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Svejsning

Lavere omkostninger driver 
offshore innovation frem

Offshoreenergy.dk arbejder som 
klyngeorganisation og innovations
netværk for den danske offshorein
dustri med innovationsprojekter, der 
kan løse industriens udfordringer. 

Lad mig indledningsvist frehæve 
CRIF. Det er fællesbetegnelsen for in
novationsprojekter, der skal bidrage 
til at nedbringe omkostningerne i 
offshore industrien. Ordet står for 
Cost Reduction & Innovation Forum, 
og er en praktisk projektmodel, 
som bliver anvendt af problem
ejere (industrien) og problemløsere 
(universiteter, SMV’er og andre), der 
mødes om udviklingen af innovative 
løsninger på en neutral platform, 
der er fascilliteret af os i Offshore
energy.dk. 

Aktuelt er der gang i CRIFprojekter 
om brug af droner til korrosions
måling, sensorer der skal mindske 
udledningen af kemikalier i olie og 
gasproduktion og meget, meget 
mere. Det følgende er en introduk
tion til noget af det, der sker i offs
hore industrien lige nu. En industri, 
der inden længe vil komme til at 
skabe ny innovation i samarbejde 
med onshore energiproducenter. En 
samlet oversigt over alle nuværende 
og kommende CRIFprojekter kan ses 
på vores hjemmeside www.offshore
energy.dk.   

Fælles jagt på fremtidens 
innovation
Den danske onshore og offshore 
energiproduktion skal koncentrere 
sin eksterne innovation på ét sted. 
Det var et af de helt centrale budska
ber, som deltagerne fik med hjem fra 
vores årsmøde den 17. maj 2018.

Offshore industriens fælles innovati
onsindsats skal styrkes ved at etab
lere et nyt innovationsnetværk, som 
favner både offshore og onshore 
energiproduktion. Den koncentra
tion har industrien efterlyst. Og fra 
scenen i ”FÆNGSLET” i Horsens 

pointerede tre af industriens største 
aktører på hver sit felt – Ørsted, 
Total E&P Danmark og Siemens 
Gamesa – da også, at de vil bakke 
op om vores nye organisation, der 
har fået arbejdstitlen Energy Innova
tion Cluster. 

Jesper Møller, Head of Offshore 
Concepts & Solutions i Siemens 
Gamesa, forklarede, at en samlet 
innovationsindsats for hele industrien 
vil skabe et solidt netværk og mere 
innovation for de samme penge.

Fra Total E&P Danmark lød det, at 
alle led i offshorefødekæden vil få 
gavn af det nye, koncentrerede inno
vationsnetværk, der kan skabe rum 
for ”at idéerne kan flyde mere frit”, 
som Ole Hansen, Asset Manager i 
Total E&P Danmark, forklarede det. 

Det var også positivt for os at høre 
Ørsteds Director R&D, Wind Power, 
Christina Aabo fortælle om de 
mange synergieffekter, hun ser ved 
et styrket samarbejde mellem indu
strien, underleverandører og videns 
institutioner.
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CEO i Offshoreenergy.dk Glenda Napier.
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Endelig Green Origin! 
Klimasmart gas i Norden!

Vi  tilbyder altid: 

• Høj kvalitet
• Enkle gasvalg
• Høj leveringssikkerhed

Air Liquide Danmark A/S
www.mygas.dk • www.airliquide.dk

Kundeservice Tlf: 76 25 25 95
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Air Liquide tager klimaudfordringen meget 
alvorligt, og med Green Origin kan du som 
kunde mindske din udledning af kuldioxid 
og dermed foretage et aktivt miljøvalg.

Green origin

• Digitale kundeløsninger
• Adgang til brancheekspertise
• Service — når og hvor du har brug for det
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Svejsning

Konkrete projekter  
med reel værdi
Alle tre aktører understregede på 
vores årsmøde i Horsens, at de også 
i det nye setup vil deltage engageret 
i at løfte innovationen i klyngen og 
bidrage aktivt til projekter, der kan 
gavne branchen. Den forpligtigelse 
er afgørende for vores videre succes.  

Det er ligeledes vigtigt for os at 
se, at den nye organisation har 
opbakning fra netværket af under
leverandører i Danmark. På Uddan
nelses og Forskningsministeriets 

hjemmeside, hvor alle ansøgninger 
til det nye innovationsnetværk ligger 
til offentlig kommentering, er opbak
ningen klar.

Hans Jørgen Riber, Director Business 
Development ved LICenginering A/S, 
ser frem til muligheden for at deltage 
i spændende udviklingsprojekter dre
vet af denne ny klynge. Og Jørgen 
Huus Hasforth fra Gardit er ligeledes 
positiv. Hans virksomhed leverer 
blandt andet overfladebehandling til 
havvindmøller: 

”At det fremadrettet også kommer 
til at omhandle onshore, ser jeg kun 
som en fordel. Det vil åbne flere 
døre og muligheder”, skriver han i 
sin kommentar til vores ansøgning.

Vi skal fortsat være en neutral 
platform, der kan løse industriens 
udfordringer gennem innovations
samarbejder. Med fælles offshore og 
onshore innovation kan vi øge syner
gieffekten på tværs af virksomheder, 
forskningsgrupper og mange andre 
– til gavn for vækst og udvikling af 
hele branchen.
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Svejsning

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.

OMEGA YARD 300

OMEGA YARD 300
BARE UDSÆT DEN FOR LIDT AF HVERT - DEN KAN SAGTENS HOLDE 
TIL DET

Omega Yard er testet under barske forhold i ekstreme miljøer. Takket være 
et ultrarobust kabinet og højisolerede elektroniske komponenter er den 
yderst modstandsdygtig over for slag, stød, støv og fugt.

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).
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Svejsning

MHI Vestas og Siemens 
Gamesa løfter sammen og 
sparer millioner
Den første fælles guideline for løft af 
komponenter i vindindustrien sparer 
offshore vindindustrien for millioner. 
Flere besparelser er i vente igennem 
mere samarbejde om fælles løsnin-
ger på tværs af industrien.

Det vil fremover blive billigere, mere 
sikkert og mere effektivt at installere 
offshore vindfarme – ikke bare i 
Danmark men globalt. 

Det er de helt håndgribelige gevin
ster af det første innovationsprojekt i 
regi af Vindpartnerskabet; et bane
brydende åbent samarbejde mellem 
vindindustriens største producenter, 
en række af andre store spillere og 
industriens underleverandører – faci
literet af Offshoreenergy.dk.

Industrialisering skaber 
besparelser
Projektet har vist, at der er væsent
lige besparelser at hente i den nye 
guideline. Grundet skiftende vejrfor
hold, forskellige skibe og skiftende 
havne vil besparelsen variere fra 
projekt til projekt. Men et realistisk 
bud ved installation af en 500 MW 
havvindpark er en million euro i 
besparelse som følge af mere ef
fektive processer og øget udnyttelse 
af vejrvinduer. 

De positive resultater af det første 
afsluttede innovationsprojekt fra 
Offshoreenergy.dk har bekræftet 
parterne i, at der er gevinst i at 
samarbejde på flere områder, 
vurderer Torben Hvid Larsen, Senior 
Vice President, CTO Technology 
and Sourcing i MHI Vestas Offshore 
Wind:

”Vi søgte samarbejdet i troen på, 
at vi på tværs af hele værdikæden 
kunne samarbejde om den fælles 
udfordring med at drive omkostnin
gerne ud af offshore vind. Jeg er 
overbevist om, at vi blot har set den 
første af mange gevinster”.

Af Glenda Napier,
CEO Offshoreenergy.dk
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Svejsning

And you know.

MIG WELDERMIG WELDER

Industriel svejsning
fra en helt ny vinkel

www.kemppi.dk

X8-MIG-Welder-ad_A4.indd   1 21.11.2017   10:01:12
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Svejsning

Genopbygningen af Tyra er 
det hidtil største og dyreste 
projekt i den danske del af 
Nordsøen.

Total E&P Danmark offentliggjorde 
den endelige overtagelse af Mærsk 
Oil’s aktiviteter i Nordsøen 8. marts 
i år. Det franske selskab vil herefter 
sammen med DUC partnerne være 
med til at realisere det hidtil største 
danske offshore projekt med gen
opbygningen af Tyrafeltet. Det skal 
sikre, at den operationelle del af 
den danske infrastruktur i Nordsøen 
forbliver operationel flere år endnu, 
selv hvis de underliggende kalklag 
fortsætter med at synke i takt med, 
at der bliver udvundet hydrocarbon 
fra det. 

