
Offshore Center Danmark.

Det ser sort ud for
”DET SORTE GULD”.
For tiden er der krise i dele af offshore
industrien. Nærmere bestemt hos en
række af de aktører, som beskæftiger
sig med olie og gas aktiviteterne i den
danske del af Nordsøen.
Modsat kører den del af branchen,
der beskæftiger sig med offshore
havmøller som hidtil på et særdeles
højt aktivitetsniveau.
Olieprisen er i løbet af de sidste
små 2 år styrtdykket fra omkring 110
dollar pr barrel til omkring 40 dollar
pr barrel. Der er med andre ord tale
om et fald i værdien til omkring 1/3
af det, man for et par år tilbage anså
for at være den rigtige pris. På det
tidspunkt kunne ingen forestille sig et
fald i olieprisen. Tværtimod blev der
kun gisnet om, hvor meget olieprisen
kunne forventes at stige.
Prisen har endda været nede under 30
dollar pr barrel. I skrivende stund har
den dog rettet sig noget og ligger tæt
på 50 dollar pr barrel.
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Det skal dog bemærkes, at olieprisen
altid har svinget meget. Tilbage i begyndelsen af 1980'erne var den således
helt nede omkring 10 dollar pr barrel.
Den nuværende lave oliepris gør naturligvis produktionen af olie og gas
fra Nordsøen til en dårlig forretning
for de olieselskaber, der har investeret
milliardbeløb i platforme, boringer
og rørledninger. For tiden tabes der
penge på produktionen. Virksomhederne må dog glæde sig over, at de
i en længere årrække har haft store
fortjenester i Nordsøen.
Men hvordan tegner fremtiden sig så
for olie og gas virksomhederne?
Ja på kort sigt er der sat voldsomme
besparelser i gang på vedligeholdelses- og driftsbudgetterne. Alene for
at holde produktionen kørende koster
det typisk i størrelsesordenen 5-7 milliarder kroner om året.
Ud over besparelserne på driften
betyder den lave oliepris også, at
alle nye projekter er sat i stå. Det kan

resultere i tab af arbejdspladser, lige
som besparelserne betyder lavere
priser til servicevirksomhederne og
dermed afskedigelser i branchen.
Oliens store betydning er
overset
Det har undret mig, at den almindelige
dansker, man træffer på gaden, er så
uvidende om oliens store betydning for
dansk økonomi.
Siden starten af olieproduktionen
fra DAN-feltet i 1972 er der tilflydt
statskassen over 400 milliarder kroner
i skatter og afgifter på nordsøolien
og gassen. I de senere år har beløbet
været oppe over 20 milliarder om året.
Ja i et enkelt år, i 2008, var det helt
oppe på 36,5 milliarder. Dertil kommer
tusindvis af arbejdspladser. Denne
del af offshore branchen beskæftiger
omkring 20 000 mennesker, hvoraf
de fleste tjener ganske pænt og derfor
bidrager til vor fælles husholdning med
høje skatter. Hvis vi forsigtigt anslår, at
den gennemsnitlige årsløn i branchen
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Forsiden:
Fotoet viser manuel måling for skinne
revner med ultralyd. Mere om, hvordan
Banedanmark bekæmper skinnerevner i
artiklen side 6.
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Svejsning
er 500 000 kroner, betyder det en
samlet lønindtægt på ikke mindre end
10 milliarder kroner. Og gætter vi
yderligere på, at den gennemsnitlige
skatteprocent er 40 %, så tilfalder der
statskassen mindst 4 milliarder kroner
om året i personlige skatter. Sammen
med olieselskabernes bidrag er det
altså så store beløb, at det påvirker
Danmarks økonomi meget positivt.
Fremtiden?
Hvis vi skal finde et lyspunkt i mørket
må det vel være, at folk med kendskab til vore reserver af olie og gas i
Nordsøen gætter på, at vi kun er nået
omkring halvvejs i olieeventyret. Der

er formentlig lige så megen olie og
gas tilbage, som den mængde, vi har
produceret de seneste 43 år. Derfor er
der helt sikkert også nok til, at produktionen kan holdes i gang i yderligere
43 år, hvis prisen igen stiger og produktionen kan være rentabel.
Denne optimisme bygger på kendskabet til de uudnyttede men sikre
ressourcer, og på, at vi ikke har fundet
den sidste olie endnu. Desuden forbedres teknologien konstant, så vi kan
udvinde en stadig større del af olien.
I øjeblikket er vurderingen, at vi kan
få fat i 27-28 % af olien nede under
havbunden. Der er altså stadig over

70 % tilbage. Man regner med, at
”indvindingsprocenten” på sigt kan
komme op i nærheden af 50%, så der
er et stort potentiale ude i Nordsøen,
som det for mig at se ville være dumt
ikke at gå efter. Blot en forbedring af
indvindingsgraden på 1 % er nok til
Danmarks forbrug i 2 år.
Dette ved Energiministeren godt.
Derfor bliver der arbejdet på at finde
en model for en ny beskatningsaftale i
Nordsøen, som kan gøre det attraktivt
igen for olieselskaberne at fortsætte
produktionen og investeringerne i nye
boringer og platforme.
Det har man allerede gjort i England
med det resultat, at Mærsk Olie og
Gas nu investerer i et nyt felt i den
engelske sektor. Det ville ikke være
sket med de danske rammevilkår, som
de ser ud nu.
Utopi at indstille produktionen
midlertidigt
Enkelte politikere har været ude
og sige, at vi da bare kan indstille
produktionen nu og så genoptage
den, når olieprisen igen er blevet høj.
For olien og gassen er jo dernede
stadigvæk.
Men det er utopisk. For man er nødt
til at holde produktionsanlægget i
gang og vedligeholde det. Ellers
forfalder det hurtigt under de barske
klimaforhold i Nordsøen. Produktionsanlægget vil ruste både udvendigt
og indvendigt, hvis det ikke kører og
vedligeholdes. Og i øvrigt har olieselskaberne brug for løbende indtægter
– alene til forrentning af den investerede kapital. Så man kan ikke holde
pause på Nordsøen.
En kritisk situation har Mærsk lige nu
på TYRA-feltet, hvor platformene synker
så meget, at det inden for få år vil
være farligt at være om bord. Derfor
skal platformene hæves, eller der skal
bygges nye platforme, hvis gasproduktionen skal kunne opretholdes i
fremtiden. TYRA er den centrale platform, hvor hele gasproduktionen bliver
samlet, inden gassen bliver ledt ind i
rørledningen til gasbehandlingsanlægget ved Nybro nord for Varde. Det
estimeres at ville koste ca. 30 milliarder
kroner. Det er derfor helt nødvendigt
med en ny beskatningsaftale - måske
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Svejsning
med bedre afskrivningsvilkår, hvis
vores gasforsyning skal køre videre.
Et kuriosum
Og det skulle den da gerne, mener
jeg. For vi er mere end selvforsynende
med olie og gas i Danmark i disse
år. Ja, hvis vi skulle prale lidt, så er
vi faktisk det eneste land i EU, som
eksporterer olie og gas nu - for Norge
er jo ikke med i EU.
Energistyrelsens prognose fra sidste år
viser, at vi formentlig vil være selvforsynende med gas indtil 2023 og med
olie indtil 2021. Eller endog så længe
som til 2035, hvis teknologiudviklingen gør gode fremskridt.
Herefter vil produktionen jo fortsætte
endnu mange år, blot med faldende
omfang, indtil vi må indstille produktionen fra Nordsøen - måske omkring
år 2060, hvor vi nok må erkende, at
så vil olieeventyret i Nordsøen være
endeligt forbi.
Men den tid den sorg. Og da vil
verden sikkert være omstillet til andre
energiformer - forhåbentlig til mere
grøn energi.
Dette til trods for, at forbruget af fossile brændstoffer i verden må forventes fortsat at stige flere årtier endnu.
Alene af den grund, at den 3. verden
forlanger at komme op på vores
levestandard og dermed også på den
vestlige verdens energiforbrug pr individ. Men det er en helt anden historie,
som vi kan tage en anden gang.
Af Niels Aage Giversen
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TIL KAMP MOD
SKINNEREVNER
Som jernbaneforvalter er en af de større
udfordringer udmattelsesrevner i skinner –
de såkaldte Rolling Contact Fatique revner.

Af Carsten Jørn Rasmussen, Banedanmark –
Teknisk Drift, Spor
Rolling Contact Fatique bliver typisk initieret fra
områder i overfladen af skinnen, hvor der er skinne/
hjul-kontakt, og som efter tusindvis af påvirkninger
fra togenes hjul langsomt vokser sig ned i skinnen.

Eksempel på
udmattelsesrevner
i skinner.

Selvom Banedanmark har en god og effektiv strategi
for præventiv slibning af skinner, hvor én passage
fjerner ca. 0,1 mm, så vil der altid være nogle strækninger, hvor dette ikke er tilstrækkeligt til at undgå
udmattelsesrevner i skinnerne.
Fræsning med et fræsetog kan fjerne små
revner
Et vigtigt led i Banedanmarks strategi for skinner
er, at man finder disse udmattelsesrevner på et så
tidligt stadie som muligt, da det giver mulighed for at
håndtere dem mere lønsomt og effektivt.
Eksempelvis kan små revner fjernes ved fræsning
med et fræsetog, der med en hastighed på op til 0,8
km/h bearbejder ca. 1,5 mm af skinnens overflade
pr. passage.
Hvis revnerne ikke findes på et tidligt stadie, er
konsekvensen typisk, at udveksling af større skinnestykker med revner bliver nødvendigt, hvilket er
forbundet med markant større omkostninger.
De større udmattelsesrevner er desuden forbundet
med væsentlige andre ulemper som: Støj fra slagpåvirkninger, dårlig kørekomfort, ødelagte omkringliggende spordele, risiko for skinnebrud og hastighedsnedsættelser m.m.
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Svejsning
NDT til at opdage fejl i skinner
på et tidligt tidspunkt

UT-måletog

Måling med ultralyd

Trin 1 består i at rekvirere en entreprenør med et UT-måletog, som kommer
til landet én gang om året – typisk i
marts – og måler på udvalgte strækninger. Den årlige UT-måling med tog
bliver udført på typisk 2.000 km spor
med ca. 40 km/timen, og arbejdet
varer ca. 12 dage.

