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Svejsning

LEDER
Nye tendenser inden for
udvikling af skæreværktøj

Er plasmaskæring bare røg,
støj og møg, eller er det
snarere fremtidens værktøj,
som er på vej mod 4.0.
Med plasmaskæreteknologi som
udgangspunkt, er det min erfaring, at
der løbende sker en ændring i måden
at ”tænke” skæremaskiner på.
Det er i dag et helt andet sæt parametre, som i bund og grund afgør, om
man kan følge trop og udvikle sig i
forhold til tiden.
Udover de velkendte parametre om
skærekvalitet og kapacitet inden for
skæreudstyr, er der også kommet nyere parametre til. De omfatter blandt
andet områder som arbejdsmiljø,
fleksibilitet, mulighed for omstilling
over tid, kørsel efter forud planlagte
joblister, en større eller mindre grad af
automatisering, og ikke at forglemme,
dokumentation.
En af de virksomheder, der ser og arbejder i denne retning er Messer Cutting
Systems.
Messer, der er blandt verdens ældste
producenter af skæremaskiner, har
erfaring inden for skæreprocesser, som
omfatter autogen-, plasma- og laserskæ-

ring, og det såvel lodret skæring som
skæring med skærpninger. De har et
traditionelt maskinprogram, men er også
begyndt at gå nye veje. Blandt andet
barsler de med en ny linje af modulopbyggede maskiner, som ventes at
blive lanceret til efteråret. Dette seneste
skæreudstyr afspejler tendenser i tiden,
hvor udstyret skal indfri industriens
behov for at være omstillingsparat og
fremtidssikret.
Man kan spørge, om det, der som
udgangspunkt var det rette udstyr, fortsat
vil være det, når man kigger fem år
fremad. Man kan have fået nye typer
kunder, lagt sin produktion om, eller indarbejdet nye teknologier, som udstyret
skal spille sammen med. Der kan være
en lang række fremtidige faktorer, som
vil kræve et andet set-up. Men skal man
så ud og lave en ny investering i skæreudstyr, eller vil ens eksisterende udstyr
på overkommelig vis kunne opgraderes
eller bygges om?

Gennem flere år har den tyske producent udviklet egne typer software i serien
OmniWin. Det omfatter alt fra programmering af maskinerne, over styring af
pladelageret og til produktkalkulation.
Det seneste program er et produktionsværktøj, der arbejder i retning af den
øgede dokumentation, som vil blive
krævet, når vi bevæger os ind i den
kommende Industry 4.0.

Ken Mølgaard Hansen, V. Løwener A/S.
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Forsidefoto:
Fra Lindø Steel, der har direkte adgang
til havnekaj og mulighed for at benytte
søvejen til transport af store stålplader.
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Endelig Green Origin!
Klimasmart gas i Norden!

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.

Vi tilbyder altid:
• Høj kvalitet
• Enkle gasvalg
• Høj leveringssikkerhed

• Digitale kundeløsninger
• Adgang til brancheekspertise
• Service — når og hvor du har brug for det
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Air Liquide Danmark A/S
www.mygas.dk • www.airliquide.dk
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Svejsning
Som et sidste punkt vil jeg fremhæve,
at det kan være hårdt, ubekvemt og
belastende, når skærebordene skal tømmes for metalrester, fastbrændt slagge
og metalsprøjt. Særligt slemt bliver det,
når plasmasystemerne bliver større end
200 A.
Men der er i dag kommet såkaldte selvrensende skæreborde, hvilket er et klart
skridt i den rigtige retning for arbejdsmiljøet, da det sparer en del af dette hårde
arbejde. Blandt andet er der kommet
selvrensende skæreborde, som fungerer
ved at kraftige skrabeblade skubber
affaldet ned gennem skærebordet og ud
af den ene ende. Der er også modeller, som har sving-render i bunden, der
vibrerer affaldet ud for enden af bordet.
Andre igen er designet, så de kan have
vand i bunden, og være udstyret med
et transportbånd, der trækker småemner, slagge og sprøjt ud af bordet. Alt
sammen er det med til at lette det tunge
arbejde og de dertil hørende driftstop.
Så slutfacit må for mig at se være, at det
er en fordel både for medarbejderne og
produktiviteten.

Programmet, der har fået navnet
OmniFab, er udviklet med henblik på at
sikre dokumentation hele vejen igennem.
Det skal levere dokumentation for, at
ordren er færdiggjort, og for hvordan
ordren er udført. Det er meldinger om,
hvordan ordren er eksekveret, f.eks.
med meldinger om skæreparametre og
produktionstid. Dertil kommer meldinger
om driftstop, herunder planlagte pauser
/ stop, om eventuel programmeringstid
og div. papirarbejde. Alt sammen er
det meldinger, som automatisk vil kunne
overføres fra maskinstyringen til en pc’er
eller til et netværk, og hvis det ønskes, til
en mobiltelefon.
At både produktivitet og miljø vægtes
højt i virksomhedens bevidsthed understøttes af valget af samarbejdspartnere,
og det i særdeleshed, når man taler om
plasmaskæring og de skæreborde, der
arbejdes på.
Man taler ofte om støj, møg og røg i
denne sammenhæng. Men områder
som tømning og rensning af skæreborde
er også vigtige at forholde sig til.
Blandt andre nye udviklinger i tiden
inden for dette felt, kan jeg nævne Ame-
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rikanske Hypertherms nye systemlinje
XPR. Her er skærekvaliteten og produktiviteten øget markant.
Der er tale om to systemer på henholdsvis 170 A og 300 A. De synes at vidne
om et nyt niveau for plasmaskæring,
hvor den forbedrede skærekvalitet
næsten per automatik synes at øge
produktiviteten.
Videre har tyske Kjellberg Finsterwalde
for et par år siden meget bevidst arbejdet på at forbedre arbejdsmiljøet ved at
reducere lydniveauet fra selve plasmaskæreprocessen. Med nye specialdesignede patenterede dyser er det lykkedes
dem at sænke lydniveauet med op til 15
dB(A) i skæreområdet fra 4
– 30 mm pladetykkelse i sort
stål, og med op til 10 dB(A) i
pladetykkelser mellem 60 og
160 mm.
Udover dette er Kjellberg
meget tæt på at kunne
lancere deres nyeste plasmaskæresystem Q 3000,
som er et modulopbygget
skæresystem.

Maskiner med plasmaskæresystemer
kan i dag også automatiseres med vekselborde, automatiske kraner og tårnpladelager. Der arbejdes efter joblister og
efter, at der, hvor som helst det kan lade
sig gøre, sker et automatisk skift af brænderhoved. Dette betyder, at længere tids
skæring - uden bemanding eller med en
minimal bemanding - er muligt.
Af Ken Mølgaard Hansen,
Produktchef skæreteknologi
V. Løwener A/S

Svejsning

MAXIMER DIN KOMFORTZONE
Få maksimal sikkerhed og komfort med Gamma GTH3 svejseåndedrætsværn. Designet til alle former for
lysbuesvejsning, skæring, slibning, mejsling og inspektion, Gamma GTH3 tilbyder maksimal beskyttelse for
dine luftveje og sikrer dit helbred på langt sigt. XFA modellen er forsynet med 70 lumen LED arbejdslys og
sætter ny standard for sikkerhed og komfort for dit liv som svejser.
Sikkerhed og komfort til dit liv som svejser.

www.kemppi.com

And you know.
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Svejsning

LASERSKÆRING I
STÅLBEARBEJDNING
Laserskæring ændrede
stålindustrien for altid. Men
det er ikke skæreteknologien
alene, som gør det.

I mere end 50 år har Ib Andresen
leveret stålbearbejdende arbejde for
stålforbrugende virksomheder. De
er ikke produktejere, men produktorienteret, hvilket gør, at variationen
af bearbejdningsformer, emner og
profiler er store.

Alene på skæringsdelen håndterer
virksomheden ca. 2.500 tegningsfiler
i kvartalet, hvorfor omstillingerne fra
ét produkt til et nyt skal gå hurtigt.
I begyndelsen af 1980’erne blev
laserskæring en game-changer, da
den sammenholdt med stansning, er
uafhængig af værktøj.
Ib Andresen Industri råder i dag
over syv maskiner, der kan håndtere skæringsopgaver. Fem er disse
benytter sig af CO2-laserteknologi,
mens de resterende to benytter sig
af henholdsvis fiberlaser- og plasmastråleteknologi.
De første erfaringer
Ib Andresen Industri fik sine første
erfaringer med skæring for ca. 35
år siden, hvor den første CO2- lasermaskine rykkede ind i produktionshallerne i Langeskov. Det var en
kombinationsmaskine, som foruden
skæring også kunne stanse hulbilleder.

6

Svejsning
Den kunne skære med 1.250 watt,
hvilket i dag er meget lidt. Eksempelvis er virksomhedens seneste investering inden for skæring, fiberlaseren,
på 6.000 watt.
Tendensen er, at der sker en udvikling væk fra CO2-lasere og over
til fiberlasere. Dette skyldes blandt
andet, at fiberlasere bruger mindre
strøm, lige som der er langt mindre
teknik i dem.
Det kan i denne sammenhæng
tilføjes at alt, der hedder strålevarme
og spejle, som kan blive beskidt og
skadet, er væk. I stedet har fiberlaseren et lyslederkabel, og en meget
tynd stråle.
At fiberlaseren er mere energivenlig
spiller også ind. En CO2-laser bruger
10 procent af sin energi på strålen,
mens resten går tabt i varmeudledning. På fiberlaseren er det næsten
modsat. Fiberlaseren bruger nemlig
80 procent på strålen.