Således er kernen i problemet – og 

hele afsættet for den tocifrede milli
ard investering, at kalklaget over de 
seneste 3 årtier er øget ca. 5 meter. 
En følge af dette er, at spændet fra 
havoverfladen til bunden af konstruk
tionen er blevet markant mindre, 
hvilket naturligt nok udgør en stor 
sikkerhedsrisiko.

Man vil derfor forlænge fundamentet 
på en række af platformene, hvilket 
igen forventes at øge deres levetid 
med yderligere 30 år.

Samtidig med at man skal forlænge 
platformenes fundamenter, skal de 
gamle kombinerede beboelses og 
procesplatforme skrottes og erstattes 
af en beboelsesplatform og en pro
cesplatform, som vil være adskilte 
for øge sikkerheden og optimere 
driften.

En sikker og miljørigtig nedtagning 
af de to gamle proces og bebo
elsesplatforme samt opførelsen af 
fundamenterne til de mindre brønd 
og riserplatforme kræver meget 
detaljerede beregninger og en uhyre 
nøje planlægning.

F.eks. skal de nye top sides passe 
100% med de eksisterende funda
menter, når disse bliver forlænget 
over 10 meter  ikke mindst fordi 
fundamenterne skal kunne holde til 
den ekstra vægt, som forlængelsen 
resulterer i.

Alt i alt anslås det, at man midt ude 
i Nordsøen skal flytte rundt med stål 
svarende til godt 13 Eiffeltårn i pro
jektforløbet, der vil finde sted frem til 
år 2022. 

BLY

GIGANT INVESTERING
I NORDSØEN
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Svejsning

Tyra Future: 
Tyrafeltet ligger 225 kilometer 
vest for Esbjerg. Mere end 90 % 
af Danmarks gasproduktion bliver 
behandlet på dette felt.

Som følge af olie og gasudvin
dingen, der har fundet sted siden 
opførelsen tilbage i 1984, står 
Tyrafeltets platforme i dag fem 
meter lavere, hvilket udgør en stor 
sikkerhedsrisiko.

I Tyra Futureprojektet skal to pro
ces og beboelsesplatforme fjernes 
og erstattes af et nyt procesmodul 
samt en ny beboelsesplatform.

Brøndhoved og stigrørsplatforme 
skal hæves 13 meter, så der skabes 
en sikker afstand til havoverfladen, 
og de skal udstyres med nye top 
sides.

Projektet er i en kategori for sig. 
Ikke alene fordi det er stål af gigan
tiske dimensioner, der skal flyttes 
rundt på, men også fordi både 
nedtagningsprojektet og genopbyg
ningsprojektet vil køre parallelt.

Tidsplanen i store træk 
Frem til 2019 vil der blandt andet 
blive lavet forberedelser til nedluk
ning af produktionen, som vil finde 
sted i løbet af 2019. I 2020 og 
2021 vil de eksisterende moduler 
blive nedtaget og bortskaffet, mens 
de nye konstruktioner vil blive 
installeret. Herefter vil produktionen 
fra de renoverede faciliteter efter 
planen gå i gang i 2022.
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Svejsning

Gennem længere tid har 
Rambøll og SubC Partner 
haft et vellykket samarbejde 
omkring en række offshore 
projekter på ad hoc basis. 
Samarbejdet mellem de 
to er nu formaliseret og 
forventningen er, at de begge 
vil stå endnu stærkere i 
forhold til at kunne tilbyde 
helhedsløsninger til olie- og 
energibranchen.

Rambøll og SubC ser store muligheder 
i at kombinere deres spidskompeten
cer inden for henholdsvis projektering 
/ rådgivning og fabrikation / instal
lation. Ifølge projektdirektør Søren Eg 
Hansen fra Rambøll er der stor tilfreds
hed med at formalisere samarbejdet 
med SubC. 

”Som en forholdsvis ung virksomhed 
udmærker SubC sig ved at tænke ud 
af boksen, hvilket er et godt supple
ment til Rambølls etablerede position 
på markedet. Og med en solid historik 
af offshore projekter bag sig – især i 
Nordsøen – vil RambøllSubC samar
bejdet kunne tilbyde en bred vifte af 
skræddersyede løsninger til EPCI
markedet”.

”Det er vores oplevelse, at kunderne 
i højere grad tænker i helheder. De 
ønsker at integrere designfase med 
fabrikation og installation for at opnå 

et mere smidigt projektforløb. Og det 
kan vi imødekomme gennem dette 
partnerskab. Som totalentreprenør kan 
RambøllSubC varetage alle projektfa
ser, hvilket holder projekterne på rette 
kurs i forhold til økonomi, tid og kva
litet”, siger direktør for SubC Partner, 
Tonny Klein. 

SubC har de seneste år oplevet stor 
vækst på et udfordret marked og for
mået at få en fod indenfor lokalt om
kring Nordsøen. Et tættere samarbejde 
med Rambøll kan gavne både os og 
vores kunder”, tilføjer Tonny Klein.

Store potentialer for Rambøll-
SubC i forhold til Tyra Future-
projektet
 Et kig ind i fremtiden tegner sig da 
også lyst for partnerskabet, der har 
set dagens lys i kølvandet på, at 
genopbygningen af Tyrafeltet i den 
danske del af Nordsøen er blevet 
sanktioneret. ”Tyra Futureprojektet 
har stor betydning for hele olie og ga
sindustrien i Esbjerg. Og som underle
verandør står RambøllSubC klar til at 
støtte den positive udvikling, lige som 
vi ser gode muligheder for partnerska
bet på vores udenlandske markeder”, 
siger Søren Eg Hansen.

SubC Partner blev etableret i 2015 
med hovedsæde i Esbjerg havn. De 
leverer services både over og under 
vandet samt i den såkaldte splashzo

ne. Til rækken af kunder hører blandt 
andet Vestas, Siemens, Hess, Ineos og 
Total. 

I forbindelse med det omfattende 
Tyra Futureprojekt arbejder SubC 
blandt andet med fremstillingen af 
nogle store dæk til anvendelse på de 
såkaldte brøndhovedplatforme, der 
skal renoveres på Tyrafeltet. Der er 
alene her tale om ca. 15.000 timers 
svejsearbejder, og opgaverne har 
ført til ansættelse af en række nye 
medarbejdere.

BLY

STYRKET SAMARBEJDE OMKRING 
PROJEKTER TIL OFFSHORE SEKTOREN
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Svejsning

Professionelt svejseudstyr til tiden

FRONIUS TPS/i er hjertet i  
fremtidens svejseudrustning 

Hos TornboSvejs udfører vi konfiguration og beklædning af såvel 
nye installationer samt retrofit af eksisterende. Retrofit er en 
kosteffektiv måde at give din robot ”nyt liv”. TornboSvejs har netop 
udvidet med et teknologicenter, hvor vi på vores adresse i Esbjerg, 
kan efterprøve og verificere de fleste kendte svejseprocesser. 

For yderligere information, besøg vores hjemmeside eller kontakt 
Kaare Schultz Pedersen på 2064 1030 eller Nikolaj Thorsted på 
2068 9970.

TPS/i Robot er en milepæl for  
automatiseret svejsning

Fronius TPS/i har alle de værdifulde egenskaber fra sin 
forgænger, men hele systemet er opgraderet, og dertil 
kommer mange nye funktioner. Ligesom den manuelle 
version er den modulopbygget. Systemet kan hele tiden 
holdes opdateret med den nyeste teknologi – også i 
fremtiden.
 
En stor forbedring er det perfekte sammenspil mellem 
processerne LSC, PMC og CMT. Det giver højere  
svejsehastigheder og bedre kvalitet. Dertil kommer 
stabilise ring af lysbuen, som sikrer en helt ensartet  
indtrængning og minimalt svejsesprøjt.
 
TPS/i Robot er kort og godt løsningen for dig, som  
efterspørger uovertruffen kvalitet, højeste effektivitet 
og maksimal driftssikkerhed. Med andre ord, lønsomme 
svejseprocesser for automatiseret produktion.

www.tornbosvejs.dk

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf.  7515 8440

Forhandling af alt i udstyr  
til svejsning og skæring

4979 - Tornbosvejs Helsides A4 til Svejsning Fronius.indd   1 01/06/2018   10.11
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Strukturel analyse af 
spændinger i offshore 
K-knuder ved brug af finite 
element-metoden (FEM) 

Af Mikkel Løvenskjold Larsen, 
Ramboll Offshore Wind

Når offshore vindmøller skal placeres 
på relativt store vanddybder falder 
valget af fundamenttype ofte på 
de såkaldte jacket fundamenter. Et 
jacket fundament består af cirkulære 
sektioner, som er svejst sammen for at 
danne en gitterkonstruktion, som vist 
i Figur 1. 
Offshore konstruktioner er dynamisk 
følsomme. De bliver udsat for både 
vind og bølgelaster af varierende am
plitude og periode over hele konstruk
tionens levetid, hvorfor metaltræthed, 
også kaldet udmattelse, er et kritisk 
designaspekt. Især samlingerne imel
lem de langsgående og tværgående 
rør, de såkaldte knudepunkter, er 
specielt udsatte. Dette skyldes, at geo
metrien i knudepunkterne og eventu
elle svejsedefekter fører til spændings
koncentrationer, som betyder højere 
spændinger omkring svejsningerne 
sammenlignet med den resterende del 
af strukturen. 

