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Svejsning

Stålkonstruktioner er bare 
skønnere
Som inkarneret stål- og svejsemand 
har det været stimulerende for mig at 
starte et nyt arbejdsmæssigt kapitel i 
et stort rådgivende ingeniørfirma som 
COWI. Her har man mulighed for at 
være vidne på første hånd til en gam-
mel konkurrence mellem stål og beton 
i forbindelse med ikke mindst broer.  

Her kan det for en stål- og svejse-
discipel være svært at modstå fristel-
sen til at pege på Storebæltsbroen og 
spørge, om det er Vestbroen i beton 
eller Østbroen i stål, der fremstår mest 
elegant og ikonisk. Ikke alle synes, det 
er et fair spørgsmål, men det er et fak-
tum, at stål giver særlige muligheder 
for store spænd og slanke strukturer, 
hvilket både ingeniører og arkitekter 
har udnyttet lige siden verdens første 
jernbro, Iron Bridge i Shropshire, Eng-
land (1779), og Gustave Eiffels 324 
meter høje, ikoniske vartegn for Paris.

Verdens største hængebro bliver for 
tiden bygget over Dardanellerstrædet 
i det nordvestlige Tyrkiet ved Çanak-
kale. Det frie spænd mellem pylonerne 
bliver 2023 meter, hvilket kan sam-
menlignes med Storebæltsbroens 
1624 meter. Ikke alene brodækket, 
men også de pyloner, der rejser sig 

318 meter over havet, er fremstillet af 
stål. Pylonerne fremstilles i stål frem for 
beton dels på grund af en hurtigere 
byggetid, og dels for at kunne modstå 
de kraftige jordskælv, der kan forven-
tes i området.

De nationale og globale erkendelser 
af behovet for reduktion af CO2-emis-
sion er med til at påvirke forskning og 
udvikling inden for fremstilling af stål 
og stålstrukturer. Det giver god mening 
i lyset af, at byggeindustrien ifølge 
DTU står for 39% af verdens samlede 
CO2-udledning. 

SSAB, LKAB og Vattenfall er gået sam-
men i projekt HYBRIT, som sigter efter 
en "CO2-neutral" fremstilling af stål, 
uden brug af fossile brændsler. Det er 
SSAB's mål at have reduceret deres 
CO2-udledning med 25% i 2025, og 
at have elimineret det meste af deres 
resterende CO2-udledning i perioden 
2030-2040.

Højstyrkestål: Selv om der normalt 
bliver peget på, at der ikke er det 
store at hente i vægtbesparelser ved 
anvendelse af højstyrkestål til udmat-
telsespåvirkede konstruktioner som 
eksempelvis havvindmøllefundamenter 
og -tårne, har det ikke afskrækket 
ihærdige udviklingsfolks 
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Iron Bridge i Shropshire, England, stod færdig i 1779. Selv om den strengt taget blev fremstillet i støbejern, blev potentialet for elegante 
og stærke strukturer i jern og stål demonstreret. (Kilde: Wikimedia Commons)

Forsiden:
Udsnit af en ny, arkitektonisk spændende 
bro ved den nye bydel ”NærHeden” syd 
for København (Foto kilde: COWI)
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Svejsning

Der ligger års erfaring og innovation bag udviklingen af Sigma Select 
- en svejsemaskine i en klasse for sig. Den gør de mest komplekse 
svejseopgaver enkle, og du kan producere svejsesømme i allerbedste 
kvalitet i alle materialer – fra sort stål til speciallegeringer.

✔  Skræddersy Sigma Select efter dine behov

✔  Opgrader maskinen i hele dens levetid

✔  Vælg DUO Plus, IAC, MigaLog og andre funktioner

✔  Avanceret - meget let at bruge

Sigma Select er udviklet til montageopgaver og tung industri 
- den perfekte maskine til passionerede og professionelle svejsere.

migatronic.com

SIGMA SELECT
Udviklet til intelligent svejsning ud over det sædvanlige

MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33

DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tlf: +45 96 500 600
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Svejsning

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for 
hvert modul: 

IWS Svejsespecialist (4 moduler)
 Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4

IWT Svejsetekniker (4 moduler)
 Adgangskrav: Relevant teknisk uddannelse, EQF niveau 5

IWE Svejseingeniør (4 moduler)
 Adgangskrav: Relevant ingeniørmæssig uddannelse,
 EQF niveau 6
 

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI Svejseinspektør (2 moduler)
 Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4
  

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

forcetechnology.dk  
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Opkvalificer din viden: 
IWI - IWS - IWT - IWE

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.

Kurser under COVID-19
Vi har indført en række for-
anstaltninger, som sikrer 
at vi fortsat kan afholde 

kurser indenfor rammerne 
af myndighedernes 

anbefalinger.

bestræbelser på at rokke ved græn-
serne, så man kan omsætte højere 
styrke til vægtbesparelser inden for 
flere områder.

Man kan også reducere CO2-aftryk 
ved at optimere sit design, så man 
bruger mindre stål. Svejsninger er ty-
pisk de svage led, når man regner på 
udmattelsesstyrke, på grund af geome-
triske og metallurgiske inhomogenite-
ter. Ved hjælp af målrettet genererede 
udmattelseskurver og brudmekaniske 
beregninger kan man gå "tættere til 
kanten" designmæssigt, og dermed 
spare på stålvægt og svejsning.

Flere projekter adresserer nye måder 
at designe og producere brostrukturer. 
På DTU-MEK indikerer nye projektresul-
tater, at der er et potentiale for at bar-
bere 28% af vægten på en brodrager 
ved blandt andet at benytte kurvede 
i stedet for rette indvendige tværskot. 
Det indebærer nye udfordringer for 
folk i svejseproduktionen, men der 
vil være løsninger, eksempelvis ved 
anvendelse af nyere robotteknologi.

Et sådant, lettere design af et brodæk 
kan ifølge teknisk direktør Henrik Polk 
fra Bridges International i COWI po-
tentielt omsættes til en besparelse på 

20% af CO2-udledningen i forbindelse 
med fremstillingen. Professor Ole 
Sigmund fra DTU-MEK er overbevist 
om, at der også er store potentialer for 
tilsvarende designoptimeringer inden 
for andre store stålstrukturer såsom 
højhuse, motorvejsbroer og stadions. 

Andre projekter, som eksempelvis ind-
befatter brug af honeycomb-strukturer 
og lasersvejsning, indikerer, at der 
fortsat foregår en spændende udvik-
ling inden for design og fremstilling af 
stålstrukturer. 

I dette nummer af Svejsning bringes 
blandt andet en artikel om NærHe-
den broen - en lille, men markant ny 
skråstagsbro i Høje Tåstrup kommune. 
Dette blads forsidefoto af den enlige, 
skråtstillede pylon taler efter min 
mening sit eget sprog om de arkitek-
toniske muligheder inden for stålkon-
struktioner.

Velkommen til en fremtid med flere 
arkitektonisk smukke, lette og miljøven-
lige stålkonstruktioner.

Af Steen Ussing
Formand Dansk Svejse-  

og NDT-forening
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Svejsning

Stram tidsplan, høje 
krav til arkitekturen, 
særlige udfordringer med 
design af ankerblokke og 
vederlagskonstruktion i dårlige 
jordbundsforhold er gået forud 
for indvielsen af Danmarks nye 
skråstagsbro.

Af Projektchef Daniel 
Kristoffersen og Senior 
Projektleder Christian Nerup 
Sørensen, COWI 

En lørdag nat i september sidste år 
blev en stålkonstruktion på næsten 
300 tons forsigtigt løftet ind over en af 
Danmarks mest befærdede jernbane-
strækninger. 

Forud var gået måneders ingeniør- og 
arkitektarbejde, herunder udarbejdel-
sen af en millimeterpræcis parametrisk 

3D model, som gjorde det muligt at 
justere designet undervejs i projekte-
ringsfasen. 

Med en byggestart i februar 2019 og 
en kortvarig totalspærring af sporene, 
som var planlagt lang tid forinden med 
Banedanmark, betød det, at der fra 
dag ét blev arbejdet på højtryk - dels 
med betonunderbygning på begge 
sider af jernbanen, og dels med en 
parallel hurtig opstart af stålarbejdet 
på værksted. Præcist et halvt år senere 
- 27. marts 2020 - blev skråstagsbroen 
officielt indviet. 

