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Svejsning

Eksportens DNA® - opskriften 
på at få succes med eksport
Eksport er et håndværk og kræver, 
at du kontinuerligt holder dig skarp 
på muligheder og nye værktøjer. 
Eksport kan vækste din virksomhed, 
skabe flere arbejdspladser og udvikle 
industrier. Og eksport giver god 
mening ikke bare for din virksomhed, 
men for hele Danmark. Det er 
eksportkronerne, der får hjulene til at 
dreje.  

Det viser tallene klart - Danmarks 
eksport af varer og tjenesteydelser 
udgør en værdi, der svarer til 50 
procent af vores BNP. Det betyder, at 
hvis vi fortsat vil have en høj velfærd 
og råd til hospitaler, nye veje og 
uddannelse, skal vi som nation skabe 
de bedst mulige rammer for at fremme 
eksporten.

Videnskabeligt bevist – og 
praktisk anvendelig
På trods af gevinsterne er det kun 
5-6 procent af virksomhederne i den 
private sektor, der har eksport. Det er 
altså meget få danske virksomheder, 
der er med på eksportvognen. 
Potentialet er langt større, men eksport 
er svært. Hvad er vigtigt, når du 
eksporterer, og hvor skal du fokusere 
dine kræfter? Eksportens DNA® giver 
opskriften på, hvordan du får succes 
med din eksport.

Vi har udviklet DNA’et sammen med 
professor Philipp Schrøder fra Tuborg 
Research Centre for Globalisation 

and Firms, Aarhus Universitet. Den 
baserer sig på international forskning 
og en mangeårig indsats med 
undersøgelser, der er gennemført 
af forskerne, og som blandt andet 
tager afsæt i Danmarks Statistiks 
register vedrørende samtlige danske 
virksomheder. 

Fem elementer er kernen
Eksportens DNA® afdækker fem 
elementer, som virksomheder med 
international succes har styr på. Og 
det er her, du skal fokusere, hvis du vil 
vækste din eksportforretning. De fem 
temaer er omkostninger, mennesker, 
produktivitet, netværk og kvalitet. 
Mange af vores medlemmer arbejder 
allerede inden for netop disse 
kerneområder, og der er stor interesse 
for Eksportens DNA®. 

Vi omdanner DNA’et til praksis 
på for eksempel netværksmøder i 
vores forskellige kundefokuserede 
eksportnetværk. Her udveksler 
virksomheder erfaringer og videndeler 
”best practice”. Og det gør en forskel, 
når man som eksportvirksomhed vil 
styrke sin internationale handel. 

Stå stærkt sammen med andre 
eksportører
Eksportforeningen er ejet af vores 
600 medlemmer, der alle er små og 
mellemstore eksportvirksomheder. 
Vi er sat i verden for at hjælpe 
virksomhederne med at øge deres 
eksport. 

Det gør vi ved blandt andet ved 
at tage virksomhederne med på 
fagmesser i udlandet, så vi i samlet 
flok står stærkere over for den globale 
konkurrence. Vi driver netværk, 
hvor virksomheder med de samme 
kundesegmenter udveksler viden, 
kontakter og erfaringer, og vi udbyder 
kurser inden for eksport til salgs- og 
marketingmedarbejdere. Så kort sagt 
er det vores målsætning, at vi sammen 
øger dansk eksport.

Af Ulrik Dahl

LEDER

Indhold: 

2 Leder/ Ulrik Dahl

6  Sjællandsk smedefirma med 
opgaver i hele verden

8  Er der plads til svejsearbejde 
i Danmark

10  Hybrid lasersvejsning af 
tykke stålplader

16  Længere levetid på offshore 
konstruktioner med 3. parts 
inspektion af maling

20  Udvikling af termomekanisk 
valsede grovplader

24  Fra årets svejse- og NDT 
seminar i Kolding

26  Referater fra DSL og 
NDT-Foreningens 
generalforsamling

26  På vintur til Skærsøgaard

Forsiden:
En af de garvede svejsespecialister fra 
underleverandør virksomheden Chris 
Jensen A/S er her gang med at svejse en 
rustfri komponent. Læs mere side 6.

Direktør Ulrik Dahl,  
Danish Export Association.
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Nyt logo — men samme fine sortiment 
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Vores beskyttelsesgasser

• Høj renhed
• Perfekt overflade
• Stor fleksibilitet

ARCALTM Prime
• Pæn og blank svejsesøm
• Omkostningseffektiv
• Lav oxidation
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• Høj kvalitet
• Enkle gasvalg
• Høj leveringssikkerhed
• Digitale kundeløsninger
• Adgang til brancheekspertise
• Service — når og hvor du har  

brug for det

Vi tilbyder altid:

Air Liquide fornyr sig og får en ny grafisk profil 
med et nyt logo. Vi fortsætter med at levere gas 
af højeste kvalitet.

Eksportforeningen:

• Danmarks største arrangør 
af netværk, fremstød og 
kurser inden for eksport

• 600 medlemsvirksomheder

• 13 netværk opdelt efter 
kundesegmenter

• Mere end 50 års erfaring 
med eksport

• Privat, non-profit og ejet og 
drevet af medlemmerne

• 30 medarbejdere i sekre-
tariatet, langt de fleste har 
eksport – og salgserfaring 

• Vi har sekretariat i Ekspor-
tens Hus, Silkeborg 

• Er du interesseret i at vide 
mere, så klik ind på 
www.dk-export.dk
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Eksportens

DNA

• Ansætter ledere og medarbejdere med eksporterfaring
• Trækker på folk med relevante uddannelser, udenlandsk arbejdskraft og eksperter
• Arbejder og udvikler efter eksportstrategier
• Fastholder og udvikler kunderelationer over lang tid

• Har en markant højere produktivitet end sammenlignelige virksomheder uden 
eksport

• Er større og præsterer vækst på mange parametre (markeder, produkter, etc.)
• Bruger flere ressourcer på forskning og innovation
• Styrer globale værdikæder med import, outsourcing, alliancer og datterselskaber 

 

• Er del af eksportnetværk og klynger, som styrker eksport og import
• Trækker på relevante eksperter og insourcer viden ift. internationalisering  
• Lærer fra andre virksomheder som f.eks. B2B-kunder med international aktivitet
• Benytter servicevirksomheder og rådgivere med internationalt fokus 

• Gennemfører produktinnovation og er i stand til at differentiere deres pro-
dukter og ydelser

• Opnår en højere pris for deres produkter og ydelser
• Leverer varer og tilknyttede serviceydelser af højere kvalitet 

• Eksportomkostninger. Disse udgør op mod 2/3 af de samlede omkostninger ved at 
levere til eksportmarkeder, mens produktionsomkostningerne udgør ned mod 1/3 
af de samlede omkostninger ved at levere til eksportmarkeder

• Gennemfører procesinnovation, som mindsker produktionsomkostninger
• Oparbejder salgsvolumen for at dække store faste eksportomkostninger
• Fokusere indsatsen på relevante eksportmarkeder, så de får mere ud af deres 

eksportinvestering
 

Kvalitet

Omkostninger

Mennesker

Produktivitet

Netværk

Forskning viser, at virksomheder med 
international succes har styr på:

)
)
)
)

Forskning støttet af Tuborgfondet

De fem temaer ovenfor er resultatet af flere års forskning gennemført af 
Tuborg Research Centre of Globalisation and Firms, Aarhus Universitet.
Forskningen bygger bl.a. på data fra Danmarks Statistik vedr. samtlige 
danske virksomheder.



)
Eksportens

DNA

• Ansætter ledere og medarbejdere med eksporterfaring
• Trækker på folk med relevante uddannelser, udenlandsk arbejdskraft og eksperter
• Arbejder og udvikler efter eksportstrategier
• Fastholder og udvikler kunderelationer over lang tid

• Har en markant højere produktivitet end sammenlignelige virksomheder uden 
eksport

• Er større og præsterer vækst på mange parametre (markeder, produkter, etc.)
• Bruger flere ressourcer på forskning og innovation
• Styrer globale værdikæder med import, outsourcing, alliancer og datterselskaber 

 

• Er del af eksportnetværk og klynger, som styrker eksport og import
• Trækker på relevante eksperter og insourcer viden ift. internationalisering  
• Lærer fra andre virksomheder som f.eks. B2B-kunder med international aktivitet
• Benytter servicevirksomheder og rådgivere med internationalt fokus 

• Gennemfører produktinnovation og er i stand til at differentiere deres pro-
dukter og ydelser

• Opnår en højere pris for deres produkter og ydelser
• Leverer varer og tilknyttede serviceydelser af højere kvalitet 

• Eksportomkostninger. Disse udgør op mod 2/3 af de samlede omkostninger ved at 
levere til eksportmarkeder, mens produktionsomkostningerne udgør ned mod 1/3 
af de samlede omkostninger ved at levere til eksportmarkeder

• Gennemfører procesinnovation, som mindsker produktionsomkostninger
• Oparbejder salgsvolumen for at dække store faste eksportomkostninger
• Fokusere indsatsen på relevante eksportmarkeder, så de får mere ud af deres 

eksportinvestering
 

Kvalitet

Omkostninger

Mennesker

Produktivitet

Netværk

Forskning viser, at virksomheder med 
international succes har styr på:

)
)
)
)

Forskning støttet af Tuborgfondet

De fem temaer ovenfor er resultatet af flere års forskning gennemført af 
Tuborg Research Centre of Globalisation and Firms, Aarhus Universitet.
Forskningen bygger bl.a. på data fra Danmarks Statistik vedr. samtlige 
danske virksomheder.

www.weldeye.com

Insight Creates Value

Welding Procedure and 
Qualification Management made easy.

Test our free 
drawing tool 

demo at 
WeldEye.com



6 

Svejsning

Af Birthe Lyngsø

Chris Jensen A/S har som underleve-
randør årelang erfaring i at fremstille 
emner i rustfri materialer.  Chris Jen-
sen begyndte ene mand fra privaten i 
Stenlille ved Sorø for 45 år siden. Han 
er fortsat aktiv som administrerende 
direktør for smedefirmaet, der gennem 
årene er vokset støt, og som i dag be-
skæftiger omkring 100 medarbejdere. 
Hovedværkstedet og administrationen 
ligger i Stenlille, mens afdelingen i 
Slagelse er indrettet til at bearbejde 

og montere fysisk større emner, der 
kan være op imod de 12 tons. Dertil 
kommer Chris Jensen K/S i Kalund-
borg, der som selvstændigt søstersel-
skab servicerer Novo Science. 

Ifølge Chris Jensen har TIG-svejsning i 
rustfrit lige fra dag ét været en af virk-
somhedens spidskompetencer. Som 
ordreproducerende underleverandør 
har vi gennem årene opbygget en stor 
og fast kundekreds i såvel ind- som 
udland. Opgaverne omfatter fremstil-
ling af emner, maskiner og hele eller 

dele af fabriksanlæg til alle grene af 
industrien – dog med en hovedvægt 
på medicinalindustrien, fødevareindu-
strien og den petrokemiske industri. 