Spændingerne i og omkring 
svejsningerne i en K-knude 
skal kunne forudsiges med 
stor nøjagtighed
Som led i EUDP projektet ”Offshore 
Vind Fundament Knude på Industriel 
Skala” mellem Siemens Gamesa 
Renewable Energy, Bladt Industries, 

SIMULERING AF 
SPÆNDINGER 
I K-KNUDER 
OG FULDSKALA 
FORSØG 

Figur 3: Eksempel på monterede strain gauges nær svejsningerne. 

Figur 2: Én af de to testede K-knuder. 

Figur 1: Eksempel på jacket fundament, figur fra Ramboll Offshore Wind.



Svejsning

FORCE Technology, Ørsted og Ram
boll Offshore Wind er det undersøgt, 
om en numerisk model udviklet med 
Finite Element Metoden (FEM) kan 
simulere de virkelige spændinger 
omkring svejsningerne i en såkaldt 
Kknude. For nøjagtigt at estimere et 
offshore fundaments levetid (den tid 
før udmattelsesbrud vil forekomme), 
er det yderst vigtigt at kunne forud
sige spændingerne i og omkring 
svejsningen så nøjagtigt som muligt. 
Det var derfor relevant at undersøge 
hvor nøjagtig finite element metoden 
er, i forbindelse med simulering af 
spændinger i Kknuder, da FEM er en 
ofte benyttet metode til udmattelsesbe
regninger. 

For at undersøge nøjagtigheden af 
FEM modellerne, blev to fuldskala 
Kknuder, hvoraf én er vist i Figur 2, 
fremstillet til udmattelsestest. Knuderne 
vejede omkring 14 ton. Chorden (det 
langsgående rør) havde en diameter 
på omkring 1300 mm og en tykkelse 
omkring 6070 mm, og brace (de 

påsvejste rør) havde en diameter på 
omkring 600 mm og en tykkelse på 
25 mm. De to knuder blev udmat
telsestestet af FORCE Technology ved 
LCST (Lindø Component and Structure 
Testing A/S). Forsøget blev udført ved 
at montere Kknuderne i en speciel 
designet testbænk, hvor der ligeledes 
kunne monteres aktuatorer til at på
føre dynamiske udmattelseslaster.

Der blev placeret strain gauges på 
Kknuderne for at måle tøjningerne og 
dermed spændingerne i konstruktio
nen, (da spændingen er proportional 
med tøjningen i det lineær elastiske 
område). Disse blev placeret ved de 

højest belastede områder tæt ved 
svejsningerne, som det fremgår af 
Figur 3 (fra nu af kaldt lokale strain 
gauges) samt i en passende afstand 
fra svejsningerne, således spændin
gerne ikke blev påvirket af svejsnin
gernes lokale geometri. Målingerne 
fra strain gauges kunne både bruges 
til at observere, hvordan spændinger
ne og tøjningerne ændrer sig igen
nem knuderne, når udmattelsesrevner 
vokser, men også til senere validering 
af FEM modellerne.

FEM Modellerne
At bruge finite element metoden til 
at simulere spændingerne i offshore 

Figur 5: FEM model af K-knuden. 
Figur 4: 3D skanning af en svejsning 
omkring chord og brace. 
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Svejsning

knudesamlinger er som sådan ikke 
nyt. De fleste standarder og normer 
indeholder beskrivelser af, hvordan 
modellerne skal laves.  
For at kunne simulere kræfterne og 
spændingerne mere nøjagtigt i de 
til projektet udviklede FEM modeller, 
blev der udført 3D skanninger af K
knuderne. Specielt blev der fokuseret 
på at generere meget nøjagtige 3D 
skanninger af svejsningerne omkring 
knuderne. Et eksempel på en af de 3D 
skannede svejsninger er vist i Figur 4. 
Disse skanninger kunne herefter im
plementeres i FEM modellerne, for at 
danne så nøjagtige og virkelighedstro 
modeller som muligt. Et eksempel på 
en færdig model er vist i Figur 5. 

Modellerne blev herefter i FEM
softwaren lastet op og understøttet 
på samme måde som i de virkelige 
forsøg. Herefter kunne tøjningerne på 
de samme steder, som hvor der på 
de virkelige forsøg var monteret strain 
gauges, simuleres på baggrund af 
FEM modellen.

Sammenligning 
forsøgsresultater og 
simulerede resultater
For at vurdere nøjagtigheden af FEM 
modellerne blev de målte tøjninger fra 
forsøgene sammenlignet med de simu
lerede tøjninger fra FEM modellerne. I 
Figur 6 og 7 vises de målte tøjninger 
fra hhv. de globale strain gauges og 
de lokale strain gauges sammenlig
net med de simulerede tøjninger fra 
FEM modellen. Tøjningerne er blevet 
normaliseret i graferne.  

Det ses tydeligt af figurerne, at FEM 
modellen har lettere ved at forudsige 
de korrekte globale tøjninger sam
menlignet med de lokale tøjninger. 
Dette skyldes, at spændingerne og 
tøjningerne omkring svejsegeometrien 
vokser eksponentielt mod svejsetåen, 
sammenlignet med spændingerne og 
tøjningerne langt fra svejsningen. Ge
nerelt ses det dog, at de simulerede 
tøjningerne stemmer godt overens 
med faktisk målte tøjninger. 

En vis unøjagtighed skal forventes, når 
eksperimentelle data bliver sammen
lignet med simulerede resultater. Dette 
kan skyldes fejl i 3D modelleringen 
og FEM modellerne, unøjagtighed i 
produktionen af den virkelige Kknude, 
fejl i placering af strain gauge osv. 
For at vurdere nøjagtigheden af FEM 
modellerne med de 3D skannede 
svejsninger blev modellerne derfor 
sammenholdt med FEM modeller uden 
svejsningerne modelleret. FEM model
ler uden svejsninger kan anvendes 
til udmattelsesberegninger, jf. både 
DNVGL og IIW normerne, som ofte 
benyttes ved dimensionering af jacket 
strukturer. Modellen uden svejsegeo
metri er vist i Figur 8.  Kun tøjningerne 
fra lokale strain gauges omkring 
svejsegeometrien blev sammenlignet, 
da de er mest udsatte for svejsegeo
metriændringer. Sammenligningen 
er vist i Figur 9, og som det kan ses, 
simulerer modellen med 3D skannin
gen tøjningerne meget mere nøjagtigt 
end modellen uden svejsegeometri. 
Hvis modellerne samtidig sammenlig
nes på baggrund af den såkaldte root

meansquareerror, som er en måde at 
beskrive middelfejlen mellem to resul
tater, ses det, at modellen uden svejse
geometri faktisk simulerer tøjningerne 
over 4 gange så dårligt sammenlignet 
med modellen med 3D skanningerne. 
De to rootmeansquareerrors er opli
stet i Tabel 1 (jo lavere RMSE jo bedre 
og RMSE = 0 svarer til ingen forskel 
på eksperimentelle tøjninger og FEM 
beregnede tøjninger). Da udmattelses
levetiden afhænger af spændingsvid
den ( ), risikeres 
det derfor at fejlvurdere levetiden med 
en stor margin, hvis maksimum og 
minimumsspændingen fejlvurderes i 
FEM modellen. Dette kan resultere, i at 
der bliver brugt mere og tykkere stål 
til fremstilling af knuderne i forhold til, 
hvad egentlig er nødvendigt.

Rootmeansquareerror beregnes af 
nedenstående formel, hvor  er 
tøjningsvidden simuleret af FEM mo
dellen,  er tøjningsvidden fra det 
virkelige eksperiment og  er antal 
tøjninger der sammenlignes.

Hvad kan det hele så bruges 
til?
Men hvad kan al den modellering 
så egentlig bruges til? Selvfølgelig er 
det fint at kunne simulere de virkelige 
spændinger til brug i udmattelsesleve
tidsberegningerne. Men eftersom der 
i alle dimensionerende beregninger 
inkluderes op til flere sikkerhedsfak

Tabel 1: RMSE fra de to forskellige FEM modeller.