Markant vartegn
Broen forbinder en ny og en gammel 
bydel ved Hedehusene i Høje-Taastrup 
Kommune cirka 30 kilometer udenfor 
København. Med den 28 meter høje 
pylon og en spændvidde på 42 meter 
er skråstagsbroen på forhånd udset til 

at blive et arkitektonisk vartegn for den 
nye bydel NærHeden. Bydelen bliver 
udviklet som et eksempel på, hvordan 
fremtidens bæredygtige forstad kan se 
ud med infrastruktur og byrum af høj 
kvalitet. Ønsket om et markant vartegn 
for NærHeden lå også bag beslut-
ningen om at opføre en skråstagsbro 
frem for en mere traditionel, flad og 
billigere betonbro. 

Niche med indbygget 
udfordring
Helt overordnet er skråstagsbroer 
en niche – både i Skandinavien og 
internationalt. Samtidig er NærHeden 
projektet yderst multidisciplinært. For-
uden arbejdet med stål og beton har 
projektet omfattet meget dybeborede 
pæle, spuns, potentialudligning og 
belysning. Og der har undervejs været 
behov for at skabe nye løsninger. 

COWI, der har stor ekspertise i 
komplekse broer, har været med til at 
realisere skråstagsbroen i samarbejde 
med broeksperterne hos arkitektfirmaet 
Dissing+Weitling.  

Projektet har på samme tid budt på 
flere nye udfordringer for myndighe-
der og øvrige interessenter. Således 
har hovedentreprenøren mødt uvante 
discipliner og af samme grund haft 
behov for at alliere sig med en række 
underentreprenører for at kunne løse 
opgaven. Det har også været nødven-
digt at inddrage udenlandske leveran-
dører og underentreprenører, fordi de 
projekterede løsninger ikke har været 
tilgængelige på det danske marked. 
Det gælder f.eks. stagene, som er 
blevet udført af italienske specialister, 
stål fra Polen og netrammer til autobro-
værnet, der er fra Taiwan.

Det har blandt andet været et mål at 
etablere et brodæk med mindst mulig 
konstruktionshøjde hen over de elektri-
ske jernbanespor, lige som det har væ-
ret et ønske at få en hældning på vejen 
op til broen, som tilgodeser bilister fra 

MARKANT BRO I DEN NYE 
BYDEL ”NÆRHEDEN”
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Svejsning

Hovedentreprenør: 
Jorton A/S.

Underentreprenører:  
Stål: Valmont SM. Jord, fundering 
og vej: M. J. Eriksson A/S. 

Rådgiver: COWI A/S. 

Arkitekt: Dissing+Weitling 

Høje-Taastrup Kommune og 
NærHeden P/S har samarbejdet 
om at opføre den nye bro.
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Svejsning

de tilstødende veje, og som på samme 
tid sikrer, at handicappede og dårligt 
gående kan benytte broens fortov. Her 
har stålets styrke været afgørende for 
at kunne skabe en slank og arkitekto-
nisk bemærkelsesværdig bro.

Slank og elegant konstruktion
Arkitektfirmaet Dissing+Weitling har 
udarbejdet broens geometri og udtryk. 
Som underrådgiver for COWI har 
de været med til at sikre broen dens 
slanke og lette udtryk, som vil ople-
ves forskelligt, alt efter vinklen, man 
betragter den fra.

Står man på perronen ved den nærlig-
gende Hedehusene Station, vil man 
se broen fra siden med dens karak-
teristiske skrå pylon, hvor brodækket 
hænger ned fra de spinkle stag. Når 
man krydser broen, bevæger man sig 
under stagene, der krydser vejen. Og 
broen set fra en skrå vinkel giver et 
mystificerende billede af de krydsende 
stag. 

Den avancerede arkitektur er mulig-
gjort gennem et stærkt samarbejde 
mellem Dissing+Weitling og COWI. 
Arkitekterne har ikke alene været med 
i idéfasen, men også i detailprojekte-
ring og udførelse for at sikre fokus på 
den ønskede arkitektur. Hos COWI 
har vi detailprojekteret alt i 3D for at 
håndtere den komplekse geometri, 
konkretisere de kreative idéer og 
understøtte dem med statiske bereg-
ninger.

Oplevelsen af broen er yderligere for-
stærket gennem valget af belysning. 
Ud over at sikre en hensigtsmæssig 
belysning for broens trafikanter og 
fodgængere har belysningen også til 
formål at oplyse konstruktionselemen-
ter og fremhæve den flotte arkitektur 
i mørket. Eksempelvis kan lyset i py-
lonen programmeres i alle ønskelige 
farver og ad den vej skabe et meget 
kunstnerisk udtryk.

And you know.www.kemppi.com

Torches for efficient welding
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Broen er 42 m lang og 17 m bred. 
Det er en asymmetrisk skråstagsbro 
med én skråtstillet 28 m høj pylon, 
hvorfra 7 frontstag fastgøres til 
midten af brodækket midt imellem 
de to vejbaner. Som modhold 
stabiliseres pylonen af 8 bagstag, 
der går ned i de to ellipseformede 
og koniske ankerblokke (4 i hver), 
der er indbygget i dæmningen på 
hver sin side af vejen syd for broen. 
Pylonen står på en betonfod, der 
ligesom ankerblokkene har en krum 
overflade. 
Brodækket er en opsvejst 
stålkonstruktion, der er 
overfladebehandlet med kulør RAL 
7035.

Broens underbygning er i beton. 
Mod syd er der funderet med borede 
beton pæle (1,2 m i diameter og op 
til 30 m dybe). I nord er der udført 
direkte fundering med spuns mod 
banen. Den direkte fundering i nord 
er integreret til også at fundere en 
ny stitunnel i beton, der går gennem 
den nye vejdæmning. Fundering 
i syd med de store borede pæle 
funderer foruden vederlagsvæggen 
også pylonen samt de to 
ankerblokke.



 9

Svejsning

And you know.www.kemppi.com

Torches for efficient welding
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Den 27. februar 2020 havde 
vi hos FORCE Technology 
formel åbning af den nye 
storskala print facilitet på 
Lindø. Der var godt og vel 150 
deltagere. Spørgelysten og 
interessen fra de fremmødte 
var stor, og mindre blev den 
bestemt ikke, da noget af 
maskinens kapacitet blev 
demonstreret live.

Af Peter Tommy Nielsen, 
Afdelingschef i 3D Print & 
AM Technology hos FORCE 
Technology

Optakten til åbningen sidst i februar 
har for den teknisk orienterede person 
været lang. Til gengæld har kursen 
været stabil, hvor det har været essen-
tielt at afdække en række områder for 
at sikre et industrielt pletskud. Eksem-
pelvis er der på et tidligt stadie blevet 
redegjort for, at man rent faktisk kan 
printe stort, således at kvaliteten ram-
mer et acceptabelt niveau. Og så skal 
det være attraktivt at printe. Det vil 
sige, at der skal være tydelige fordele 
ved at vælge denne fremstillingstekno-
logi fremfor en konventionel tilgang. 
På samme tid har det været afgørende 

for os at opbygge den specialviden 
inden for additive manufacturing 
og 3D-metalprint, som industrien i 
udstrakt grad efterspørger.
Helt konkret så har vi – sideløbende 
med alt det andet - arbejdet med en 
række projektaktiviteter, der spænder 
fra fødevare- til forsvarsindustri. Men 
vi har også skullet tackle forudindtag-
ne holdninger omkring 3D-print:

1. Man kan ikke printe over en halv 
meter med 3D-print

2. 3D-print er plast (Metalprint blev 
anset som for omkostningstungt) 

3. Designfrihed med henblik på 
eventuel øget performance

4. Tvivlsom og udokumenteret 
kvalitet

Med afsæt i de ovenstående 4 
punkter og vores solide fundament 
inden for svejsning, overflade, test og 
validering rettet mod industrielle ap-
plikationer, blev der lavet en egentlig 
kravsspecifikation. Projektaktiviteterne 
dokumenterede ”gørligheden” i at 
printe større komponenter med fordel. 
Ligeledes viste facit, at en vis åbenhed 
overfor AM teknologien kan give at-
traktive gevinster.