Skærehastigheden er ikke
afgørende
Hastighederne ved de forskellige skæringsteknologier er meget afhængige
af plademateriale- og tykkelse. F.eks.
er fiberlaseren hurtigst på materiale
under 5 mm, mens CO2-laseren er
hurtigere fra 5 mm og op.
Der udvikles fortsat på fiberlaseren.
Og det er forventningen, at den over
tid vil blive hurtigere end CO2-laseren
på materialetykkelser over 5 mm.
Forventningen er også, at CO2-lasere
udgår af laserskæreproducenternes
sortiment om 2-4 år.
Men det er ikke skærehastigheden
alene, som er afgørende. Det er
derimod de processer, som de nyeste
maskiner er begyndt at integrere i
laser opsætningerne.
De store forbedringer opnår man
ved at optimere de processer, som
holder maskinen kørende. Det er

blandt andet automatisk udskiftning af
dysehoved, automatisk centrering af
skærestråle, og et integreret pladelager, der også er automatiseret. På
de nyeste maskiner er der desuden
mulighed for autonom sortering af de
færdige emner.
Størrelsen på skærebordene betyder
også en del. For størrelsen sætter alt
andet lige begrænsninger for, hvor
store plader, man kan bearbejde.
Standard skæreborde er typisk 1,5 x
3 meter. Det skal imidlertid indskydes,
at Ib Andresen Industri råder over et
skærebord på 2,5 x 12 meter.
Men tilbage til skæring, og nærmere
bestemt plasmaskæring. Det er en teknologi, man på virksomheden anvender ved plader på tykkelser over 25
mm, for her må både fiberlaseren og
CO2-laserne komme til kort. Således
er skærebordet til plasmaskæreren på
13,6 meter længden og 2,2 meter i
bredden.
BLY

ONE STOP svejse-shopping hos Løwener
Løwener er blevet til et ”multibrand” svejsehus og kan
nu tilbyde 3 forskellige brands af svejseudstyr

For mere information kontakt Claus Kirkebække på mobil nr. 40 643 004 eller crk@loewener.dk
V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup • Tlf. +45 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg
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ERFARNE SMEDE BEARBEJDER

X LARGE

STÅLPLADER I XX
Det summer af aktivitet
i den store hal ud
mod havnekajen,
hvor Lindø Værftets
Stålcenter tidligere lå.
Skæremaskinerne og
den erfarne stab, som
betjener dem, er stort
set som den gang. Men
hos Lindø Steel arbejder
man i dag med
pladestørrelser, der er
mange gange doblet
op, i takt med at den
primære kundekreds
er producenter af
offshore vindmølle
tårne i stadigt større
dimensioner.
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HOS LINDØ STEEL

Af Birthe Lyngsø
Årelang erfaring skal der til, når der
bliver arbejdet med tonstunge stålplader i ekstra – ekstra large dimensioner. Da Lindø Steel blev etableret
i begyndelsen af 2012, var det da
også afgørende, at man kunne trække
på en kerne af dygtige medarbejdere
fra det tidligere Lindø Værfts Stålcenter, der lå på samme adresse. Det
forklarer Søren Kirkebæk Madsen,
som i fællesskab med Per Hauge og
Per Nissen er direktører og ejere af
virksomheden.

Vindmølleindustrien er største
kunde
Lindø Steel råder over Danmarks
største skærecenter til bearbejdning af
store stålplader. Ifølge Søren Kirkebæk Madsen har 85% af kunderne
siden dag ét ligget inden for vindmølleindustrien – herunder tårnproducenter i Danmark og Nordeuropa.
De første par år var præget af flere
mindre projekter, som især var rettet
mod de landbaserede vindmøller.
Modsat er det de meget store offshore
projekter med kæmpe vindmøller, som
nu dominerer.

Svejsning
For 6 – 7 år siden var de typisk pladestørrelser, vi bearbejdede, på 2,5
x 12 meter. I dag er de i formatet 2,9
x 20 meter – og nogle gange endnu
større. Så der er sket et kæmpe
spring. Læg dertil, at kvalitetskravene
til skæringerne er de samme - inden
for en nøjagtighed på plus/ minus
2 mm – uanset det er plader på 12
meter eller 20 meter, vi bearbejder,
siger Søren Kirkebæk Madsen.
Anlæg til skæring og
kantfræsning
Ved etableringen af Lindø Steel
købte man den oprindelige maskinpark. Denne omfatter blandt
andet store automatiserede anlæg til
skæring og kantfræsning.
Til de tyndere stålplader på mindre
end 30 mm vil det traditionelt set være
plasmaskæring, man anvender. Risikoen for deformation i materialet er begrænset ved plasmaskæring på grund
den høje skærehastighed, og den store
koncentration af energi i lysbuen.

Modsat anvender man typisk oxygenskæring til tykkere plader op til 300
mm. Begge processer sikrer et rent
snit, og der kan udføres skærpninger
direkte på skæremaskinen.
Tulipanfuger optimerer
svejseprocessen
I hallen er der også automatiserede
anlæg til kantfræsning. Dette udstyr

er ifølge Søren Kirkebæk Madsen
blevet opdateret, så man kan lave
forskellige typer af kantdesign,
herunder tulipanfuger. Med den form
for skærpning af kanterne kan man
optimere den efterfølgende svejseproces, da forbruget af tilsatsmateriale
bliver mindre, og svejsehastigheden
hurtigere.

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
Svejseprocedure WPQR/WPS

Trust
Quality
Progress

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
Bygningsanalyse
- Indeklimaundersøgelser
- Fugt- og skimmelsvampeundersøgelser
- Termografiundersøgelser
- Asbestprøver
- Laboratorieanalyser
- Undersøgelser af insekter og trænedbrydende svampe
- Datalogninger af indeklima
- Miljøkortlægninger af bygninger
- Undersøgelser af Legionella i brugsvand

Kiwa Inspecta A/S
Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel
Tlf.: 7022 9770
www.inspecta.dk
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Svejsning
Optimal beliggenhed
ved havnekaj
Foran hallerne er der en stor oplagringsplads, som kan rumme op til
50.000 tons stål. Afstanden fra det
udendørs stållager til havnekajen er
15 meter. Og havneindløbet er dybt
nok til, at store fragtskibe kan lægge
til.
Lindø Steel får langt de fleste leverancer af stål direkte ad søvejen. Noget
af stålet er til midlertidig oplagring
på pladsen. Andet igen, og nok det
meste, skal bearbejdes, inden det går
videre. Hvor det overhovedet kan lade
sig gøre, satser vi på at bruge søvejen
og dermed være med til at begrænse
den tunge landevejstransport, siger
Søren Kirkebæk Madsen. Han tilføjer,
at der på flere planer ligger en udfordring i logistikken, når man arbejder
med flere tons tunge plader. Taler vi
om flytningen af pladerne fra punkt a
til punkt b, foregår det ved hjælp af
meget stærke magnetkraner, så man
er sikker på, at der ikke kommer ridser
i pladernes overflade.
Fuld sporbarhed fra
modtagelse til levering
Det er også afgørende, at samtlige
plader, der kommer til Lindø Steel,
bliver registreret. Ved modtagelsen

Lindø Steel råder over store, automatiserede anlæg til skæring og kantfræsning.

tjekker man det printede stempel og
ID mærke fra stålværket. Videre er der
fuld sporbarhed hele vejen igennem
og frem til kunden modtager leverancen. Dette sker i overensstemmelse
med virksomhedens EN 1090 – EXC4
certificering.

Lindø Steel er også ISO 9001 certificeret, og har alle procedurer lagt
til rette ud fra dette. Søren Kirkebæk
Madsen forklarer, at al bearbejdning
af stålpladerne sker i overensstemmelse med kundens specifikke kvalitetskrav og den leverede tegningsdokumentation. Denne bliver behandlet
i CAD systemet, hvorefter de korrekte
data for opgaven bliver overført til
den CNC styrede maskine, så pladen
kan blive bearbejdet i forhold til de
angivne geometrier og tegningskrav.
Med virksomhedens ISO 9001 certificering er der også et krav om, at alle
stålplader bliver kvalitetskontrolleret
på hvert trin i bearbejdningen. Heri
indgår visuel inspektion, hvor der
bliver anvendt moderne måleudstyr.
Registreringerne bliver alle samlet i et
dokument, som vil ledsage hver eneste
plade, vi fragter videre til kunden,
siger Søren Kirkebæk Madsen.
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Svejsning

Nyhed fra FRONIUS
TPS/i Steel Edition
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Fronius TPS/i Steel Edition er fuldt
fokuseret på svejsning af stål
MED MERE END 100 FORSKELLIGE PROGRAMMER FOR STANDARD
OG PULS-SVEJSNING, ER DET MULIGT AT FINDE DET HELT RIGTIGE
TIL ENHVER SVEJSEOPGAVE I STÅL.
Som eksempel på en karakteristik kan nævnes PCS – puls controlled spray arc. PCS kombinerer
fordelene fra puls svejsning med fordelene fra svejsning i spraybue. Dette sikrer, at man undgår
svejsning i blandings lysbue. Resultatet er en blød overgang fra puls lysbue til spraybue. Dette
samt øvrige fordele ved PCS gør den oplagt at anvende til kantsømme, smalle fuger samt til
rodstrengs svejsning.