Vi har dygtige folk over hele linjen. 
Og med vores mange opgaver i 
rustfrit stål, har vi naturligt nok mange 
certificerede klejnsmede, siger Chris 
Jensen. Han fremhæver, som en af 
virksomhedens absolutte styrker, 
at de råder over meget erfarne og 
loyale medarbejdere, hvoraf en god 
håndfuld endda har været ansat i 
både 25 og 30 år. På samme tid er 
der gennem årene skabt en særlig 
kultur, hvor der er stor fleksibilitet, og 
hvor man ikke er bleg for at give den 
en ekstra skalle, når der er brug for 
det. Og så skal det ifølge Chris Jensen 
tilføjes, at det for alle er en selvfølge, 
at der leveres et fagligt korrekt udført 
stykke arbejde i høj kvalitet og til den 
aftalte tid. 

Montage i fjerne egne af 
kloden
Værkstederne hos Chris Jensen 
rummer en moderne maskinpark 
med udstyr til alle former for plade-
bearbejdning, og her er maskiner 
til spåntagende operationer som 
drejning og fræsning. Dertil kommer 
flere avancerede svejsestrømkilder til 
TIG, MIG og orbital svejsning. Vi har 

SJÆLLANDSK 
SMEDEFIRMA MED 
OPGAVER OVER HELE 
VERDEN
Intet mindre end et verdensatlas skal frem af skuffen for at få styr på de mange steder på kloden, 
hvor Chris Jensen A/S har sat sine spor.

Chris Jensen A/S har sine spidskompetencer 
inden for bearbejdning og svejsning i rustfrit stål.

En stor del af opgaverne fordeler sig på den petrokemiske industri, medicinal industrien 
og fødevareindustrien, hvor de som underleverandør fremstiller delkomponenter eller 
komplette anlæg.



Svejsning

udstyr til mekaniseret svejsning. Men 
langt det meste er ”håndarbejde”, 
siger produktionschef og medejer Al-
lan Guldborg.

Opgaverne bliver udført i tæt sam-
spil med kunderne, der f.eks. kan 
være projekterende firmaer i ind- og 
udland. Som underleverandør ligger 
en stor del af vores omsætning i at 
fremstille rustfri dele og komponenter, 
der går til slutbrugere uden for landets 
grænser, fortæller Allan Guldborg og 
anslår, at mellem 75 og 80 % går til 
eksport.

Tidligere var vi ofte ude for, at en 
kunde bad os om at sende smede 
ud til slutbrugere i udlandet for at 
udføre montagen af et anlæg eller 
en maskine. Vi har haft klejnsmede 
på montageopgaver i Fjernøsten, 
New Zealand, Peru, USA. Ja, vi har 
haft folk ude til stort set alle verdens-
dele. Vi har f.eks. haft nogle af vores 
klejnsmede i Nordnorge og endda 
helt oppe ved Beringshavet for at ar-
bejde med slutmontagen af en fabrik. 
Tilbage i 1980’erne var vi også meget 
i Grønland for at lave montagear-
bejde i forbindelse med opførelsen af 
fiskefabrikker.  

Bliver benyttet til supervision
Men udviklingen er flere steder vendt 
i retningen af, at man i stedet fore-
trækker en billigere lokal arbejdskraft 
til svejseopgaverne. Og det er min 
erfaring, at f.eks. de polske og tyske 
smede er ved at komme godt efter det 

med TIG svejsning og bearbejdning i 
rustfrit stål.

Vi arbejder altid i tæt samspil med 
vores kunder. Og når vi fortsat er fy-
sisk aktive hos en del af vores kunders 
slutbrugere i udlandet, så skyldes det, 
at de har gode erfaringer med at 
benytte os til supervision.

 Som supervisor skal 
man sikre, at udstyret 
bliver monteret og 
afleveret korrekt og i 
overensstemmelse med 
de krav og standar-
der, der er kontraktligt 
fastlagt. Vi har nogle 
erfarne smede, som 
løbende bliver sendt 
ud. De er gearede til 
at tackle de mange 
udfordringer, der 
kan ligge i denne 
funktion. Ikke alene 
skal de kontrollere, at 
svejsningerne bliver 
udført i den aftalte 
kvalitet. De skal også 
kunne fungere i nye 
fremmede omgivelser, 
hvor der kan være 
forskellige kulturer, og 
hvor faciliteterne kan 
være forskellige fra 
det hjemlige. Vi har 
blandt andet en smed, 
der på tredje år er i 
Nordtyskland, hvor 
han er supervisor i 

forbindelse med opførelsen af et stort 
mejeri.

Helt aktuelt har Chris Jensen en super-
visor i Alaska, lige som de netop har 
haft 4 smede på Færøerne, hvor de 
var med til at følge opførelsen af en 
ny fiskefabrik korrekt til dørs.

Tidligere benyttede kunder i ind- og udland ofte Chris Jensens rutinerede smede til at udføre montage i udlandet. Her rykker Chris 
Jensens folk ud til en opgave i Nordnorge.

Der er fortsat stor aktivitet i udlandet. Men i dag bliver de 
af kunderne fortrinsvis benyttet til at udføre supervision hos 
slutbrugerne.
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Svejsning

Skal vi lukke os inde 
bag mure eller tage del i 
globaliseringen?

Af Aksel Vinther,  
Kemp & Lauritzen A/S

Hele vejen op gennem nullerne er 
der blevet fremstillet stadig færre 
stålkonstruktioner i Danmark. Det har 
også været tilfældet for det, der i dag 
er Kemp & Lauritzen. Det arbejde i 
stål, som er blevet tilbage, er primært 
produktion med høje krav til kvaliteten 
og/ eller produkter i specielle materia-
lekvaliteter. Reparationer af større 
konstruktioner og samling af ”bygge-
klodser”, som er produceret i lavtløns-
lande, er to andre områder, hvor der 
fortsat er produktion i Danmark.

Lige siden 60'erne har Monberg & 
Thorsen Stålkonstruktioner - det der 
nu er en del af Kemp & Lauritzen 
- produceret store trykløse tanke til 
opbevaring af flydende medier. Det 
var derfor naturligt at bruge virksom-
hedens store viden og erfaring på 
dette felt, da de efterhånden aldrende 

anlæg begyndte at trænge til "en 
kærlig hånd”.

Der er stor konkurrence mellem nogle 
få danske virksomheder om at få de re-
lativt begrænsede opgaver, der er med 
reparation af trykløse tanke i Danmark, 
og priserne er derfor pressede. Det har 
fået nogle virksomheder til at anvende 
billig arbejdskraft fra Østeuropa, som 
bliver lejet ind til opgaven – ofte via 
flere underleverandører.
Hos Kemp & Lauritzen har vi imidlertid 

besluttet at holde fast i udelukkende 
at anvende dansk arbejdskraft. Det er 
således vores overbevisning, at der på 
den måde bruges færre timer, og der 
opstår færre fejl, som efterfølgende 
skal repareres.

Årelang erfaring med 
vedligehold af tanke
Helt tilbage fra tiden som Monberg 
& Thorsen Stålkonstruktioner har vi 
vundet kontrakter på vedligeholdelse 
af udstyr hos Shell i Fredericia. Og 

ER DER PLADS TIL 
SVEJSEARBEJDE I 
DANMARK Kemp & Lauritzen A/S:

I 2003 blev MT Højgaard Stål til 
Promecon. I 2010 blev Promecon 
overtaget af L&H Rørbyg og i 2015 bliver 
L&H Rørbyg en del af Kemp & Lauritzen.
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Svejsning

da tanke i Norge tilhørende det, 
der dengang var Norsk Shell, (i dag 
St1 Norge), skulle vedligeholdes i 
begyndelsen af nullerne, blev Kemp & 
Lauritzen spurgt.

Det er ikke fordi, der er tale om 
speciel kompliceret svejsning. En ny 
bund i en tank består af 6-10 mm 
plader, som svejses sammen. Pladerne 
bliver lagt over hinanden og svejses 
så sammen med en kantsøm i to eller 
flere strenge. Det eneste krav er, at 
svejsningen er tæt og holder klasse 
C i ISO 5817. Der er dog højere krav 
til svejsningerne af tanksiderne og 
stødene i den plade (annularen), der 
er svejset på siderne for neden som en 
flange på et profil.

Man kan enten skære den eksisteren-
de bund i mindre stykker, som så kan 
gå ud gennem adkomsthullet i siden 
af tanken. Hullet er typisk 3-4 m x 3-4 
m. Eller man kan lægge en ny bund 
ovenpå den gamle. Der er fordele og 
ulemper ved begge metoder.
Når man fjerner den gamle bund, lig-
ger der en del arbejde i at skære den 
gamle i stykker uden at skade underla-
get mere end højest nødvendigt. Her 
kan vandskæring være et godt, men 
dyrt alternativ til oxygenskæring.
Vælger man at lægge en ny bund 
ovenpå den gamle, skal der ofte 
flyttes en del afgangsrør. Det betyder 
meget ekstra svejsning, og det er rør-
svejsninger med krav om 100% NDT 
og fejlfri svejsning.
Tankene kan være 80 meter i diame-
ter. Så der er meget svejsearbejde 

under vanskelige forhold. Dels fordi 
svejsearbejdet foregår i "gulvhøjde", 
dels fordi der ofte er afstivninger på 
siderne at tage hensyn til.

Når disse opgaver i Norge fortsat er 
på danske hænder, skyldes det først 
og fremmest, at Kemp & Lauritzen ikke 
stiller store krav til det materiale, som 
tankejeren skal fremlægge inden pro-
jektstart. Det er nok med en gammel 
tegning fra 80'erne og en kort beskri-
velse af, hvad der skal udbedres.
Kemp & Lauritzen kommer så med 
projektledelse og arbejdskraft, lige 
som de sørger for, at der bliver udført 
den krævede NDT.
Kunden skal også kunne føle sig 
sikker på, at der på en miljømæssig 
forsvarlig måde bliver taget hånd om 
fortidens synder, enten det nu er i 
form af asbest i gammel isolering, el-
ler bly fra den blyholdige benzin, der 
i gamle dage var i nogle tanke.

Hvis en kunde skal vælge at lade et 
Dansk firma udføre vedligeholdel-
sesopgaven, skal det både være til 
en konkurrencedygtig pris og til en 
tilfredsstillende kvalitet.
Da der er tale om anlæg, som skal 
tages ud af drift, er evnen til at udføre 
reparationen hurtigt og med overhol-
delse af den fastlagte tidsplan, ofte 
lige så vigtigt som prisen.  
Kun hvis opgaverne bliver løst tilfreds-
stillende og til tiden – og det uanset 
de overraskelser, man uundgåelig stø-
der på i forløbet, når en gammel tank 
på den måde skal have nyt liv - får vi 
en tilfreds kunde. Er kunden det ikke, 
bliver vi selvsagt ikke spurgt igen.

Da arbejdet ofte udføres som tilbuds-
arbejde, er det vigtigt, at det er klart, 
hvad der er med i tilbuddet, og hvad 
der er ekstra arbejde.

 

B-B A-A 

Annular.  