Banedanmark har anvendt ultralyd
(UT) siden 1989 til at finde indre
revner og fejl i skinner. Hen over
årene er ultralydsmåling af skinner
blevet effektiviseret gennem udvikling
af metoder, procedurer og UT-udstyr.
Denne udvikling har resulteret i mere
pålidelige målinger og en mere effektiv detektering af fejlene i skinnerne.

Efter den årlige UT-måling med tog
modtager Banedanmark en liste med
steder, hvor måletoget har registeret
indikationer på fejl i skinner. Antallet
af indikationer i hele landet varierer
typisk mellem 2.500 og 3.500 steder
om året. En indikation på en fejl kan
være fra få millimeter til mere end 1
kilometer lang.

Den positive udvikling har dog også
givet anledning til udfordringer for
økonomi og ressourcer til at håndtere
de mange fejl, der er fundet over især
de sidste 2 år. Proceduren for ultralydsmåling på skinner er opdelt i tre trin.

Manuel verificering af UTtogets indikationer
Trin 2 er en manuel verificering af
UT-togets indikationer. Til dette har
Banedanmark tre UT-hold med hver
3-4 manuelle UT-operatører. I højsæ-

NDT bliver anvendt til at opdage fejl
i skinner på et tidligt tidspunkt - inden
de vokser sig store og kræver væsentlige omkostninger til reparationer eller
i værste fald skinnebrud.

Eksempel på initieret revne.

sonen for verificering bliver der desuden rekvireret private UT-målehold.
UT-holdene kører ud i løbet af foråret
og sommeren og måler manuelt med
håndholdte måledræsiner ved alle
UT-togets indikationer. Det er først, når
en fejl er registreret ved manuel UTmåling, at den bliver betragtet som en
reel fejl, der efterfølgende skal håndteres efter Banedanmarks forskrifter.

Spar tid og penge
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du får dit certifikat i indbakken.
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Svejsning

UT-måletog.

Manuel UT-måling med måledræsine.

Trin 3 er den konkrete håndtering af
de registrerede fejl. Mindre fejl bliver
håndteret ved løbende at gentage
målingerne for fejlene efter specifikke
regler, mens større fejl skal repareres.

ultralyd. Det medfører i nogle tilfælde,
at fejl i skinner først bliver opdaget på
et relativt sent tidspunkt, og derfor ofte
kun kan udbedres ved udskiftning af
skinnestykker omkring fejlstedet.

En reparation vil typisk kræve at skinnestykket med fejl bliver skåret ud og
at et nyt skinnestykke bliver svejst ind.
Arbejdet foregår om natten, og det
sker med anvendelse af aluminotermisk svejsning.

Måling med hvirvelstrøm
Inden for de seneste 8-10 år har man
imidlertid udviklet måleudstyr, der er
baseret på keramiske hoveder og hvirvelstrøms magneter til anvendelse på
kørekanten af jernbaneskinner. Med
hvirvelstrøms teknikken (eddy current)
kan vi måle fejl i området fra ca. 0,1
mm til ca. 3 mm dybde. Dette betyder,
at revner i skinner nu kan registreres
på et meget tidligere tidspunkt end førhen, hvor der alene har været anvendt
ultralyd.

Sen registrering af fejl
Ultralydsmåling er en effektiv metode til detektering af indre revner i
skinnen. Men metoden har også sine
begrænsninger. UT-udstyret, der anvendes på skinner, har en blind zone
på ca. 4 mm fra overfladen og ned i
skinnen, hvor fejl ikke kan registreres.
Dette betyder, at kun fejl, der er dybere
end 4 mm, kan registreres. Samtidig er
mange fejl placeret ude i siden af skinnen ved den afrundede kørekant, hvor
det heller ikke er muligt at måle med

De to NDT-metoder supplerer hinanden
fint, da de måler i hver sit dybde-område af skinnen.
Måling med hvirvelstrøm på skinner er
specielt udviklet til revner på kørekanten af skinnen, hvilket er revner, der
som regel har en nogenlunde konstant
vinkel på ca. 25 grader. Ved andre
typer fejl er udstyret derimod for
upræcist til at måle dybden af fejlene.
Men det giver dog stadig brugbare
indikationer.
På det UT-tog, der anvendes i Danmark, blev der i 2011 monteret hvirvelstrømsudstyr, således at entreprenøren
nu leverer målinger både med ultralyd
og med hvirvelstrøm. Desuden er der
parallelt hermed blevet udviklet manuelle hvirvelstrømsdræsiner.
Banedanmark købte i 2012 en sådan
manuel hvirvelstrømsdræsine, der i
fremtiden skal indgå i vedligeholdelsesproceduren for skinner.

Måling med manuel hvirvelstrømsdræsine.
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Effektiviseret
vedligeholdelse af skinner
Den samtidige udnyttelse af ultralydsmåling og hvirvelstrømsmåling har givet Banedanmark helt nye muligheder
for en mere præventiv vedligeholdelsespolitik, hvilket man har udnyttet de
seneste ca. 4 år. Specielt eddy current
målinger af revner på kørekanten af
skinnerne i kurver er blevet udnyttet til
efterfølgende at kunne fjerne denne
type fejl med fræsning. Dette har
en positiv indflydelse på så vigtige
områder som regularitet, økonomi og
ressourceforbrug.
I dag måler måletoget imidlertid ikke
med eddy current på toppen af skinnehovedet. Så denne type revner (såkaldte skinnepletter) er fortsat svære
at finde på et tidligt stadie. I tillæg til
dette er udfordringer og omkostninger
på grund af udmattelsesrevner på
toppen af skinnerne steget voldsomt
over de sidste ca. 4 - 6 år - ikke kun i
Danmark, men også generelt i resten
af Europa.
Dette skyldes til dels en kraftig effektivisering af ultralydsmålemetoderne
(hvilket jo er godt, så fejl kan findes
og fjernes, og så kvalitetsniveauet af
skinnerne øges). Men desværre har
udviklingen over de sidste 15-20 år
mod anvendelsen af stadig hårdere og
mere slidstærke skinnestål kombineret
med udvikling af grovere og slidstærke
slibesten til skinneslibning haft nogle
uheldige metallurgiske konsekvenser.
Men dette er en helt anden historie.
Det skal dog her nævnes, at vi
herhjemme, gennem et samarbejde
mellem Banedanmark, FORCE Technology og DTU er nået meget langt
i forståelsen af og løsning på disse
metallurgiske udfordringer.

Svejsning

Vi er eksperter i følgende områder:

Elevatorer – Lifte – Hejs – Trykbeholdere – Rørsystemer – Kraner
Vindmølleinspektion – Dampkedler – Certificering ISO 9001, ISO3834 & EN 1090
Kvalitetssystemer – Svejsning – Undervisning – Egenkontrol – Kedelpasser
Konstruktionsgodkendelse af alt Indenfor PED- ADR. – Off Shore
Undersøgelse af beton/broer – vandanalyser
Vi foretager endvidere:
• Alle former for NDT undersøgelser: Ultralyd, røntgenkontrol, magnetprøvning,
penetrant, visuel kontrol m.v.
• Udarbejdelse af specifikationer for svejsning
Svejseprocedureprøvning iht. EN 15614-1, MOTS 12, NORSOK M601, 101 m.fl.,
WPS, Certificering af svejsere iht. Svejsenormer ISO 9606-1 og tyske normer AD 2000,
svejseteknologi, svejserobotter, optimering og certificering samt svejseteknisk tilsyn.
• Skade og havarianalyser, tilstandsvurdering, levetidsberegning og levetidsforlængelse.
Vi er Notified body no. 1727 inden for elevatorer og trykbærende anlæg m.m.
• Godkendelse af ledelsessystemer i ISO 9001 svejseværksteder ISO 3834 og godkendelse af
EN 1090 inden for stålkonstruktioner

Vi har afdelinger i Danmark,
Sverige, Norge, Finland,
Letland Litauen, Estland - og
har opgaver for vore kunder i
hele verden.
P.T. har vi arbejdsopgaver
i Tyskland, Frankrig, Polen,
Rusland, Rumænien, Ungarn,
Portugal, Spanien og Kina.

Inspecta Danmark A/S - Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel
Tlf. 70 22 97 70 - fax 75 28 79 04
Mail: info@inspecta.dk - www.inspecta.dk - www.jebru.dk

Teknologisk Institutt (Norge) gennemfører årligt over 50 kurser innen svejseteknologi ved vores kursuscenter i Stavanger.

NU FÅR DU FULD IWS-UDDANNELSE ...
Vi nordmænd har i årtier sagt, at det er dejligt at være norsk i Danmark. Direkte flyvning fra Esbjerg
og København og en lav norsk kronekursus giver dig en meget god grund til at være dansk i Norge.
Opstart: 5. september ▪ Sted: Stavanger

... for næsten halv pris!
Tilmelding og mere information findes på vores hjemmeside.
Eller kontakt vores kursussekretær:
Sidsel Simensen, e-mail: Sidsel.Simensen@ti.no

tlf.: +479982 90 340

Svejsning

TERMISKE OVERFLADEPROCESSER
ØGER ”OPPE TID” OG REDUCERER
OMKOSTNINGERNE
Forlæng komponentlevetiden ved forebyggende behandling eller ved reparation og vedligehold.
Af Peter Tommy Nielsen,
Projektleder, svejseteknisk
innovation, FORCE Technology
Produktion medfører slid og korrosion.
Læg dertil, at der kan forekomme
egentlige nedbrud i et produktionsapparat. Det er et velkendt og vedvarende problem, hvorfor man søger
altid at være lidt på forkant. Imidlertid
kan der være en betydelig økonomisk
gevinst i form af genanvendelse af
slidte komponenter eller forbyggende
behandling.
Konkret vurderes de specifikke driftsomstændigheder, således at f.eks.
miljø, medier og kontaktmaterialer
bliver belyst. Man opnår derved en
forståelse for et reelt behov for en
funktionsoptimering, som oftest kun
er nødvendig at udføre lokalt. Det
får en direkte konsekvens på bundlinjen. Produktionsapparatet kan for
det første producere i længere tid før
service er nødvendig. For det andet
ligger der også en betydelig gevinst i
at reparere en slidt eller defekt komponent fremfor en fuld udskiftning.