SAMMENLIGNING
– Puls-lysbue
versus PCS

7,5 mm

8,4 mm

Pulserende bue
Vd: 15,5 m/min
U: 27,5 V / 1: 265 A

PCS
Vd: 15,5 m/min
U: 26,6 V / I: 233 A

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf. 7515 8440

tornbosvejs.dk

TPS/i
STEEl Edition
Optimiert für manuelle Stahlanwendungen

FORDELENE
VED PCS
/ Reduceret
fugeforberedelse
/ Høj nedsmeltningsydelse
/ Højere svejsehastighed
/ Mindre risiko
for svejsefejl

Professionelt
svejseudstyr til tiden
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Svejsning

SKÆREKVALITET OG STYRKEFORHOLD
I den ny udgave af fremstillingsstandarden EN 10902:2018 for stålkonstruktioner
efter Eurocode er der også
ændringer, der vedrører skærekvalitet ved termisk skæring.
Det drejer sig nærmere bestemt
om udskæring af plader og
profilemner, samt fugeflanker
i forbindelse med svejsefuger.
Dette bør fremstillingsvirksomheder være opmærksomme på,
selvom den tidligere EN 1090-2
også havde krav.
Af Peter Krabbe-Christensen,
FORCE Technology
Det, der især er genstand for opmærksomhed, er frie kanter af plader i konstruktioner, som er udmattelsespåvirkede.
Der oplistes her krav til geometriske afvigelser /ruheder, samt krav til maksimalt tilladelige hårdheder.
EN1090-2 angiver fortsat en sammenhæng mellem Udførelsesklasser (EXC),
og krav til grænser for skævheder af fuger samt ruheds højder. Her refererer
tabellen til EN 9013 for skærekvalitet.
Nu fremhæves alene en maksimalt tilladelig hårdhed på 450 HV 10 for stål
med flydespænding på 460MPa og
derover.
I den tidligere udgave blev der omtalt
et krav på max 380 HV 10 for ordinære kulstofstål op til S460. Dette nævnes
ikke mere. I stedet nævnes det, at udførelsesspecifikationer gerne må indeholde andre krav for hårdheder af frie
kanter. Denne lempelse bør projekterende være opmærksom på. 380 HV 10

Tabel 9 - Kvalitet af skårne overflader
Udførelsesklasser

Vinkelretheds- eller
Profilmiddelhøjde, Rz5
vinkeltolreance, u

EXC1

Skårne overflader, der skal være fri for væsentlige
uregelmæssigheder og slagger, skal fjernes

EXC 2

Interval 5

Interval 4

EXC3 og EXC4

Interval 4

Interval 4

reflekterer hårdhedsgrænse for svejsninger til en 1090 for stål op til S355.
Dette hårdhedstema trækkes frem, hvor
den aktuelle frie kant kan blive udsat
for udmattelsesspændinger, stødpåvirkninger (sprødbrudsrisiko), eller hvis den
er placeret nær en svejsesamling med
brintskørhed. Med andre ord skærekanter, hvor en lokal hårdhedsforøgelse/
forsprødning kan være kritisk. Man må
huske på, at en termisk skæreproces
efterlader rest egenspændinger à la
svejsespændinger.
En 1090-2 kræver nu, at der forvarmes
før skæring, hvis dette er nødvendigt
for at begrænse hårdhed af fri skårne
kanter til acceptabelt niveau.
Denne forvarmning -og fastsættelse af
acceptabel temperatur - synes indtil nu
at have haft begrænset bevågenhed.
Men den bør have mere opmærksomhed i forbindelse med fremstillingsspecifikationer og byggetilsyn.
I forbindelse med vurdering af udmattelsesstyrke af termisk skårne frie kanter
afhængigt af skærekvalitet, kan der
refereres til Eurocode 3 1993-1-9 med
tabel for styrkekategorier af samlinger /
overflader.
De 2 viste detaljekategorier 140 og 125.
(125 MPa ved 2.106 ligger højt i kata-

loget for samlinger i stålkonstruktioner).
Man skal bemærke, at det for manuelt
skåret kant forventes, at der er en efterfølgende behandling af skærekanten.
Endvidere kan refereres til IIW (International Institute of Welding)
dokumentet:”Fatigue Recommendation”.
Her findes tilsvarende detaljer angivet
i tabelform, som opererer med samme
definition af detaljekategorier som
Eurocode 3:
Af tabellerne fremgår det, at skærekvaliteten (overflade kærve, efterbehandling med slibning) har en væsentlig
indflydelse på frie kanters udmattelsesstyrke. En efterbearbejdning/slibning
af termisk skårne pladekanter - specielt
for at brække kanthjørner - kan være
givet godt ud i forhold til at opretholde
en høj udmattelsesstyrke, hvis dette er
påkrævet. En sådan slibning bør udføres og kontrolleres efter en procedure.
EN 1090-2:2018, anneks D angiver i
dag retningslinjer for udarbejdelse af
en egentlig skæreprocedure med prøvningsrapport- på samme vis som for
svejseprocedurer. Der angives et format
for såvel en skæreprocedure som for en
skæreprocedure prøvningsrapport.
Hvor dette er relevant, giver det et
værktøj til at sikre en tilstrækkelig og
homogen skærekvalitet.
Svejseværkstedernes svejsekoordinatorer skal i forvejen tage stilling til temaer
omkring skæreprocesser, som forberedelse til fremstilling.
EN 1090-2 er blevet lempet en smule.
Til gengæld må værksteder og projekterende så være mere opmærksomme
på specifikationer omkring termisk skæring ved projektspecifikationer.
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PRINT

I NYE DIMENSIONER
Imellem Klondyke og
Terra Incognita
Michel Honoré, Specialist,
M.Sc.E., FORCE Technology
Når talen falder på 3D print, er det
indforstået, at alt efterhånden kan
printes, når bare emnerne er mindre
end en fodbold. Bevares, 3D print i
metal er stadig lidt af en sjældenhed.
Lidt eksotisk men efterhånden indenfor
rækkevidde. Et nyt center på Lindø vil
gøre op med begrænsningerne og
3D-printe store metalemner i centimeter- og meter-skala.
3D print og additive manufacturing (AM) er udpeget som en af ni
bærende drivere for Industri 4.0. Den
såkaldte fjerde industrielle revolution,
som i disse år ruller udover den globale industri, og dermed også åbner
nye muligheder for danske industrivirksomheder. Men nye, spændende
muligheder er også lig med tilstande
i grænselandet mellem Klondyke og
Terra Incognita.
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For early adopters af teknologien,
er der inspiration og hjælp at hente.
For direkte print eller remanufacturing
åbner for en ressourceeffektiv og lynhurtig fremstilling af emner i metal helt
op i meter-skala. På FORCE Technologys AM-facilitet kan idéerne nu prøves
i virkeligheden. Helt håndgribeligt,
bogstaveligt talt.
Når større er bedre: Ny storskala facilitet på Lindø
Sommetider er større ikke bare bedre,
men det eneste, der duer. Indtil for nylig kunne metal-komponenter af en vis
størrelse, typisk med dimensioner som
en fodbold og opefter, kun fremstilles ved enten at fræse emnet ud af et
endnu større emne, eller ved at samle
emnet af flere mindre emner.
For større emner med komplekse
geometrier, der er fremstillet i mere
eksotiske legeringer, er tabet af
materiale ved fræsning ensbetydende
med et direkte økonomisk tab, som
helt håndgribeligt kan følges, når
metalspånerne køres til skrot. Et tab,

som tilmed får følgeskab af tabt tid:
En fræsning af store emner er typisk
langvarig og kan betyde flere dages
procestid. Tid som kunne have været
brugt til fremstilling og indtjening på
andre opgaver.
Med 3D-print i stor-skala er det muligt
at printe emner i eksotiske legeringer
og i stor størrelse på ganske få timer:
I et indledende forsøg har teknologien
vist sig at kunne reducere materialeforbruget på en specifik komponent
i specialstål fra 219 kg til bare 9 kg.
En samtidig - og nok så interessant reduktion af procestiden fra 120 timer
til 4,5 timer. Det er ressourcebesparelser, som er opnået udelukkende ved
at skifte fra traditionel fræsning til 3D
print.
Mulighederne er utallige, og der kan
free-form printes i særlige legeringer
som f.eks. Inconel-typer, 17-4PH, såvel
som de mere jordnære - herunder
rustfrit 316, og de fleste svejsbare
legeringer.