PRINT 
STORT 
– OG PRINT 
UD AF BOKSEN

Fra åbningen på Lindø 27. februar 2020.
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Svejsning

Multiproces 3D-print
Det er vigtigt for os og for industrien 
at fastholde vores faciliteter til svejs-
ning og overfladebehandling. Faktisk 
var drømmen - til systemintegratorens 
frustration - at samle adskillige proces-
ser i ét og samme set-up. Det har vi 
realiseret, hvorefter følgende er muligt 
i samme proceskabine:

1. 3D-print med pulvere
2. 3D-print tråd
3. Lasersvejsning
4. Hybridsvejsning
5. Overfladebehandling
6. Reparation 

Printfaciliteten er baseret på Blown 
Powder og Wire Feed Technology, som 
er optimal til opbygning, reparation og 
forædling af større flader og geometri-
er. Den udmærker sig ved høj effektivi-
tet, lavt og fokuseret varmeinput, og så 
er den produktionsteknisk økonomisk 
attraktiv. Teknologien, som også kaldes 
”laser cladding”, hører til kategorien 
Direct Energy Deposition inden for 3D-
print og additive manufacturing.

Maskinen håndterer tonstunge emner 
med høj præcision. Også med hensyn 
til geometrisk kompleksitet.
Senere på året vil vi via samarbejde 
med en række virksomheder demon-
strere en beta version af avanceret 
cad/cam, som er drevet af behov for 
topologioptimering. 
Printfaciliteten er den eneste af sin 
slags i kraft af sin procesalsidighed. 
Den hører også til i kategorien ”største 
metalprintere i verden”.

Hurtige grønne gevinster
Motivationen for vores investering fin-
des hos den danske produktionsindustri, 
der har forskellige udfordringer. Vi kan 
som udgangspunkt koge dem ned til tre:

1. Lead time: Det er afgørende, at 
en alternativ produktionsmetode 
medfører kortere leveringstid.

2. Pris: Produktionsomkostningen 
skal være sammenlignelig eller 
lavere.

3. Kvalitet: Kvaliteten på produktet 
må ikke afvige negativt fra den 
vante, men bedre performance 
hilses velkommen.

Vi påbegyndte et arbejde med relativt 
store flydele før indvielsen. Her er 
kvalitetsbaren sat højt. Det nemmeste 
ville helt sikkert være at fortsætte en 
konventionel fremstilling af delene. 
Men da den byder på en beskeden 
materialeudnyttelse (ca. 230 kg vs. 
9 kg ved 3D-print) og en lang leve-
ringstid, tog vi efter kundens ønske 
handsken op. I den forbindelse har vi 
i et udskillelses hærdbart stål opnået 
en acceptabel kvalitet (bl.a. udmat-
telsesegenskaber), lige som vi har 
reduceret produktionsoperationer og 
fremstillingstid betragteligt. Ydermere 
er det en case, som holistisk set rykker 
noget ved den grønne dagsorden. Ek-
sempelvis skal der fremstilles væsentlig 
mindre råmateriale for at producere en 
flykomponent. Det betyder samtidig, 
at markant mindre skal transporteres, 
hvilket også gælder for spildmaterialet.

Prototyper er også et tema, vi be-
handler. Her arbejder vi typisk med et 
design på en applikation, tiltænkt mas-
seproduktion, som har en vis beregnet 
performance. Denne performance 
ønskes eftervist i virkeligheden, før man 
lægger sig fast på en fremstillingstek-
nologi, der ofte vil involvere forme og 
støbning. Vi ser også tendenser med 
produktion af prototyper, hvor små 
serier fremstilles og giver forbedrede 
feedback til den næste.

I vores udviklingssamarbejde med 
industrielle partnere kigger vi nærmere 
på værdiskabelsen ved reparation af 
ellers udtjente komponenter. Typisk er 
der tale om komponenter, der repræ-
senterer en høj værdi, er svære at tilgå 
i drift, og som har et aggressivt eller 
belastende funktionsmiljø. Eksempelvis 
en ventil eller en turbolader.  Vi assiste-
rer blandt andet med genopbygning 
af nedslidte lejebroer og pinbolte til 
togsæt, hvilket har betydet en bil-
ligere løsning for kunden til en bedre 
kvalitet og med en kortere leveringstid i 
forhold til, hvis man skulle have indkøbt 
nye dele. 
For tiden arbejder vi på et antal 
forskellige applikationer. De består af 
forskellige materialer, som undergår et 
testforløb i et laboratorium med fokus 
på mikrostruktur og røntgen mm. Lige 
som vi også har fokus på forløb med 
funktionstests. Målet er at få kortlagt, 
hvad der sker med en slidt komponent, 
når den bliver genopbygget. Til trods 
for, at vi allerede har et godt kendskab 
til kvaliteten af det, vi bygger op, så 
kan der være ukendte og uheldige fak-
torer i komponenten. Disse kan enten 
være medfødte, eller de kan være ud-
viklet under drift. Vores hidtidige erfa-
ringer viser, at det for enkelte områder 
vil være for risikofyldt at implementere 
re-manufacturing. Men i langt de fleste 
tilfælde vil det kun være forbundet med 
god sund og grøn fornuft – og så til en 
brøkdel af nyprisværdien.
 
Svejsning og overfladebehandling er 
forsat faste dele i produktionsprogram-
met. Vores nye avancerede manipula-
tions set-up muliggør nu opgaver, som 
vi tidligere ikke har været i stand til 
at håndtere. Og det gør vi i dag på 
tværs af landegrænser. 

FAKTA:
• 8x7x4 m proceskabine.
• Halvdelen er fri til større emner.
• Drejebænk og tiltbart rundbord.
• Robot på skinner i kabinens længde.  

Robot opererer også i frirum.
• 16 kW disc laser.
• Kompatibel med lysbueprocesser m.m.
• Lanse til indvendig processering.
• Smeltebadsmonitering og kontrol.
• Overvågning på materialedosering.
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Der sker til stadighed meget 
nyt inden for offshore 
vindmøller, blandt andet når 
det gælder standarder og krav 
som f.eks. EN 1090.

Af Aksel Vinther, Ørsted A/S

Vindenergi startede som ganske små 
anlæg på land. De første vindmøl-
ler blev bygget af smedemestre. Og 
beregningerne, der lå til grund for 
dimensioneringen af møllerne, var 
ikke særligt komplicerede.
Vestas leverede i 1979 de første 
anlæg på 30 kW og med en rotor-
diameter på 10 meter. Siden da er 
der jo sket ganske meget. I dag taler 
vi gerne om både 10, 12 og 15 MW 
pr. mølle.

Der er også løbende sket en forskyd-
ning i retning af havvind fremfor de 
landbaserede møller. Dels nok på 
grund af de mere gunstige vindforhold, 
der er på havet, og dels fordi møller 
offshore ikke på samme måde kan 
genere omkringboende.
Det første seriøse bud på havvind var 
Horns Rev 1, bestående af 80 stk. 

Vestas 2.0 MW vindmøller, og med en 
samlet kapacitet på 160 MW. Horns 
Rev 1 blev opført i 2002 af Elsam.

Vindenergi er et helt andet sted i 
dag. Både vinger, mølletårne og de 
fundamenter, de står på, er beregnet 
til grænsen, for at holde dimensioner 
-og dermed vægt nede. De første 
monopæle var omkring 4 meter i 
diameter. I dag kikkes der på 10-12 
meter i diameter.

Da havvind startede var det naturligt 
at anvende beregningsmetoder fra 
offshore, primært national Olie/Gas 
standarder, og vejledninger fra DNV 
(i dag DNVGL) til at dimensionere 
havvindmøller.

Udførelsen var førhen også baseret 
på DNV’s regler suppleret med EN 
288-3.

De første udgaver af EN 1090 kom 
omkring årtusindskiftet. Men det tog 
meget lang tid for den nye bygnings-
standard at ”slå igennem”.
I dag er beregningsgrundlaget for 
fundamenter til dels baseret på DN-
VGL medens EN 1090 er brugt som 
udførselsstandarden, sammen med 
DNVGL-OS-C401.
Der er dog det problem, at DNVGL-
OS-C401 og EN 1090 ikke har de 
samme krav til udførelse og prøvning 
af svejsninger. Dette resulterer i, at 
leverandører ofte lægger standar-
den, de er vant til, til grund for deres 
produktion. Dette kan være yderst 
problematisk, hvis udførelsen ikke er, 
som beregnerne har forudsat det.