Fordampning
Vådkemi

Sådan kan det gøres!
Der findes et væld af forskellige
overfladeteknikker, som bliver anvendt
meget bredt i industrien. Som det
fremgår nedenfor, så er der et vist
overlap mellem de forskellige tilgange. Men grundlæggende er de
vidt forskellige, lige som de hver især
har deres styrker og svagheder. Der
fokuseres her på termisk sprøjtning.

Stor diversitet i brugen af
termisk sprøjtning
Der findes i dag hundredvis af veldokumenterede materialer med henblik
på specifik anvendelse i en given
produktion eller til reparationsformål.
Selve anvendelsen spænder ganske
vidt, lige fra korrosion beskyttelse på
offshore strukturer til varmeresistente
overflader i jetmotorer.

Termisk sprøjtning er en betegnelse,
som dækker over en overordnet påsprøjtningsteknik, hvor det påsprøjtede materiale med en lige akkurat
tilstrækkelig temperatur og hastighed, i splitsekundet før det rammer
arbejdsemnet, danner en belægning.
Denne belægning kan bestå af stort
set alle tænkelige materialer, som i
princippet kan påsprøjtes alle typer
materialer. Det giver samlet set en
uhyre stor frihedsgrad, hvor man
uden besvær kan benytte alt lige fra
plastmaterialer til de mest genstridige keramiske materialer. Det eneste
krav til arbejdsemnet er i midlertid
tilgængeligheden. Man skal kunne
komme til, i og med at det er en ”line
of sight” proces.

Diversiteten i brugen af termisk
sprøjtning hænger sammen med en
stor fleksibilitet, som blandt andet
ses ved den udstyrsmæssige simple
proces, flammesprøjtning. Processen
benyttes alle steder i verden, hvilket
gør den særligt attraktiv, da den
dermed også sikrer tilgængelighed
for overfladebehandling. Et eksempel
på dette er en kritisk komponent i
forbindelse med offshore olieboring.
Denne komponent bliver udsat for
svær korrosion, slid og sandsynligvis
store mekaniske belastninger lokalt i
et koblingsområde. Løsningen er at
forstærke det lokale koblingsområde
med en termisk sprøjtet legering, som
modvirker førnævnte nedbrydningsfaktorer. Der benyttes i dette tilfælde
en nikkel baseret belægning, som
ydermere bliver flamme fuset med
henblik på at maksimere vedhæftning og minimere porøsiteter. Emnet
her, er brugt og slidt. Men efter overfladebehandling vil det være ligeså
funktionseffektivt som et nyt – dog
med den forskel, at fremstillingsprisen er blot en brøkdel.

Termisk
Sprøjtning

Påsvejsning

Figur 1: Overfladeteknikker kan groft inddeles i 3 hovedgrupper med forskellig tilgang,
kompleksitet og formåen.
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En flamme fusing er en metallurgisk
voldsom behandling, som i nogen
tilfælde medfører efterfølgende
varmebehandling. Årsagen er, at
fusingen foregår ved en temperatur
på ca. 1050 ˚C, hvor en stor del af
varmen afsættes direkte i emnet. Selve

Svejsning

En kritisk komponent i forbindelse med offshore olieboring. Man hårdpålægger ved hjælp af flammesprøjtning efterfulgt af flamme fusing.

påsprøtningen giver typisk ikke højere
temperaturer end max 150 ˚C.
Hvis der er risiko for deformationer
eller efterfølgende varmebehandling
ikke er mulig, så kan der benyttes
laser teknologi til at udføre selve
fuseprocessen. Laseren vil give et

lokalt velkontrolleret varmeinput i selve
emnet, således at den varmepåvirkede
zone er i størrelsesorden et par millimeter. (Se også følgende illustration).

ventilspindler mv. Men processen udføres også på hele komponenter, hvor
metallurgisk binding og kombination
af materialeegenskaber ønskes.

Laser fusing processen benyttes i vid
udstrækning i forbindelse med blandt
andet reparation af lokalt slidte aksler,

Ekstremt belastede maskinkompotenter med hensyn til slid og korrosion,
kan man typisk designe, med øje for

TornboSvejs er dansk importør af orbitaludstyr fra franske Axxair
• Automation til meget konkurrencedygtige priser

• Enkel og intuitiv betjening

• Én maskine – 3 processer

• Svejsning med åben eller lukket svejsehoved

• Skæring fra Ø 5 – 1100 mm.

• Montagesvejsning op til Ø 220 mm.

• Skærpning op til 12,7 mm. gods

• Rustfrie kæber og matricer som standard

For yderligere information se vores hjemmeside.
Ring for en uforpligtende snak, eller aftale om demo hos jer, eller på vores adresse i Esbjerg.
Lindholmvej 18b
6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 8440

www.tornbosvejs.dk

Forhandling af alt i udstyr
til svejsning og skæring

Svejsning

Plasma
sprøjtning

Laser
fusing

Til venstre ses en plasma sprøjtet belægning bestående af en modificeret Stellite 6. Til højre er belægningen udsat for laser fusing. Dette
resulterer i en skarp overgangszone og en markant reduktion af porøsiteter.

anvendelsen ved at optimere overfladen helt eller delvist. Ofte er belastningen og årsagen til nedbrud lokalt,
hvorfor en lokal overflade optimering
er tilstrækkelig. Et eksempel på dette
er aksler, som er i kontakt med en
læbepakning. Dvs. der vil også være
et medie tilstede, som kan virke korrosivt. Her kan man løse problemet
eller udskyde serviceintervallet ved
at påføre en særlig materialesam-

mensætning ved hjælp af atmosfærisk
plasma sprøjtning, hvor hovedbestanddelen er kromoxid. Kromoxiden
udmærker sig ved at være hård,
ekstremt slidbestandig og ved at have
glimrende resistente egenskaber over
for korrosion. Korrosionsegenskaberne
styrkes yderligere, hvis man forsegler
belægningen med et funktionstilpasset
præparat, som trænger poredybt. (Se
illustrationen i ovenfor).

Plasma påsprøjtet kromoxid udviser
overlegne slid- og korrosionsegenskaber sammenlignet med tråd laser claddet Stellite 6 og AISI 316L som testreference. Testen er udført i samarbejde
med DTU i en speciel testopstilling.
God økonomi i at renovere
Det kan være økonomisk attraktivt at
renovere dele frem for at erstatte dem
med nye. Termisk sprøjtning kan blandt

Svejsning
komponenter. Og der er uden tvivl en
rigtig god økonomi i denne tilgang,
da man sparer fremstillings- og
materialeomkostningen på substratet,
når man reparerer delen frem for at
erstatte den.

termisk sprøjtning og laser cladding
processer. Og her ser vi ofte komponenter, som er lokalt slidt. Komponenten som sådan fejler ikke noget. Men
det er typisk en lokal defekt på emnet
eller på belægningen, som er årsag
til, at funktionen ikke kan opretholdes.

andet bidrage hertil. Der er typisk ikke
tale om et længere udviklingsforløb, da
anvendelsen af overfladeteknologi er
veldokumenteret i forhold til applikationer, materialer og ikke mindst den mest
hensigtsmæssige påføringsmetode.
FORCE Technology, som har et
avanceret overfladecenter undervejs,
beskæftiger sig blandt andet med

Gasleverandøren til alle dine behov
Med den rette fremgangsmåde er
det helt uproblematisk at renovere

Målt korrosionsstrøm under slidpåvirkning

Kromoxid

Stellite 6

AISI 316L

Plasma påsprøjtet kromoxid udviser
overlegne slid- og korrosionsegenskaber
sammenlignet med tråd laser claddet
Stellite 6 og AISI 316L som testreference.
Testen er udført i samarbejde med DTU i
en speciel testopstilling.
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Svejsning

KRAV TIL SVEJSEARBEJDE I
FOOD/PHARMA INDUSTRI
Svejsefejl ses desværre ikke sjældent
i såvel opbygning af rørsystemer
som i leverancer af maskinudstyr.
Fejlene i rørsystemer er hovedsagelig
misfarvninger, og de udgør typisk
mere end 90 % af svejsefejlene.

Af Erik-Ole Jensen, Teknisk
Konsulent, Ingeniør, BSc,
Damstahl A/S
Min erfaring er, at mange af de
svejsefejl, man finder i rørsystemer, hovedsageligt er misfarvninger. De kan
være opstået som følge af for dårlig
baggas dækning, rodfejl, forårsaget
af variationer i svejsehastigheden,
ophæftning uden baggas dækning,
og for tidlig stop ved færdigsvejsning.
Hvis svejserne lever op til de krav, som
bliver stillet, ville fejlprocenten kunne
være meget lav. Desværre ser man
ofte, at svejseren ikke selv får udleveret de til opgaven stillede svejsekrav. Når jeg som inspektør spørger
ind til, hvilke krav, svejseren svejser
efter – så ved han det ikke, og han
er ikke blevet informeret om kravene.
Han udfører svejsningerne, som han
”plejer”. Når man spørger leverandøren af svejsearbejdet, så er svaret, at
kravene ligger hjemme på kontoret,
og at de aldrig har været forevist svejserne. Derfor vil det være en god idé
for ”køberen” af et nyt anlæg at bede
om dokumentation for, at svejserne er
instrueret i de gældende krav.
Jeg har udført endoskopikontrol på
anlægsopbygning af rørsystemer
i mere end 20 år, og kvaliteten af
svejsearbejdet har gennem tiden forbedret sig noget. Dog er fejlprocenten
stadig for høj.
For 20 år siden ville resultatet af
inspektioner på 10 forskellige sites

14

være, at der på 3 af 10 sites var
mere end 40% af de inspicerede
svejsninger, som var fejlbehæftet, og
kun 3 af de inspicerede sites havde
under 5% fejl.
For 5 år siden ville resultatet være, at
3 af 10 inspicerede sites ville have
mere end 30% fejl, og 4 af de 10
sites ville have under 5% fejl.
De senere år er der kommet mange
udenlandske svejsere på opgaverne.
Og en generel konklusion fra min
side er, at det ikke altid er gavnligt for
kvaliteten. Der er ganske enkelt en del
af de udenlandske svejsere, som ikke
lever op til kvalitetskravene, og jeg
har hos nogle oplevet, at der var en
manglende vilje til at sikre en god kvalitet. Når det er sagt, så vil jeg også
pointere, at der bestemt er nogle af
de udenlandske svejsere, der har god
styr på deres svejsekvalitet, og som
har viljen til at leve op til kravene.