Snit A-A 

B-B mm 
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Svejsning

Af Morten Kristiansen, 
Sigurd Villumsen og Farhang 
Farrokhi. Institut for Materialer 
og Produktion, Aalborg 
Universitet.

Ved svejsning af tykkere stålplader 
giver lasersvejsning nogle fordele så 
som øget svejsehastighed og lavere 
varmeinput i forhold til traditionel 
lysbuesvejsning. Lasersvejsning stiller 
på den anden side også større krav 
til svejsefugens beskaffenhed og præ-
cisionen af fremføringsudstyret. Dertil 
kommer, at anskaffelsesprisen er væ-
sentligt højere. I praksis betyder dette 
ofte, at det er nødvendigt at anvende 
hybrid lasersvejsning for tykkere pla-
der. Dette skyldes, at tykkere plader 
oftest ikke vil kunne presses sammen 
uden et vist gab mellem dem. Ved at 
anvende hybrid lasersvejsning kan 
dette gab fyldes op med materiale 
fra lysbuedelen af processen. Tildan-
nelsen af svejsefugerne har for hybrid 

lasersvejsning rigtig stor betydning for, 
at man kan opnå kvalitetssvejsninger. 
Men der ligger faktisk også et stort 
potentiale i at øge proceshastigheden 
væsentlig. 

Det har et eksperimentelt studie for 
25mm stumpsømme med en I-fuge 
vist. Og det er resultaterne fra dette 
studie, vi præsenterer i denne artikel. 
Eksperimenterne er foretaget af Institut 
for Materialer og Produktion ved 
Aalborg Universitet, der sammen med 
Force Technology har lavet eksperi-
menter på Lindø Welding Technology. 
Eksperimenterne er beskrevet i [1]. 

Eksperimentel opsætning
Forsøgende blev foretaget ved, at 
25mm stålplader af typen S355J2 fik 
tildannet fugekanterne på forskellig vis 
til stumpsømme med I-fuger. Tildannel-
serne gik på fræsning, hvor tre forskel-
lige gennemsnitlige overfladeruheder 
på 4, 9 og 30 μm blev opnået. Der 

blev desuden udført en laserskæring, 
hvor en gennemsnitlig overfladeruhed 
på 28 μm blev opnået. For de fræ-
sede emner med overfladeruhed på 
4 μm blev emnerne sat sammen med 
forskellige gab på henholdsvis 0, 0,1, 
0,3 og 0,5 mm, medens de resterede 
emner blev sat sammen med et gab 
på 0 mm.

Emnerne blev efterfølgende svejst 
dobbeltsidet med en enkelt hybrid 
lasersvejsning på hver side, der blev 
foretaget med samme svejsehastig-
hed. Mellem eksperimenterne blev 
der ændret på svejsehastighed samt 
på trådfremføringshastighed og 
lysbueenergi. Dette skulle kompensere 
for det manglende materiale ved de 
forskellige gabs variationer. Resten 
af parametrene blev holdt konstante, 
inklusiv 14 kW laser power fra en 
Trumpf TrueDisc16002. Detaljer om 
resten kan ses i [1].

HYBRID 
LASERSVEJSNING 
AF TYKKE 
STÅLPLADER

migatronic.com

HÅRDFØR, ROBUST, HØJTYDENDE
Designet til hård drift på skibsværfter og byggepladser.

 Testet modstandsdygtig over for lidt af hvert.

 Velegnet til svejsere på farten.
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ER DU EN SVEJSER I FELTEN?

Tag den med dig. Omega Yard er din medsammensvorne i både åbne 
og lukkede rum. Polvending giver dig mulighed for at svejse udendørs 
med elektrode eller innershieldtråd (MIG/MAG uden gas).

Tildannelsen af svejsefugens overflade kan øge 
svejsehastigheden markant ved hybrid lasersvejsning.
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Laser skåret 
overflade 

R = 28 μm 

G = 0 mm  

Fræset 
overflade 

R = 30 μm 

G = 0 mm 

Fræset 
overflade 

R = 9 μm 

G = 0 mm 

Fræset 
overflade 

R = 4 μm 

G = 0 mm 

Fræset 
overflade 

R = 4 μm 

G = 0,1 mm 

Fræset 
overflade 

R = 4 μm 

G = 0,3 mm 

Fræset 
overflade 

R = 4 μm 

G = 0,5 mm 
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Figur 1. Sammenligning af svejseforberedelsesmetode og gab med opnåede svejsehastighed. For de forskellige tildannelses processer kan ses tilhørende 

3D ruhedsmålinger og skala i μm. R referer til gennemsnitlig overfladeruhed og G referer til gab mellem pladerne.
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Opnåede resultater
Figur 1 opsummerer resultaterne for 
de udførte eksperimenter. Det ses, at 
det var muligt at opnå fuld gennem-
brænding for alle typer svejsefuger 
med anvendelse af det beskrevne eks-
perimentelle udstyr. Det man her skal 
lægge mærke til er, at den opnåede 
maksimale hastighed for den tradi-
tionelle tilvirkningsmetode (fræsning 
med overfladeruhed på 4 μm) ikke 
overstiger 2,3 meter/minut. Ved at 
øge gabet er det muligt at opnå en 
hurtigere proces. Ved et gab på 0,3 
mm stiger den maksimale hastighed til 
omkring 3,8 meter/minut. Ved at øge 
gabet endnu mere bliver processen 
dog ustabil, og man vil ikke kunne 
opnå en tilfredsstillende svejsning.

Den første søjle på figur 1 viser den 
maksimale svejsehastighed, når laser 
skårne emner bliver anvendt direkte til 
svejseprocessen. Her ses det, at den 
opnåede maksimale svejsehastighed 
stiger til 5,3 meter/minut. Det ses 
desuden, at fræsede prøver med over-
fladeruheder, der svarer til ruheden 
for de laser skårne emner, ikke opnår 
samme maksimale hastigheder. Ved 
en overfladeruhed på 30 μm opnås 
en maksimal hastighed på 2,9 meter/
minut, altså væsentligt under den 
tilsvarende hastighed for laser skårne 
emner med en overfladeruhed på 28 
μm. 

Figur 2. Tværsnit fra eksperiment med fuld gennembrænding. Der 
ses en revne i bunden af svejsning nummer to, som tydeligt kan ses i 
det forstørrede billede. 

Figur 3. Tværsnit fra eksperiment hvor der er ufuldstændig 
gennembrænding mellem de to svejsninger.

2. Svejsning

1. Svejsning

Revne

2. Svejsning

1. Svejsning

Ufuldstændig 
gennembrænding
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ECNDT 2018 conference sponsors
Sponsorship & exhibition

 Second invitation

12th ECNDT 2018, June 11 – 15
Swedish Exhibition & Congress Centre

Gothenburg, Sweden

ECNDT FLYER maj 2016 A4.indd   3 2016-05-25   08:43

Hypotesen, der ligger til grund for, at 
væsentlig højere hybrid lasersvejseha-
stigheder kan opnås ved overflader 
med større overfladeruhed, er følgen-
de: Laserstrålen i processen vil ved de 
ru overflader blive absorberet meget 
mere jævnt i hele fugedybden. Derved 
vil energien fordeles mere jævnt, og 
det medfører, at materialet hurtigere 
smelter op og flyder sammen. Dette er 
noget, der skal undersøges og efter-
prøves yderligere gennem videnskabe-
ligt arbejde. Andre fordele der opnås 
- udover den øgende svejsehastighed 
– er, at varmeinputtet i pladerne bliver 
mindre, hvilket igen kan resultere i 
mindre kast af de svejsede emner.

Tværsnit af to af de opnåede svejsnin-
ger kan ses på figur 2 og 3, der viser 
henholdsvis en fuld og en ufuldstæn-
dig gennembrænding. 

Svejsningerne med fuld gennembræn-
ding var dog ikke fejlfrie, da det ikke 
var muligt at gennemføre en svejsning 
uden en varmerevne i bunden af 
svejsning nummer to uafhængig af, 
hvordan svejsefugen var forberedt. 
Der arbejdes videre med at opnå fejl-
frie svejsninger og yderligere forbedre 
hybrid lasersvejsning. Det sker blandt 
andet i forbindelse med et Ph.d. pro-
jekt på Aalborg Universitet.

Konklusion
Den maksimale hybride lasersvej-
sehastighed er stærkt afhængig af, 
hvordan svejsefugen er tildannet. 
Eksperimenterne viser, at det er muligt 
at øge svejsehastigheden med op til 
130 % ved at ændre på tilvirkningen 
af svejsefugen. Det mest interessante 
ved dette er dog ikke alene, at ha-
stigheden kan øges, hvis man ændrer 

svejsefugens overfladebeskaffenhed, 
og hvis svejsningen bliver udført med 
et lavere varmeinput. Det mest interes-
sante er, at den maksimale hastighed 
er opnået ved at anvende de irregu-
lære overflader, som skabes, når et 
emne laserskæres. Dette indikerer, at 
den traditionelle tilvirkning af fugerne, 
som involverer en blank fræsning, 
faktisk ikke gavner den efterfølgende 
hybride lasersvejseproces. I stedet 
kan højere svejsehastigheder opnås 
ved at anvende mere rå snitfuger, som 
plader traditionelt skæres op med.

Kilde:

[1] Farrokhi, F & Kristiansen, M 2016, 'A 

Practical Approach for Increasing Penetration 

in Hybrid Laser-Arc Welding of Steel' Physics 

Procedia, vol 83, pp. 577-586.
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Invitation til temadag 

                                                       
    

                                         

Temadag om Destruktive Tests 
 
Mange kunder roser os for vores moderne laboratorium, 
unikke service og landets korteste leveringstider. 
 
Nu har du mulighed for at opleve det arbejdende 
laboratorium og få en snak med vore dygtige 
svejseteknikere og laboratoriepersonale. 
 
Der afholdes dagen igennem korte præsentationer 
samt demonstrationer af følgende tests: 
  
OES / PMI - kemisk analyse 
Trækprøvning 
Korrosionstest 
Kærv-slagprøvning 
Makro- / mikroanalyse 
Ferritanalyse 
Hårdhedsmåling 
 

Sted 
NSK 
Nordisk Svejse Kontrol A/S 
Hammeren 5, Tarp 
6715 Esbjerg N 
 
Tid 
Fredag d. 16. juni 2017 
Kl. 08:00 – 15:00 
 
Tilmelding 
Tilmelding skal ske til 
Mette L. Madsen 
mlm@nskas.dk 
 
S.U. 
Senest den 14. juni 2017 

 

Hvis du har et emne, du gerne vil have testet, kan du medbringe det på dagen. Beskriv 
gerne emnet samt ønsker til test samtidig med tilmeldingen. Vi tester så mange emner som 
muligt. 

Vi har lejet en pølsevogn, så spring madpakken over denne dag! 
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Det er en stor investering 
at etablere en offshore 
vindmøllepark, og derfor 
stiger branchens krav til 
fundamenternes levetid. En af 
måderne at løfte kvaliteten 
af korrosionsbeskyttelsen på 
er 3. parts inspektion under 
fremstilling.