FEM Model FEM model med 3D skanning af svejsegeometri FEM model uden svejsegeometri

RMSE 0,05 0,23

Figur 8: FEM model uden modelleret 
svejsning.

Figur 7: Sammenligning af lokale tøjninger 
mellem FEM model og virkeligt forsøg.

Figur 6: Sammenligning af globale tøjninger 
mellem FEM model og virkeligt forsøg. 
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torer, gør det måske ikke så meget, 
om der bruges den helt nøjagtig 3D 
skannede svejsning i FEM modellen 
eller en simplificeret FEM model uden 
svejsninger inkluderet, som er lettere 
at modellere.  
Det, som FEM modeller med imple
menterede 3D skanninger af svejs
ninger kan, og som ingen af de mere 
simple modeller kan, er at de kan 
simulere spændingerne i og omkring 
overfladen af den virkelige svejse
overflade. Et eksempel på dette ses i 

Figur 10, som viser spændingerne på 
overfladen af svejsegeometrien.  
Ved at undersøge spændingerne i og 
omkring den virkelige svejsegeometri, 
kan det vurderes, hvor eventuelle rev
ner vil begynde, og om der er behov 
for udbedring af svejsningen for at 
opnå den ønskede udmattelseslevetid. 
Dette blev også undersøgt i projek
tet, og meget positive indledende 
resultater blev opnået. Dette vil derfor 
bliver nærmere undersøgt, som del af 
projektet.

De endelige resultater og konklusioner 
fra EUDP projektet forventes færdig
gjort i løbet af 2019.

Figur 10: Spændinger simuleret på overfladen af en svejsning fra 
FEM modellen.

Figur 9: Sammenligning af resultater mellem FEM model uden 
svejsegeometri og FEM model med 3D skannet svejsning inkluderet 
og eksperimentelle resultater.
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Svejsning

Lindø Component & Structure 
Testing (LCST) er opstået 
gennem et samarbejde mellem 
FORCE Technology og Lindø 
Offshore Renewables Center 
(LORC). Testcentret i Munkebo 
har ultramoderne faciliteter 
og et team af specialister til at 
gennemføre test og validering 
af store eller fuldskala 
komponenter og systemer.

Af Team Leader Eric Putnam, 
LCT & Large Scale Mechanical 
Testing 

Testcenteret ved Lindø Industripark be
står af to faciliteter til test af store eller 
fuldskala komponenter og systemer: 
Et klimatisk testkammer. Det er 8 me
ter bredt og 14 meter højt og udstyret 
med kontrol af temperatur (35 til +60 
°C), luftfugtighed (10 95% RH fra 10 
til 60 °C) og saltspray. Den anden 
facilitet består af en mekanisk test
bænk med 9 m x 20 m “strong floor” 
og 4 m høj “strong wall” på de to 
sider. Kræfter og bøjningsmomenter i 
størrelsesordenen MN og MNm kan 

påføres som standard. I det følgende 
vil jeg fokusere på den mekaniske 
testbænk, som er vist i Figur 1.

FORCE og LORC har en begge en 
stærk position som leverandører til in
dustrien og forsknings og udviklings
samfundet. For LORC’s vedkommende, 
har de som leverandør til offshore 
vedvarende energi stor   erfaring i 
at eje og drive et af verdens største 
testcentre til vindmølle naceller. 

Adskillige strukturer og mekaniske 
komponenter eller systemer kan testes 
på den mekaniske testbænk. Test med 
høje belastninger kan udføres på test
bænken, der opført i forstærket beton 
med gulv og vægge, der er op til 3 m 
tykke. Fleksible og omstillingsparate 
testopstillinger kan konstrueres ved 
hjælp af fikseringspunkter i et 1 m x 
1 m gitter på både gulv og væg. Den 
individuelle kapacitet af hvert punkt 
er op mod 100 ton ved skub/træk 
eller 25 ton ved forskydning. Mulige 
testprogrammer på testbænken kan 
være statiske tests såvel som dynami
ske udmattelsestests.

Testopstillinger med fler-aksiale på
virkninger kan konstrueres som f.eks. 
vist i Figur 2. Op mod seks hydrau
liske aktuatorer kan kontrolleres på 
samme tid. Forskellige størrelse aktua
torer er tilgængelige til standard og 
specialdesignet test. Kraftpåvirkninger 
fra 125 kN op til over 3000 kN er 
mulige med det nuværende set af ak
tuatorer, der alle kan bruges til både 
statiske og dynamiske test.

Bi-axial udmattestest  
på en offshore K-Node
Som en del af et EUDPprojekt blev en 
biaxial udmattelsestest udført på en 
offshore KNode, som vist i Figur 2. 
Samarbejdspartnerne og dets resulta
ter er beskrevet i foregående artikel 
af Mikkel Løvenskjold Larsen.

Avanceret kontrol og dataopsam
lingsprogrammer er tilgængelige for 
at kunne understøtte en række af de 
såkaldte testkampagner. Testkontrol 
og dataopsamling kan tilpasses de 
specifikke behov for en given test.  
Udmattelsestest til evaluering af 
levetid kan køre automatisk 24/7 

FACILITETER TIL MEKANISKE 
TESTS AF OFFSHORE 
KOMPONENTER PÅ LINDØ 

Figur 1: Den mekaniske testbænk ved Lindø Component & Structure Testing.
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ved brug af sikkerhedsgrænser og 
nedlukning af test ved overskridelse af 
disse. I tillæg til dette er der mulighed 
for højhastighedsdataopsamling ved 
dynamiske og destruktive tests. Der 
er desuden kontrol over hver enkelt 
aktuators forskydning eller kraft, hvil
ket åbner for forskellige strategier for 
test – alt afhængigt af testemnet eller 
valideringsbehovet.

Det integrerede dataopsamlingssy
stem bliver brugt til at måle alt fra den 
lokale belastning ved en svejsning til 
global systemadfærd. Systemet har 
128 kanaler til dataopsamling, der 
kan bruges til bl.a. strain gauges, for
skydningssensorer, temperaturfølere, 
luftfugtighedssensorer, accelerometre 
og trykmålere.

Faciliteterne ved LCST drives til 
dagligt af specialiserede medarbej
dere fra FORCE, der samtidig er til 
rådighed for støtte af testprogram
merne. Testingeniørerne på stedet er 

ansvarlige for at opstille og gen
nemføre testen. For specialområder 
som ikkedestruktiv prøvning (NDT), 
svejsning, korrosion og metallurgi støt
tes testteamet af teknisk og specialise
ret personale fra FORCE. For udmat
telsestesten af Knoden blev alle NDT 

inspektioner for revner i svejsninger 
udført af en certificeret FORCE NDT 
inspektør.

Figur 2: EUDP K-Node udmattelsestest.
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Certificering & Kvalitetssystemer.
  - ISO 9001, ISO 3834, ISO1090

Certificering af svejser – Svejsecertifikater

NDT & NDT-Kurser

Fremstilling kontrol efter PED

Inspektion af trykbeholdere  
ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser

Svejsning - svejseprocedure

Kedler
  - Konstruktionsgodkendelser
  - Fremstillingskontrol af nye kedler
  - Godkendelse af hele procesanlæg 
  - herunder sikkerhedsudstyr (72 timer)
  - Opstillingskontrol af kedler
  - Periodisk kontrol
  - Kontrol med skader
  - Afprøvning af sikkerhedsudstyr
  - Trykprøvning
  - Godkendelse af flis-kedler m.m.
  - Inspektion af Elevatorer og rullende trapper

Droneteknologi

Nordic Tech Solutions er en fire 
år gammel handelsvirksomhed, 
der er kommet gennem 
nåleøjet, og som nu er en del af 
Scale-Up Denmarks offshore-
program 2018.

Nordic Tech Solutions er en af de 8 
virksomheder, som efter en forudgå
ende screening af 2100 virksomheder 
er valgt til ScaleUp programmet i 
Esbjerg inden for offshore segmentet. 
Michael Nyegaard, der er medin
dehaver af virksomheden, ser store 
potentialer for de to produkter, som 
de har med i programmet.

Bærbar svejsemaskine 
med elektronisk 
batteristyringssystem
”Det ene produkt er en ny type 
bærbar lysbue svejsemaskine fra USA 
med navnet Tactical Welder. Den har 
et elektronisk batteristyringssystem 
med lithiumion batterier, der sikrer 
en konstant og stabil svejsestrøm. Det 
er forventningen, at den bliver CE 
godkendt i løbet af årets 3. kvartal, 
så vi vil kunne sælge den på det 
europæiske marked”, oplyser Michael 
Nyegaard.