Ophæftning uden baggas giver
misfarvninger, som ikke kan fjernes ved
svejsning. Samtidig er der risiko for små
huller i svejseroden.

Hyppig inspektion er
befordrende for kvaliteten
Viljen til at leve op til svejsekravene er
stigende ved hyppig inspektion. Og erfaringsmæssigt er det befordrende for
kvaliteten, hvis man løbende inspicerer
anlægget under opbygning, således at
det er synligt, at man kommer regelmæssigt og inspicerer svejsninger.
Hvis man ønsker et anlæg med mindst
mulig fejl, så skal man være opmærksom på at stille følgende krav:
Krav til svejseren:
• Svejseren skal have et gyldigt
svejsecertifikat.
• Svejseren skal, med spejl, selv
inspicere så mange som muligt, af
de svejsninger han har udført, det er
hans feed back på at han er på rette
niveau. Det betyder også, at hvis der
findes gentagne svejsefejl (misfarvning eller rodfejl), som svejseren selv
kunne have fundet med inspektionsspejl, kan det være bortvisningsgrund.

En misfarvet svejsning, hvor det ses, at den
blanke side er meget mere misfarvet end
det bejdsede rør.

Svejsning
• Svejseren skal have den nødvendige viden omkring rustfrit stål,
således at han ikke ved udførelsen
af svejsearbejdet skader det rustfrie
stål. Det kan for eksempel være
manglende rengøring for olie og
fedt i svejsezonen, eller at udføre
svejsearbejde, hvor der er plastfolie
i svejsezonen.
Krav til arbejdets udførelse
(svejsekrav):
Der skal være udfærdiget nogle svejsekrav til det job, som skal udføres.
Svejsekravene skal beskrive kvalitetskravene til svejsningerne, således at
der er enighed om, hvilke kvalitetsparametre der er gældende. Typisk skal
svejsningerne overholde kravene i
DS/EN ISO 5817 niveau b, når det er
til food/pharma. Derudover skal der
være en baggasdækning der sikrer,
at misfarvningen ikke overstiger det i
Force Technology`s ”Referenceatlas”
niveau C, angivne farveniveau. Er

der mere misfarvning end niveau C,
opfylder svejsningen ikke kravene.
Inden for pharma kan der i visse tilfælde være skærpede krav, som siger,
at misfarvningen ikke må overstige
niveau B.
Det er nødvendigt at svejsekravene er
specifikke med henvisning til de nødvendige normer og standarder, der er
relevante for opgaven, som skal løses.

Endoskopikontrol. Der ses to pæne
svejsninger. Men de er svejst med for
dårlig baggasdækning.

Krav til inspektion
Bygherren fastsætter procedurer for
kontrol og inspektion af det færdige
anlæg/delanlæg. Hvis leverancen ikke
overholder de specificerede kvalitetskrav, skal inspektionen intensiveres
udover det fastlagte. Alle fundne fejl
skal naturligvis udbedres.
Det er godt for alle parter at have
inspektionskravene skrevet ind i kontrakten med leverandøren.

Endnu en svejsning, som er udført med for
dårlig baggasdækning. Dertil kommer en
rodfejl, så svejsningen skulle kasseres.

ULTIMA
TIG
NEUTRIX

ULTIMA
TIG CUT
NYHED
AutoGrind

Danske Wolframslibere
i verdensklasse!
- præcise, sikre og miljøvenlige
Om det er Formel 1 biler, flymotorer, vandpumper,
røntgenrør eller udstødningssystemer til
luksusbiler der skal TIG svejses, så bruges der
Neutrix og Ultima-Tig slibere fra Danmark.

Inelco Grinders A/S
Industrivej 3 · DK-9690 Fjerritslev
Tel. +45 96 50 62 33
info@inelco-grinders.com
www.inelco-grinders.com
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Svejsning
Følgende til inspiration:
• Efter færdigsvejsning skal svejseren selv foretage visuel kontrol af
svejsningerne både udvendigt og
indvendigt alle de steder, hvor
dette er muligt. Derfor skal en
svejser som minimum have et inspektionsspejl og en kraftig lygte
for at kunne inspicere så mange
svejsninger som muligt.
• 5% af alle rørsvejsninger skal
endoskoperes. De endoskoperede
svejsninger skal efterfølgende
kunne identificeres hver for sig,
ligesom endoskoperingen skal
optages på video, hvoraf ”køber”
eller dennes stedfortræder får en
kopi.
• Omkostningerne til de ovennævnte endoskoperinger, videooptagelser m.v. foretaget af leverandøren, dækkes af leverandøren
selv. Omkostninger foretaget som
kontrolprøvninger af ”køber”,
dækkes af ”køber” selv.
• De udvalgte svejsninger, som
endoskoperes, skal vise et repræsentativt udvalg af de involverede
svejsere.
• Der kan spares mange ærgrelser
og penge ved, at montagelederen dagligt stikprøvevis kontrollerer det udførte arbejde. Det er
muligvis menneskeligt at fejle.
Men at gentage de samme fejl
gang på gang er decideret tåbeligt. Ved at fange fejlene så tidligt
som muligt i entreprisen, får man
den bedst mulige sikkerhed mod
gentagelser.
• Omkostningerne til den af bygherren fastsatte procedure for kontrol
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og inspektion afholdes normalt
af bygherren, forudsat at der ikke
findes fejl. Såfremt der findes
fejl, betaler anlægsleverandøren
for udbedring af fundne fejl.
Dersom der findes mere end 5 %
fejl, betaler anlægsleverandøren
for omkostningerne til såvel den
indledende kontrol som den intensiverede kontrol.
Ved konstatering af fejl blandt
de første 5 %, skal der tillige
foretages yderligere endoskoperingskontrol på 5 % af de øvrige
svejsninger.
Bygherre eller dennes rådgiver/
stedfortræder skal have ret til at
udpege op til 40 % af de svejsninger, som skal endoskoperes.
Ved kontrol af svejsninger må der
ikke være tegn på anløbninger
og svejsesprøjt.
Såfremt der findes gentagne
svejsninger, som er mere misfarvede (anløbne) end de stillede
krav, og som svejseren selv har
kunnet inspicere med spejl og
lygte, bør man overveje at bede
svejseren forlade siten. Dette bør
stå i kontrakten.
Svejsesømmenes konkavitet/konveksitet skal overholde kravene i
DS/EN ISO 5817 niveau b.
Anløbninger på ydersiden af
rørsvejsninger (dvs. ikke fødevarekontakt) kan afsyres udvendig
med bejdsepasta. Alternativt
kan anløbningerne fjernes ved
slibning/polering.
Ved senere indvendig inspektion
af røranlæg foretages kontrollen
ved endoskopi.

•

•

Ved konstatering af fejl skal der
foretages en udvidet endoskoperingskontrol på 10 af de af
den pågældende svejsers senest
udførte svejsninger. Såfremt der
findes yderligere fejl på pågældende svejser, skal denne have
fornyet sit certifikat. Før svejseren
igen må udføre svejsninger på
installationer, skal denne under
opsyn udføre 3 fejlfrie svejsninger
på opstillinger, der er udpeget
af ”køber” eller dennes stedfortræder.
Leverandøren inspicerer og godkender selv de endoskoperede
svejsninger. Bygherre (”køber”)
eller dennes rådgiver/stedfortræder har indsigelsesret indenfor 14
dage fra modtagelse af videoen.
I tvivlstilfælde vil en uvildig
instans blive valgt som ”dommer”.
Den ikke rethavende part skal
dække omkostningerne til den
”uvildige instans”.

Eksempler på mere udførlige krav kan
findes i bogen ”Rustfrit stål til hygiej
nisk udstyr i food/pharma”, Kapitel
7. Bogen er af Claus Qvist Jessen og
Erik-Ole Jensen, Damstahl A/S.

Svejsning

SERVICEEFTERSYN AF
GAMMEL AFRIKANSK STÅLBRO
Den nærmest ikoniske Victoria Falls
Bridge åbnede i år 1905. Den blev
bygget ud fra en vision om at binde
Afrika sammen med en jernbane fra
Cape Town til Cairo. Victoria Falls
Bridge har et spænd på 156 meter
over en 120 meter dyb slugt, hvor
Zambezi-floden udgør grænsen mellem Zambia og Zimbabwe.
Stålbroen er designet og konstrueret
af engelske ingeniører. Og selvom
der er tale om forbilledligt håndværk,
så har den dog brug for jævnlige
serviceeftersyn, siger chefkonsulent
Bjørn Nordgaard Lassen fra Rambølls
afdeling for Bro- og tunnelvedligehold.
Med finansiering fra Verdensbanken
stod Rambøll for et 100-års eftersyn i

2005. Ved denne lejlighed blev broen
gennemregnet med moderne metoder
og grundigt gået efter i alle detaljer.
I betragtning af broens høje alder og
det fugtige klima lige neden for det
store vandfald, er tilstanden imponerende, og bæreevnen er generelt i
orden. Ved den daværende gennemgang foreslog virksomheden nogle
begrænsede renovationsopgaver, der
kunne forlænge broens levetid med
yderligere 100 år. Samtidig lød deres
anbefaling på, at der blev fulgt op
med regelmæssige eftersyn, så man
ville kunne opdage eventuel begyndende nedbrydning i tide.
Nu har broens ejere udbudt et fornyet
eftersyn og udarbejdelse af et projekt
for de nødvendige reparationer i in-

Victoria Falls Bridge fra 1905 skal have
serviceeftersyn og levetidsforlængelse.

ternational konkurrence. Og opgaven
er også denne gang tilfaldet Rambøll,
som drager nytte af beregningsmodellen og eftersynsdata fra gennemgangen i 2005. - Vi har vores erfaring
fra adskillige ældre broer, herunder
blandt andet Storstrømsbroen og den
gamle Lillebæltsbro, påpeger Bjørn
Nordgaard Lassen.