Udspring i gammel tysk 
standard
EN 1090 er oprindeligt udviklet på 
basis af DIN 18800-7 ” Stahl im 
Hochbau” en gammel og veldokumen-
teret tysk standard.
Både i den gamle tyske 18000-7 og 

KRAV, NORMER 
OG STANDARDER 
VED OPFØRELSE AF 
HAVVINDMØLLER



Nyhed fra FRONIUS
TPS/i Steel Edition

tornbosvejs.dk

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf.  7515 8440

Professionelt  
svejseudstyr til tiden

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. 

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

7,5 mm

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

8,4 mm

SAMMENLIGNING 
– Puls-lysbue 
versus PCS

FORDELENE  
VED PCS
/  Reduceret  

fuge- 
forberedelse 

/  Høj nedsmelt-
ningsydelse 

/  Højere svejse-
hastighed 

/  Mindre risiko  
for svejsefejl

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Optimiert für manuelle Stahlanwendungen

TPS/i 
 EditionSTEEl 

5280 - Tornbosvejs Helsides A4 til Svejsning TPS/i Steel Edition.indd   1 03/06/2019   11.44
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Svejsning

EN 1090 spiller svejseorganisationen 
en afgørende rolle. Der skal være en 
svejseansvarlig med de nødvendige 
kvalifikationer, i enhver virksomhed, 
der ønsker at producere stålelementer 
til bygninger.
I DIN 18800-7 er (eller var) kravet, 
at der skulle være en svejseingeniør 
i spidsen for svejseorganisationen, 
som den øverst svejseansvarlige. Og 
hvis man skulle godkendes af SLV, 
blev man eksamineret mundtligt af en 
auditor.
I EN 1090 står der ikke længere 
noget om, at kravet til den svejsean-
svarlige er, at vedkommende har en 
svejseingeniøruddannelse. Blot står 
der, at man skal være kvalificeret, og 
at dette skal godkendes af en akkredi-
teret myndighed.
Der er lidt forskellige kriterier for god-
kendelse fra den ene akkrediterede 
myndighed til den anden. Det gør det 
vanskeligt at være kunde. Og det be-
tyder ofte, at kunden i sidste ende selv 
skal vurdere, om den svejseansvarlige 
”er opgaven voksen”.
Når der så fra enkelte akkrediterede 
myndigheder udstedes 1090 certifi-
kater uden navn på den svejseansvar-
lige, bliver det noget nær umuligt for 
kunden at forholde sig til certifikatet. 
Og kunden er alene henvist til at stole 
på leverandøren.
På den måde er vi kommet temmelig 
langt væk fra DIN 18800-7. Og det 
ser ud til, at kravene bliver mindre og 
mindre for hver gang, der kommer en 
ny udgave af EN 1090.

Kompleks konstruktion til havs
En havvindmølle park er en meget 
kompleks konstruktion, der er baseret 
på en righoldig blanding af design og 
fabrikationsstandarder. Det er derfor 
meget vigtigt, at alle de involverede 
parter har fuldstændigt styr på de 
standarder, der er gældende indenfor 
det område, hvor de producerer.
Når det drejer sig om stålkonstruktion, 
så hviler der et stort ansvar på de im-
pliceredes parters svejsekoordinatorer.
Man kan ikke sikre sig, at alt foregår 
i henhold til reglerne i EN 1090 eller 
andre standarder ved at gå en tur i 
værkstedet en gang om ugen. Derfor 
er det vigtigt, at den svejseansvarlige 
har sin daglige gang i værkstedet.
Som kunde er man afhængig af den 
svejseansvarlige, den svejseplan man 
modtager, og de procedurer, der lig-
ger bagved. Men hvis ikke der er en 
kvalitets bevist svejseansvarlig direkte 
ansat på produktionsstedet, hjælper 
det ikke meget, at alle papirerne er 
på plads.

EN 1090 i forhold til USA og 
Asien
Problemerne bliver ikke mindre, 
efterhånden som de store spillere på 
området bevæger sig udenfor Europa.
I Asien, og specielt USA, er EN 1090 
stort set ikke kendt. Blandt andet der-
for har både Vestas, Siemens, Vatten-
fall og Ørsted deres egne standarder, 
som alle er strengere end de underlig-
gende EN / ISO standarder.
For Ørsteds vedkommende er stan-
darden for svejsning ikke så meget en 
strengere udgave af ISO og DNVGL 
reglerne. Den er i høj grad skrevet for 
at gøre det lettere for en producent 
at finde ud af, hvilke regler, der skal 
følges. Mange af de krav, der står i 
Ørsted standarden, findes allerede 
i ISO og DNVGL. Men især hos 
DNVGL skal man kikke i mange regler 
(DNVGL-ST-0126, DNVGL-OS-C401, 
DNVGL-OS-B101) for at få et samlet 
overblik over kravene. I nogle tilfælde 
skal man helt over i reglerne for skibs-
bygning, bl.a. for at finde et krav om 
tredjeparts certificering af svejsere.
Det er langt mere klart, når kravene er 
samlet i en standard på 50 sider, end 
hvis man må igennem små 500 sider 
for at finde de relevante punkter.

I Asien og USA anvendes især AWS 
standarderne, og de er meget forskel-

lige fra de Europæiske standarder. Det 
vil være katastrofalt at dimensionere 
efter DNVGL-ST-0126/EN 1993 og så 
producere efter AWS standarder. De 
europæiske standarder giver et meget 
”slankere” design, med ca. 25-30 % 
lavere materialeforbrug. Til gengæld 
er kontrolomfanget af svejsningerne 
meget større, og de fejl, f.eks. mindre 
bindefejl, der er tilladt i AWS, er helt 
udelukket i EN standarderne.

Sommeren 2014 blev det - efter et 
meget langt tilløb – til lov, at alle 
stålkonstruktioner skal CE mærkes. 
Men det medførte store problemer hos 
mange virksomheder, der fremstiller 
stål til bygninger. Det fik mange og 
stærke kræfter i Danmark til at søge 
efter muligheder for at slippe igennem 
uden store udgifter.
For at løse problemet er der udviklet 
en ”IWS light”, som kan erhverves for 
10-12% af prisen på en IWS. Derfor 
er der i dag en del svejseansvarlige 
rundt omkring med et specifikt kend-
skab til EN 1090, mens kendskabet 
til svejsningens andre områder synes 
begrænset.
Disse nationale svejsekoordinatorer 
har fået lov til at være svejseansvar-
lige op til EXC3 i visse tilfælde.
Man skal dog som producent huske, 
at danske Nationale svejsekoordina-
torer netop er nationale, og dermed 
ikke er godkendte til de produkter, der 
skal eksporteres.
Det gør ikke uddannelsen dårligere. 
Men det kan være en fælde, hvis man 
ikke er opmærksom på begrænsnin-
gen.
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Svejsning

Digitalisering – læring hvor og 
hvornår det passer dig

• Fleksibel undervisning
 – kombination af e-læring og kurser i undervisningslokaler

• Løbende repetition
 – e-læringsmoduler som repetition i det daglige arbejde

•  Videoforelæsninger
 – bibliotek og live-streaming af udvalgte kursuslektioner

•  Digitale håndbøger
 – søgbare lærebøger, hvor al teori kun er et tastetryk væk

•  On the job training
 – e-læringslicenser til brug i det daglige arbejde

•  Back office support
 – tilgang til specialister via live chat, telefon eller skype

•  Augmented Reality og Virtual Reality
 – kobling af arbejdsplads og undervisningslokale

Vil du tage din NDT-uddannelse til nye højder? Med udgangspunkt 
i Blended Learning vil vi for fremtiden tilbyde et bredt spektrum af 
læringsmuligheder for at imødese dit behov.

Med vores fremtidige kursusprogram tilbyder vi dig følgende 
digitale læringsformer:

Find tid og sted for afholdelse af kurser og tilmeld dig online på 

forcetechnology.com/NDT-kurser

DSL Magasinet 2019-Digitalisering-NDT.indd   1 04/07/2019   13.24
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NÅR TONSTUNGE 
STÅLKONSTRUKTIONER 
SKAL PASSE PÅ 
MILLIMETEREN
Amerikansk/sønderjyske 
Valmont SM er de usynlige 
bagmænd bag efterhånden 
mange landemærker i 
Danmark. Stålbroer er én af 
spidskompetencerne.