Af Civilingeniør Nana 
Eckhardt, Specialist i korrosion 
og metallurgi hos FORCE 
Technology i Aarhus.

Offshore konstruktioner som vind-
møllefundamenter skal fungere i et 
aggressivt miljø, og hvis de ikke er ef-
fektivt korrosionsbeskyttet påvirker det 
deres levetid. Samtidig er de svære og 
dyre at reparere, når først de er instal-
leret, både fordi de er ubemandede 
og fordi adgangsforhold, sikkerheds-
krav samt vind og vejr begrænser det 
tidsrum, der kan arbejdes på dem. 
Man holder øje med vejrudsigten og 
sejler ud på en lovende dag, klat-

rer op, venter på at solen får magt, 
så ståltemperaturen kommer over 
dugpunktet og der kan males. Man 
arbejder måske fra rope-access og 
skal i havn igen til aften, mens man 
håber, at vejret også holder dagen 
efter. Det koster oceaner af tid ud over 
den effektive maletid.

Trenden i branchen er, at prisen på 
vindmøllestrøm, og dermed omkost-
ninger på vindmølleparkerne skal ned 
– både omkostningerne til etablering 
og vedligehold. Samtidig er kravene 
til levetiden øget, så vindmølleparker 
bygget i dag skal holde mindst 25 
år. For længere levetider er lig med 
bedre udbytte af investeringen. Det 
betyder, at den korrosionsbeskyttende 
maling i dag skal beskytte stålet effek-
tivt i mere end 25 år uden væsentlige 
reparationer.

Det støtter malingsstandardernes 
nyeste revisioner op omkring. I ISO 
12944 ”korrosionsbeskyttelse af 
stålkonstruktioner – malingssystemer” 

lægger den kommende revision op til 
at ISO 20340 ”Malinger og lakker 
– Ydeevnekrav til korrosionsbeskyt-
tende malingssystemer til offshore 
konstruktioner” bliver indbygget. 
Derved udvides miljøerne i standar-
den med offshore miljøet CX, hvor 
det barskeste før var kystmiljøet C5 
marin. Samtidig indføres levetiden 
”meget høj” på >25 år, hvor det mak-
simale førhen var ”Høj” på >15 år.  
Den nye tyske standard for offshore 
konstruktioner fra BAW/VGB ope-
rer også med levetider over 25 år, 
godkendte malingssystemer, og krav 
om test af nye malingssystemer ”ude 
i virkeligheden” i 5 år, og ikke blot i 
laboratorierne. 

Stor andel af skaderne er 
applikationsfejl
Erfaringer viser også at applikations-
fejl udgør omkring 35 % af skaderne, 
så uanset hvor godt et design du har 
lavet, og hvor godt et korrosionsbe-
skyttende malingssystem du har valg, 
så bliver beskyttelsen ikke bedre end 

www.mr-chemie.dewww.NTDshop.dk
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kvaliteten af det arbejde, maleren 
udfører. Hvis ikke maleren følger 
instruktionen, vil der stadig være dyre 
fejl at reparere offshore – hvis det 
altså er muligt – og hvis ikke, går det 
ud over levetiden. 

Formålet med 3. parts inspektion 
under fremstilling af fundamenterne 
er netop dette – at sikre, at kunden 
får sit produkt korrosionsbeskyttet 
effektivt med maling og metallisering 
og i den kvalitet, som er bestilt. Kort 

sagt skal inspektøren kontrollere 
forbehandling og malingspåføring, 
identificere vanskelige områder, som 
kræver ekstra omhu og gøre opmærk-
som på, hvad han finder, før næste 
trin i processen. 

www.mr-chemie.dewww.NTDshop.dk
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Skarpe kanter skal rundes til radius=2mm, ellers bliver malingen tynd hen over kanten og giver dårligere korrosionsbeskyttelse. 
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Inspektionens detaljer kan variere med 
kravene i malingsspecifikationen, men 
består typisk af:

• Visuel inspektion. 
• Præparation, f.eks. renhed, 

overfladefejl i stålet, svejsnin-
ger og kanter.

• Maling, f.eks. udstikning, pin-
holes/pustninger, tørspray, 
løbere og helligdage.

• Måling af saltforurening på stålet 
inden maling.

• Kontrol af luftfugtighed og tempe-
raturer.

• Vurdering af ruhedsprofil.
• Lagtykkelsesmåling (DFT) af ma-

ling op mod specificeret NDFT, 
minimum og maksimum.

Nogle kunder vælger blot at få lavet 
stikprøver i fremstillingsperioden – 
f.eks. fordi de kender deres maler og 
har gode erfaringer. Andre vælger 
en prækvalifikation, hvor inspektøren 
gennemgår malerfirmaets faciliteter 
og logsystemer for at vurdere, om 
de kan løfte opgaven. Andre igen 
vælger overvågning af hele processen 
24/7 fra stålleverance til aflevering af 
malede emner.

Formålet er naturligvis at få fejlene 
rettet, før fundamentet forlader maler-
værkstedet.

Kontrol af kvaliteten
Et moderne malerfirma, som er stort 
nok til at håndtere offshore konstruktio-
ner, har nemlig typisk selv en QC-in-
spektør, som kontrollerer kvaliteten og 
fører log, og langt de fleste af disse er 
også kvalificerede. Vores erfaring er 

imidlertid, at den lokale QC-inspektør 
ofte har mange opgaver, og de er 
derfor nødt til at prioritere. Derfor 
kommer fokus nemt til at ligge på 
de kontroller, hvor der skal måles, 
og resultatet dokumenteres på papir 
til kunden. Den visuelle inspektion 
overlades i større grad til den enkelte 
malers faglige stolthed. Og heldigvis 
har mange malere faglig stolthed nok 
til at ønske at levere et godt resultat. 
Men desværre er det ikke alle, og de 
har også travlt. En anden udfordring 
på det globale arbejdsmarked er, at 
en større andel af malere og sand-
blæsere efterhånden er importeret 
arbejdskraft fra forskellige dele af 
Europa, og selvom de kan være dyg-
tige nok, opstår der arbejdskulturelle 
og sproglige udfordringer, som van-
skeliggør instruktion om og forståelse 
af hvilket niveau, smede, sandblæsere 
og malere forventes at levere.

De fejl som ikke måles er 
eksempelvis:
• Porer/sugninger i svejsninger: 

Selv hvis de ikke udgør et styrke-
mæssigt problem er de umulige at 
rengøre og sandblæse og tillige 
svære at fylde med maling.

• Utilstrækkelig ruhedsprofil: giver 
dårlig vedhæftning for malingen.

• Skarpe kanter: Pga. overflade-
spænding trækker den våde ma-
ling til tilbage fra skarpe kanter, 
så malingsfilmen bliver tynd her 
og åbner for rustangreb. (Foto1)

• Lamineringer/overrulninger i 
stålet: Udgør en lomme, som ikke 
kan rengøres eller males.

• Olieforurening af ståloverfladen. 
• Tør spray: Områder hvor malin-

gen ikke løber rigtigt sammen, 
og derfor giver vand og salte 
adgange til overfladen. 

• Helligdage i malingen på svært 
tilgængelige steder.

• Bobler i malingen: kan opstå ved 
brug af forkert fortynder eller ved 
maling på PUR-maling på fugtige 
overflader.

 
Alt sammen er det fejl, der betyder, 
at man ikke får den specificerede 
korrosionsbeskyttelse, med mindre de 
opdages og rettes. En god FROSIO 
eller NACE certificeret inspektør er 
ikke gratis. Men det er billigere i det 
lange løb. For dårligere kvalitet og 
flere dyre eller umulige reparationer 
betyder kortere levetid, og overordnet 
set større udgifter pr. produceret kWh.

Sidste øjebliks designændringer i blæsehallen er aldrig ønskelige, men i virkelighedens 
verden sker de. Skærevæskens dråber flyver langt omkring, og hvis ikke skærevæsken 
renses grundigt af, ødelægger den malingens vedhæftning.

Tørspray – malingen er ikke løbet ordentligt sammen. En lagtykkelsesmåling her vil vise 
rigeligt maling, men den danner ikke en tæt coating.
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Vi er stolte af ikke
at fylde så meget

Vi er ikke de største på markedet. Til gengæld er vi blandt de mest
innovative. Det er f.eks. os der har udviklet og introduceret de pladsbe-
sparende XL-batterier og 300 bar KVIK-TOP® flasker med integreret ventil. 
Ring og få en snak om dine behov på 701 02 107
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Af Eugene GOLI-OGLU, 
Zibrandt GREISEN, Yuriy 
BOKACHEV, NLMK DanSteel. 
Forfatterne takker Stig Rubæk 
for venlig assistance med 
dansk oversættelse.

I slutningen af 2012 blev et 
nyt 4200 mm kvartovalseværk 
sat i drift hos NLMK DanSteel. 
Siden da har virksomheden 
fokuseret på produktion 
af grovplader til byggeri, 
offshore, skibsbygning og 
kedler, dvs. stålplader med 
høje krav til de mekaniske 
egenskaber. I slutningen af 
2014 opnåede virksomheden 
godkendelse til CE-mærkning 
af termomekanisk valsede 
plader i kvaliteterne S355ML, 
S420ML og S460 ML i tykkelser 
op til 100 mm. Denne 
artikel præsenterer krav til 
formaterialet (slabs) samt den 
krævede produktionsteknologi 
for at opnå og overgå de 
krævede egenskaber for de 
nævnte kvaliteter.

Stålvalseværket NLMK DanSteel 
producerer i dag hovedsageligt 
grovplader af højkvalitetsstål med 
lavt kulstofindhold til skibsbygning, 
offshore-konstruktioner, maskinfremstil-
ling, brobygning, trykbeholdere og 
vindmølletårne. Efter installation af 
en ny produktionslinje omfattende et 
4200 mm kvartopladevalseværk [1], 
fokuserer stålvalseværket på at øge 
tykkelsesområderne og styrkegrader-
ne af de producerede grovplader.

Før 2015 var NLMK DanSteel god-
kendt til produktion af grovplader i 
styrkeklasserne S355ML, S420ML, 
S460ML i tykkelser fra 5 til 60 mm. 

Men i Nordeuropa er der efterspørg-
sel på plader op til 100 mm’s tykkelse, 
i bredder op til 4.000 mm og vægt op 
til 30 t i S355ML-S460ML. Plader i dis-
se tykkelser og kvaliteter bruges i store 
konstruktioner, hvor de mekaniske 
egenskaber kan øge styrken, stivhe-
den og pålideligheden af løfteudstyr 
og bærende strukturelementer.

De nævnte plader fremstilles nu hos 
NLMK DanSteel i overensstemmelse 
med EN 10025, del 4. Kravene til de 
grundlæggende mekaniske egenska-
ber fremgår af tabel 1. Både kemisk 
sammensætning og produktionstek-
nologi afspejler såvel basis- som 
valgfrie krav, såsom højere værdier 
af flydespændingen og trækstyrken, 
lavere værdier af kulstofækvivalenten, 
yderligere krav til sejhed og andre 
krav, som kan være forklaret ved 
speciel drift af designede stålkonstruk-
tioner.