Svejsning

OPERATIONS AND
MAINTENANCE IN THE
OFFSHORE WIND SECTOR
Current Landscape and Future
Directions for Operations and
Maintenance Services
WP Manager Kalle A.
Piirainen, D.Sc. Assistant
Professor, Technology and
Innovation Management, DTU
Offshore wind is growing fast in Europe
and especially around the North Sea.
The development of the industry is
driven by the push for more renewable
energy generation capacity. However,
Offshore Wind is not without challenges
and one of the key focus areas in the
industry is lowering the life-time cost of
wind farms. There is a wide industry
consensus that the offshore wind industry needs to work towards lower Levelized Cost of Energy, and by extension
lower life-cycle cost, to remain attractive
and competitive option in the energy
mix. Here Offshore Wind Services
(OWS) play a key role. OWS are the
services that are needed to install, operate and maintain and decommission or
repower an offshore wind farm through
its life cycle. In other words OWS comprises is the Balance of Plant services as
well as Operations and Maintenance
of the offshore wind turbines and other
equipment of the farm.

The European Clusters for Offshore
Wind Servicing (ECOWindS, 20122015) was a project funded by the
European 7th Framework Programme
for Research and Innovation. The
project focused on the OWS, with the
aim to analyse the present state of the
industry around the North Sea and
offer directions for the future. One of
the key outcomes is a Joint Action Plan
(OWS) which offers an industry wide
agenda for OWS-related innovation
especially on optimizing costs.
The OWS industry is still in its infancy
or the phase of emergence in most
countries. However, due to the ever
increasing offshore wind capacity,
OWS is growing in significance and
volume. The following table presents
an estimate of OWS spending and
market size between 2015-2020,
based on an analysis of current published estimates of capacity growth
and OWS spending for a generic profile current generation offshore wind
farm (Cronin 2015). If the installed capacity continues to grow at projected
rate following the European SET-Plan
and national strategies, OWS will
be a major industry branch by 2020
requiring investment of €3,200M in
installation and O&M. According to

New capacity to be installed 2015-2010 (EWEA/Navigant)

the estimate, direct spending on OWS
is 0.120 MEUR per year per MW of
nameplate capacity. During installation phase, the cost is 0.74 MEUR/
MW of installed nameplate capacity. This amounts, as discussed in the
introduction to an approximately 1.3
Bn. EUR/year industry in 2020.
Cost drivers and Challenges for
Offshore Wind Service Industry
We can break down the challenges
for OWS to technical and organizational/business, which have some
overlap. The OWS can further be
divided into two main phases, installation and operation. The major technical challenges tend to revolve around
lack of technical standards relating
to key interfaces of components both
in the installation phase and during
operation. These interfaces include
non-standard technical interfaces
between the major componentry, but
also non-standard tower access solutions, boat landings and helipads to
name concrete examples. The flipside
of the technical coin is technical and
other standards that relate to humans
interacting with the componentry.
Presently, for example, O&M workers
have to be trained and certified for
each technical platform separately.
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Total capital spend on offshore projects 2015-2020

69 000

M€

Total capital spend on installation phases 2015-2020

14 000

M€

Total annual spend on O&M in 2020

1995

M€/yr

Potential spending on service providers, installation 2015-2020

1900

M€/yr

Potential spend on service providers, O&M in 2020

1300

M€/yr

Table 1: Market size estimate for Offshore Wind Services 2015-2020
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Often also multiple overlapping if not
interchangeable Occupational Health
and Safety (OH&S, often related to
Health, Safety, Environmental and
Quality – HSEQ – policies) training
and certifications are required for
crews working on same equipment in
different jurisdictions.
Two intertwined underlying challenges
that exacerbate these issues are complexity of projects in terms engineering and delivery in complex value
network and a lack of communication
both horizontally and vertically in the
value network between suppliers, original equipment manufacturers (OEMs),
service providers, contractors,
developers and operators. Complexity
and poor communication in turn have
their own effect to resource congestions and bottlenecks in delivery, both
in terms of availability of adequately
specified equipment, ports and vessels
as well as skilled and qualified labor.

Level/Phase

Installation

Operation

Depth and distance raise OWS cost and make installation
more sensitive to weather windows.
(Depth affects cost of foundation and installation in
particular, distance affects both installation and operation)
Technical
Non-standard electromechanical interfaces

Non-technical

Planning, zoning and
permitting delays; grid
connections and associated
project management cost
overruns
Dock and port availability

Non-standard interfaces
such as boat landings and
helipads
Reliability of some key
components (depending
on original equipment
manufacturer)

Need for overlapping
separate technical and safety
training and certifications

Availability of vessels;
competition with oil&gas
industry over the resources
Table 8 Challenges for OWS to technical and organizational/business

FÅ OPTIMAL SIKKERHED MED VERDENS MEST
AVANCEREDE TANKINSPEKTION

Nu kan du få hele TechCorr Europe’s globale ekspertise her i Danmark. Som en betroet og førende virksomhed indenfor
inspektionsydelser, er vi klar til at tilbyde dig både almindelig og avanceret NDT.
Vi er akkrediteret iht. DS/EN ISO 17025, akkreditering nr. 566. Vi kan udføre NDT på alle stålkonstruktioner efter eks. DS/EN ISO
1090-2 og PED systemer.
Vores serviceområder er:
Tank inspektion
NDT (non-destructive testing)
Avanceret NDT

QA/QC service
Svejserådgivning
Bygherretilsyn/Svejseteknisk tilsyn

NDT Kurser
3D Scanning & AMETank
Rørinspektion

Har du yderligere spørgsmål til vores services, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.
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Svejsning
Future Directions
– Joint Action Plan
The Joint Action Plan (JAP) is an
international roadmap for research,
development, and innovation (RDI) for
the OWS industry. The vision associated with the JAP is that by 2020
OWS is a recognized industry with
strong networks around the Globe
and especially the North Sea. By
that time, the installed offshore wind
capacity has multiplied, and as a consequence of the industrialisation and
purposeful RDI and standardization
efforts, the key components have been
standardised to an extent that enables
smooth installation, interoperability
between components, and efficient
O&M services.
Central to this progress are strong networks and confidential relationships
along the value chain that enable optimizing the delivery of value through
the whole life cycle of the wind farm
from the factory door to end of life.
These networks involve the key stakeholders from operators and developers to turbine and grid component
manufacturers, load handling and
hauling enterprises who handle the
components, to the offshore service
enterprises who install and maintain
the farms when installed. Within the
network everyone knows their added
value and receives relevant information that enables them to continue to
deliver value to the farm.

Work stream 4
Skills and
Qualification

This Joint Action Plan itself is a
portfolio that comprises 8 proposed

The central storyline of the JAP is that
through development of inter-regional
interconnections, the OWS enterprises
gain complementary capabilities and
are able to deliver new and improved
services for the operators. At the
same time, the networking that creates closer business relations enables
quicker and more candid feedback
within the entire offshore wind ecosystem that enables standardization of
components, processes and practices,
which lays foundations for the continuous improvement of the OWS service
delivery. These relations are the
foundation on which the mission-oriented research development program,
development of skills and qualification
programs and drive for OWS specific
standards build on.

industry driven by the overall growth
of renewables. However, to develop
Offshore Wind into its full potential,
action will be needed to reach an economically sound basis and competitive Levelized Cost of Energy. Here
innovation related to specifically to
OWS can play a key role in reaching
the goals, and as illustrated there is
scope for innovation related to technical aspects of OWS, business models,
and related standards.
If you would like to know
more: ECOWindS website
http://www.ecowinds.eu and
DTU Orbit publication repository
http://orbit.dtu.dk

In summary, OWS plays a key role
in sustainability of Offshore Wind
as a whole. OWS is also a growing

5. Develop OWS specific skills and training programs across regions

Skills and
Qualifications

8. Drive regulatory harmonization on Occupational
Health & Safety

Work stream 3
Harmonisation
and
standardisation
Work stream 1 Work stream 2
RDI
Communication
and Coordination

actions, which can be divided into
four parallel work streams - ‘coordination actions’, ‘research, development
and innovation’, ‘harmonisation and
standardisation’, and ‘skills and qualifications’ - which are support each
other (see figure below). The action
themselves can be viewed as projects or programmes that make up a
portfolio of OWS development. Each
of the four work streams contributes
to one or more sub goals set for the
JAP, which together take OWS and
offshore wind closer to the overall
target of lowering the levelised cost of
energy (LCoE) 40% by 2020.

Standardisation
and industrialisation

4. Drive for international OWS specific standards

7. Establish OWS Specific Test Sites and Research Infrastructure
3. Develop OWS specific mission-oriented research, development and innovation program
2. Develop a value proposition for OWS as an industry in
itself

6. Develop an OWS Industry Database

1. Establish a long lasting joint initiative for knowledge sharing and innovation between regions
Less than 3 years

3-6 years

Goal-driven RDI;
Infrastructure

Collaboration, knowledge exchange,
and leveraging existing O&M data;
Political Support and Industry
Regulation,

More than 6 years

Figure 1: Overview to the updated Joint Action Plan. Work streams on the different levels are named on the left, and the associated goals
are on the right.
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STEMNING OG FAGLIGHED
I TOP PÅ SVEJSE- OG NDT
SEMINARET 20. – 21. MAJ
Det netop overståede svejseog NDT seminar på Hotel
Koldingfjord levede op til
forventningerne. Her var
pæn deltagertilslutning, og
begge dage var præget af
stort fagligt engagement fra
oplægsholdere og tilhørere.
Svejsning af udstyr til Food/Pharma
og de høje krav, der er forbundet
hermed som følge af skrappe krav
til hygiejnen, var et af de mange
aktuelle emner, der blev behandlet.
Her var indlæg af Erik-Ole Jensen fra
Damstahl, lige som Anette Baltzer fra
FORCE Technology havde et meget
tankevækkende indlæg om hygiejne og de faktorer, man skal være
opmærksom på ved opsvejst udstyr til
levnedsmiddelindustrien.