Svejsning
Lovende resultater af
igangværende projekt
Et igangværende projekt under Styrelsen for Forskning og Uddannelse
udfordrer teknologiens muligheder, og
resultaterne synes lovende. Ikke blot
i forhold til teknologiens økonomiske
og ressourcemæssige perspektiver.
Det er det også, når det drejer sig om
materialeegenskaber, karakterisering
og godkendelse af 3D-printede emner.
Det er et område, hvor man oplever
en udvikling, der nærmest er at sammenligne med Klondyke-tilstandene
i slutningen af 1800-tallet. Og det
kalder ikke alene på regulering og
standardisering, men også på nye
måder at tænke på, når 3D print
skal indlemmes i teknikerens mentale
værktøjskasse.
Den nye AM og 3D print facilitet er
i stand til at håndtere emner på op
til fire meters længde, mere end en
meter i diameter, og med en maksimal
masse på indtil fire tons. Det gør den
enestående i Nordeuropa. Så skal
man printe noget, der er større end en

fodbold, er den ikke bare bedre, den
er den eneste af sin slags.

tribo-resistente overflader præcis dér,
hvor de behøves.

Re-manufacturing: Grøn
tankegang sparer penge
Det ligner en valgplakat, men den
er god nok, og tanken er åbenlys:
Genbrug giver mening. Så hvorfor
ikke reparere og genbruge slidte eller
skadede komponenter? AM er andet
end free-form print, og disciplinen
re-manufacturing dækker blot over
reparation og genskabelse af komponenter, som med additiv teknologi
kan få genskabt en ødelagt eller slidt
overflade. På den måde spares turen
til brokkassen, samt omkostninger og
ventetid på en ny komponent.

Tænk stort og print din idé
Går man derfor rundt med en idé eller
en tanke om, at fremstillingen af en
af virksomhedens komponenter kunne
gøres smartere med additive fremstillingsmetoder, så vil man fremover
kunne få printet idéen i fuld skala og
i ønskede legering. Med rygstød fra
Styrelsens for Forskning og Undervisnings projektet er det med andre
ord blevet muligt at teste en case i
sammen med FORCE Technologys
kapaciteter på dette felt.

Re-manufacturing dækker over muligheden for at påføre en ny metaloverflade, lokalt, globalt eller hvor det
måtte ønskes. Så ikke bare kan kassable komponenter genskabes og vende
tilbage i produktion eller på lager,
der åbnes også op for at påføre nye,
funktionelle overflader på funktionskritiske områder: Slid-, korrosions- eller

Inspection with
the WiKi-SCAN.

HANDHELD 3D WELD
INSPECTION SYSTEM
Inspection of welds has always
been a crucial part of the
welding quality management
process.
By Jeffrey Noruk, President,
Servo-Robot Corp.
Using gauges can be unreliable,
subjective, time consuming and they
cannot be connected to the digital
world. Non the less, there is a new
laser weld inspection tool that can
inspect welds quickly, consistently,
and accurately. With its state-of-theart technology, this laser inspection
device allows for remote collaboration, real time data diagnostics, and
can measure features that are nearly
impossible to measure with gauges
(i.e. toe angle, over-welding, theoretical throat, etc.). It has also been used
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by companies for remote inspection
which allows for greater safety for
the inspector, more reliable measurements and easier sharing of digital
data meeting the needs of IoT and
Industry 4.0.
System description
The WiKi-SCAN utilizes a Class 2M
3D laser to profile either an unwelded joint or the weld itself. Using
this profile combined with specially
developed algorithms, allows one to
report on all of the weld geometric
measurements as well as defects like
undercut and cold lap.
The system is easy to use in a manner
similar to the smart phones that we all
use every day. There are no adjustments to be made for the laser vision
itself. One simply selects the type of

weld to be inspected, sets the minimum/maximum tolerances based on
the weld quality standard in use, and
then you are ready to start inspecting.
System usage
As one inspects each weld, immediate feedback is given to the user
by showing a red-green result on the
screen. In addition, one can immediately swipe to the full results screen to
see what measurement(s) was out of
tolerance and by how much. This is
all done automatically in less than 2
seconds. If there is a feature shown
in the resultant picture or 3D profile
not automatically measured such as
a crack or spatter, one can manually
use the included digital caliper to get
this measurement which is then saved
to the inspection results.

Svejsning
Every individual inspection is automatically saved in the onboard database
and includes: Date & time stamp,
description (part #, weld #, weldment
module, etc.), all measurements, 2D
picture, 3D profile and if any manual
measurements, pictures or comments
were added, they are saved too.
These results can then be downloaded
via a flash drive or

WiKi-SCAN gives objective measurements rather than subjective Go/
No-Go opinions. Allow me to mention
some important features:

Wi-Fi to a PC or tablet where the
results are shown in an easy to use
Excel spreadsheet.

2.

1.

Can measure features like toe
angle, undercut and weld height/
width which are not easily or correctly measured with traditional
gauges which results in unneeded
repairs.
Can accurately check unwelded
joints for conformance to specification, so that one can intelligently
decide not to make the weld which
will most likely turn out defective.

3.

Acts as an “impartial referee”
between either the customer and
supplier, 1st shift and 2nd shift, or
production and quality departments. This will reduce delays
in production and unnecessary
repairs caused by disagreement
between parties.

Manual weld gauges have remained
the go-to tool for weld inspection since
welding was invented. But now I think
it is time to move further - to new laser
based portable weld inspection that
will result in more reliable inspection,
decreased inspection and valuable
data that can be used in the age of
Big Data to do continuous improvement of one’s manual and robotic
welding processes.

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente!

Mød
”Schweissen
Düsseldorf 2
Hal 13 St

Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Neutrix

Ultima-Tig

AutoGrind

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjerritslev, Danmark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com
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ÅRETS SVEJSE- OG NDT SEMINAR:

INSPIRERENDE FOREDRAG
OG GOD STEMNING
Det blev et velbesøgt svejseog NDT seminar, som blev
holdt tirsdag den 21. og
onsdag den 22. maj på Hotel
Koldingfjord.
Med udstilling af Danmarks førende
NDT-firmaer i den ene sal, og foredrag af interesse for både svejse- og
NDT branchen samlet i salen overfor,
var der lagt op til ny inspiration, gode
fælles diskussioner, og masser af
lejlighed til at udveksle erfaringer på
kryds og tværs. At årets arrangement
som noget nyt fandt sted over to hverdage blev af langt de fleste deltagere
også opfattet som et stort plus.

Jørgen Hagelund for tæl
ler
her om nye krav til udf
ørelse,
svejsekoordinering og
procedureprøvning.

”Mission to Mars” var den
sigende titel på et foredrag af
Michael Lindberg fra firmaet
Lindberg International. En venlig
opsang, kan man vel kalde det,
til virksomhederne om at tænke i
nye baner for at holde kursen og
nå nye mål.

Michael Lindberg
opfordrede bran
chen til at
tænke i nye bane
r.

Niels Ovesen fra FORCE Certifikation havde et indlæg om akkrediteringer, certificeringer og
godkendelser med særligt fokus
på de spørgsmål, der kan opstå
som konsekvens af et Brexit.
Næste på talerstolen var Jørgen
Hagelund fra Dansk Standard.

Jørgen Hartig fra
T.
virksomheden SecuriO

Her ses Chris Valentin
fra
DTU-Mek.

Tomislav Buzancis fra ESAB AB
gennemgik valget af tilsatsmateriale
i forhold til en række forskellige svejsemetoder.
Digitalisering i forbindelse med NDT
er et andet meget aktuelt emne, som
Ulf Larsen fra FORCE Technology
havde et indlæg om.
Herefter fortalte Jørgen Hartig fra
virksomheden SecuriOT om de forskellige, og ofte oversete åbninger, der er
for, at selv meget store virksomheder
kan blive angrebet af hackere.

g af NDT.
r om digitaliserin
Ulf Larsen for tælle

Tomislav Buzancic fra
ESAB AB.
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Chris Valentin fra DTU-Mek afsluttede
indlæggene på seminarets første dag
med en præsentation af forskellige innovative løsninger til modstandssvejsning af nye materialekombinationer.

NDT UDSTILLING

Svejsning
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EUC Syd i Tønder udbyder AMU-kursus i svejserobot. Kurset har en varighed på 5 dage, og foregår
på to helt nye ABB Compacktwelder (svejserobot) med ESAB 4004i svejseværk.
I kurset indgår to fag, nr. 42838 ”Robotter i industrien for operatører” samt nr. 47225 ”Betjening og basis
programmering af svejserobot”.
Kurset henvender sig til faglærte og ufaglærte, og kursisterne kommer typisk fra industrien, som har eller
overvejer at implementere svejserobot i deres produktion.
Læs mere om svejserobotkurser, se datoer og tilmeld dig her:
https://www.eucsyd.dk/amu-efteruddannelse/kursusoversigt/automatik-og-robot/robotsvejsning/
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Jonas Hoffmeyer (tv) og
Daniel Winkler
holdt indlæg om skinnes
vejsning på
Odense Letbane.
J. Vagn Hansen.

Magnus Hilsøe fra End
otest.
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Her ses Peter Pallesen og Anet te
Lang fra Marine Shaft.

på vej
rg ses her –
Lars Holmbe
æg.
dl
in
e
sluttend
ind til det af

Eftermiddagens program bød blandt
andet på indlæg af Peter Pallesen og
Anette Lang fra Marine Shaft, der arbejder med reparation, opretning og
overfladebelægning af store skibspropeller og andre skibsdele.