Af Dorte Skou Vinther,  
Valmont SM

Det tog kun sammenlagt seks timer 
at montere tre nye stibroer i stål, der 
giver cyklister og fodgængere let 
mulighed for at krydse Nordskovvej 
i Silkeborg. I alt 189 tons stål skulle 
løftes på plads.Broerne er fremstillet af 
stålkonstruktionsvirksomheden Valmont 
SM med hovedsæde i Hjordkær ved 
Rødekro.

At det kunne lade sig gøre så hurtigt 
afspejler, at monteringen ikke på 
nogen måder var overladt til tilfældig-
hederne.

”Djævlen ligger i detaljen. Vi laver al-
tid et meget grundigt stykke forarbejde 
med opmåling og kontroller, inden vi 
løfter en bro på plads. For selv om der 
er tale om store og tonstunge konstruk-
tioner, så skal de jo passe på millime-

teren”, siger ingeniør og projektleder 
Jan Mortensen fra Valmont SM.  

Kontrol i hele processen
Valmont SM konstruerer og fremstiller 
tonstunge og komplekse stålkonstruk-

Tonstunge dele til bro elementerne skal passe med millimeters nøjagtighed. 
Svejseopgaverne er udført med Kemppi MagTrac og SuperSnake.

Model af den nye bro, der krydser 
Nordskovsvej ved Silkeborg.



tioner, og netop stålbroer er et af 
de områder, virksomheden har stor 
erfaring med.

De tre stibroer er udført i cortenstål, 
og kommer med tiden til at fremstå 
med en jævn oxideret flade.

Ligesom med det grundige forarbejde 
inden monteringen af broerne, så 
gælder der samme høje standarder 
for svejsearbejdet. Alt foregår efter 
godkendte svejseprocedurer.

Der laves en nøje svejseplan, og da 
cortenstålet blandt andet har et forhø-
jet indhold af kobber og krom, så skal 
der naturligvis vælges en svejsetråd, 
der som altid afspejler det materiale, 
der arbejdes i.

”Rent teknisk, så skal der også typisk 
mere forvarme på, fordi Ceq er højere 
på materialerne end ved almindeligt 
stål, S355”, siger Knud Anker Jepsen, 
der er svejseingeniør hos Valmont SM. 

Han forklarer, at en del af arbejdet på 
corten-broerne er udført med proces 
121 (pulversvejsning) – det er bl.a. 
brodækkene. Resten er med proces 
136 (rørtråd).

Størstedelen er svejst manuelt, 
pulversvejsningen er dog udført med 
svejsetraktor.

Alt hvad der sker i svejseprocessen 
bliver registreret. Efter svejsning er der 
en holdetid, inden der kan foretages 
NDT, som består af visuel eksami-
nation, magnet-test samt ultralyds 
undersøgelse.

I forbindelse med projektet har Val-
mont SM lavet en kantsømsprøve iht. 
ISO 15614-1. 

Svejseprocedureprøven foregår ved, 
at svejsningen overvåges. Der bliver 
foretaget visuel eksamination samt en 
magnet-test, hvorefter prøven indsen-
des til en 3. part, som er et DANAK-
akkrediteret testcenter.

”Vi har meget kontrol i hele proces-
sen. Det sikrer kvaliteten, og vi har 
bevis for, at vores WPS ligger inden 
for de standarder, der er”, siger Knud 
Anker Jepsen.

Designet skiller sig ud fra 
mængden
Med sine særlige mønstrede sider skil-
ler de tre cortenstålbroer sig ud. 

Mønstrene er laserskåret, og er en 
markant del af det færdige udtryk, 
som er en kombination af praktisk 
konstruktion og design.

”Det er sjovt at være med at til at lave 
noget, der er så specielt at se på”, 
siger projektleder Jan Mortensen, 
Valmont SM.

Han er en erfaren herre, når det kom-
mer til konstruktion af stålbroer, og 

forklarer, at det har taget tre måneder 
at fremstille de tre broer.

Som projektleder har han arbejdet tæt 
sammen med kollegerne i værkstedet. 
Både han og svejseingeniør Knud 
Anker Jepsen går op i de helt små 
detaljer og har fokus på kvalitet i 
produktionen.

”Som producent er det vigtigt at levere 
noget, der kvalitetsmæssigt absolut er 
i orden. Men vi må også gerne levere 
noget, der er pænt - helt ned i detal-
jen”, slutter Knud Anker Jepsen.

 
 
 

 

NDT UDDANNELSE 
Uddannelse og Certificering IHT. EN ISO 9712 

i følgende prøvningsmetoder: 
Visuel prøvning 

Magnetpulver prøvning 

Penetrant prøvning 

Ultralyd prøvning  

Radiografisk prøvning 

Phased Array Ultralyd prøvning 

Time of Flight Diffraction Ultralyd prøvning  

NDT Undervisning tilpasset jeres virksomhed 

Kontakt:  Lena Sørensen på telefon +4522971111 eller mail lep@nskas.dk 

Renè Normann på mail rno@nskas.dk 

Valmont SM har omfattende ekspertise i store stålkonstruktioner, hvad enten det er til 
offshore eller som her, til infrastrukturprojekter som f.eks. de nye stålbroer ved Silkeborg.
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Svejsning

Det følgende er et vue over 
”gode gamle” og nyere 
metoder til identifikation af 
overfladerevner.

Af Magnus Hilsøe,  
ENDOTEST A/S

Blandt de nuværende teknologier 
inden for NDT findes flere løsninger 
til identifikation af overfladerevner. 
Den velkendte metode med magnet-
pulver, MT, giver god opløsning og 
mulighed for at identificere bittesmå 
indikationer, når metalpartiklerne 
orienteres over revner i den magne-
tiserede overflade. Dog skal emnet 
være relativt rent og fri for coating. 
Desuden er metoden ikke så velegnet 
til mere komplekse geometrier, hvilket 
skyldes de til tider lidt klodsede hånd-
magneter.

Her kommer penetrant, PT, ind i bil-
ledet. Denne metode giver ikke helt 
samme opløsning som MT. Til gen-

gæld er den lettere at applicere på 
specielle konstruktioner. Ved PT skal 
emnet ligeledes være rent og fri for 
coating, for at penetrantvæsken kan 
trænge ned i eventuelle revner.

Hvirvelstrøm
Der har længe været et smart og 
mere miljørigtigt alternativ til MT og 
PT - nemlig hvirvelstrøm (ET – Eddy 
Current Testing). Her bruges et digitalt 
instrument og særligt udviklede 
prober til at danne hvirvelstrøm i over-
fladen på emnet. Denne inducerede 
hvirvelstrøm afbrydes af eventuelle 
revner, og der vil derved komme et 
signal på instrumentets skærm. Ved 
korrekt aflæsning af signalet kan in-
spektøren afgøre, hvilken orientering 
fejlen har (langs- eller tværgående), 
samt få en indikation af fejlens dybde, 
som er proportional med amplituden 
på signalet. Ved brug af 6 dB drop, 
som også er kendt fra ultralyd, kan 
længden på revnen desuden udmå-
les.

Den helt store fordel ved hvirvelstrøm 
ligger i, at det kan udføres på malede 
eller coatede overflader. Tages der 
højde for såkaldt Lift-Off, som er 
afstand fra proben til emnet, kan føl-
somheden indstilles i forbindelse med 
kalibrering på et emne med kendte 
ridser - også kaldet ”notches”. Her-
hjemme udføres manuel hvirvelstrøm 
især på konstruktioner, hvor der er ri-
siko for belastningsrevne, eksempelvis 
på kraner, og til inspektion af flydele. 

Endnu et ”Array”
Manuel hvirvelstrøm kan let udføres 
på komplekse geometrier, hvor de 
små håndholdte prober kan komme 
til. Men de har den begrænsning, at 
de dækker et relativt lille område.

Ligesom der inden for ultralyd findes 
Phased Array (PAUT) med flere 
sensorer i én, så er der de senere 
år kommet flere og flere løsninger 
på markedet, som bygger på Eddy 
Current Array (ECA). Ordet ”Array” 
har sågar fundet vej til den danske 
ordbog. Det betegner således: ”En 
række indekserede data af samme 
type, systematisk arrangeret til be-
handling af en computer”*. Til ECA 
bruges større prober, typisk omkring 
100 mm lange og med flere spoler, 
eller sensorer i. Dette er ikke kun for 
at dække et bredere område, men 
også for samtidig at holde samme 
opløsning, som en lille manuel probe 
kan præstere.