Solskin kan man altid
finde! Også her på
terrassen ud til fjorden
, hvor der var rig
lejlighed til at sludre me
d bekendte og
fagfæller på kryds og
tværs.

der dagen
Den 20. maj var
tivitet i den
ak
lig
liv
em
igenn
or en række
hv
l,
sa
tilstødende
af NDT udstyr og
førende udbydere
llede.
NDT service udsti
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Martin Gryl fra TechCorr fortalte om
deres resultater med 3D-scanning af
tanke og rør, og Kim Agersø Nielsen
fra Sund og Bælt kunne berette om
de opgaver og projekter, der ligger i
forbindelse med reparation og vedligehold af Storebæltsbroen.
Et rigtig godt indlæg af Noha Abd
Elmobdy fra DTU var også på programmet, idet den unge forsker med
udgangspunkt i sit forskningsprojekt
fortalte om svejsning af Duplex rustfrit
stål til anvendelse ved lave temperaturer.

Svejsning

Anette Baltzer fra Force
Technology gav selv gar
vede i branchen et lille
hvordan en række fejl
wake-up call, da hun på
i fremstillingen af udstyr
levende vis illustrerede,
til levnedsmiddelindustr
og gro med ekspresfa
ien kunne få særdeles
rt.
uheldige bakterier til at
blomstre

Også østrigske Heinz Hackl, der er
R&D hos Fronius International, deltog
med et veloplagt indlæg om de
seneste udviklingsresultater og aktuelle
tendenser på svejsemarkedet.

r
hl holde
Damsta er
a
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rav d
Erik-Ole
rappe k
lse
om de sk ejdet i forbinde
indlæg
rb
a
e
js
.
e
a
sv
stilles til r til Food/Pharm
sty
me d ud

Efter indlægget overraskede Heinz
Hackl og kollegaen fra Fronius,
Michael Hammer, Løweners svejsespecialist gennem mange år, Gorm Hollesen, da de overrakte ham et utroligt
vellignende specialfremstillet stålportræt i anledning af hans forestående
pensionering.
Socialt samvær og de bedst tænkelige
rammer for at udveksle erfaringer
på kryds og tværs af svejse- og NDT
branchen gav seminaret i Kolding
også rig mulighed for, nu og da med
skønt solskin som gav lyst til at nyde
de smukke omgivelser ved fjorden.
Ligeledes var der den 20. maj lejlighed til at se og høre om det nyeste
nye fra NDT branchen inden for såvel
NDT udstyr som NDT service. Og det
var der dagen igennem et stort antal
af deltagerne, der benyttede sig af.
En stor tak fra DSL og NDT Foreningen
til foredragsholdere, udstillere og seminarets deltagere, som hver især har
bidraget til, at vi igen i år kan glæde
os over et vellykket seminar.
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fra TechCorr efter
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Referat fra DSL generalforsamling 20. maj 2016
1. Valg af dirigent

3. Aflæggelse af DSL’s regnskab for år

4. Fastlæggelse af kontingenter for 2017

Lars Frank blev valgt og konstaterede, at general-

2015 for godkendelse samt orientering om

Følgende let justerede kontingentsatser for 2017 blev

forsamlingen var rettidigt indkaldt i SVEJSNING

DSL’s budget for 2016

vedtaget:

nr. 1/2016.

Steen Ussing gennemgik regnskabet for år 2015. Det

Personligt medlem: kr. 410,-

viste en omsætning på 1,1 mio. kr. og et underskud

Mindre firmaer: kr. 2.300,-

2. Formandens beretning for 2015

på kr. 9.268.

Større firmaer: kr. 4.500,-

Den 24.-25. april blev der afholdt et Svejse- og

Det sidste er ikke tilfredsstillende i forhold til ønsket

Forhandlere og rådgivende virksomheder: kr. 2.300,-

NDT seminar, i Koldingfjords skønne rammer.

om et lille overskud hvert år i stedet for et underskud,

Studenter/pensionister: kr. 205,-

Vi havde 3 gode virksomhedsbesøg i 2015: Den

men afspejler i øvrigt, at foreningens økonomi balan-

Abonnenter: kr. 770,- + moms

18. juni hos L-Tek A/S i Allingaabro, den 27.

cerer tæt på et 0-resultat. Det er vanskeligt at pege

oktober hos Give Stålspær i Brande og den 4.

på én enkelt årsag til det let vigende resultat, men en

5. Eventuelle forslag fra medlemmer

november hos FORCE Technology i Brøndby.

mindre nedgang i salget af udenlandske annoncer

Ingen indkomne forslag.

Det kan tilføjes, at baseret på den gode tilslutning

og nogle urealiserede kurstab på værdipapirer kan

ved DSL’s virksomhedsbesøg fortsætter vi i 2016

spille ind.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

med nye besøg, senest hos Alfa Laval i Lund.

Antallet af personlige medlemskaber er netto ganske

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

DSL var repræsenteret med en stand på HI-

svagt faldende, mens antallet af firmamedlemskaber

Torben Henriksen, Migatronic A/S og Thomas

messen i Herning den 22.-24. september. En

modsat er stigende, så de samlede kontingentind-

Bertram, DONG Energy Wind Power.

velvillig sponsering fra svejsebranchen gjorde,

tægter var 310.000 i 2015 mod 301.000 i 2014.

Thomas Bertram genopstillede ikke. Torben Henrik-

at DSL’s direkte udgifter kunne holdes nede på

Økonomien i foreningen er sund med aktiver

sen blev genvalgt.Nyvalgt medlem af bestyrelsen

godt 12.000 kr., hvilket kan sammenholdes med

omkring årsskiftet på godt 600.000 kr. Regnskabet

blev Rasmus Baltzer Ravn fra Mærsk Drilling.

”solgte” medlemskaber på messen, som løber op i

blev godkendt.

Vi takker Thomas for hans arbejde i bestyrelsen, og

12.000 kr. årligt.

Steen Ussing fremlagde foreningens budget for

byder samtidig Rasmus velkommen!

Som sædvanligt sluttede året med det traditions-

2016, hvor der kalkuleres med et lille overskud på

rige julebanko.

kr. 18.100.

8. Eventuelt Intet.

Protokol fra NDT-foreningens generalforsamling 20. Maj 2016
Formanden for Dansk NDT-forening Jørgen Hilsøe

år, og at det til tider er hårdt arbejde, når man også

5. Valg af medlemmer til styregruppen

(JH), ENDOTEST ApS, bød velkommen til general-

skal have sin egen hverdag til at hænge sammen.

- Leif Andersen (LA), Alfa Laval, var på valg og
modtog genvalg. LA blev genvalgt uden modkan-

forsamlingen og gik over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent

Dernæst gik formanden over til at fortælle forsam

didater. Ved generalforsamlingen i 2015 skete der

lingen om målsætningen for 2016:

desværre en procedurefejl. Bent Jæger Nehlsen
(BJN) var på valg. Men af en eller anden årsag

Styregruppen for NDT-foreningen foreslog Lars
Holmberg (LH), Dansk Svejseteknisk Landsforening

• En styrket forening

skete det ikke. Styregruppen informerede forsamlin-

(DSL), som dirigent. LH modtog valg. Dirigenten

• Uddelegering af ansvar i styregruppen

gen om dette og foreslog, at BJN skulle betragtes

takkede for tilliden og informerede forsamlingen,

• Fokus på kendskab til NDT

som genvalgt i 2015. Begrundelsen for dette
var, at der udover BJN var 3 andre styregruppe

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med
minimum de obligatoriske 4 ugers varsel, da indkal-

Næste punkt var information om afholdte arrange

medlemmer på valg i 2015. Alle modtog genvalg

delse var med i SVEJSNING nr. 1 2016.

menter i 2015 (jfr. omtalen i DSL’s referat)

uden modkandidater. Forsamlingen godkendte

2. Formandens beretning

Til sidst lidt reklame for det nordiske samarbejde og

Formanden takkede for ordet, og gik videre til

den forestående NDT-verdenskonference ”WCNDT

6. Eventuelt

første punkt: Resumé af Styregruppens arbejde.

2016”.

Henrik Lyhne fra NSK foreslog, at det skulle være

• Bestyrelsens arbejde

•Å
 rsmøde 10 – 12 april 2016 i Uppsala (Sverige)

eller foredrag, eventuelt mod betaling. Der var

• Årsmøde 29 – 31 maj 2016 i Tromsø (Norge)

god tilslutning til forslaget. Styregruppen i NDT-

ovenstående.

muligt at invitere firmakunder til udstilling og
- Flere fælles møder med DSL

foreningen og bestyrelsen i DSL vil arbejde videre

- Afholdt skype møde
3. Forsamlingens godkendelse af

med dette for at fastlægge regler m.m. Til sidst var

- Masinet SVEJSNING

beretning og beslutning om decharges

der et indlæg om den europæiske NDT-konference

- SVEJSNING nr. 6 ”NDT” tema: Indlæg og

for styregruppen

”ECNDT 2018” som skal foregå i Gøteborg. Det

Formandens beretning godkendt og hermed også

var Frode Hermansen fra den norske NDT-forening,

decharge for styregruppen.

der på vegne af den svenske NDT-forening fortalte

4. Indkomne forslag fra styregruppen

tus på nuværende tidspunkt. På vores hjemmeside

Dette for at forklare forsamlingen endnu en gang lidt

eller medlemmer

dslsvejs.dk kan der læses mere om dette.

om, hvad styregruppen arbejder med i løbet af et

Ingen indkomne forslag modtaget.