Det andet produkt er en ny type over
fladebehandling med navnet Gentoo, 
som forventes at ville kunne forlænge 
levetiden for havvindmøller. Gentoo, 
der også er amerikansk, er oprinde
ligt udviklet til at holde sand og mud
der væk fra cockpittet på amerikanske 
F16-jagerfly. Men Nordic Tech Soluti
ons så produktets potentiale inden for 

offshore vind markedet også.

Begge produkter er i øjeblikket 
genstand for omfattende tests, og 
det ser lovende ud, vurderer Michael 
Nyegaard.

Tactical Welder svejsemaskinen og 
tilhørende komponenter vil kunne 

LILLE IKAST VIRKSOMHED HAR 
TO PRODUKTER MED I SCALE-UP 
DENMARKS OFFSHORE-PROGRAM

Gentoo er oprindeligt til at holde overfladerne på et cockpit til F16-jagerfly rene.  

Tactical welder.
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transporteres i en medfølgende 
rygsæk. Og med en enkelt opladning 
vil den kunne udføre MIG svejsninger, 
elektrodesvejsninger eller svejsninger 
med rørtråd.

Svejsemaskinen til test hos 
Semco Maritime A/S
Gennem Esbjerg Erhvervsråd er 
Nordic Tech Solutions blandt andet 
kommet i kontakt med Semco Mari
time A/S, som har haft svejsmaskinen 
til test med henblik på at evaluere 
brugen af denne.

Ifølge Semco Maritimes Operation 
Manager Tonny Popescu er svejsema
skinens funktionalitet og kvalitet blevet 
testet af deres svejseværksted, og 
tilbagemeldingerne er gode. 

”Der er stor tilfredshed med maski
nens funktionalitet og de leverede 
svejsekvaliteter. Den er især et oplagt 
værktøj til svejseopgaver på mindre 
fremkommelige steder, det være sig 
onshore som offshore. Det kan f.eks. 

være i tilfælde, hvor man skal lave 
mindre indvendige reparationer på 
vindmølletårne, eller det kan være i 
situationer, hvor man har behov for 

at fragte svejsemaskinen med ud på 
et skib”. 

BLY
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  - Kontrol med skader
  - Afprøvning af sikkerhedsudstyr
  - Trykprøvning
  - Godkendelse af flis-kedler m.m.
  - Inspektion af Elevatorer og rullende trapper

Droneteknologi

Scale-Up Denmarks Center for Offshore (SCO) har adresse i 
Esbjerg. Der er tale om et vækstprogram for iværksættere og 
SMV virksomheder, der efterspørger hjælp til forretningsud-
vikling og vækst inden for offshore industrien.

Det er offshore branchen, der opstiller fokusområderne fra 
år til år, lige som det er branchen selv, der er med til at pege 
på de virksomheder, der får mulighed for at deltage i forlø-
bene.

SCO er en del af et nationalt initiativ, der er søsat i et samar-
bejde mellem Erhvervsstyrelsen og de fem regioner.

Overordnet set er det målet for Scale-Up programmerne, at 
man i løbet af de kommende år får skabt flere jobs og mer-
omsætning.

Programmet er finansieret af regionernes erhvervsudvik-
lingsmidler, EU’s Regionalfond og gennem privat medfinan-
siering.
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Michael Joachim Andreassen, 
Lektor, Ph.d., DTU BYG, Institut 
for Byggeri og Anlæg

Et stort antal offshore konstruktioner 
er blevet designet og installeret til 
brug i aggressive miljøer de seneste 
årtier. Heraf repræsenterer stålkon
struktioner til vedvarende energi samt 
olie og gasanvendelser en betydelig 
del. Efterspørgslen efter fremstilling af 
store offshore konstruktioner er høj. 
Udmattelse er i denne forbindelse 
blevet bredt anerkendt af industrien 
såvel som i forskningsmiljøer som 
et vigtigt element i design, vedlige
holdelse og reparation af offshore 
konstruktioner. Det komplekse fæno
men relateret til udmattelse forstær
kes yderligere ved tilstedeværelsen 
af   svejsninger, svejseinducerede 
materialeændringer og det faktum, at 
offshore konstruktioner opererer i et 

aggressivt miljø. Således kombineres 
de skadelige virkninger af udmattel
sesbelastning med skadelige og de
struktive virkninger af svejseprocesser 
og korrosion. Hermed bliver miljø og 
svejseprocesserne en væsentlig faktor 
ved bestemmelsen af  konstruktioner
nes udmattelsesbestandighed og i 
vurderingen af   levetiden. Sammen
føjningen ved svejsning i større og 
større konstruktioner og godstykkelser 
er ligeledes udfordrende. Retningslin
jerne for design af offshore konstruk
tioner er af ældre dato. Derimod er 
fremstillingsprocesser, materielle og 
mekaniske egenskaber samt design
løsninger blevet ændret og forbedret. 
Således bliver godstykkelseffekten og 
svejsemetoden et interessant emne at 
undersøge. Det nuværende design 
samt nye design og fremstillingsmeto
der bør derfor undersøges, forstås og 
optimeres.

SVEJSESPÆNDINGER I OFFSHORE 
STÅLKONTRUKTIONER
På DTU Byg undersøges det, om det kan lade sig gøre at optimere udmattelsesdesignet i offshore 
stålkonstruktioner i forhold til svejsespændinger og korrosion.

Pulversvejseudstyr i DTUs 
svejselaboratorium.

Automat-svejsning i DTUs svejselaboratorium.
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GENIE® ViPR 
letvægtsflaske med 
integreret regulator.

Større effektivitet på en 
sikker og praktisk måde.

Nyhed!

www.aga.dk/genie-vipr

Let og  
bærbar

Ergonomisk design  
– undgå tunge løft

Stabil og  
stabelbar

300 bar  
giver 45% mere gas

Digitalt
LED-display

Fremtidens gasflaske.
Nu med integreret regulator.
GENIE®. For et bedre arbejdsmiljø. 
Nyhed: GENIE® ViPR letvægtsflaske med MISON® 18 og Argon 4.8 Premium.
GENIE® er en let, intelligent og ergonomisk 300 bar gasflaske. Den repræsenterer en fundamental fornyelse af 
gasflasker til industrien. Lav vægt, høj kapacitet, bærbart design og smart indholdsindikator gør, at GENIE®  
gasflasken vil forandre den måde, vi anvender gas på.

Hvis du ønsker mere information om GENIE® ViPR med integreret regulator, er du velkommen til at kontakte 
Markedschef Lars Larsen på telefon: 32 83 66 00.

DK-AD-GENIE_ViPR-171130_210x297mm.indd   1 2017-11-30   14:36
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Aktiviteter,  
metoder og resultater
På DTU Byg undersøges det, om det er 
muligt at optimere udmattelsesdesignet 
i offshore stålkonstruktioner i henhold 
til svejsespændinger og korrosion. 
Svejsespændinger har en negativ 
indvirkning på svejsningernes integritet, 
da de reducerer udmattelseslevetiden, 

fremmer deformationer og medvirker til 
korrosionsbrud og sprødbrud i de svej
ste komponenter. I denne forbindelse 
forsøges det at opnå en omfattende 
forståelse og kontrol af fordelingen og 
udviklingen af   svejsespændinger og 
korrosion. Hermed fokuseres bl.a. på 
en optimering af intensitetsfaktoren for 
egenspænding. Denne faktor påvirkes 

bl.a. af svejsespændingerne relateret 
til godstykkelse, svejsemetode og af
kølingshastighed. Ved brug af forsøg, 
numeriske simuleringer og i overens
stemmelse med eksisterende produkti
onsprocedurer søges en optimering af 
intensitetsfaktoren for egenspænding 
og dermed udmattelseslevetiden. Forsk
ningen inden for svejsespændinger er 
derfor vigtig for industrien for bedre at 
kunne forstå adfærden af de forskel
lige stålkomponenter. Stålfabrikanterne 
øger størrelseskravene i takt med 
en stigende efterspørgsel af dybere 
fundamenter relateret til designkrav. 
En optimering af udmattelseslevetiden 
vil føre til brug af   en mindre mængde 
materiale, hvilket gør konstruktionen 
billigere – og fremstillingen, samlingen 
og transporten lettere. Ved undersø
gelse af udmattelseslevetiden forventes 
et bedre kendskab til svejsespændinger 
og korrosion i forhold til pladetyk
kelsen, svejsemetoden og afkølings
hastigheden. Dette vil medføre en 
optimering af konstruktionsdesignet 
iht. udmattelseslevetiden og hermed 
et mere sikkert, veldokumenteret og 
forbedret udmattelsesdesign. Således 
resulterer det også i mere effektive 
og forbedrede svejseprocedurer, en 
hurtigere produktion og en mulighed 
for konstruktionsoptimering. I denne 
forbindelse forventes forskningen at 
bidrage til offshoreindustrien ved at 
optimere og forbedre de nuværende 
normer og standarder, som synes at 
være for konservative og utilstrækkeli
ge. Endvidere vil det optimere sammen

Undervisning af DTU-studerende i kunsten at svejse.