På samme måde som med PAUT 
benyttes der ved ECA en encoder 
til at registrere scan længden, så 
man ved, hvor på emnet, indikatio-
nerne ligger, og så man kan se deres 
udbredelse. Resultatet af scanningen 
kan følges under selve inspektionen. 
Og efterfølgende bliver den gemt i en 

NDT INSPEKTION FOR 
OVERFLADEREVNER 

Eksempel på scanning af svejsning. Vulsten træder ud med en lysegrå farve og revner 
træder tydeligt frem. *https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=array
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Svejsning

datafil til yderligere analyse og som 
dokumentation.

Specialdesignede løsninger
Der, hvor ECA bliver særligt gavn-
ligt, er når flere typer af sensorer 
kombineres i samme probe. Selv for 
fleksible prober er det ikke muligt at 
holde helt tæt kontakt til overfladen 
hen over en svejsning. Den øgede 
afstand mellem proben og overfla-
den, ”Lift-Off”, resulterer i lavere 
amplitude på fejlsignaler, som således 
undervurderes - eller i værste fald ikke 
detekteres. Dette fænomen afhjælpes 
ved brug af såkaldt Dynamic Lift-Off 
Compensation. 

På billedet her ses Olympus’ Magna-
FORM scanner, der er specielt udvik-
let til inspektion af overfladerevner 
i svejsninger. I den fleksible probe 
er der to gange 16 sensorer – som 
hhv. detekterer fejl og måler lift-off. 
Ved øget afstand til overfladen, el-
ler i områder med tykkere coating, 
kompenseres der øjeblikkeligt helt 

automatisk med ekstra forstærkning, 
så revnestørrelser kan udmåles korrekt 
og ikke overses.

Eddy Current Array er fortsat en rela-
tivt ny teknologi, men stadig flere er 
ved at få øjnene op for dets fordele. 
De nærmeste år spås der en forsat 
udvikling inden for specialdesignede 

løsninger, som skal udgøre hurtige, 
sikre og præcise alternativer til ældre 
NDT metoder.

Olympus MagnaFORM scanner bestående af fleksibel ECA probe, encoder og vogn med 
magnethjul.
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Dobbeltrådssvejsning fra 
Fronius med TPS/i TWIN Push 
Højeffektiv svejsning er kendetegnet ved 
stor nedsmeltningsydelse, hvilket igen 
åbner for øget sømvolumen og høje 
svejsehastigheder. Det har blandt andet 
betydning, når man skal svejse store 
komponenter, lange sømme på stålkon-
struktioner, eller f.eks. store komponen-
ter i forbindelse med skibsbygning.

Den høje processorydelse i TPS/i 
systemet gør, at den synkroniserede 
TWIN Push tandemproces bliver 
mærkbart forbedret, samt mere stabil 
og pålidelig. Systemet er let at hånd-
tere, og kan uden videre kobles op til 
andet udstyr.

Øget svejsehastighed
Med de forbedrede ”Gap-Bridge” 
egenskaber vil svejseren spare tid på 
klargøring af komponenterne og fuge-

forberedelse inden svejsning. Omfanget 
af efterbearbejdning er også reduce-
ret, da en meget præcis regulering af 
svejseprocessen sikrer en nøje kontrol-
leret dråbeovergang og en lav tilførsel 
af varme i emnet, hvilket igen resulterer 
i minimalt svejsesprøjt og deformationer 
i emnet.

Nye proces- og 
reguleringsmuligheder
TPS/i TWIN Push åbner for nye proces- 
og reguleringsmuligheder. PMC (Pulse 
Multi Control) TWIN har en kort, fokuse-
ret puls lysbue, som giver en forbedret 
indtrængning i emnet og en øget svej-
sehastighed. Med PulseSync-funktionen 
kan svejseren vælge mellem forskellige 
trådhastigheder på de to tråde. Dette 
giver fleksibilitet i forhold til at justere sig 
frem til de ideelle svejseparametre for 
komponenten, og derved bane vejen for 
den optimale svejsehastighed. Strømkil-

den korrigerer automatisk alle relevante 
parametre, såsom tændegenskaber, 
dråbeløsningstidspunkt og pulsforholdet 
på de to lysbuer. 

Svejseren får også hjælp af de nye 
reguleringsmuligheder - lysbue-
længdestabilisator og indtrængnings-
stabilisator. Det er funktioner, der øger 
processtabiliteten, og som gør det 
lettere at konfigurere parametre. Hvis 
svejsefugens placering varierer, f.eks. 
som følge af komponentvariationer 
eller en upræcis fiksering, hjælper den 
automatiske fugefølgning. Det sker 
ved, at anlægget under svejsningen 
sender et fugefølgningssignal til robot-
ten, så der efter behov vil blive udført 
korrektioner. 

Intelligent system 
TWIN-processen er baseret på 
tandemsvejsning med to tråde, der 

ØGET 
PRODUKTIONSHASTIGHED 
OG EFFEKTIVITET 

Den højtydende 
dobbeltrådsproces 
sikrer effektiv 
svejsning af 
højvolume 
komponenter.

Ultima-Tig AutoGrindNeutrix

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente !
Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden
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fremføres i en svejsebrænder med 
én enkelt gasdyse. Trådene forbliver 
elektrisk isolerede fra hinanden. Der-
med kan lysbuerne styres indbyrdes 
uafhængigt, men stadig med fuld syn-
kronisering og koordineret tilpasning. 
Ud over to TPS/i-strømkilder indgår 
der en TWIN-controller i systemet. 
Controlleren synkroniserer svejsepro-
cessen og fungerer som interface, der 
er kompatibel med alle robotmærker. 
Kølesystem, slangepakke og TWIN 
svejsebrænder kompletterer sammen 
med en kompakt trådenhed TWIN 
Push svejsesystemet.

Forlænget levetid på sliddelene
Kølingen af svejsebrænderen er også 
forbedret, hvilket igen forlænger 
levetiden på sliddelene. Derudover 
har Fronius udviklet Robacta TSS/i 
TorchServiceStation. Denne nye 
rensestation kombinerer en række 
rengøringsmetoder, herunder højtryks-
rensning, børsterensning, magnetisk 
rengøring og fræserrengøring. Den 
professionelle brænderrensestation re-
ducerer de samlede omkostninger ved 
at forlænge levetiden på sliddelene.

Effektiviteten kan ifølge Fronius øges 
yderligere ved brugen af en TX TWIN 
svejsebrænder vekselstation. Det er en 
enhed, som bevirker, at der automa-
tisk vil kunne skiftes mellem TWIN og 
enkelttrådsbrændere. Det medfører, 
at TWIN systemet kan svejse med den 
mere kompakte enkelttrådsbrænder 
på steder, hvor det ikke kan lade 
sig gøre at svejse med twinbrænde-
ren. Og skiftet af svejsebrænderen 
sker automatisk – uden operatørens 
indgriben.

BLY

Individuelle indstillinger for de to tråde kan lade sig gøre, da trådene er isoleret fra hinanden.

Med en forbedret køling af TPS/i TWIN brænderen forlænges levetiden på sliddelene.

Ultima-Tig AutoGrindNeutrix

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente !
Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden
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For stålkonstruktører har 
det altid været nødvendigt 
at forholde sig til risiko for 
sprødbrud – især i svejste 
konstruktioner.  Dette 
indebærer i realiteten at 
fastlægge krav til materialers 
og svejsningers tolerance 
overfor revner i forhold til 
en trækbelastning, og sikre 
at anvendte materialer 
har en tilstrækkeligt lav 
omslagstemperatur, så aktuelt 
stål ikke optræder sprødt ved 
lave designtemperaturer.  

Af Peter Krabbe-Christensen, 
Specialist, Engineering og 
Strukturanalyse, FORCE 
Technology

Brudmekanikken hviler på en sammen-
hæng mellem et materiales brudsej-
hed, størrelsen af en revne, geome-
trien af konstruktion rundt om revnen, 
og de trækspændinger, som åbner 
revnen. Dette giver et beregningsværk-
tøj, som ikke fås ved den traditionelle 
vurdering ud fra slagsejhedstests 
(Charpy V, impact tests), der i princip-
pet kun er et sorteringskriterium. 