• Samarbejdet med DSL

forslag er meget velkomne
- God økonomi

om arbejdet med at organisere konferencen og sta-

- Planlægning af årsmødet
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3D-METALPRINT

MED SVEJSEROBOT

Når kunststofprintere kan
opbygge et produkt i 3D ved
at smelte kunststoftråd på det
rette sted, skulle dette også
kunne lade sig gøre med en
svejserobot. Det var hypotesen,
da Valk Welding gik i gang
med at eksperimentere med at
smelte svejsetråd i en 3D-model.

På TechniShow –messen i Holland
demonstrerede robotvirksomheden
Valk Welding de første resultater
af sine forsøg med at smelte svejsetråd i en 3D-model. Valk Weldings
administrerende direktør, Adriaan
Broere fremhævede i den anledning,
at forsøgene har til formål at vise
markedet, hvordan man ved hjælp af
3D-metalprintning kan lave produkter,
man hidtil ikke har kunnet lave med
de eksisterende teknikker.
“At svejse er egentlig en form for
3D-printning. Vi har eksempelvis en
kunde, som i årevis har påsvejst produkter med svejserobotten ved hjælp
af MIG-svejsning, og som derefter har
bearbejdet dem igen efter kundens
specifikke mål. For at kunne gøre det
samme i det frie rum, har vi udviklet
en avanceret plug-in til DTPS, hvormed
man meget let kan programmere og
‘printe’ mange forskellige former med
svejserobotten. Man kan opbygge et
arbejdsemne i 3D ved at lade svejserobotten smelte ét stykke svejsetråd ad
gangen, uden at man har brug for en
fixtur”, fortæller Adriaan Broere.
Som eksempel på dette udpeger han
en stor designsokkel med en svejserobot på. “Det ville blive meget dyrt at
fræse sådan en stor form ud af metal
eller ved hjælp af 3D-metalprintning.
Men med designsoklen, som er påsvejst i 3D med svejserobotten, demonstrerer vi, at man kan ‘printe’ større
objekter end med de nuværende
pulverprintere. Men reservedele i en
kompleks form, som man kun skal bruge nogle få af, er også en mulighed”,
siger Adriaan Broere. Han fremhæver,
at det i den sammenhæng er bedst at
anvende en ‘kold’ svejseproces, som
alligevel sikrer en homogen forbindelse. Og Panasonics Active Wire
Process skulle ifølge Adriaan Broere
give rigtig gode muligheder for dette.

Valk Welding præsenterede på den hollandske messe Techni-Show de første eksempler
på 3D-metalprint med en svejserobot.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd

BLY
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Svejsning

K NTROLLERET
VARMETILFØRSEL
Svejseproducenten ESS har i
samarbejde med SteinbeisTransferzentrum i Ulm udviklet
HC MAG, (varme kontrolleret
MIG/MAG).
Af Per Sommer, A.H.
International A/S
HC MAG er en speciel applikation i
tilknytning til den konventionelle lysbue
proces for svejsestrøm i området op til
200 Amperes. Den åbner for, at man
løbende vil kunne indstille indbrændingsdysen.
På samme måde som den velkendte
balanceindstilling, man har ved TIG
svejsning med vekselstrøm, vil man med
MIG/MAG svejsning nu også kunne
ændre polariteten i forhold den konkrete
opgave. Dette foregår ved hjælp af en
balanceregulator på ESS strømkildens
betjeningspanel. På denne vil man trinløst kunne få tilpasset indbrændingsdybden i det svejste emne og efter behov
øge afsmeltningen af trådelektroden.

Den indstillelige HC MAG værdi styrer
varmefordelingen. Ved en HC MAG
værdi på 0 %, får man en standard
lysbueproces med en positiv elektrode. Det vil sige, at man med normal
afsmeltning opnår maksimal indbrænding i det svejste emne.
Ved en HC MAG værdi på 100 % får
elektroden tilført vekslende polaritet,
hvorved man opnår den laveste indbrænding i svejseemnet og den største
afsmeltning af trådelektroden.
Den styrbare andel af varmetilførslen
til trådelektroden eller til svejseemnet
betyder, at man løbende kan kontrollere svejsebadet. HC MAG egner sig
derfor godt til svejsning af bundstreng,
lige som den også er velegnet til
svejsning af tyndplade og til faldene
svejsning.
Ved svejseopgaver, hvor man skal
lave hårdpålægning, eller hvor man
skal svejse i varme-ømfindtlige materialer er HC MAG også velegnet.

Den kontrollerbare varmetilførsel med
HC MAG fra ESS medvirker til øget
svejsehastighed, lige som den blandt
andet er velegnet til sammensvejsning af
tynde plader med stor spaltebredde.

NYT §26 ONLINEKURSUS
Faglærte som ufaglærte, der arbejder
i virksomheder inden for svejsning og
termisk skæring, skal have gennemført
det lovpligtige §26 sikkerhedskursus
før de må arbejde. Tidligere har
virksomhederne været forpligtet til at
sende deres medarbejdere af sted på
kursus og har måttet undvære dem i
produktionen.
Rybners Kursuscenter i Kolding tilbyder nu som noget nyt, at medarbejderen kan tage §26 kurset som E-learning og dermed erhverve certifikatet,
når som helst det passer ind. Det kan
være på arbejdspladsen, man tager
det, eller det kan være derhjemme.
Kurset er i moduler og tager ca. 3

timer at gennemføre. Men fordi det
foregår online, kan man tage §26 sikkerhedskurset i præcis det tempo, der
passer bedst til den enkelte.
En plads på skolebænken
For medarbejdere, som foretrækker
holdundervisning med muligheden
for at kunne stille spørgsmål, er dette
også en mulighed. Rybners Kursuscenter tilbyder §26-kurser på dansk,
tysk, engelsk, italiensk, polsk og
portugisisk.
Et kursus på kursuscenteret kan erhverves på 1 dag.
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INDUSTRIEVENTYR
I FJERRITSLEV
Syv fastansatte, et par
freelancere og et par
arbejdsdrenge står bag
Inelco Grinders A/S. Et lille
industrieventyr, der tog sin
begyndelse for 20 år siden,
og som de seneste seks år har
taget fart.
Af Ejgil Bodilsen
Inelco Grinders A/S ligger i et industrikvarter i Fjerritslev. Det er Anders Thy,
som står i spidsen for virksomheden, der
fremstiller wolfram-elektrodeslibere. De
bliver fremstillet i seks varianter og bliver
benyttet i forbindelse med TIG-svejsning.
Anders Thy og hans stab er mere end
tilfredse. For virksomheden har haft det
hidtil bedste år i såvel omsætning som
indtjening. Vi har oplevet både op- og
nedgangstider, men nu synes vores
vækst for alvor at bide sig fast og bare
fortsætte derudad, smiler han.
Verdens første
Selv om Inelco Grinders A/S kun har
seks år på bagen, skal vi tilbage til
midt i 1990’erne for at finde oprindelsen til dette jyske industrieventyr.
Dengang var det under Inelco A/S, at
verdens første elektrode-vådsliber med
navnet Neutra, blev udviklet. Via en
kontakt til Tyskland kom der gang i en
håndholdt model, som fik navnet Neutrix. Denne indvarslede en ny generation af slibere, som i dag kan slibe og
afkorte elektroder, lige som den kan
slibe elektroderne automatisk.

selvstændige selskaber. Inelco Grinders
A/S blev navnet på det selskab, som
skulle fortsætte udviklingen af slibemaskiner, og det var i den sammenhæng,
Anders Thy kom ind i billedet som
medejer og administrerende direktør.
Anders Thy har kunnet bidrage til
de senere års positive udvikling med
sin store erfaring inden for eksport
og salg. Blandt andet som sælger af
Vestas-vindmøller i Østeuropa, ligesom han har været med til at opbygge
et salgsnetværk for Lemvig-virksomheden Egholm Maskiner i Tyskland.
På det tidspunkt var Inelco Grinders
næsten færdige med at udvikle UltimaTIG-Cut. Ud over Ultima-TIG’s egenskaber kan man med denne model
også afkorte wolfram-elektroderne i
præcise længder til f.eks. rørsvejsning
eller robotsvejsning.
Automatiseret slibemodul til
ensartet slibning
Vi var på vores første messe EuroBLECH
i Hannover for 6 år siden, hvor vores
foreløbig fire produkter blev præsenteret. Der blev så efterfølgende udviklet
en ny variant, Ultima-TIG-S, der er til
slibning af større elektroder. Og for nylig har vi lanceret AutoGrind. Det er et
automatiseret slibemodul til Ultima-TIG,
som bliver anvendt for at ensarte slibningen og undgå de mange gentagne

Direktør Anders Thy fra Inelco Grinders
i Fjerritslev, en virksomhed, som gennem
de seneste 6 år har haft vind i sejlene.
(Foto: Matthias Bodilsen).

bevægelser i arm og håndled, hvis man
sliber mange elektroder ad gangen.
Levering fra dag til dag
Inelco Grinders’ produkter bliver solgt
over hele verden og bliver anvendt
indenfor alle applikationer med TIG
svejsning. Blandt andet er fødevareindustrien er en vigtig aftager, ligesom
elektrodesliberne bruges til fremstilling
af udstødningsmanifold til luksusbiler,
røntgenrør, pumper, gasturbiner og
jetmotorer, for blot at nævne nogle
eksempler. Den samlede produktion
af slibemaskiner er siden begyndelsen
løbet op i over 20.000 styk, hvoraf
godt halvdelen er sendt på markedet
siden omstruktureringen i 2010.
Salget foregår gennem forhandlere.
Og her er et af pejlemærkerne for
fremtiden at være repræsenteret hos
flest mulige forhandlere. Ser vi indad,
så har vi fokus på hele tiden at optimere vores logistik, så vi kan holde
vores målsætning om at kunne levere
fra dag til dag, fastslår Anders Thy.