Pulversvejsning af monopæl hos Bladt Industries A/S.
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hængen mellem numeriske simuleringer 
og fysiske modeller. 

De to svejsemetoder, der bliver 
undersøgt, er pulversvejsning (SAW) 
og laserhybrid svejsning (HLAW). De 
svejste godstykkelser er hhv. 10mm, 
20mm, 40mm og 60 mm. Den an
vendte stålkvalitet er S355ML. Pulver
svejsning er en traditionel og velkendt 
svejsemetode, og den metode, der pt. 
benyttes til svejsning af bl.a. monopæle 
til havvindmøller. Laserhybrid metoden 
er nyere og samtidig en metode, der 
udvikler sig hurtigt. Den muliggør en 
udfordring til pulversvejsemetoden i 
mange forskellige aspekter. Danmark 
er udstyret med et af verdens mest 

kraftfulde lasersvejsesystemer, som 
giver den ekstraordinære mulighed 
at udføre omtalte sammenligning og 
forskning. Hermed også mulighed for 
at bistå branchen med at indføre høj
effekt laserteknologier i deres produk
tion. Innovativ og anderledes tænkning 
er relevant for offshore industrien, der 
er stærkt udfordret på dens konkurren
ceevne.

Svejsespændingstilstanden og svejse
processerne undersøges ved hjælp 
af numeriske simuleringer, hvor der 
anvendes en koblet 3Dmodel under 
hensyntagen til den transiente termo
mekanik sammen med materialegen
skaberne ved forskellige temperaturer. 

Temperaturfordelinger opnået ved 
numeriske simuleringer for hhv. pulver
svejsning og laserhybrid svejsning er 
vist i figur 1.

Modellen understøttes af forsøg og 
målinger af temperaturer, kølehastig
hed og svejsespændinger. Der anven
des neutrondiffraktion til at kortlægge 
spændingsfordelingen for pladetyk
kelser op til 40 mm og konturmetoden 
til tykkelser over 40 mm. Da enkle 
målinger på samme tid både er nyttige 
og nødvendige, anvendes også hulbo
ringsmetoden til måling af svejsespæn
dingerne. Resultaterne af foreløbigt 
arbejde og indledende forsøg viser 
interessante resultater. Dette 

Testopstilling i DTUs laboratorium med korrosivt miljø. 
Ólafur Magnús Ólafsson.

Bi-aksial udmattelsesmaskine i DTUs laboratorium.
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er bl.a. fordelingen af langsgående   
svejsespændingerne opnået ved FE
modellering for hhv. pulversvejsning og 
laser-hybrid svejsning som vist i figur 2. 

Fra figur 2 ses, at de maksimale 
svejsespændinger har omtrent samme 
værdi for hhv. pulversvejsning og 
laserhybrid svejsning. Fordelingen af 
spændingerne er imidlertid forskellig, 
idet breddefordelingen er større for 
pulversvejsningen end for laserhybrid 
svejsning, hvilket gør den samlede 
mængde svejsespændinger større for 
pulversvejsningen.

Men hvordan svejsespændingerne 
virkelig adskiller sig og er relateret til 
tykkelseseffekten og afkølingshastighe
den er stadig i undersøgelsesstadiet.

Anvendelse af eksperimentelle 
faciliteter og konsortium
Til udførelsen af projektet anvendes 
DTUs eksperimentelle infrastruktur i 
form af bl.a. ’Center for Advanced 
Structural and Material Testing’. 
Centret sigter mod at yde ekspertise 
og faciliteter til forskning og forsøg 
i multiskala, herunder bl.a. test af 
udmattelseslevetid. 

De unikke testfaciliteter er yderligere 
komplementeret af DTUs svejselabo
ratorium og korrosionsfaciliteter for 
at muliggøre egenproduktion af 
prøver under anvendelse af forskellige 
svejseteknologier samt elektrokemisk 
karakterisering af prøver før og efter 
korrosionsudmattelsesforsøg.

Konsortiet bag projektet omfatter flere 
nationale og internationale partnere, 
som bl.a. omfatter DTU BYG, DTU 
MEK, Colorado School of Mines, 
FORCE Technology, Bladt Industries, 
COWI, Oak Ridge National Labora
tory, HelmholtzZentrum Berlin og Los 
Alamos National Laboratory. Denne 
konstitution af både universiteter, 
virksomheder og nationale laborato
rier sikrer et optimalt forskningsmiljø, 
udvikling og oversættelse til praksis.

Figur 1: Temperaturfordeling opnået ved hhv. pulversvejsning (venstre) og laser-hybrid svejsning (højre).

Figur 2: Fordeling af langsgående   svejsespændingerne opnået ved FE-modelleringer for hhv. pulversvejsning (sort kurve) og laser-hybrid 
svejsning (rød kurve) for en godstykkelse på 10mm.
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Valk Weldings ingeniørteam udvikler kundeti lpassede 
løsninger eft er specifi kke behov for at opnå højeste 
produkti onsudbytt e. Både små og mellemstore 
virksomheder i hele Europa benytt er disse løsninger for 

at forbedre svejsekvaliteten samt fl eksibiliteten.

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

The strong connection

Nøglefærdige svejserobot-
systemer fra Valk Welding

Valk Welding DK A/S  
tel. +45 644 212 01 
info@valkwelding.dk
www.valkwelding.com

Komplett e svejserobot-
installationer med 

Offl  ine Programmering

Valk Welding adv A4 2015 DK.indd   18 05-02-16   11:17
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SÆT DIN SVEJSEROBOT I ARBEJDE 
- UDEN PROGRAMMERING
Står din svejserobot også bare og samler støv? Kræver 
det en specialist eller tekniker, hver gang du skal have 
den til at hjælpe dig? Er det simpelthen for dyrt og 
besværligt at omstille svejserobotten?

Drop programmeringen, og brug dit eget håndværk til 
at vise din svejserobot, hvordan du vil have jobbet løst.

Se mere på smooth-robotics.dk eller ring på 41 27 37 12 
og hør om mulighederne i din virksomhed.

Hotel Koldingfjord var atter 
rammen om det årlige DSL 
seminar. Det var denne gang 
koncentreret om svejsefaglige 
emner og kogt ned til én 
enkelt dag, da NDT Foreningen 
ikke deltog på grund af 12th 
ECNDT, der finder sted 11. – 15. 
juni i Gøteborg.

Der var fyldt til sidste plads i Bøgesa
len på hotel Koldingfjord, da DSL den 
24. maj holdt sit årlige svejseseminar. 

Dagen bød på flere aktuelle indlæg 
og en bred repræsentation af folk 
fra svejsebranchen, som bidrog med 
spørgsmål og gode diskussioner.

Projektdirektør for Offshoreenergy.dk 
Johannes Kromann Bie lagde for med 
en præsentation af de udfordringer og 
forandringer, der præger offshore sek
toren i disse år. ”Da Offshoreenergy.
dk blev etableret i 2005 var det alene 
med fokus på olie og gas. Siden er 
der sket en rivende udvikling, og i 

Johannes Kromann Bie.

Steen Slabiak her sammen med Steen Ussing. Peter Krabbe-Christensen.

GODE INDLÆG OG INSPIRERENDE 
DISKUSSIONER PÅ VELBESØGT 
1-DAGS SVEJSESEMINAR



dag skelner vi ikke længere mellem, 
om det er olie og gas eller vind. Det 
afspejles i vores medlemskreds af 260 
store og små virksomheder, hvor mere 
end de 60% arbejder i begge sekto
rer. Fælles for dem er da også, at de 
har nogle meget store fundamenter på 
havbunden ude i Nordsøen, som risi
kerer at ruste hurtigere, end vi kan nå 
at skifte dem ud”. Johannes Kromann 
Bie fremhævede også, at Offshore
energy.dk har en vigtig mission i at 
formidle netværker og være med til 
at sætte gang i innovative projekter, 
som både involverer de fabrikerende 
virksomheder og forskningsinstitutio
nerne. ”Vi skal ikke alene være gode 
til at tænke nyt, men også holde øje 
med, hvad der rører sig på offshore 
området ude i den store verden. For 
tag ikke fejl! Vi er bestemt ikke de ene
ste, der er langt fremme på dette felt. 
Johannes Kromann Bie omtalte også 
den aktuelle udvikling i Nordsøen og 
opgaver, som ikke mindst omfatter det 
meget store og komplekse Tyra Future
projekt.