Da et yderligere mål for NLMK Dan-
Steel er at tilvejebringe øget pålidelig-
hed ved anvendelse af grovplader ved 
lave temperaturer, er yderligere krav 
til slagsejhedsenergien blevet stillet. 
De er ligeledes præsenteret i tabel 1.

Lad os som eksempel tage produk-
tionen af valsede plader i kvalitet 
S460ML. For at sikre det krævede 
høje niveau af slagsejhedsenergi 
i 60-100 mm tykke plader med en 
minimum flydespænding på 410 N 
/ mm2, skal nogle forudsætninger 
være til stede; en forbedret kvalitet 
af de strengstøbte slabs, snævrere 
tolerancer på legeringssammensæt-
ningen samt effektive former for 
termomekaniske processer. Således 
skal der gennem optimale temperatur- 
og deformationsbetingelser sikres en 
maksimal kornforfining, optimal stør-
relse og fordeling af udskillelser samt 
en øget ensartethed af den endelige 
mikrostruktur gennem   tykkelsen af 

Parameter Styrkeklasse
Tykkelsesområde, mm

63-80 80-100

Trækstyrke, MPa
S355 440-600
S420 480-640 470-630
S460 510-690 500-680

Flydespænding, MPa
S355 ≥325
S420 ≥380 ≥370
S460 ≥410 ≥400

Forlængelse, %
S355 ≥22
S420 ≥19
S460 ≥17

Slagsejhedsenergi i 
længderetningen Prøvens placering EN10025-4 DanSteel tillægskrav

Slagenergi KV-20, J

I ¼’s punktet i pladens 
tykkelsesretning.

≥47**

≥40*
≥150*

Slagenergi KV-30, J ≥40** ≥140**

Slagenergi KV-40, J ≥31** ≥120**

Slagenergi KV-50, J ≥27** ≥100**

Slagenergi KV-60, J - ≥50

Tabel 1 - EN 10025-4’s krav til mekaniske egenskaber af S355ML-S460ML i tykkelse 63-
100 mm samt de skærpede krav fra NLMK DanSteel.

* Lavtemperaturegenskaber "M"; ** - Lavtemperaturegenskaber “ML”

UDVIKLING AF 
TERMOMEKANISK VALSEDE 
GROVPLADER OP TIL 100 
MM TYKKELSE HOS NLMK 
DANSTEEL

Nøgleord: 
konstruktionsstål, 

grovplader, 
termomekanisk 

behandling/proces, 
lavtemperatur slagsejhedsegenskaber, anisotropi af mekaniske egenskaber
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pladen. Dette vil medføre en lav grad 
af anisotropi gennem tykkelsen og 
et højt niveau af slagsejhed ved lave 
temperaturer. 

Vi vil her analysere nogle aspekter af 
de anvendte produktionsteknologier 
og de opnåede resultater under indu-
striel produktion af 60-100 mm tykke 
plader, når en flydespænding på 
minimum 410 MPa og yderligere krav 
til slagsejhedsværdien ved lave tem-
peraturer skal sikre pålidelig drift ved 
temperaturer på -50 °C og derover.

Det metallurgiske koncept for stålpla-
der i tykkelser på mere end 60 mm 
med høje krav til lavtemperaturegen-
skaber fordrer en række specificerede 
egenskaber; en høj kvalitet af makro-
strukturen i de strengstøbte slabs, et 
optimeret indhold af kulstof, mangan, 
silicium, niobium, nikkel og andre 
legeringselementer samt metoder til at 
sikre finkornsdannelse i den homo-
gene mikrostruktur i pladerne. 

Kvaliteten af strengstøbte 
slabs
Analyse af resultaterne fra den 
industrielle produktionen viser, at for 
at sikre opfyldelse af de ekstra krav til 
pladerne stillet af NLMK DanSteel, der 
er anført i tabel 1, er det nødvendigt 
at sikre følgende kvalitetsindikatorer 
for de strengstøbte slabs:

• Lav sejgringsinhomogenitet fra 
det optimerede indhold af kulstof-, 
mangan -, niob - og andre kemi-
ske elementer, der er tilbøjelige til 
sejgre under støbning.

• Makrostrukturkvalitet svarende 
til niveau 2 på Mannesmann 
skalaen (mål er 1).

• Stålets renhed (ingen skadelige 
urenheder) med et maksimalt 
svovlindhold - 0,003 %, fosfor - 
0,012 %, kvælstof - 0,005 % og 
brint - 0,0003 % (3 ppm).

• Lavt antal og størrelse af ikke-
metalliske indeslutninger, podning 
med calcium for opnåelse af et 
specifikt Ca / S-forhold.

• Et på forhånd fastlagt indhold af 
hvert element for en enkelt charge 
eller serie charger.

• Stabile procesbetingelser for 
smeltning, sekundærmetallurgi og 
strengstøbning af slabs tykkere 
end 300 mm, herunder vakuu-

mafgasningsparametre, støbeha-
stighed og soft-reduction.

• Langsom afkøling af slabs efter 
støbning for at reducere indven-
dige spændinger og brintindhold.

Kemisk sammensætning
NLMK DanSteel har en anden lege-
ringsstrategi og tilgang til produktion 
af termomekanisk valsede grovplader 
i tykkelse på 60-100 mm med højere 
krav til lavtemperaturegenskaberne 
end for produktion af plader i mel-
lemtykkelse (30-60 mm), hvor egen-
skaberne opnås ved efterfølgende 
varmebehandling (ovnnormalisering). 
Dette skyldes hovedsagelig det 
velkendte karakteristiske træk ved 
valseprocessen, som er inhomogenitet 
af deformation gennem tværsnittet i en 
råplade. Jo tykkere slabs eller plade, 
desto større er den nævnte inhomoge-
nitet.

Deformationens inhomogenitet påvir-
kes også af temperaturgradienten over 
tværsnittet i tykke plader. Temperatur-
gradienten kan opstå under opvarm-
ning af slabben, men også på grund 
af forskellige køleforhold i pladens 
tykkelse på grund af varmetab under 
transport, eksponering og kontakt 
med arbejdsvalserne. Endvidere 
bidrager opvarmningen på grund af 
deformationen til den nævnte tempera-
turgradient.

En række teknologiske faktorer påvir-
ker valseprocessen og resultatet deraf. 
Det er derfor nødvendigt at have en 
vis margen i styrke og slagsejheds-
egenskaber. Dette kan opnås med en 
mindre øgning af legeringselemen-
terne, eller ved at man tilsætter andre 
legeringselementer. Derfor kompense-
res der for udsving i de teknologiske 
faktorer ved et optimal indhold af 
legerings- og mikrolegeringselementer, 
som så er en yderligere udfordring 
ved udviklingen af en passende ke-
misk sammensætning for 60-100 mm 
tykke plader. 

Ved fremstilling af stål med lav-
temperaturegenskaber og med en 
flydespænding på mindst 410 MPa 
bruger NLMK DanSteel stål med et 
givet kulstof- og manganindhold til 
fast opløsningshærdning for at opnå 
de krævede styrkeegenskaber. Det 
optimale indhold af silicium er 0,3-

0,4%, fordi højere indhold resulterer 
i forøgelse af silikatindeslutninger og 
et lavere indhold resulterer i stål med 
lav styrke. Tilsvarende er det optimale 
aluminiumindhold mellem 0,02-0,03%, 
idet et højere indhold øger risikoen for 
aluminiumindeslutninger.

På NLMK DanSteel anvendes nikkel, 
niobium og vanadium som ekstra le-
geringselementer. Nikkel bruges til at 
forøge slagsejhedsenergien og sænke 
den duktil/sprøde omslagstemperatur. 
Mikrolegeringselementerne niobium 
og vanadium, hvis samlede indhold 
ikke overstiger 0,05%, anvendes til 
effektiv hæmning af rekrystallisatio-
nen, til kornforfining og for yderligere 
styrkeøgning ved hjælp af udskillel-
seshærdning under den langsomme 
afkøling efter valsningen [2], især 
i ¼ og ½ tykkelse af 60 -100 mm 
tykke plader. Endvidere bruges stål 
med et lavt indhold af urenheder og 
skadelige gasser ([S] ≤ 0,003%; [P] ≤ 
0,012%; [H2] ≤ 3 ppm).

Produktionsprocesser
Pladerne valses under anvendelse af 
en intensiv (mht hastighed og reduk-
tion) 3-trins termomekanisk valsning. 
Denne proces gør det muligt at opnå 
det krævede niveau for flydespændin-
gen (≥410 MPa), tilstrækkelig slagsej-
hedsenergi ved -60 °C i valsningens 
længderetning, sænkning af Тomslagstemp. 
til lavere temperaturer (-70 ... -80 °C) 
samt en øget homogenitet af egenska-
ber i pladernes tykkelsesretning.

I det første trin af valsningen er det 
mest optimale valseskema at øge 
reduktionen i hvert efterfølgende val-
sestik. Denne fremgangsmåde sikrer 
ifølge [2;3] ensartethed af den akku-
mulerede deformation og homogenitet 
af mikrostrukturen.

Formålet med de valgte kombinationer 
af temperatur og deformation i det 
andet og tredje valsetrin er at sikre 
maksimal forøgelse af tætheden af 
defekter i krystalstrukturen i Ɣ - og α- 
kornene.

Det er vigtigt at bemærke, at både 
de teknologiske produktionsformer og 
størrelsen af slabs og plader påvirker 
produktionen af 60-100 mm   plader 
med lavtemperaturegenskaber som 
angivet i tabel 1. Erfaringen viser, at 
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det er lettere at sikre et højt niveau af 
egenskaber i en plade med 3.000 
mm bredde end en plade med 4.000 
mm bredde. Det kan forklares ved et 
reduceret niveau af maksimal defor-
mation opnået i valsestolen, hvilket 
igen påvirker rekrystallisering og 
austenitskornforfining negativt. Dette 
er imidlertid mest kritisk i midten af 
pladen.

Resultater af den mekaniske 
prøvning
Den rigtige kombination af temperatur 
og deformation for termomekanisk 
valsning i et 4.200 mm valseværk 
resulterer i lav anisotropi af de meka-
niske egenskaber gennem tykkelsen 
af pladerne. Figur 1 viser variationen 
af hårdheden (HV) over tykkelsen i en 
80 mm tyk plade. Forskellen mellem 
laget nær overfladerne og de centrale 
lag i pladen, karakteriseret ved de 
maksimale og minimale værdier af 
hårdheden, overstiger ikke 10 HV 
svarende til 33 MPa i styrkeniveau.

Niveauet af de mekaniske egenskaber 
(tabel 2) og brudforlængelse opfylder 
kravene angivet i tabel 1. Der var en 
generel tendens til reduceret flyde-
spænding og brudstyrke, når plade-
tykkelsen øges. Dette hænger sammen 
med et fald i total akkumuleret styrke, 
når pladetykkelsen øges såvel som 
den relative forøgelse af deformations-
temperaturen i de indre tykkelsesområ-
der af pladen.