Slagsejhedsdata giver information, der 
er gyldig for begrænsede emnetyk-
kelser. Den brudmekaniske metode 
derimod simulerer tilstanden for en reel 
revne i en aktuel konstruktionstykkelse, 
geometri og spændingstilstand – med 
andre ord er det et egentligt analyse-
værktøj. Brudsejhedsparametre som KIC 
og CTOD (Crack Tip Opening Displa-
cement) bruges hyppigt som input til 

beregninger for, om en revne er kritisk 
– om den medfører brud eller ej - og 
til en vurdering af sikkerhedsniveau. 
CTOD prøvningen, som udføres på 
emner i fuld tykkelse ved aktuel design-
temperatur, er en praktisk udvikling af 
wide plate tests for revner i svejsninger 
i hele plader. Denne test blev udført i 
70erne ved udbygning af engelsk offs-
hore.  Den såkaldt lineære brudmeka-
nik, som arbejder med spændingsinten-
siteten KI og materialets brusejhed KIC 
blev primært teoretisk udviklet i USA, 
og var affødt af reaktorteknologi.

De seneste årtiers udvikling og 
etablering af brudmekaniske 
metoder
For snart 35 år siden var der her i 
SVEJSNING den første artikel om 
brudmekaniske metoder. Den gang som 
et nyt værktøj til brug for analyser af 
stålkonstruktioner. Det store problem var 
at finde et passende sikkerhedsniveau, 
som reflekterede sikkerhedsniveau i 
normer. Dette er efterhånden løst med 
sammenstilling af statistiske usikkerheder 
for revne størrelse(dybde) og materia-
lers brudsejheder, samt belastningers 
størrelse. I årene derefter er meget 
sket inden for udvikling og etablering 
af brudmekaniske metoder. De bliver 
nævnt og accepteret i konstruktions/
fabrikationsstandarder for stålkonstruk-
tioner og trykbærende anlæg. 

Brudmekaniske beregningsmetoder og 
prøvningsmetoder (som CTOD tests og 
KIC tests) bliver ofte benyttet inden for 
olie/gas offshore industrien, og inden 
for vindmølleindustrien. I designfasen 
anvendes de blandt andet til bestem-

melse af brudsejhedskrav til mate-
rialer/dimensioner og svejsninger, 
fastlæggelse af acceptkrav til svejsnin-
ger, levetidsvurderinger for udmattelse 
samt til undersøgelser af, om spæn-
dingsfriglødning kan undgås. 

Under fabrikationsfasen bruges meto-
derne til at vurdere acceptmuligheder 
for svejsefejl, der overskrider nominelle 
standard acceptgrænser. (En såkaldt 
ECA Engineering Critical Assessment). 
Ind imellem kan reparationer medføre 
flere svækkelser, og med sikkerhed 
øgede omkostninger, som man i nogle 
tilfælde vil kunne undgå uden at kom-
promittere konstruktionssikkerheden. I 
driftsfasen for en konstruktion bruges 
metoderne til at vurdere udmattelses 
restlevetider, eller til vurdering af en 
konstruktions sikkerhed, hvis der er 
revnelignende skader.

I bruger allerede nu 
implicit brudmekaniske 
metoder i Eurocode 3 for 
stålkonstruktioner! 
De formelle normkrav til materialers 
og svejsningers brudsejhed har længe 
været karakteriseret ved slagsejheds-
tests alias impact tests, eller Charpy 
V tests ved forskellige prøvnings-
temperaturer og energiniveauer - alt 
afhængigt af ståltype, pladetykkelser, 
anvendelsestemperaturer og spæn-
dingstilstand. Det er med andre ord 
umiddelbart tilgængelige data til brug 
ved konstruktionsarbejde og fabrikati-
onsspecifikationer. 

I Eurocode 3 for stålkonstruktioner 
(EN 1993-1-10 ”Materialesejhed og 
egenskaber i tykkelsesretningen”) er 
der givet tabeller med angivelser af 
maks. acceptable tykkelser for konstruk-
tionsdele og svejsninger afhængigt af 
bl.a. slagsejhedsniveau, styrkeklasse, 
anvendelsestemperatur og spændings-
niveau /udnyttelsesgrad. Disse maks. 
tilladelige tykkelser er fastsat ved hjælp 
af brudmekaniske analyser på en lang 
række forskellige samlingsgeometrier og 
forskellige EN normerede konstruktions-
stål med forskellige slagsejhedskvalite-
ter. (e.g. J0, J2, K2,NL etc.).  Forsøgs- og 
analyse arbejde er i det væsentlige fore-
gået i Tyskland gennem en årrække.

BRUDMEKANIK OG STÅLKONSTRUKTIONER

Testopstilling for CTOD prøvning.
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De angivne tykkelsestabeller er et 
praktisk værktøj, når man først har 
vænnet sig til at finde alle indgangs-
parametre. Min opfordring er, at man 
som stålkonstruktør eller svejsetekni-
ker grundigt sætter sig ind i denne 
standard, når man ved fremtidige 
projekter skal bestemme stålkvaliteter. 
Vi bruger fortsat slagsejhedstests som 
karakterisering af ståls brudsejhed 
–som er standard i Eurocode 3. Slag-
sejhedstestene er et sorteringskriterium 
og ikke et egentlig beregnings input, 
som brudmekanisk prøvning er det. 

Dette lader sig gøre på en accep-
tabel måde, idet det er opstillet et i 
normmæssigt accepteret formelsæt, 
som kan bestemme en sammenhæng 
mellem en slagsejhedsværdi og en 
”modsvarende” brudmekanisk prøv-
ningsværdi KIC for et konstruktions-
stål. Formlerne findes i baggrundsdo-
kumenter til Eurocode 3 afsnit 10.

Formelsættet indeholder en bestem-
melse af sikkerhedsniveau over for 
brud, der følger accepterede brud-
sandsynligheder i Eurocode 3. Da 
man har erkendt, at der er en vis usik-
kerhed /spredning på både slagsej-
hedstestresultater og på brudmekani-
ske testresultater (KIC og CTOD), er der 
indført en ”forsigtig” sammenhæng 
ved valg af krævede slagsejhedsvær-
dier i Eurocode 3 - 10 tabellerne. 

Tabellernes maks. tilladelige materiale 
tykkelser kan være noget konservative. 
I en konkret situation med kendte brud-
sejhedsdata og nøjagtigt bestemte 
spændinger kan en brudmekanisk ana-
lyse derfor måske dokumentere accept 
af mindskede krav, uden at kompromit-
tere konstruktionens brudsikkerhed.

Det skal her bemærkes, at Eurocode 

3 1993-1-10 faktisk nævner og åbner 
for fastlæggelse af brudsejhedskrav 
(afsnit 2.4).   Der gives ingen speci-
fikationer om sikkerhedsniveau eller 
henvisninger til anerkendte forskrifter. 
Der stilles heller ingen konkrete krav 
om CTOD tests, hvilket kan optræde 
i andre regelværker, f.eks. DNVGLs 
fabrikationssstandard for offshore kon-
struktioner (RP- C401) ved kvalifikation 
af svejseprocedurer. Her skal opmærk-
somheden henledes på den britiske 
standard BS 7910-2015 (Guide to met-
hods for assessing the acceptability of 
flaws in metallic structures), eller den 
europæiske dokumentsamling FITNET, 
som samler anerkendte brudmekani-
ske formler og anvendelsesgrænser 
samt i øvrigt regelsæt for bestemmelse 
af brudsikkerhedsniveau. Revisioner af 
Eurocode 3 1993-1-10 må forventes at 
åbne mere for anvendelse af direkte 
brudmekaniske beregningsmetoder og 
testdata.

Den europæiske standard for trykbe-
holdere EN 13445- 2 og -3 anviser 
mulighed for accept af brudmekanik 
ved specifikation af brudsejhed for 
materialer og svejsninger, eller ved 
vurdering af svejsefejl, som nominelt 
er uacceptable.  Sikkerhedsniveau må 
dog søges efter e.g. BS7910.

Den amerikanske API 579-1-2 (Fitness-
For-Service) for vurdering af skader i 
procesanlæg beholdere/rørsystemer 
har brudmekaniske formler, data og 
metodeangivelser til inspiration. 

Vedrørende brudmekaniske metoder 
til beregning af udmattelseslevetider, 
så nævner Eurocode 3 del 1-9 (udmat-
telse) ikke disse i nuværende ud-
gave -og heller ikke i den kommende 
revision!

Derimod beskriver DNVGL regler 
(DNVGL -RP-C203 Fatigue design of 
offshore steel structures) brug af brud-
mekaniske metoder til levetidsbestem-
melse. Her er også hjælp til bestem-
melse af sikkerhedsniveau.