Herefter var der et indlæg af Bilas 
områdechef for Syddanmark, Steen 
Slabiak, som fortalte om de fleksible 
og overkommelige løsninger med 
svejserobotter, der kan skabes med 
udgangspunkt i UR robotterne.

Lektor på DTU Byg Michael Andreas
sen havde et indlæg om de forsøg, 
der bliver udført i DTU Bygs svejse
værksted med udstyr til såvel pulver
svejsning som laserhybrid svejsning 
sammen med avanceret måleudstyr. 
Helt aktuelt gennemfører man en 
række meget spændende forsøg, hvor 
man laver målinger af svejsespændin
ger i monopæle til havvindmøller.

Med udgangspunkt i ISO 15614: 
2017 så Kim Holler Foget fra FORCE 
Technology nærmere på de seneste 
regelsæt omkring svejseprocedure
prøvning. 

Herefter tog Projektleder Mads Jensen 
fra Migatronic over og gennemgik i 
sit indlæg procedureprøvning med 
udgangspunkt i svejsning med regule
rede lysbuer.

Peter KrabbeChristensen fra FORCE 
Technology var den næste på ”sce
nen” med en gennemgang af, hvad 
der er myte, og hvad der er fakta 
omkring hvor mange gange, man reelt 
vil kunne udføre en forsvarlig svejsere
paration i moderne stål. 

Det blev eftermiddagspause med tid 
til at sludre på kryds og tværs i det 
flotte vejr. 

Så var direktøren for den nordjyske 
virksomhed Aviatec, Jeppe Troelsen, 
klar til at gøre os alle lidt klogere på 
friktionssvejsning, som hidtil fortrinsvis 
har været anvendt i udlandet. Ikke 
desto mindre er der stadigt flere 
danske virksomheder, som får øjnene 
op for de fordele, denne svejsemetode 
byder på, sagde Jeppe Troelsen, der 
blandt andet fremhævede offshore 
vindmølleindustrien, fødevareindustri
en og den farmaceutiske industri som 
oplagte områder.

I lighed med tidligere år havde også 
Senior Konsulent fra DS, Jørgen 
Hagelund, et veloplagt indlæg, hvor 
han gav et overblik over, hvad der er 
op og ned i det aktuelle arbejde, som 
foregår med at koordinere en række 
europæiske svejserelevante standar
der.

Dagens program sluttede med et 
indlæg af Kiwas afdelingschef for 
Sjælland, Allan Booker, der for de 
primært svejsefaglige tilhørere gav en 
præsentation af, hvordan, hvorfor, og 
hvilke steder på en konstruktion, man 
med fordel kan udføre NDT inspektion 
ved hjælp af videoendoskopi.

BLY

SÆT DIN SVEJSEROBOT I ARBEJDE 
- UDEN PROGRAMMERING
Står din svejserobot også bare og samler støv? Kræver 
det en specialist eller tekniker, hver gang du skal have 
den til at hjælpe dig? Er det simpelthen for dyrt og 
besværligt at omstille svejserobotten?

Drop programmeringen, og brug dit eget håndværk til 
at vise din svejserobot, hvordan du vil have jobbet løst.

Se mere på smooth-robotics.dk eller ring på 41 27 37 12 
og hør om mulighederne i din virksomhed.

Jeppe Troelsen fra firmaet Aviatec der er de hjemlige specialister inden for friktionssvejsning. Allan Booker fra Kiwa.
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FORCE Technology giver med 
det nye FACT Lab mulighed for 
at få testet, om materialer og 
produkter kan fungere i det 
barske og aggressive miljø, 
som de skal operere i.

Af Eksportingeniør Marianne 
Krogsgaard Berg, FORCE 
Technology

FACT Lab (Flexible Accelerated Cor
rosion Testing) åbner for, at danske 
leverandører til bl.a. offshore indu
strien hurtigt kan få testet korrosions
bestandigheden og funktionaliteten 
af komponenter, der skal fungere i et 
aggressivt miljø, hvor de f.eks. bliver 
udsat for højt tryk, høje temperaturer 
og/eller omgivet af gas. 

Som leverandør til offshore indu
strien er der meget, der skal tages i 
betragtning, før man kan blive valgt 
som leverandør. F.eks. på olie og 
gasområdet er der mange standarder, 
som skal være opfyldt, for at man kan 
være sikker på, at produkterne kan 

holde til det meget korrosive miljø, de 
skal operere i. Det kan f.eks. være EN, 
ASTM og NACE.

Da komponenter kan være vanskeligt 
tilgængelige, når først de er blevet 
installeret offshore, er det vigtigt, at de 
performer efter hensigten hele tiden. 
Sker der f.eks. et havari i olie og gas
industrien, er det meget sandsynligt, at 
det får store økonomiske og miljømæs
sige konsekvenser. 

I FACT Lab kan man både få testet 
materialer og produkter efter bran
chernes standarder, lige som man kan 
få designet særlige tests, der passer 
præcist til de udvalgte produkter og 
deres kommende anvendelse. F.eks. 
er spændingskorrosionstest, brintskør
hedstest og sulfidinduceret spændings
korrosionstest meget efterspurgte i 
offshore branchen. 

Da laboratoriet desuden har et fuld
skalaafsnit med sikkerhedskamre, hvor 
større komponenter kan testes, vil man 
også kunne få gennemført funktions

test af for eksempel ventiler, der bliver 
udsat for det forventede driftstryk 
under funktionstesten. 

Udvikling af nye produkter 
til offshore branchen kræver 
grundige tests
Det er som bekendt tvingende nødven
digt for leverandører til offshore bran
chen at have fokus på omkostningerne 
og få dem reduceret mest muligt, så 
man kan opretholde sin konkurrence
dygtighed. Det kan f.eks. ske ved at 
vælge et andet og billigere materiale 
at producere sine emner i. Derfor er 
det vigtigt at få testet, om materialet 
er tilstrækkeligt robust, og om det kan 
holde til de barske omstændigheder, 
det bliver udsat for.

Laboratoriet giver også danske 
leverandører mulighed for at opnå 
adgang til nye markeder og få god
kendt produkterne på et tidligt stadie 
i produktudviklingsfasen. I nogle 
tilfælde kan leverandøren distancere 
sig fra konkurrenterne ved at tilbyde et 
produkt, der kan operere ved højere 

TEST AF MATERIALER I ET 
REALISTISK KORROSIVT MILJØ

Klargøring af 
autoklave til 
test i FACT Lab.
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tryk eller temperatur end konkurren
ternes. Her er det vigtigt at have den 
uvildige dokumentation og godken
delse på plads, når det nye produkt 
skal introduceres på markedet.

Korrosion er en kritisk faktor 
Korrosionsbestandigheden er en 
meget vigtig parameter at være op
mærksom på i offshore industrien, da 
alt som minimum er udsat for saltvand 
fra ydersiden  og ofte for aggressive 
væsker fra indersiden. Derfor giver 
FACT Lab også muligheden for at 
rotere prøverne i autoklaverne for på 
den måde at simulere væske flowet 
i det korrosive miljø, idet korrosions
modstanden af materialerne er helt 
afhængige af væske flowet. Det giver 
en test, der er så tæt på virkeligheden, 
som det er muligt.

I autoklaverne udsættes metaller, plast 
og kompositmaterialer for et tryk på 
op til 350 bar og temperaturer op til 
350 ° C. Desuden kan kemikalier og 

gasblandinger som f.eks. H2S, der 
er en meget aggressiv og farlig gas, 
under testforløbet doseres i mængder 
svarende til driftsforholdene efter 
behov.

Fuldskalatest til havari- og 
valideringstest
Også havari eller valideringstest kan 
man få udført i fuldskalakammeret. 
Her kommer de større komponenter 
og systemer ind i et sikkerhedskam
mer, hvori der er indsat et egentligt 
testkammer. FACT Lab kan hånd
tere rørformede emner op til 2,5 m 
længde, hvis de skal være udsat for 
højt tryk, eller 15 lange, hvis de skal 
udsættes for et moderat tryk på 810 
bar.

Eksempelvis kan en ventil til offshore 
brug testes i systemsammenhæng ved 
at udsætte hele komponenten for de 
barske realiteter, den skal modstå. Et 
konkret eksempel er en essentiel ven
tildel, der testes ved 150 ° C og 750 

bar, og som efter endt test funktionste
stes, hvorefter delene til ventilen bliver 
evalueret for eventuelle skader eller 
deformationer.