Heine War thoe.

ds HøjmarkZibrandt Greisen og Ma
el.
nste
Da
fra
Jensen

På seminarets anden dag var det første
indlæg ”Rustfrie stål i aggressive miljøer”. En præsentation, der blev holdt af
J. Vagn Hansen fra FORCE Technology.
Magnus Hilsøe fra Endotest præsenterede herefter udviklingen og status
inden for phased array ultralyd.
Så fulgte Zibrandt Greisen og Mads
Højmark-Jensen fra Dansteel op med
et indlæg om automatiseret undersøgelse med ultralyd af grovplader.

Daniel Stemne.
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Endnu et interessant foredrag om
højstyrkestålets muligheder og begrænsning fulgte efter pausen. Leveret
af Daniel Stemne fra SSAB.

Heine Warthoe fra Kiwa Inspecta
leverede et lidt anderledes – men
utroligt relevant – indlæg om asbest
og andre farlige miljøstoffer, vi til
stadighed kan støde på.
Et andet – og brand aktuelt – indlæg handlede om skinnesvejsning
på Odense Letbane. Det blev holdt
af Daniel Winkler fra Munck Civil
Engineering og Jonas Hoffmeyer fra
FORCE Technology.
Afslutningsvis fortalte Lars Holmberg
fra FORCE Technology om en ny radiografisk metode til at øge levetiden
på store undervandsinstallationer- og
strukturer.
Vi takker foredragsholdere, deltagere
og NDT udstillere for hver især at
have bidraget til at gøre årets seminar
til en succes, som vi ser frem til at
gentage i 2020.

Opkvalificer din viden:
IWS - IWT – IWE - IWI
I de nye EN standarder stilles der krav til at en kvalificeret svejsekoordinator er
tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og IWE-uddannelserne giver adgang til at virke
som svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731.
Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for hvert modul.

IWS

Svejsespecialist – Forberedelseskursus (4 moduler)
Relevant svendebrev: EQF niveau 4

IWT

Svejsetekniker – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler)
Relevant teknisk uddannelse: EQF niveau 5

IWE

Svejseingeniør – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler)
Relevant ingeniøruddannelse: EQF niveau 6

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI

Svejseinspektør – Svejseteknologi

IWI

Svejseinspektør – Svejseinspektion

Tilmeld dig online på forcetechnology.com/svejsekurser
eller kontakt Ann Strandberg Larsen på asla@force.dk
for yderligere information.

forcetechnology.com

Svejsning

Her teorilokalet. Der er
maksimalt 6 kursister på
holdet. Vi har blandt andet
et simuleringsprogram, som
kursisterne vil kunne øve
robotprogrammering på.

SVEJSEROBOT HOS EUC SYD TØNDER
Kurser i betjening af
svejserobotter imødekommer et
stort behov i industrien.
Af Faglærer Jesper Wiborg
Strauss, EUC Syd Tønder
EUC Syd er blevet viden center inden
for smede og robotteknologi, og har i
den forbindelse fået tildelt midler til indkøb af udstyr. Det har blandt andet betydet, at EUC Syd i Tønder har indkøbt
svejserobotter til undervisningsbrug.
Der er installeret to ABB Compactwelder svejserobotter, som er udstyret med
ESAB 4004i svejseværker. De bliver
anvendt på vores AMU kurser, som
strækker sig over 5 dage. Det er kurser,
som henvender sig til såvel faglærte
som ufaglærte. Typisk kommer kursisterne fra industrivirksomheder, som enten
har eller som overvejer at implementere
en svejserobot i deres produktion.
Som oftest har kursisterne ingen robotkendskab. Så de første to dage bruger

vi på at undervise i grundlæggende
robotbetjening. Det er ikke så afgørende, hvilken robot type eller hvilket
mærke det er. For det gælder her om
at lære at styre robottens akser.
Efter de to indledende dage bliver
der arbejdet specifikt med at kunne
programmere robotten til svejsning.
I forhold til andre robotter er brugerfladen på ABB robotten nok ikke helt
den samme. Men det med at indstille
svejseparametrene går igen på alle
svejserobotter. Så i princippet kan
man sige, at robotfabrikatet ikke er
det afgørende, når man skal lære at
robotprogrammere en svejsning.
Der indgår 2 fag i dette AMU- kursus.
Det ene på 2 dage, (Fagnummer
42838) og har titlen ”Robotter i industrien for operatører”. Det andet på 3
dage, (Fagnummer 47225) har titlen
”Betjening og basis programmering af
svejserobot”

De første to dage på kurset trænes kursisterne til at håndtere robottens akser. Typisk som det ses
på fotoet, bevæger vi svejsetråd hen over nogle bolte. Derefter programmeres denne øvelse.
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Vi har udbudt disse kursuser siden
efteråret 2018, og har efterhånden
fået erfaring fra en del af denne type
kurser. Jeg ser således ofte, at de
kursister, som kommer her, er folk,
der skal i gang med at have ansvaret
for virksomhedens svejserobot. Vi
snakker derfor en del om vigtigheden
af at have en struktur omkring det
med at gemme sine programmer. Jeg
har også haft en del kursister, som til
dagligt betjener en svejserobot. Dvs.
indlæser eksisterende programmer.
Men de savner viden om, hvordan
og hvor man kan lave ændringer i
programmer og svejseparametre.
Ofte hører jeg også, at selvsamme
personer efter endt kursus nu har mod
på at gå hjem og lave programmer til
virksomheden. De kan med andre ord
nu udnytte svejserobottens kapacitet.
Der kan lægges nye emner (produkter)
fra virksomheden over på robotten,
fordi der er kommet en forståelse for
programmering.

En cirkel indvendig og udvendig er en af
øvelserne.

Svejsning

Ny laser - hvad nu?
AGA hjælper dig igennem processen fra A-Z.

Der skal tages stilling til et væld af detaljer, før
laseren kan komme i produktion.
Når det gælder gassen, hjælper AGA dig hurtigt
igennem processen fra A-Z. Fra valg af den rette
gas og gasforsyning over rørdimensionering og
rørføring til myndighedsansøgninger, opsætning
af tank og optimering af din laserproces.
Kontakt markedschef Lars Larsen hos AGA på tlf.
32 83 66 00 for yderligere oplysninger.
Ideas become solutions.
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SIKKERHED I SVEJSEARBEJDET

Kemppi har lanceret Gamma GTH3-åndedrætsværnsmodeller
ud fra et mål om at give svejseren komfort og høj standard for
åndedrætsbeskyttelse.
Den kombinerede ydeevne fra GAMMA-åndedrætsværn og filtreringsenheden PFU 210 byder efter den europæiske TIL-klassifikation på det bedste
niveau for åndedrætsbeskyttelse, i og
med at der beskyttes mod 99,8 % af
luftbårne partikler og røg.
Svejsere står over for mange potentielle sundhedsmæssige trusler i deres
daglige arbejdsmiljø. Det gør det
afgørende for arbejdsgivere at træffe
foranstaltninger. I 2017 klassificerede
Det Internationale Kræftforskningscenter
(IARC) under WHO svejserøg som bestående af kræftfremkaldende stoffer[1],
der hører hjemme i Gruppe 1, i stedet
for i den tidligere Gruppe B2-klassifikation "Muligvis kræftfremkaldende". Dette
gør åndedrætsværn mere afgørende
end nogensinde før.
De nye Gamma produktserier fra
Kemppi blev lanceret i maj 2019. Der
er tale om GTH3-åndedrætsmodeller
og svejsehjelme, som effektivt beskytter
svejserens ansigt, øjne og lunger.

24

Arbejdsbetingede
lungesygdomme kan
forebygges
Personlige værnemidlers (PPE) betydning i forbindelse med at skabe et
sikkert svejsemiljø er helt afgørende.
Gamma GTH3-åndedrætsværnsprodukterne er udviklet, så de yder beskyttelse
mod al luftbåren forurening og alle
svejserøgspartikler og -gasser, der kan
være skyld i udviklingen af arbejdsbetingede lungesygdomme.
Ved at frasortere 99,8 % af den luftbårne forurening fra indåndingszonen
vil sikkeheden blive markant forbedret,
samtidig med at man opnår en god
komfort, fremhæver Produkt Manager
hos Kemppi Oy, John Frost.
Kombinerer sikkerhed og
omkostningseffektivitet
Ifølge John Frost kan Gamma-åndedrætsværn reducere omkostninger, der
er forbundet med PPE med op til 80
%, når sammenlignelige omkostninger
for separate PPE-løsninger indregnes,
herunder filtermasker til engangsbrug. Luftforsynede
Gamma GTH3modeller er også
omkostningseffektive i lange
arbejdsperioder,
hvor personalet
befinder sig i faste
arbejdsområder.