Trækprøvning i pladens tykkelsesret-
ning (Z-prøvning) blev foretaget for at 
kontrollere deformationsegenskaberne 
vinkelret på pladens overflade, målt 
som arealreduktionen af Z-trækprøven 
(Se tabel 2). Resultaterne fra Z-prøvnin-

gen viser gode egenskaber i tykkelses-
retningen.

Figur 2 viser resultaterne af slagsej-
hedsprøvningen ved temperaturer 
på -20 til -80 ° C på langs (2a) og 
tværs(2b) af valseretningen. Hvert 
punkt på kurven er det aritmetiske 
gennemsnit af prøvningen af seks 
plader (70-100 mm tykke).

Temperaturkurverne for slagsejheds-
prøvningen i længderetningen (Figur 
2a) viser et lavt fald i slagsejhedsener-
gien fra 270-280 J ved -20 °C til 210-
220 J ved -50 ° C. Ved temperaturer 
under -50 ° C ses et accelereret fald i 
sejheden på 30-60 J for hver 10 ° C. 
På trods af dette kan de pågældende 
stålplader karakteriseres som plader 
med forøget lavtemperatur slagsejhed-
segenskaber, idet gennemsnitsværdi-
erne selv ved en temperatur på -80 ° 
C i ½ pladetykkelse ikke var lavere 
end 50 J.

På samme måde som kurverne i læng-
deretningen (Figur 2a) viser kurverne 
for slagsejhedsværdierne i tværretnin-
gen (Figur 2b), et fald i værdier ved 

temperaturer lavere end -40 °C. Det 
er dog først ved -70 til -80 °C at gen-
nemsnitsværdierne falder til under 50J 
i ½ pladetykkelse.

Figur 3 viser niveauet af anisotropi for 
plader prøvet i længderetningen og 
tværretningen. For de pågældende 
ståltyper er anisotropi i slagsejhed 
(slagsejhedsenergi) som regel for-
bundet med mængden og typen af   
ikke-metalliske indeslutninger, såvel 
som antallet af valsestik på langs og 
tværs af støberetningen. Den gen-
nemsnitlige koefficient for anisotropi af 
slagsejhedsenergien KA = KVL / KVT 
af de prøvede plader er i niveauet 1,3 
- 1,6, hvilket er et godt resultat og er 
i overensstemmelse med ovennævnte 
standarder, dvs. forholdet mellem 
værdierne af slagsejhedsenergien på 
langs og tværs af pladen.

Konklusion
Både den kemiske sammensætning og 
produktionsteknologien for produktion 
af plader på 60-100 mm tykkelse i 
styrkekategorier S355ML, S420ML og 
S460ML er blevet udviklet. Pladerne 
har øget lavtemperaturegenskaber og 
anvendes til svejsede strukturer i Nord-
europa. Den anvendte teknologi er en 
tre-trins termomekanisk valsning. Tek-
nologien gør det muligt at levere det 
krævede niveau af slagsejhedsegen-
skaber i ¼ pladetykkelse ved tempe-
raturer så lave som -60 °C. Yderligere 
slagprøvninger i længderetningen 
og tværgående retninger i ½ og ¼ 
tykkelse på pladerne viser ligeledes 
gode lavtemperaturegenskaber af det 
undersøgte stål. NLMK DanSteel har 
således opnået CE-godkendelse til 
fremstilling af grovplader i styrkeklas-
serne S355ML, S420ML og S460ML i 
tykkelsesområde fra 5 til 100 mm.

Tykkelse af plade,

 mm

Trækstyrke

MPa

Flydespænding 

MPa
Forlængelse, %

Arealreduktion

(Z-prøvning), %

(min-max/gennemsnit)

70
440-456

450

540-555

551

27-29

28

65-71

69

80
422-430

426

524-545

530

29-30

30

71-75

73

90 414-426
422

520-532
524

29-30
30

63-71
66

100 405-420
415

515-522
520

29-32
31

65-72
69

Tabel 2 - Mekaniske egenskaber af 70-100 mm tykke plader efter 3-trins termomekanisk 
valsning.
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Fig. 1 Hårdhedsfordeling over tykkelsen i en 80 mm plade efter termomekanisk valsning
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Figur 2. Resultater af slagsejhedsprøvning ved forskellige temperaturer i længderetningen 
(a) og tværgående retning (b). Pladernes tykkelse er 70-100 mm.

 

0

50

100

150

200

250

300

-100 -80 -60 -40 -20 0

Sl
ag

se
jh

ed
 i 

læ
ng

de
re

tn
in

g,
 J

Prøvningstemperatur, °C

I 1/4 tykkelse
I 1/2 tykkelse (midte)

 

0

50

100

150

200

250

300

-100 -80 -60 -40 -20 0

Sl
ag

se
jh

ed
 i 

tv
æ

rr
et

ni
ng

, J
Prøvningstemperatur, °C

I 1/4 tykkelse
I 1/2 tykkelse

Figur 2 a Figur 2 b Figur 3

0

50

100

150

200

250

300

0 100 200 300

Sl
ag

se
jh

ed
 i 

læ
ng

de
re

tn
in

g,
 J

Slagsejhed i tværretning, J

I 1/4 tykkelse I 1/2 tykkelse

Faldende prøvningstemperatur

Figur 3. Forhold mellem slagsejhed i 
længde- og tværretningen for plader på 
70-100 mm i ¼ og ½ af tykkelsen.



24 

Svejsning

Svejse- og NDT-seminaret 
på Hotel Koldingfjord 
den 28. og 29. april var 
velbesøgt. Det var to dage 
med aktuelle indlæg, som 
gav anledning til flere 
interesserede spørgsmål 
og gode diskussioner.

Der kommer forståeligt nok stadig 
større bevågenhed omkring føde-
varehygiejne og kravene til det 
udstyr, der bliver brugt til fremstil-
ling, håndtering og opbevaring 
af levnedsmidler. I lyset af dette 
var der to meget relevante indlæg 
på dette års seminarprogram. Det 
ene var af Alan Friis fra Dansk 
Materiale Netværk. Han kom 
rundt om de mange regler og 
designkrav, der er til svejsning 
i forbindelse med fremstilling 
af udstyr, som er i kontakt med 
fødevarer.

Det andet var af Kristine Garde 
fra FORCE Technology. Meget 
illustrativt gjorde hun det klart 
for tilhørerne, hvordan bakterier 
med lynets hast kan udvikle sig, 
når der er revner eller korrosion 
i svejste konstruktioner, som er i 
kontakt med fødevarer.

Personsikkerhed var også et af de 
aktuelle emner, der blev belyst. 
Uffe Torpenholt Jørgensen fra 
Sundhedsstyrelsen fortalte om de 
nye regler for strålebeskyttelse, 
mens Michel Honoré fra FORCE 
Technology i sit indlæg præsente-
rede det seneste direktiv for elek-
tromagnetisk stråling i forbindelse 
med svejsning.

Endnu et af mange gode indlæg 
på seminaret leverede Anni Vis-
gård fra Statoil. Hun fortalte om 
de erfaringer, man havde høstet 
i Kalundborg i forbindelse med 
præventivt NDT vedligehold, der 
blev udført ved hjælp af online 
baseret NDT.

Internationalt udsyn og blik for 
de store kulturforskelle, der er på 
Vesten og Asien fik vi også, da 
Leif Andersen fra Alfa Laval for-
talte lidt om, hvordan det var at 
etablere fabrik og have produk-
tion i Kina.

Gode pauser var også indlagt i 
programmet. Tiden blev blandt 
andet udnyttet til at få sludret med 
andre branchefolk og få udvekslet 
erfaringer på kryds og tværs. På 
seminarets første dag blev NDT 
udstillingen flittigt besøgt. Og 
indtrykket var, at de besøgende 
interesseret spurgte til de seneste 
typer af udstyr og serviceydelser 
inden for NDT.

Fra DSL og NDT-Foreningens side 
skal der her bringes en stor tak 
til foredragsholderne. Vi vil også 
takke deltagere og ledsagere 
for hver især at have bidraget 
til et vellykket seminar, lige som 
NDT udstillerne skal have tak 
for at have skabt en spændende 
udstilling, som på alle måder var 
et besøg værd. Vi glæder os til et 
gensyn i Kolding næste år.

TO 
INSPIRERENDE 
DAGE MED HØJ 
FAGLIGHEDFormand for IDA, Thomas Damkjær Petersen fortalte 

om den 4. industrielle revolution og om, hvordan den 
vil komme til at påvirke spillereglerne for industriel 
produktion.

Alan Friis fra Dansk Materiale Netværk fortæller i sit 
indlæg om de hygiejniske designkrav, der er gældende 
til svejsningerne, når de indgår i konstruktioner, der er 
beregnet til at være i kontakt med levnedsmidler.

Mads Jensen, Produktchef fra Migatronic ridsede i sit 

indlæg hele svejsningens fascinerende udvikling op og 

præsenterede aktuelle tendenser inden for modificerede 

lysbuer og deres anvendelser.



Her side om side to af oplægsholderne på seminarets 
anden dag, Jørgen Hagelund, Dansk Standard og Stig 
Rubæk, Metal-Consult.

Lars Frank fra FORCE Technology ses  her sammen med 
DSL formand Steen Ussing (th).

Hans Hørning ved FOXDALs stand. Han fremhæver 
blandt andet Carestream’s seneste DDX-Plus til digital 
røntgen, som en af de udstillede NDT nyheder.

Jasper Trapp og Carsten Hansen (th) fra DNDT. - Flere har 

spurgt til vores netop lancerede XRF produkt, X-MET 800, 

siger Carsten, som tilføjer, at også MR Chemie, alias Ralf 

Zeiberts, er repræsenteret med en ny fødevaregodkendt 

penetrant, der ventes lanceret sidst i juni.

Seminarets afsluttende indlæg, som Jesper Kjær 

Jørgensen fra DTU stod for sammen med Jørgen Melchior, 

handlede om veterantog og om, hvordan man med stor 

entusiasme sikrer, at de bliver passet og vedligeholdt.

Fra NDT udstillingen i salen ved siden af ses her Christoffer Muuns og Ståle Krogh (th) fra Sapos IVS.Sammen med Bo Bossen tjekker Anni Visgaard, (Statoil) 

lige ”teknikken” en ekstra gang, inden hun holder et 

indlæg om præventivt vedligehold med NDT.
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1. Valg af dirigent

Carsten Jørn Rasmussen blev valgt og konstate-

rede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i 

SVEJSNING nr. 6/2016.

 

2. Formandens beretning for 2016

Den 11. marts afholdtes et virksomhedsbesøg hos 

Alfa Laval i Lund for DSL medlemmer. 

Den 20. – 21. maj blev det årlige Svejse- og NDT 

seminar atter afholdt i Koldingfjords skønne 

rammer.

Vi havde yderligere to gode virksomhedsbesøg 

i 2016: Den 14. september hos NOV  Flexibles 

i Kalundborg og den 6. oktober hos Alfa Laval i 

Aalborg.

Det kan tilføjes, at der den 24. januar 2017 har 

været et virksomhedsbesøg hos Grundfos i Bjer-

ringbro og den 8. marts 2017 hos SH Group i 

Svendborg.