Additive manufacturing for 
fremtiden
På sigt forventer vi, at der også bliver 
testet mange 3Dprintede emner, når 
teknologien er mere moden og vil 
kunne anvendes til kritiske komponen
ter. Da metallurgien og korrosions
egenskaberne ikke kan forventes at 
være helt sammenlignelige med nor
malt støbte eller smedede emner, kan 
det være en stor fordel at gennemføre 
”worst case” test på materialerne. 
Derved garderer man sig imod, at 
der ikke forekommer driftsforstyrrelser, 
når emnerne er monteret i driftssam
menhæng. Dette kan spare operatører 
for rigtigt mange penge, og ofte også 
sikre en bedre sikkerhed for persona
let.

Stål- og teknikgrossisten 
Lemvigh-Müller anbefaler 
stålforbrugende virksomheder 
at udvise tilbageholdende 
snusfornuft, efter Donald 
Trump har meldt ud, at han vil 
indføre told på import at stål 
og aluminium fra Europa.

Europa bliver ramt af Donald Trumps 
told på stål og aluminium; stål 
pålægges 25 procent importtold og 
aluminium 10 procent.  Hos stål og 
teknikgrossisten LemvighMüller har 
man stor erfaring med at analysere 
stålmarkedet, og her råder man dan
ske stålforbrugende virksomheder til at 
udvise snusfornuft på markedet, som 
nu er meget usikkert:

”Det kan få store konsekvenser for 
stålpriserne, hvis det ender i en deci
deret handelskrig. Lige nu er det vores 
råd til stålforbrugende virksomheder 

kun at købe det stål, der er brug for 
i produktionen, og så ellers afvente 
udviklingen hen over sommeren”, siger 
Brian Alexis, Head of SCM & KAM 
Operations, LemvighMüller.

Stålmarkedet  
på 2 minutter
Rådet giver Brian Alexis vi
dere i videoen ”stålmarkedet 
på to minutter”. I videoen, 
der indgår LemvighMüllers 
forecastingservice til stålfor
brugende virksomheder, kom
mer han også ind på, hvilken 
effekt, den nye amerikanske 
told kan få på stålpriserne. 
Brian Alexis understreger 
dog, at det skal tages som et 
”forecast”. Stålmarkedet er 
et komplekst område, hvor 
mange faktorer spiller ind og 
kan påvirke stålpriserne. 

Videoen kan ses på:  
https://youtu.be/SU4ki9ifKSQ.

BLY

”KØB KUN DET STÅL, DER ER BRUG 
FOR – OG AFVENT SITUATIONEN”
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Male, svejse, håndtere og 
pakke. Som mangearmede 
blæksprutter kan robotterne 
efterhånden udfylde utallige 
funktioner. Og netop 
robotteknologi bliver det store 
fokusområde, når Automatik-
messen finder sted 11. – 13. 
september i Brøndby Hallen.

Ifølge Messecenter Herning (MCH), 
der arrangerer messen, har interessen 
for at udstille været stor, og der er her 
nogle måneder før stort set udsolgt.

Både blandt udstillere og besøgende 
fagfolk er interessen for robotter 
stigende. Og konferenceprogrammet 
afspejler dette. Blandt andet er der 
emner som Industri 4.0 på program
met sammen med emner som fremti

dige teknologier og automatiseringens 
betydning for samfundet.

I lighed med tidligere Automatik mes
ser vil DIRA (Dansk Robotnetværk) 
også ved åbningen af dette års messe 
til september overrække automatise
ringsprisen til en af de virksomheder 
eller personer, som har bidraget inno
vativt til udviklingen af robotteknologi.

”Jeg glæder mig over, at robotvirk
somhederne er så massivt repræsente
ret på Automatik. Det bliver uden tvivl 
årets mødested for hele branchen, og 
jeg ser frem til en messe, som byder 
på masser af ny viden og inspiration 
på dette felt”, siger sekretariatsleder i 
DIRA, Søren Peter Johansen.

BLY

Automatik 2018 bliver spækket  
med robotnyheder 

Juni
11. – 15. juni 
12th ECNDT 2018 i Gøteborg

September
6. september
Virksomhedsbesøg på Avedøre Værket

11. – 13. september
Automatik 2018 i Brøndbyhallen

November
23. november
DSL holder sit årlige julebanko hos 
FORCE Technology i Brøndby 

29. – 30. november
Ajour 2018, Odense Congress Center

Det sker 2018:

Her fra den foregående automatikmesse i Brøndby Hallen.
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NDT-Foreningens 
generalforsamling 
2018
NDTForeningens generalforsamling, 
som skulle have fundet sted den 24. 
maj, blev aflyst, da der kun var 1 
medlem udover styregruppen til stede.
Der vil blive indkaldt til en ekstraor
dinær generalforsamling til efteråret 
2018.

Bo Bossen
NDT-Formand

1. Valg af dirigent 
Peter KrabbeChristiansen blev 
valgt til dirigent og konstaterede, 
at generalforsamlingen var ret
tidigt indkaldt i SVEJSNING nr. 
6/2017.

 
2. Formandens beretning  

for 2017 
Vi havde nogle gode virksomheds
besøg i 2017: Den 24. januar hos 
Grundfos A/S i Bjerringbro, den 
8. marts hos SH Group i Svend
borg og den 25. oktober hos 
Lindø Component and Structure 
Testing (LCST) og Lindø Offshore 
Renewables Center (LORC).

       Den 28. – 29. april blev det 
årlige Svejse og NDTseminar 
afholdt på Koldingfjord med 

 fin tilslutning.

 Den 26. – 28. september arran
gerede DSL en bustur til Schweis
sen und Schneiden i Düsseldorf, 
som igen var en succes med 
næsten 30 deltagere.

 Som sædvanligt sluttede året med 
det traditionsrige julebanko den 
24. november, og igen fik vi god 
støtte fra leverandører i branchen.

3. Aflæggelse af DSL’s 
regnskab for år 2017 
for godkendelse samt 
orientering om DSL’s 
budget for 2018

 Steen Ussing gennemgik regn
skabet for år 2017, som viste en 
omsætning på godt 1,2 mio. kr. 
og et overskud på 57.819 kr. 

  
Der er en lille stigning i kontin
gentindtægter, mens annonce
indtægterne er gået en anelse 
ned. Økonomien i foreningen 
er i øvrigt sund, med en egen
kapital omkring årsskiftet på ca. 
560.000 kr. Regnskabet blev 
godkendt. 

 Steen Ussing fremlagde herefter 
foreningens budget for 2018, 
hvor der er kalkuleret med et 
lille underskud, bl.a. relateret til 
deltagelse i ECNDT i Göteborg.

 Budgetforslaget blev ligeledes 
godkendt.

 
4. Fastlæggelse af 

kontingenter for 2019  
Følgende let justerede 
kontingentsatser for 2019 blev 
vedtaget: 

 Personligt medlem: kr. 440,
 Mindre firmaer: kr. 2.500,-
 Større firmaer: kr. 4.900,-
 Forhandlere og rådgivende 

virksomheder: kr. 2.500,
 Studenter/pensionister: kr. 220,
 Abonnenter: kr. 810, + moms
 
5. Eventuelle forslag fra 

medlemmer
 Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til 
bestyrelsen

 Følgende bestyrelsesmedlemmer 
var på valg:

 Peter Villumsen og Poul Brown Pe
tersen, begge fra Kiwa Inspecta. 
De blev begge genvalgt. 

7. Eventuelt
 På baggrund af det glædeligt 

store fremmøde til dagens 
seminar overvejes form, tidspunk
ter og varighed for fremtidige 
seminarer. I bestyrelsen arbejdes 
på diverse nye tiltag, som gerne 
skulle opleves som værdifulde for 
medlemmerne (Linkedin, gåhjem 
møder / temadage / netværks
møder, o.a.)

DSL Formand Steen Ussing

REFERAT FRA DSL GENERALFORSAMLING  
24. MAJ 2018

 
 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 
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Overlegne bejdseprodukter fra voestalpine Böhler Welding
• Optimalt slutresultat: Perfekt genoprettelse af overfladen på rustfrit stål
• Bedre for din sundhed og miljøet: Giftige dampe reduceret med op til 80 pct. 
• Økonomisk i brug: Drøj konsistens og med farve så du kan se, hvor du er kommet til

GODT HJULPET 
FORDI VI HAR ’BEJDS TIL DIT SVEJS’ 

Ring til
3695 6308
– så får du de produkter 

og den sparring, 
du har brug for