Positivt tryk giver ubesværet
vejrtrækning
Svejseren får en konstant forsyning af
sikker og afkølet indåndingsluft i hjelme
og ansigtsmasker. Det overtryk, der
skabes inden i hjelmen, har to funktioner: Det gør vejrtrækningen ubesværet,
og det yder den bedste pasform til
alternative hovedformer og -størrelser,
både med og uden skæg.
Lufttilførselsløsningerne inkluderer et
hurtigladende batteri, der drives af
PAPR-modeller (Powered Air Purification
Respirators). Det giver brugeren maksimal mobililet og tilfører indåndingsluft
gennem lokale luftforsyninger via en
Kemppi-reguleringsventil til brug i faste
arbejdsmiljøer.
Axis-reguleringsfunktionerne og
Gapview-funktionerne i de nye åndedrætsværnsmodeller garanterer et optimeret udsyn. Eksempelvis er Gamma
GTH3 XFA, udstyret med LED-arbejdslys
på 70 lumen. Flere af modellerne
inkluderer passive svejseglasfiltre og
indstillinger til automatisk nedblænding
for tilpasning til brugerens specifikke
arbejdsmiljø eller budget.
Designet i overensstemmelse
med skærpede standarder for
brugerbeskyttelse
Gamma-udstyret er designet til forskellige behov inden for lysbuesvejsning,
skæring, slibning, fugning og valideringsprocesser. Gamma GTH3 beskytter åndedrættet, og er på samme tid udformet på en måde, der giver svejseren
et godt udsyn gennem svejsehjelmen.
I et miljø, der udvikler sig lynhurtigt,
og hvor ny teknologi kommer til, skal
beskyttelsesudstyret også overholde
nye sikkerhedskrav. Og her er Gamma
GTH3's nye batteridrevne filterenhedsmodellers maksimale indgående
lækageniveau på 0,2 %, hvilket er en
forbedring i forhold til TH2-modellernes
niveau på 2 %. Gamma-produkterne
er designet i overensstemmelse med de
strengeste standarder, når det gælder
brugernes beskyttelse og tryghed, siger
John Frost.

Svejsning

TECH COLLEGE VIL UDBREDE
VIDEN OM AUTOMATION
Der skal være en pipeline
mellem industrien og
kvalificerede medarbejdere,
som er rustet til fremtidens
højteknologiske
arbejdsmarked.

Automation sniger sig ind på dagsordenen hos flere og flere danske
produktions- og industrivirksomheder.
Det er dog langt fra alle, som endnu
har gjort automation og robotteknologi til en fast del af produktionslinjen.
Blandt andet derfor har Tech College i
Aalborg i samarbejde med TEC (Technical Education Copenhagen), NEXT,
Mercantec og EUC Nordvest etableret et Videncenter for Automation
& Robotteknologi, der skal indsamle
og udbrede viden og kompetencer til
virksomheder samt relevante faggrupper og erhvervsuddannelser.
- Som en af landets største erhvervsskoler inden for bl.a. stål og metal
ønsker vi at bygge bro mellem uddannelse og erhvervsliv. Her spiller vi en
vigtig rolle i at uddanne kompetente
fagfolk til moderne metalvirksomheder, som i dag oplever stor mangel
på kvalificeret arbejdskraft, fortæller
Jesper Frydkjær Pedersen, der er
uddannelsesleder på metalafdelingen
ved Tech College i Aalborg.

- Robotter og automation er kommet
for at blive. Men mange virksomheder
har stadig til gode at opleve de mange
fordele, som følger med. Derfor er det
vigtigt, at vi er i stand til at undervise
og uddanne både ung og gammel til
den moderne industriarbejdsplads,
hvor automation og håndtering af
robotter er en fast del af hverdagen.

Garant for øget
konkurrenceevne
Foruden viden og faglig ekspertise
ligger Videncentret også inde med
en lang række moderne maskiner og
robotter, som både elever og virksomheder kan få lov at stifte bekendtskab
med på Tech College i Aalborg. Her
tæller Videncentret bl.a. tre CoWeldere
fra Migatronic, hvoraf to er til MIGsvejsning og en er til TIG-svejsning. Det
er nemlig vigtigt at favne alle dele af
stål- og metalindustrien.
- Videncentret skal indeholde hele
paletten inden for robotteknologi
og automation. Her er tilføjelsen af
vores nye CoWeldere fra Migatronic
helt essentiel. For CoWelderen er en
brugervenlig og omkostningseffektiv
automationsløsning inden for svejseindustrien. Den er blandt andet interessant for de virksomheder, der fortsat
har en relativt begrænset erfaring med
robotter. Og vi har jævnligt repræsen-

CoWelder bliver jævnligt hevet op i klasseværelset, så eleverne kan
lære at håndtere og programmere moderne automationsløsninger.

tanter fra metalvirksomheder ude og
se nærmere på den, forklarer Jesper
Frydkjær Pedersen.

Et fag i forandring
Metalafdelingen på Tech College i
Aalborg har godt og vel 250 elever
og kursister tilknyttet. De uddanner
klejnsmede, svejsere, industriteknikere,
teknisk designere og CNC-teknikere.
Desuden udbyder uddannelsesstedet
svejsetekniske specialiseringer inden
for rustfrit stål og aluminium. I modsætning til tidligere år fylder robotteknologi og programmering dog mere og
mere på skoleskemaet i de klassiske
erhvervsfag.
- Vi skal både uddanne og efteruddanne fagfolk, som kan træde direkte
ind og gøre en forskel i moderne produktionsvirksomheder, der i stigende
grad er spækket med højteknologiske
maskiner og udstyr. Det skal vi kunne
matche i undervisningen, og derfor
bliver bl.a. CoWelderen jævnligt hevet
op i klasseværelset, så eleverne kan
lære at håndtere og programmere moderne automationsløsninger. Det er den
slags kompetencer, som efterspørges
i erhvervslivet i dag. Vi får af samme
grund løbende henvendelser fra både
virksomheder og jobcentre angående
opkvalificering, fortæller Jesper Frydkjær Pedersen.

Videncentret råder over flere moderne maskiner og
robotter.
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ESABS TEKNISKE SERVICE MED MERVÆRDI VIL
ASSISTERE MED AT BOOSTE RENTABILITETEN
Teknisk service med merværdi
er et koncept fra ESAB,
der skal bidrage til at øge
virksomheders processer – og
dermed rentabilitet – uden
at gå på kompromis med
kvaliteten.
Der er økonomiske fordele at høste
gennem det såkaldte VAE koncept,
som ESAB lancerer på globalt plan.
Idéen er, at eksperter fra ESAB i et
VAE-projekt vil analysere skærings- og
svejsningsprocesserne i en virksomhed
for derefter at anbefale forbedringer,
og estimere de omkostningsbesparelser, der kan opnås. Alt afhængig
af de konkrete opgaver kan anbefalingerne f.eks. være ændringer i
tilsatsmaterialer, revidering af svejseparametre, uddannelse af operatører,
omprogrammering af svejserobotter
eller ændringer af samlingsudformning. Hvis der kræves investering i nyt

STILL STYRKER SIN
MARKEDSPOSITION
I NORDEN
Lancerer fælles
partnerskabskoncept for
kunderne i de nordiske lande.
Still har i løbet af årene udviklet sig inden for sine fire nordiske datterselskaber og har nu etableret sig som Nordens første intralogistiskspecialist. Som
en nordisk organisation vil der blive
arbejdet tværs over grænserne. Målet
er at intensivere samarbejdet mellem
de nordiske lande. Man ønsker at
skabe synergier og - ikke mindst –
komme morgendagens kunders behov
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i møde. Der er i den sammenhæng
etableret en nye salgs-, service- og
administrationsorganisation. - Denne
skal ikke alene være garant for en
fortsat udvikling af STILLs brand, men
også for øget kundeservice til de
eksisterende STILL-kunder i Norden.
Det fastslår Reke Salievski, der er den
nye administrerende direktør i STILL
Sverige, STILL Danmark, STILL Norge
og STILL Finland.
En del af STILL’s kunder har deres forretning i samtlige de nordiske lande,

udstyr, vil det ifølge ESAB være målet,
at virksomheden opnår afskrivning
inden for en relativt kort tidsramme.
Analysen omfatter detaljerede målinger af relevante parametre, således
at VAE-teamet kan fremsætte deres
anbefalinger på grundlag af hårde
facts - og ikke formodninger. Derudover stiller ESAB også en brugervenlig
online kalkulator af svejseomkostninger
til rådighed, ”Quick Weld Productivity
Analyzer” (QWPA), for at alle kan bruge den til at beregne omkostningerne
af deres nuværende svejseprocesser.
VAE-teamet bruger en holistisk tilgang
til analysen og studerer som udgangspunkt alle aspekter af skærings- og
svejsningsprocesserne, herunder også
materialeflows. Men hvis en virksomhed kun er interesseret i et enkelt
aspekt i processen, vil VAE-teamet
koncentrere sig om dette.
BLY

Administrerende direktør for STILL’s
nordiske organisation Reke Salievski.

og kundernes behov i de nordiske
lande er meget ensartede. STILLs
nordiske organisation vil derfor kunne
yde en mere effektiv kundeservice,
lige som virksomheden kan tilbyde de
samme koncepter og digitaliseringsløsninger. - Vi har fortsat fokus på den
fortsatte udvikling og vækst i salgs- og
serviceområdet. Desuden har vi fokus
på leasing og brugte gaffeltrucks, da
vi har et mål om at udnytte det fulde
potentiale i Norden, fastslår Reke
Salievski.
BLY

Svejsning

GYS svejsemaskiner.