Som sædvanligt sluttede året med det velbesøgte 

julebanko den 25. november.

3. Aflæggelse af DSL’s regnskab for år 

2016 for godkendelse og orientering om 

DSL’s budget for 2017

Steen Ussing gennemgik regnskabet for år 2016. 

Det viste en omsætning på godt 1,1 mio. kr. og et 

lille overskud på kr. 3.218 kr. 

Antallet af personlige medlemskaber er svagt 

faldende, mens antallet af firmamedlemskaber er 

stigende, så de samlede kontingentindtægter var 

312.000 kr. i 2016 mod 309.000 kr. i 2015. Øko-

nomien i foreningen er sund med en egenkapital 

omkring årsskiftet på godt 500.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. Steen Ussing fremlagde 

herefter foreningens budget for 2017, hvor der 

kalkuleres med et overskud på 30.200 kr.

4. Fastlæggelse af kontingenter for 2018

Følgende let justerede kontingentsatser for 2018 

blev vedtaget:

Personligt medlem: 430 kr.

Mindre firmaer: 2.400 kr.

Større firmaer: 4.700 kr.

Forhandlere og rådgivende virksomheder: 2.400 kr.

Studenter/pensionister: 215 kr.

Abonnenter: kr. 790 kr. + moms.

5. Eventuelle forslag fra medlemmer

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Steen Ussing fra FORCE Technology og Lars 

Holmberg fra FORCE Technology. Lars Holmberg 

ønskede ikke genopstilling.

Rasmus Baltzer Ravn var ikke på valg, men øn-

skede at udtræde af bestyrelsen.

Steen Ussing blev genvalgt. Nyvalgte medlemmer 

af bestyrelsen blev Christian von der Maase fra FMT 

Laboratorium og Michael Andreassen fra DTU Byg. 

Vi takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for 

en god indsats i bestyrelsen og byder velkommen 

til Christian og Michael.

 

8. Eventuelt

Husk, at DSL arrangerer en bustur til Scweissen & 

Schneiden 2017 i Düsseldorf.

Formand for styregruppen Bo Bossen (BB), bød 

velkommen til generalforsamlingen og gik over til 

dagsordenen.

1. Valg af dirigent

Peter Villumsen (PV), TechCorr Europe modtog valg 

som dirigent. Dirigenten takkede for tilliden og 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet.

2. Formandens beretning

Formanden takkede for ordet, og gik videre til 

første punkt: Resumé af Styregruppens arbejde. Jeg 

tiltrådte som formand umiddelbart efter Generalfor-

samlingen sidste år, hvor vi i Styregruppen konsti-

tuerede os. Næstformand er Jørgen Hilsøe (JH). Vi 

har også en repræsentant i redaktionsudvalget for 

”SVEJSNING”. I øjeblikket er det Jørgen Melchior 

(JOM). Vi har forsøgt os med at mødes ”online” i et 

fælles forum. Én gang er det blevet til. Men det er 

noget, vi vil tage op igen, da det sparer den store 

rejseaktivitet.

På grund af generel travlhed kan det være vanske-

ligt at få enderne til at mødes. Vi i Styregruppen vil 

så gerne gøre noget aktivt for foreningen. Men det 

kræver en masse ressourcer, der kan være vanske-

lige at finde. Derfor vil vi være taknemmelige for 

- og opfordre til, at der også kommer input fra jer 

som medlemmer. Et eksempel er Bjørn Pedersen fra 

Siemens. Han blev af Styregruppen godkendt som 

faglig repræsentant (jf. vores vedtægt §6). Bjørn 

Pedersen repræsenterer NDT-Foreningen i ICNDT, 

WG1, NDT Qualification and Certification. Bjørn 

refererer til formanden for Styregruppen. Året bød 

også på en række spændende virksomhedsbesøg, 

(se referatet fra DSL’s generalforsamling).

Følgende konferencer skal kort fremhæves: 3. og 4. 

april 2017: Svensk NDT-konference i Malmö. 13. – 

17. juni 2016: WCNDT München.

ECNDT 2018 11. – 15. juni

Forberedelserne går planmæssigt fremad. Første 

udbud af messestande til udstilling er solgt, så det 

tegner til en succes. Vi observerer lidt fra sidelinjen, 

da vi har valgt ikke at deltage i forberedelserne. 

Vi afventer i øjeblikket en kontrakt fra den svenske 

NDT-Forening, der i korte træk beskriver, at vi få 

tildelt en eller anden procentdel af overskuddet, da 

vi jo har indgået en ”gentleman” aftale om ikke at 

afholde national NDT-konference i 2018. Har man 

lyst til at holde et indlæg på konferencen, kontakt 

da venligst Styregruppen, så skal vi nok hjælpe jer 

videre. Da der jo ikke er dansk NDT-konference 

i 2018, får vi en lille udfordring med generalfor-

samlingen. Styregruppen vender tilbage senere på 

året, med en løsning.

Slutteligt skal fremhæves, at der er mulighed for at 

komme med DSL-bussen til Schweissen & Schneiden 

den 26. september 2017. Det er tidligere blevet 

annonceret i SVEJSNING, lige som der er sendt 

invitation ud til medlemmerne.

3. Forsamlingens godkendelse af 

beretning og beslutning om decharges 

for 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 (JM), Force Technology, Lars Mohr 

(LM) NSK, og Søren Baldus-Kunze (SBK) Endety var 

på valg og modtog genvalg uden modkandidater. 

Forsamlingen godkendte ovenstående.

6. Eventuelt

Repræsentanterne for Vølund foreslog, at NDT-For-

eningen tog initiativ til at få en ny isotop (Saferad) 

godkendt i Danmark. 

Der var forslag om en stand på den europæiske 

NDT-konference ”ECNDT 2018”, som skal foregå i 

Göteborg. 

NDT-Foreningen blev opfordret til at tage kontakt til 

SIS med henblik på at få et officielt brev udarbejdet 

til de berørte industrikunder, som forklarer de nye 

regler for assistenter.

Referat fra DSL generalforsamling 27. april 2017

Protokol fra NDT-Foreningens ordinære generalforsamling 28. april 2017
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Årets DSL og NDT seminar i 
Kolding den 28. – 29. april bød 
som vanligt på en udflugt for 
ledsagere, der var arrangeret 
af Monica. Besøg på en dansk 
vingård, stod den på i år. Og 
det viste sig at være et utroligt 
vellykket arrangement, som vi 
takker Monica for.

Af Karina Jelen og Jannie 
Hother Rasmussen

I et lille sluttet selskab satte vi kurs 
mod Dons, som er det område, vingår-
den ligger i. Hotel Koldingfjord havde 
sørget for frokost – en lækker og 
velsmagende tapasboks, som passede 
perfekt til anledningen.

På Skærsøgaard blev vi modtaget af 
ejer, vinbonde og vinmager, Sven 
Moesgaard. En dedikeret mand, der i 
et rum fyldt med diplomer og medaljer 
lagde ud med at fortælle historien om 
sin store passion og hobby – for ja, 
det er ”kun” en hobby for Sven. Han 
kan endnu ikke leve af at lave vin i 
Danmark. “Men hvordan løber det så 
rundt”, tænker du måske. Jo, til daglig 
slår Sven Moesgaard sine folder i sin 
anden virksomhed, Pharma Nord, 
hvor han er teknisk direktør og 
medejer. Ud af de 16 vinårgange, der 
hidtil er produceret på Skærsøga ard, 
har der blot været overskud tre gange. 
Det forhindrer dog ikke Sven i at gå 
op i det med liv og sjæl. Det er da 
også et imponerende projekt, han har 
fået stablet på benene. Sven plantede 
sine første vinstokke i 1998, selvom 
det på det tidspunkt ikke var tilladt at 

producere vin lavet på druer i 
Danmark. Han ansøgte om tilladelse i 
EU. Og denne fik han efter næsten 3 
år. Herefter kunne han i 2001 præsen-
tere den første kommercielle årgang 
af vin fra Skærsøgaard. Det var ikke 
blot en enkelt type vin, han startede 
med. Nej, han lagde såmænd ud med 
et helt arsenal i form af både rødvin, 
mousserende vin, hvidvin, rosé og sød 
dessertvin. 

Der kom glas på bordet, korkproppen 
gav sin indbydende lyd fra sig, der 
blev skænket op, og vi skulle smage 
de liflige dråber.

Uhm! Vi kom vidt omkring i vores 
smagning, som begyndte med den 
mousserende vin Rosé Brut 2014 på 
druen Rondo. Det er intet mindre end 
Skærsøgaards signaturvin, og den er 
internationalt anerkendt. Meget 
delikat! Herefter fulgte hvidvinen 
Solaris Classic fra 2016 og to 
forskellige rødvine Leon Millot 2014 
og Gold Top 2014 (på druerne 
Rondo, Leon Millot og Regent), 
derefter Hedvin 2011 og en sød 
dessertvin Sweet Ice fra 2013. Ved 
hver præsentation var man ikke i tvivl 
om, at han var stolt af sin vin. Og der 
var masser af spørgsmål fra os om 
både processen, vingården og vin 
generelt.

Det var i en dejlig let stemning, vi 
forlod vingården, og tilbage på Hotel 
Koldingfjord kunne vi i selskab med 
Monica, og med udsigt over den 
smukke fjord, se tilbage på en udflugt, 
som vi alle kun kan give topkarakterer. 

På vintur til Skærsøgaard
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WPS opdatering og 
administration af 
personcertifikater er gjort 
lettere med WeldEye fra finske 
Kemppi Oy.

Tiden, man bruger på svejseprocedu-
rer og styring af certifikater, kan man 
afkorte markant ved hjælp af modu-
lerne WeldEye Welding Procedure og 
Qualification Management, hvilket gør 
det interessant for alle virksomheder 
med svejseopgaver, fremhæver Vesa 
Tilikka, Produkt Manager Software fra 
Kemppi Oy. Understøttelse af AWS-, 
ASME-, EN- og ISO-standarder og en 
automatisk opdatering af templates 
ved ændringer af standarder udnytter 
hele potentialet ved administration af 
digitaliseret svejsning. Det er således 
en nem måde at administrere alle 
svejseprocedurer og certifikater på i 
henhold til globale standarder. Ifølge 
Vesa Tilikka er WeldEye blevet testet 
og godkendt til brug i praksis uanset 
branche eller virksomhedens størrelse 
eller type.

Med modulerne WeldEye Welding 
Procedure og Qualification Manage-
ment kan man oprette og administrere 
WPS og certifikatdatabase. Samtidig 
kan man med et enkelt klik forlænge 
certifikater for et ubegrænset antal 
svejsere, og systemet genererer auto-
matisk opdaterede individuelle certifi-
kater med den nøjagtige udløbsdato. I 
forhold til de traditionelle metoder går 
dette op til 85% hurtigere, lyder det 
fra den finske svejseproducent. Videre 
fremhæves det, at der i softwaren 
er integreret et værktøj til tegning af 
svejsesømme. Det tillader, at man vil 
kunne tegne skitser på bare ét minut. 
Har man ikke i forvejen et brugbart 
billede, vil et sådant kunne hentes ind 
i programmet, og man kan på bag-
grund af dette uden videre oprette en 
ny tegning, der bliver indlejret i den 
aktuelle procedureskabelon.