Fra 2001 blev vådsliberne en integreret
del af produktionen, og Ultima-TIG blev
fra 2003 udviklet som den mest sikre
og miljøvenlige vej til at opnå præcise
slibninger af wolfram-elektroderne, så
man får nogle perfekte TIG-svejsninger.
Denne niche hos Inelco udviklede sig
stærkt under opsvinget i 2006-08. Men
så kom den globale krise, og omsætningen faldt brat. Derfor besluttede Inelcos
ledelse at de enkelte hovedprodukter fra
og med januar 2010 skulle skilles ud i
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Her ses en svejser i gang med at anvende en Ultima-TIG. (Foto: Matthias Bodilsen).

Svejsning

SEMINARET I KOLDING BØD OGSÅ PÅ EN
TUR TIL CHRISTIANSFELD FOR LEDSAGERE
Monica Wenøe fra DSL
sekretariatet havde for 3.
gang i træk arrangeret en
fantastisk tur den 20. maj, som
gik til Christiansfeld.
Af Helle Rubæk
og Susanne B Petersen
Christiansfeld blev i 2015 fundet
værdig til at komme på UNESCOS
verdensarvsliste, og det er helt fortjent.
Uddrag fra Politiken: ”Christiansfeld
er optaget på listen som en såkaldt
”idealby”, »der gennem sin særlige
byplan og unikke arkitektur vidner om
Brødrekirkens forståelse af et samfund bygget på en kristen baggrund.
Samtidig var Christiansfeld, da den
blev grundlagt i 1773 en fristad,
der som en af få danske byer havde
religionsfrihed”.
Vi var en lille men ”stærk” gruppe på
6 personer, der på Hotel Koldingfjord
steg ind i en mini-bus og på behørig
vis blev fragtet gennem Kolding og til
Christiansfeld.
Vel ankommet stod 90 årige Albert
og tog imod os. Henvendt til en,
han stod og sludrede med, hørte vi
ham sige: ”De ligner da ikke en flok
svejsere”. Men det så i øvrigt ikke ud
til, at han var spor ked af byttet.
Albert var bestilt til at guide os gennem Christiansfeld og fortælle os om
den ”Herrnhutiske Brødremenighed”.
Det er en kristelig bevægelse fra
Tyskland, som af Christian den 7. og
Struense blev hentet til Danmark mod
flere – ikke helt uvæsentlige – fordele
såsom skattefrihed i 10 år og statstilskud til opførelse af byens bygninger.
Disse bygninger er for størstedelen
bygget af gule sten – og de få, der
ikke er, er så malet gule – men med
røde sten i bunden. Albert forklarede
os den materialemæssige årsag til
dette. At de røde sten simpelthen var
mere hårdtbrændte, og at de derfor
var velegnede til de nederste skifter,

hvor det var vigtigt, at de kunne holde
til ydre påvirkninger. De gule sten var
derimod af en mere porøs type.
Enkelte af husene var udstyret med
gavle i cypres træ. Dette var der også
en praktisk, materialemæssig grund til.
For træet indeholder meget olie og er
derfor utroligt robust og – interessant
– så godt som vedligeholdelsesfrit.

Det er ikke desto mindre et fantastisk
kirkerum, der fremstår smukt med mangearmede lysestager hængende ned
fra loftet. Lysestagerne var fremstillet,
så man ikke skulle kravle op på en stige for at tænde stearinlysene. I stedet
foregik det ved snoretræk, hvor man
kunne trække lysestagerne ned og stå
på gulvet og tænde stearinlysene.

I hele ”bykernen”, som er på verdensarvslisten, er gaderne med brosten,
alt sammen smukt restaureret op til
optagelsen på listen. Som Albert
flere gange bemærkede, så havde
det kostet 246 millioner at føre byen
tilbage til sin oprindelige skikkelse. De
brostensbelagte gader repræsenterer
i øvrigt afgrænsningen af byen. Når
man er på asfalt, er man også ude af
det oprindelige Christiansfeld.

Kirkegården, også kaldet ” guds agre”,
er ligeså særegen. Mænd og kvinder
bliver begravet i områder for sig, og
ingen grave bliver sløjfet, uanset hvor
gamle de så er. Graven består, så
længe den fladt liggende gravsten er
der. Det så man tydeligt på den ældste
del af anlægget. Her var sten, der var
eroderet næsten helt væk, men der var
også gamle gravsten, der var så godt
som intakte. Heller ikke her ser vi udsmykning med blomster, græs eller grus.

Brødremenigheden er en luthersk –
evangelisk frimenighed med samme
bekendelsesgrundlag som den danske
folkekirke. De bruger den helt almindelige danske salmebog, dog med et
lille appendiks af andre salmer.

Vi sagde farvel til vores meget vidende og friske 90 år gamle rundviser,
hvorefter vi indtog vores frokost ved
Brødremenighedens Hotel i kælderen,
som var en fantastisk oplevelse med
”slotskælderhygge”.

Da brødremenighedens kirke for tiden
er under ombygning, bruger man ”søsterhuset” til kirke.

Vi nød herefter de autentiske sale, der
har store fleretagers kakkelovne. De er
bygget af Brødremenighedens ovnsætterdynasti, hvor efterkommerne stadig
er virksomme her næsten 250 år efter.

Brødremenighedens kirke er særegen. Her er ingen udsmykning,
ingen prædikestol, lange bænke
og trægulve med sand på. Disse
gulve er også ”vedligeholdelsesfrie”.
Sandet sliber de massive træplanker,
når man går på dem. Det fejes af,
sammen med skidtet, og der strøs nyt
sand på. Kun én gang årligt bliver
gulvene vasket.

Som dessert skulle vi have kaffe og
honningkage i en af Christiansfeld
mange honningkagebutikker.
Vi vil slutte med at takke
Monica for en herlig tur, og vi
glæder os allerede til næste
års arrangement.
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75 års fødselsdag og 50 år i Danmark

Formand Steen Ussing, FORCE Technology

12. maj i år var en særlig festlig
dag for Osama Al-Erhayem.
For ud over sin fødselsdag
kunne Osama sammen med
sin kone Inge-Lise også fejre,
at det nu er 50 år siden, at de
bosatte sig i Danmark.

Rasmus Baltzer Ravn, Mærsk Drilling A/S

Osama Al-Erhayem er født og opvokset
i Mosul Irak. Han er nummer tre af en
børneflok på 9. Efter studentereksamen
fra Mosul rejste han til Vesttyskland for
at studere til ingeniør. Under studierne i
Braunschweig mødte han Inge-Lise og blev
i 1962 gift. Efter nogle år i Tyskland rejste
parret til Danmark, hvor Osama blev ansat
hos Struers Kemiske, siden på Helsingør
Teknikum og senere på DTU.
På Osamas initiativ og under hans
ledelse blev Svejseingeniør uddannelsen
introduceret i Danmark på Helsingør
Teknikum for skibs- og maskiningeniører.
Svejseingeniører fra Helsingør
Teknikum har ydet et stort bidrag for
materialeteknologi i Dansk Industri.
Sideløbende etablerede han en
international erfa-gruppe og netværket
JOM, (Joining of Materials). JOMs
internationale konferencer har de seneste
36 år været holdt i Danmark hvert
andet år. Her bliver forsknings resultater
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inden for svejse- og materialeteknologi
præsenteret af verdens førende eksperter.
Osama har i en årrække været medlem
af bestyrelsen for den Amerikanske
Svejseforening AWS. Han modtog i 2001
AWS International Merritorius Certificate.
Tidligere modtog Osama DSL jubilæums
fonds prisen.
Osamas interesse for hvad der foregår i
Irak og i Mellemøsten er en anden side af
hans virke og hobby. Sammen med sin
datter Anja rejste de for DR til Irak både
inden og efter Saddam Husseins fald i
2003 og beskrev hverdagslivet. Osama
har fem børn og syv børnebørn.
Fra DSL og SVEJSNING skal der lyde et
stort tillykke med såvel fødselsdagen som
med jubilæet i anledning af de 50 år i
Danmark.
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IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.
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Ny salgsdirektør i
Søgaardkoncernen
Pr. 1. maj har Søgaard-koncernen
ansat Bo Rasmussen som salgsdirektør. Der er tale om en nyoprettet stilling. Ifølge koncernen er
det målet, at Bo Rasmussen skal
bidrage med at realisere forretningsstrategien inden for salget
af rustfrie procesanlæg, tanke,
beholdere og rørvekslere i rustfrit
og stål samt montage af samme.
Bo Rasmussen er uddannet ingeniør og kommer fra en stilling som
direktør hos Falck Schmidt ACE,
hvor han gennem de seneste fem
år har arbejdet med forretningsudvikling.
Bo Rasmussen indtræder samtidig
som medlem af Søgaard-koncernens bestyrelse.
Bo Rasmussen vil varetage salget
i hele koncernen, som omfatter
Søgaard Industri A/S, Søgaard
Steeltank ApS og Søgaard Industri
Norge A/S.
BLY

Generationsskifte hos V. Løwener A/S
En gammel Løwe går
på pension!
Efter næsten 39 år hos V. Løwener
A/S er det tid til et vagtskifte i industridivisionen, hvor Gorm Hollesen efter
mange år i chefstolen, har valgt at
gå på pension med udgangen af maj
måned.
Løwener A/S har ansat Henrik Ziegler
pr. 1. juni 2016, der således afløser
Gorm Hollesen, som salgsdirektør for
industriafdelingen. Henrik er 41 år og
kommer med en teknisk og kommerciel uddannelsesmæssig baggrund,
sidst beskæftiget som salgschef hos
ABB A/S, hvor han primært har haft
ansvaret for deres procestekniske
aktiviteter.

Gorm Hollesen.

Jeg er sikker på, at Henrik vil passe
godt ind hos Løwener og være manden, der sammen med industridivisionens mange dygtige folk, vil få succes
og fortsætte den positive udvikling af
afdelingen.
Vi takker Gorm Hollesen for hans
mangeårige arbejde og dedikerede
indsats for firmaet og ønsker samtidig
Henrik held og lykke i hans nye funktion, siger administrerende direktør
Niels Barfod Jakobsen.

Henrik Ziegler.

Bo Rasmussen er tiltrådt som
salgsdirektør i Søgaard-koncernen
den 1. maj i år.
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