UDVIDET PRODUKTPROGRAM
AF SVEJSEMASKINER
Med de seneste ændringer og
en ny strategi kan Løwener
nu tilbyde en bred vifte af
kvalitets svejsemaskiner og –
udstyr.
Med sin nye strategi lægger Løwener
op til, at der skal være færrest mulige
begrænsninger i forhold til fabrikater
af svejseudstyr, så den rigtige svejsemaskine altid kan tilbydes i forhold
til den aktuelle opgave. Svejsning
er et stort og bredt område,
hvor sværhedsgraden varierer
meget, og der er ingen grund
til at installere en maskine, som
er ”overkvalificeret”, eftersom
dette oftest vil være en dyr løsning. Omvendt er der applikationer, som kræver ”toppen af
poppen”, og her skal Løwener
også kunne tilbyde det teknisk
mest avancerede udstyr, som
matcher kundernes behov.

•

•

GYS: Svejsemaskiner, udstyr
og tilbehør til de fleste opgaver
inden for industrien, entreprenør-,
auto- og agrobranchen. GYSprogrammet omfatter også et
stort udvalg af øvrige kvalitetsprodukter og tilbehør, bl.a. induktionsvarmere, ladere, boostere og
startere.
ESAB: Svejsemaskiner, udstyr og
tilbehør til entreprenør-, auto- og
agrobranchen.

•

•

Fronius: Højteknologiske svejsemaskiner, udstyr og tilbehør til
industrien.
Flerårigt samarbejde med kendte
danske robotintegratorer vil give
mulighed for skræddersyede
løsninger, i forskellige prisklasser
med de nye brands.

Løwener fremstår herefter som
et ”multibrand” svejsehus med
tre forskellige brands af svejsemaskiner på hylderne:
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REFERAT FRA DSL GENERALFORSAMLING 21. MAJ 2019
1.

Valg af dirigent
Carsten Jørn Rasmussen blev
valgt til dirigent og konstaterede,
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i SVEJSNING nr.
1/2019.

2.

Formandens beretning
for 2018
Vi havde et par gode virksomhedsbesøg i 2018: Den 15. marts
hos Migatronic A/S i Fjerritslev
og den 6. september hos Ørsted,
Avdøreværket. Den 4. april i år
besøgte vi desuden DTU Byg.
Den 24. maj 2018 afholdt vi et
rent Svejseseminar på Koldingfjord med fin tilslutning. Det blev
uden NDT- indlæg og udstilling,
eftersom der i juni blev afholdt
ECNDT i Göteborg i Sverige,
og de nordiske lande har en
”gentleman agreement” om ikke
at afholde nationale seminarer
det år, der bliver afholdt en
international konference i et af de
nordiske lande.
Som sædvanligt sluttede året
med det traditionsrige julebanko
den 23. november, og igen fik
vi god støtte fra leverandører i
branchen.

3.

Aflæggelse af DSL’s
regnskab for år 2018
for godkendelse samt
orientering om DSL’s
budget for 2019
Steen Ussing gennemgik
regnskabet for år 2018, som viste
en omsætning på godt 860 t.kr.
og et underskud på 44 t.kr mod
et overskud i 2017 på 57 t.kr..
Forskellen på resultatet i 2017 og
2018 skyldes bl.a., at vi i 2017
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Sammensmeltningen vil ikke medføre mærkbare forandringer for
medlemmerne, da DSL og NDTForeningen igennem længere tid
allerede har kørt som én forening
med fælles bestyrelsesmøder.

arrangerede en bustur til Schweissen und Schneiden, som gav et
pænt overskud, og at vi har haft
let vigende annonceindtægter.
Økonomien i foreningen er dog
stadig sund, med en egenkapital omkring årsskiftet på ca.
515.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Steen Ussing fremlagde herefter
foreningens budget for 2019,
hvor der er kalkuleret med et lille
underskud.
4.

5.

Ingen havde noget imod vedtægtsændringerne med forbehold
for, at sammenlægningen bliver
godkendt ved urafstemningen om
en måned.
6.

Fastlæggelse af
kontingenter for 2020
Følgende let justerede
kontingentsatser for 2020 blev
vedtaget:

Eventuelle forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag.

7.

Personligt medlem: kr. 450,Mindre firmaer: kr. 2.600,Større firmaer: kr. 5.100,Forhandlere og rådgivende
virksomheder: kr. 2.600,Studenter/pensionister: kr. 225,Abonnenter: kr. 830,- + moms

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Torben Henriksen er på valg og
blev genvalgt. Torben Henriksen
har siddet i DSL’s bestyrelse i 19
år!

8.

Eventuelt
- Vi vil arbejde på at blive synlige
på Linkedin.
- Vi skal snarest lægge en
GDPR-praksis for DSL ud på vores
hjemmeside.
Vi skal også finde ud af, om
vores seminar i fremtiden skal
afholdes på almindelige ugedage, eller om vi skal gå tilbage
til fredag/lørdag. Her vil vi se på
de tilbagemeldinger vi får på evalueringsskemaerne fra deltagerne.

Ændringer i vedtægter
for DSL – herunder
sammensmeltning med
NDT-Foreningen
Steen Ussing gennemgik
de foreslåede ændringer i
vedtægterne som følge af den
kommende fusion af DSL og NDTForeningen. Under forudsætning
af, at NDT-foreningen ved en
2. afstemning om nogle uger
fastholder beslutningen fra deres
side, vil vi have et nyt navn:
Dansk Svejse- og NDT-Forening
/ Danish Welding and NDT
Society. Gode forslag til et nyt
logo efterlyses!

Steen Ussing,
Formand for DSL

Svejsning

REFERAT FRA NDT-FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 21. MAJ 2019
Formanden for Dansk NDTforening Bo Bossen, bød velkommen til generalforsamlingen og
gik over til dagsordenen.
1. Valg af dirigent.
Jens Erik Olsen, FORCE Technology,
blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i
Svejsning nr. 1/2019.
2. Formandens beretning for
2018
Det har været en turbulent periode.
Egentlig startende for mere end et år
siden, da vi skulle planlægge 2018
seminaret på Koldingfjord. Vi måtte
da erkende at det ikke var muligt
for NDT-foreningen at deltage i den
årlige DSL/NDT-konference, da vi har
en "gentleman agreement" med de
andre nordiske NDT-foreninger om
ikke at holde national NDT-konference de år, der holdes en europæisk
eller international NDT-konference,
som er arrangeret af en Nordisk
NDT-forening. Og som nævnt i DSL
referatet, blev der afholdt ECNDT i
Göteborg. Jørgen Hilsøe deltog, og
vil afslutningsvis informere om denne
konferences forløb.
Som nævnt gav det DSL/NDT-foreningen udfordringer med at planlægge
sidste års Svejsekonference, da NDTforeningen ikke kunne bidrage med
så meget. Når det er sagt, var det
en god konference, der blev skruet
sammen af DSL-bestyrelsen, og det
virkede rigtig godt med én dag. Der
blev af ovennævnte grunde ikke afholdt ekstraordinær generalforsamling
i NDT Foreningen under svejseseminaret eller efterfølgende.
Derimod holdt NDT-Styregruppen et
styregruppemøde efter konferencen
i 2018, hvor vi blandt andet konstituerede os. Vi besluttede ikke at lave
noget om, så Styregruppen fortsatte
i samme konstellation, også med
hensyn til repræsentation i DSL-bestyrelsen. Under dette styregruppemøde
tog vi så småt hul på sammensmeltningen mellem NDT-foreningen og DSL.
Da vi nu ikke skulle forberede en
NDT-konference, vil mange nok
mene, at der ville være mere tid til at
udføre noget direkte NDT-arbejde i
Styregruppen. Det blev der sådan set

også. Vi var bl.a. i en tidlig fase involveret i den Europæiske konference i
Göteborg. Vi deltog i et par formøder
og ville bl.a. skulle læse ”papers”
til de forskellige foredrag. Det blev
også oplyst, at vi for vores arbejde
ville komme i betragtning til ca. 5
% af overskuddet ved konferencen
(mundtlig aftale). Men det ville også
kræve, at vi var med til at finansiere
dele af konferencen (bl.a. rejser,
møder, sponsor m.m.). Da vi imidlertid
ikke råder over nogen selvstændig
økonomi, måtte det op som et forslag
i DSL-bestyrelsen, hvor det blev besluttet ikke at være med, da grundlaget
blev vurderet til at være for usikkert.
Trods stor travlhed har vi dog haft
gode og konstruktive møder i DSLbestyrelsen, blandt andet i forbindelse
med planlægningen af dette års NDTog Svejse seminar.
Jørgen Hilsøe orienterede herefter om
ECNDT, der fandt sted i juni 2018 i
Göteborg. Arrangementet var vellykket med 2100 deltagere, 196 udstillere (NDT-Foreningen havde også en
stand), 8 parallelle sessions, hvor 480
”papers” blev præsenteret.
3. Forsamlingens godkendelse
af beretning og beslutning af
descharges for bestyrelsen
Formandens beretning blev godkendt.
4. Indkomne forslag til bestyrelsen
Fra Styregruppen er der indkommet
forslag om ”Sammensmeltning af
NDT-Foreningen og DSL”. Se punkt 5
nedenfor.