Har man svejseproduktion på flere ar-
bejdssteder, vil programmet desuden 
kunne generere en lang række EN 
ISO-certifikater og give mulighed at 

forlænge certifikater med automatisk 
underskrift såvel fra internt personale 
som fra ekstern tredjepart. Det inde-
holder en tidsbesparende funktion til 
kopiering af skabeloner, og der bliver 
automatisk sendt en e-mail om vars-
linger af certifikatudløb. Svejsernes 
data bliver også automatisk overført 
i forbindelse med oprettelsen af nye 
svejsercertifikater, hvilket igen er med 
til at spare den tid, der går med at 
styre certifikaterne. 

Sammen med en Kemppi X8 MIG 
Welder kan WeldEye udnytte den 
digitale WPS og gøre det overflødigt 
med printede WPS-dokumenter, idet 
softwaren overføres digitalt til svejse-
maskinerne i værkstedet. Herefter vil 
den enkelte svejser kunne søge, se og 
aktivere WPS'erne på Control Pad-
displayet og automatisk anvende de 
rette parametre ved svejsningen. 

BLY

Digital svejsestyring
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www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Teknologisk Institut vil 
uddanne virksomheder i at 
anvende industriel 3D-print i 
stor skala.

Ifølge Teknologisk Institut er det 
planen, at man i slutningen af 2017 vil 
åbne et produktionscenter, hvor man 
vil demonstrere og udvikle det poten-
tiale, der kan ligge i at arbejde med 
3D-print i danske metalvirksomheder.

Teknologisk Institut forudser – med 
henvisning til Deloitte – at markedet 
for 3D-print på verdensplan vil stige til 
mere end 20 mia. dollars i 2020.

Med det kommende center er det 
målet at hjælpe danske virksomheder 
godt på vej til et gennembrud for 
denne teknologi. Allerede i dag bliver 
den flere steder anvendt til fremstilling 
af prototyper. Men sektionsleder hos 
Teknologisk Institut Jeppe Skinnerup 
Byskov fremhæver, at potentialet for at 
implementere 3D-print i produktionen 
er meget stort.

I løbet af produktionscenterets første 
år er det ambitionen at producere 
mere end 3.000 3D-printede kom-
ponenter og at uddanne mere end 
500 ingeniører, designere og ledere i 
teknologien.

Med industriel 3D-print (også kaldet 
additive manufacturing, red), vil man 
kunne printe unikke emner i metal, 
og teknologien synes at byde på 
en række fordele inden for design, 
produktionstid og pris, som modsvarer 
kundernes stigende krav om, at pro-
dukter skal være fleksible og fremstil-
les inden for korte deadlines.

Danfoss er en af de første virksomhe-
der, der er parat til at uddanne med-
arbejderne, og er partner i det nye 
center. Virksomheden ser en række 
strategiske fordele ved at opkvalificere 
kompetencerne inden for 3D-print.

-Vi tror på, at 3D-printprocesserne 

vil blive industrialiserede inden for 
de nærmeste år. Ved at bruge denne 
teknologi i produktionen kan vi ned-
sætte vores omkostninger. Derfor har 
vi brug for uddannede medarbejdere, 
der er parate til at eksekvere, siger 

Werner Stapela, der er Global Head 
of additive design & manufacturing 
hos Danfoss.

BLY

Det industrielle gennembrud for 
3D-print får en hjælpende hånd
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Den 16. konference om 
industrielle højeffekt 
laserprocesser finder sted 
den 22. – 24. august 2017 i 
Aalborg.

Ifølge Associate Professor Morten Kri-
stiansen, Aalborg Universitets afdeling 
for Mechanical and Manufacturing 
Engineering, byder konferencen på ny 
viden og industrielle erfaringer inden 
for blandt andet følgende områder:

• Laser svejsning og hybrid laser 
svejsning

• Laser skæring og bearbejdning
• Metal 3D-print og laser overflade 

beklædning
• Laser proces- og opmålingsudstyr
• Kvalitetsstyring af laser processer

Programmet er tilrettelagt med indlæg 
af en række folk fra universitetsverde-
nen og industrien. Der vil på samme 
tid være leverandørudstilling, lige som 
der ved en konference som denne er 
oplagte muligheder for at netværke. 
Med andre ord en ideel lejlighed 
til at indhente den nyeste viden på 
området, og til at man som virksom-
hed vil kunne få grundigt indblik i de 
muligheder, der ligger, forud for en 
mulig investering i udstyr.

Interesserede kan læse mere om kon-
ferencen på www.nolamp16.aau.dk

NOLAMP16 
konference i Aalborg

Juni
6. – 7. juni  8th International 
Conference on Standardization in NDT.
25. – 30. juni  IIW Annual Assembly 
& Interntional Conference i Shanghai. 

September
25. – 29. September  
Schweissen und Schneiden 2017 i 
Düsseldorf

Oktober
3. - 5. oktober
Hi Messen 2017 i Herning

November
6. – 9. november Fabtec 2017 i Chicago
24. november DSL holder julebanko
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VINGAVE PÅ HØJKANT 
I forbindelse med DSL- og NDT-Foreningens seminar på Hotel Koldingfjord blev 
der trukket lod blandt de afleverede evalueringsskemaer. Den heldige vinder 
blev Carsten Jørn Rasmussen. Vi ønsker tillykke.
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Der er nu kun ca. 3 måneder til 
Schweissen & Schneiden, der finder 
sted i tidsrummet mandag den 25. 
september – fredag den 29. september 
2017 i Düsseldorf (ikke i Essen, som 
det plejer).  

Ved sidste Schweissen & Schneiden 
i 2013 rullede DSL-bussen til messen 
med en flok veloplagte svejsefolk, og 
arrangementet blev en stor succes. Vi 
har derfor også i år ønsket at arran-
gere en bustur til denne store messe-
begivenhed, som kun finder sted hvert 
4. år.

Der vil være udrejse tirsdag den 26. 
september og hjemrejse torsdag den 
28. september 2017. Arrangementet 
vil ligge på samme niveau som i 2013. 
Det vil sige, at der vil være indkvarte-
ring på enkeltværelser med bad, og at 
morgenbuffet vil være inkluderet. Det 

er lykkedes os at bibeholde prisen fra 
2009 og 2013 på kr. 4.150,-. 

Tilmelding skal ske snarest via DSL’s 
hjemmeside: www.dslsvejs.dk, på 
e-mail: dsl@dslsvejs.dk eller på telefon 
40 61 30 90.

Program 
Tirsdag den 26. september 

Kl. 07.00 afgang FORCE Technology, 
Park Allé 345, 2605 Brøndby
Kl. 08.15 opsamling Transportcentret, 
Slagelse
Kl. 09.15 opsamling Rasteplads Kilde-
bjerg, Odense
Kl. 10.00 opsamling Hotel Scandic, 
Kolding 
Via frokostpause
Kl. 20.00 ankomst Hotel Montanus-
hof, Montanusstrasse 100, D-41515 
Grevenbroich 

Onsdag den 27. september
Kl. 07.45 afgang fra Hotel Montanus-
hof
Kl. 09.00 ankomst Düsseldorf Mes-
secenter 
Kl. 18.30 afgang fra messecenter
Kl. 19.30 ankomst Hotel Montanushof

Torsdag den 28. september 
Kl. 07.00 afgang fra Hotel Montanus-
hof
Via frokostpause
Kl. 17.00 afsætning ved Hotel Scan-
dic, Kolding
Kl. 17.45 afsætning Rasteplads Kilde-
bjerg, Odense
Kl. 18.45 afsætning Transportcentret, 
Slagelse
Kl. 20.00 ankomst FORCE Techno-
logy, Park Alle 345, 2605 Brøndby

Du kan stadig nå at tilmelde dig DSL bustur 
til Schweissen & Schneiden 2017

Sms fortæller hvornår stålet 
kommer – nu også på Sjælland
Lemvigh-Müller har udvidet 
sin sms-service til Sjælland, så 
stålforbrugende virksomheder 
i hele landet nu kan få en sms 
hver morgen om, hvornår 
stålet bliver leveret.

Når man står på byggepladsen eller 
i produktionen og skal bruge noget 
stål, er det en stor hjælp, at man ved, 
hvornår det kommer, så man kan 
udnytte tiden og mandskabet optimalt. 
Den mulighed har stålforbrugende 
virksomheder i Jylland og på Fyn haft 
det seneste halvandet års tid med 
Lemvigh-Müllers daglige sms-service. 
Nu er servicen blevet udvidet til også 
at gælde Sjælland. 

Med sms-advisering, som den gratis 
tjeneste hedder, får man hver morgen 
ved sekstiden besked om, hvornår stå-
let er fremme. Er lastbilen mere end en 
halv time forsinket på grund af f.eks. 

trafik, sender systemet automatisk en 
ny sms med det nye ankomsttidspunkt.  

Sms med høj hitrate 
Michael Lichtenberg Crone, der er 
indkøbs-, logistik- og produktionsdi-
rektør hos Lemvigh-Müller, håber, at 
sjællandske industrivirksomheder vil 
tage lige så godt imod sms-servicen 
som deres jyske og fynske kollegaer, 
og siger: 

”I Jylland og på Fyn har vi haft en flot 
hitrate på ca. 90 pct. på vores forven-
tede leveringstider, og vi regner med, 
at det samme sker på Sjælland. Vi er 
glade for, at vi med sms-advisering 
kan give stort set alle vores kunder i 
landet bedre mulighed for at plan-
lægge deres arbejdsdag. Når man 
for eksempel står og skal bruge noget 
armeringsnet til et støbning, er det 
ikke ligegyldigt, om det kommer kl. 9 
eller kl. 12”. 

Miljøet vinder også
Michael Lichtenberg Crone glæder 
sig også over, at sms-servicen er med 
til at nedbringe lastbilernes CO2-
udledninger:  ”Tjenesten er hægtet 
op på lastbilernes navigationssystem, 
Fleetboard, og kan ud fra aktuelle tra-
fikforhold, hastighed og fastsat tid til 
aflæsning beregne, hvornår lastbilen 
er fremme hos kunderne. Det betyder, 
at systemet vælger den korteste rute, 
og det sparer CO2. Vi kan se, at vi 
har reduceret vores udledninger med 
tæt på 25 procent, så ud over at det 
er en god service, skåner vi også 
miljøet”.
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 Lemvigh-Müller hjælper altid, enten over telefonen, 

eller også kommer de ud til os. Deres viden om svejs 

har jeg brug for i min hverdag - det sikrer, at vi får de 

varer, vi skal bruge, og at vi bruger dem rigtigt.

’’
’’

GODT HJULPET 
FORDI DU FÅR EN STÆRK 
SPARRINGSPARTNER

Mickey Feldt Andersen, projektleder, Metso Denmark A/S

Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308/www.lemu.dk