5. Sammensmeltning af NDTForeningen og DSL
Når sammensmeltningen af NDTForeningen og DSL er en god idé,
er det blandt andet fordi en del af
Styregruppens medlemmer indgår
og deltager i DSL’s bestyrelsesmøder.
DSL og NDT-Foreningen har i forvejen
fælles økonomi og har i praksis mere
eller mindre kørt som én forening.
Der er en positiv forventning til, at
man får mere indflydelse og samhørighed med DSL.
Forudsat forslaget vedtages, skal foreningen have et nyt navn. Dansk Svejseog NDT-Forening/Danish Welding and
NDT Society har her været på tale.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget,
og der vil derfor blive indkaldt til
urafstemning.
6. Evt. valg af medlemmer til
Styregruppen
Leif Andersen er på valg og ønsker
ikke genvalg. Leif Andersen takkede
for gode år i NDT Styregruppen, hvor
han har været medlem siden 1987.
Søren Baldus-Kunnze og David Long
ønsker begge at træde ud.
7. Eventuelt
Jørgen Hilsøe meddelte, at WCNDT
2020 afholdes i Seoul i juni måned
og vil meget gerne, at man meddeler
Dansk Svejse- og NDT-Forening, hvis
man planlægger at deltage.
Bo Bossen,
Formand for NDT Styregruppen

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Det sker 2019:

September
16. – 21. september
EMO 2019
I Hannover

Juni
25. - 29. juni
The Bright World of Metals:
GIfa, Metec, Therm Process,
Newcast
Messecenter Düsseldorf

Oktober
1. – 3. oktober
Hi-messen 2019, MCH Messecenter
Herning
November
22. november
DSL holder julebanko

Juli
7. - 12. juli
IIW-konference i Bratislava
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VINDER UDTRUKKET
Vinderen af DSL’s lodtrækning om to
flasker vin blandt afleverede evalueringsskemaer på Koldingfjord blev:

Lars Vinther Laursen fra Alfa Laval
Aalborg.
Vi ønsker tillykke!

www.hjortlundmedier.dk

Annoncer:
Bi-Press
Tlf. +45 51 50 67 17

Svejse- og NDT Foreningens
bestyrelse:
Formand Steen Ussing, COWI A/S

SVEJSE- OG NDT
SEMINAR 2020
Efter positive tilbagemeldinger på
forårets fælles svejse- og NDT seminar,
der fandt sted over to hverdage, er det
besluttet, at vi gentager samme model til
næste års seminar.

udfordringer i branchen. Vi modtager
også gerne forslag fra medlemmerne
til emner, der kunne være relevante at
tage op.

Det bliver atter holdt på Hotel Koldingfjord, og vil finde sted den 9. og 10. juni.

I løbet af efteråret glæder vi os til at
fortælle mere om programmet for næste
års seminar i SVEJSNING.

Svejse- og NDT Foreningens bestyrelse
vil allerede nu kigge fremad og begynde
at tilrettelægge et spændende program,
som afspejler aktuelle tendenser og

Men husk allerede nu at sætte
kryds i 2020 kalenderen ud for
tirsdag den 9. og onsdag den
10. juni.

Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta A/S
Poul B Petersen
Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, DTU Byg

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

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, COWI A/S
Jørgen Melchior
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S

MØD OS PÅ HI MESSEN I HERNING
Svejse- og NDT foreningen udstiller på
hi Tech & Industry Scandinavia 2019.
Vi er at finde i hal C på stand 2528.

Læg vejen forbi. For at hilse på, eller
for at høre nærmere om, hvad Svejseog NDT Foreningen kan byde på af
interesse for dig.

Claus Ryvang Kirkebække, V Løwener A/S
Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Dansk Svejse- og NDT Forening er medlem
af IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer af DSL og Dansk NDT Forening

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2019
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:
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30. august

2. august

Pulsen på nye tendenser indenfor industriel produktion Big Data, Industri 4.0 og digitalisering

5

31. oktober

30. september

3D print - termisk sprøjtning og bearbejdning af overflader Nyheder fra HI 19 industrimessen

6

16. december

18. november

NDT og SVEJSNING

30

hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING
er kun tilladt efter aftale med redaktøren
og med kildeangivelse.

Svejsning

Erik Jørgensen.

TORNBOSVEJS A/S
BYDER VELKOMMEN
TIL ERIK JØRGENSEN

Erik Jørgensen er pr. første maj i år tiltrådt stillingen som produktchef hos TornboSvejs i Esbjerg.
Erik Jørgensen, der er uddannet maskintekniker,
har tyve års erfaring med salg af Fronius svejsemaskiner- og udstyr hos V. Løwener A/S.

SVEJSEFOLKET INDTAGER
MESSEHALLERNE I HERNING
hi Tech & Industri Scandinavia finder
sted fra 1. til 3. oktober 2019, og den
samlede svejsebranche ventes at være
repræsenteret her.
Få ny inspiration og idéer til at effektivisere produktionen fra de førende
virksomheder i svejsebranchen under hi Tech & Industry Scandinavia.
Svejsebrancheklubben vil stå klar med
værdiskabende løsninger og et hav af
spændende aktiviteter.
Succesen fra tidligere år med en fælles
Svejsecafé bliver gentaget. Foruden forfriskninger og netværksmøder vil caféen
også være rammen om flere inspirerende talkshows. Det overordnede tema
er "Bliv en vinder i metalbranchen".
Det udfoldes blandt andet gennem
showet "Making it big time" med D-AD-forsanger Jesper Binzer, som vil tale
med erhvervspsykolog og fremtidsforsker Thomas Geuken om blandt andet
ledelse, passion og fiasko - og om at
opnå succes.

En bred branche
Medlemmerne af Svejsebrancheklubben er blandt
andet virksomhederne Migatronic A/S, ESAB A/S,
V. Løwener A/S, Kemppi
A/S, Air Liquide Danmark
A/S og AGA A/S. De er
blandt de mange svejsefolk, som deltager på himessen hvert fjerde år, hvor
den nyeste udvikling inden
for svejsning og skæring
vises frem.

Svejsebrancheklubben, (SBK) bakker op om efterårets
hi-messe. Fra venstre: Lene Villadsen, MCH – Lars
Larsen, AGA A/S – Sisse Merrild Nielsen, MCH –
René Jacobsen, Kemppi A/S – Claus Kirkebække, V.
Løwener A/S – Kenneth Skov Olsen, Air Liquide - Didde
Welander, V. Løwener A/S – Mona Jakobsen, MCH.
På billedet mangler Lene Høg Holst fra Migatronic A/S,
Bjarne Lundorff fra ESAB A/S og Henrik Kjeld Ziegler
fra V. Løwener A/S. Foto: MCH/Tony Brøchner.

Vi deltager på hi-messen som samlet
branche for at vise, at vi støtter op om
dansk industri. hi -messen er dedikeret
jern- og maskinindustrien. Derfor skal
vi selvfølgelig være til stede - både for
at møde nuværende og potentielle nye
kunder. Det er også afgørende for os
at vise de unge, hvor mange veje man
kan gå, hvis man vælger at arbejde
inden for industrien, siger Lars Larsen,
markedschef i AGA A/S, og tilføjer: Vi

ser frem til at præsentere både produktnyheder, knowhow og innovative
løsninger og samtidig vise bredden i
vores branche.
Svejsebrancheklubben vil sammen med
en lang række andre leverandører til
svejsebranchen være at finde i Hal C
på delmessen Værktøj, Svejsning og
Produktionsudstyr.

Chili, tankelæsning
og Rat Rod Look-bil
De besøgende kan også se frem til at
møde Chili Klaus, som vil udfordre publikums smagsløg og levere en peptalk
om at forfølge sin idé. Den psykologiske
entertainer Niels Krøjgaard præsenterer
på Svejsecaféen showet "Psykologisk
Manipulation", der byder på både tankelæsning, mind control og illusioner.
På caféen bliver der også mulighed for
at komme helt tæt på den fantastiske,
håndlavede Rat Rod Look-bil, som vandt
DM i Dragracing i ProET-klassen i 2018.
Bilen er inspireret af custom car-byggerne fra 1950'erne, og mange af bilens
dele er specialfremstillede.

31

Afs: Dansk Svejse- og NDT-Forening
Park Allé 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

BÖHLER GUARDIAN 50
LM nr. 4356980900

BÖHLER GUARDIAN 62
LM nr. 4356980901

Ring
BÖHLER GUARDIAN 62F
LM nr. 4356980902

3695 6308
for svejseudstyr
og sparring

DIN NYE SKYTSENGEL HEDDER GUARDIAN
Kan svejsere have skytsengle? Ja! Med den nye Guardian-serie af
automatiske svejsehjelme er dit hoved pakket ind i sikkerhed. Hjelmene
opfylder alle relevante sikkerheds- og holdbarhedskrav – og har høj
komfort og kvalitet. Find dem hos Lemvigh-Müller.