Sammenfatning af status:
Brudmekanisk prøvning er stadig 
dyrere end slagsejhedstests, men er 
blevet billigere som følge af konkur-
rence og ny prøvemaskiner, som 
udfører precracking af emner meget 
hurtigt. Slagsejhedstests vil fortsat 
være standardmetoden til at karak-
terisere materialers og svejsningers 
brugsejhed. 

Vi har i dag anerkendte regelværker 
med anbefalinger, og etablerede 
metoder for estimat af sikkerheds-
niveauer, lige som testmaterialet er 
omfattende. 

Flere forhold har øget mulighederne for 
at opnå økonomiske og sikkerhedsmæs-
sige fordele af anvendt brudmekanik.

• Der er etableret metoder til 
bestemmelse af sikkerhedsni-
veau over for brud (sprødbrud 
og udmattelsesbrud). Moderne 
Finite Element analyser kan give 
meget detaljerede oplysninger 
om spændinger ved revnekritiske 
positioner på et niveau, man kun 
kunne håbe på tidligere.

• Der er sket en udvikling i NDT 
metoder til at evaluere svejsede-
fekters størrelse, form og oriente-
ring. Her tænkes på bl.a. ultralyd 
- Phased Array (UT -PAUT), som 
også lagrer data om findings.  
PAUT er nu også nævnt i Euro-
codens fabrikationsstandard EN 
1090-2: 2018.

• Der udføres mere og mere auto-
matiseret svejseproduktion med 
mere homogen svejsekvalitet til 
følge, hvilket reducerer varia-
tioner i materialegenskaber og 
fejlforekomster. Dermed er der 
mindre usikkerhed på materiale 
parametre. Med tidens teknologi 
er der nu mulighed for at udnytte 
brudmekaniske metoder i højere 
grad til gavn for konstruktører, 
entreprenører, anlægsejere og 
forsikringsselskaber.Uddrag af 1993-1-10     tykkelsestabeller.
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På TECHCOLLEGE i Aalborg 
er det muligt at tage 
uddannelsesforløbet til 
National svejsekoordinator. 

Uddannelsesforløbet til National 
svejsekoordinator henvender sig til 
virksomheder, der fremstiller blivende 
bygnings- og konstruktionskomponen-
ter i stål eller aluminium, og som skal 
CE-mærke deres produkter. Forløbet 
har hidtil bestået af otte moduler, og 
det har adresse til alle inden for metal-
branchen, som ønsker at opkvalificere 
sig inden for svejsekoordination.

Modul 9 er et nyt 
ajourføringsmodul for 
svejsekoordinatorer

Hos TECHCOLLEGE tilbyder vi som 
noget nyt også et modul 9. Det er et 
ajourføringsmodul til uddannelsen 
som National svejsekoordinator. 
Ajourføringsmodulet er et tilbud til 
svejsekoordinatorer samt alle med-
arbejdere, værkfører og ledere, der 
anvender svejsning i produktionen. 

Modulet strækker sig over tre dage, 
hvor deltagerne bliver ajourført inden 
for de nyeste, aktuelle svejsestandar-
der med fokus på centrale ændringer, 
herunder:

• DS/EN 1090-2:2018, tekniske 
krav til stålkonstruktioner

• Fastlæggelse af udførelsesklasser, 
EXC1-4

• Udmattelseskritiske svejsesamlin-
ger og detaljekategorier

• Supplerende NDT og svejsein-
spektionsklasser, WIC1-5

• Krav til termisk skæring og flam-
meretning

• Krav til svejseprocedurer, WPQR/
WPS/SWPS

• Digitale svejsecertifikater
• Forbehandling af overflader
• Svejsekoordination, DS/EN ISO 

14731:2019
• DS/EN 1090-3:2018, tekniske 

krav til aluminiumskonstruktioner 
• ISO 10042:2018
• Guideline for implementering af 

EN 1090-1

TECHCOLLEGE opfordrer 
interesserede til at kontakte 
uddannelseskonsulent Palle 
Balzer og høre nærmere.  
(Tlf.: 25 26 62 38,  
mail paba@techcollege.dk).

Også uddannelsessekretær 
Berit Godsk Norre kan 
kontaktes for yderligere 
information.

(Tlf.: 72 50 52 44,  
mail bj@techcollege.dk).

NYT AJOURFØRINGSMODUL 
FOR SVEJSEKOORDINATORER 
HOS TECHCOLLEGE
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En stor del af opgaverne fordeler sig på den petrokemiske industri, medicinal industrien 
og fødevareindustrien, hvor Chris Jensen som underleverandør fremstiller delkomponenter 
eller komplette anlæg.

Chris Jensen A/S på Sjælland 
har mere end 40 års erfaring 
i at fremstille emner i 
rustfrit. Virksomheden ville 
forsøgsvis udskifte TIG 
svejsning med den hurtigere 
MIG svejseproces i nogle 
opgaver. Ambitionen var 
at svejse hurtigere og mere 
produktivt i rustfrit uden at gå 
på kompromis med høje krav 
til svejsekvaliteten og krav fra 
kunden. Man valgte til dette 
formål en Kemppi X8’er med 
WiseFusion.

Vi har gode erfaringer med X8’eren, 
som vi i dag har tre af, siger Allan 
Guldborg, der er produktionschef hos 
Chris Jensen A/S. 

STIGENDE EFTERSPØRGSEL 
KRÆVER ØGET PRODUKTIVITET
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www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Han er på svejseværkstedet i Stenlil-
le, hvor han sammen med kollegerne 
er i gang med at fragte et meget stort 
filter i rustfrit ud af værkstedsporten, 
hvorefter det skal videre til en slutbru-
ger i Norge.

Det er opsvejst med en X8 fra Kemp-
pi, og materialet, det er opsvejst i, er 
904L, forklarer Allan Guldborg. 

Chris Jensen har årelang ekspertise i 
at fremstille emner i rustfri materialer. 
Hovedværkstedet og administrationen 
ligger i Stenlille, mens afdelingen i 
Slagelse primært er indrettet til at 
bearbejde og montere fysisk meget 
store omner op imod de 12 tons. 
Dertil kommer Chris Jensen K/S i 
Kalundborg, der som selvstændigt sø-
sterselskab servicerer Novo Science.

Vi har kunder i ind- og udland, og 
over hele linien bliver vi mødt med 
meget høje krav til svejsekvaliteten. 
Der må ikke være svejsesprøjt og 
deformationer.

For at indfri de høje kvalitetskrav, vi 
bliver mødt med, anvendte vi førhen 
kun TIG til de rustfri svejseopgaver.  
Men i takt med et stigende antal 
ordrer og skarp konkurrence har 
vi behov for at øge produktionsha-
stigheden – uden at det påvirker 
kvaliteten. 

Ca. 80 procent af virksomhedens 
ordrer ligger ifølge Allan Guldborg 
inden for rustfrit. Det er grunden 
til, at en stor del af emnerne fortsat 
bliver TIG svejst. Vi skal på alle 
planer være fremme i skoene for at 
kunne følge med. Heri ligger også, at 
vi skal være innovative og stille krav 
til vores leverandører, både når det 
gælder det nyeste i design, udstyr og 
teknologi. Og det er vores erfaring 
gennem mange års samarbejde med 
Kemppi, at de indfrier vores krav til 
dette, siger Allan Guldborg.

Svejsehastigheden  
øget med 30%
Overgangen til en hurtigere svejse-
proces er en af de måder, vi kan øge 
konkurrencekraften på. Således har 
det vist sig, at vi i specielle anvendel-
ser med godt resultat kan erstatte TIG 
med MIG svejsning. Det kræver dog 
en del af svejseudstyret, da det skal 

indfri præcis de samme høje krav 
til kvaliteten. Status er, at det er lyk-
kedes os at overbevise en del kunder, 
som hidtil  har sværget til TIG svejs-
ning. De har måttet erkende, at vi i 
forbindelse med bestemte opgaver i 
rustfrit vil kunne lave præcis samme 
høje kvalitet med MIG  - blot hurtige-
re. Så jeg ser bestemt et potentiale i 
X8 MIG maskinerne med Wise fusion 
special processen.

På vækstedet i Stenlille er der også 
enighed om, at X8 MIG svejser effek-
tivt og er let at betjene. Den har indtil 
videre kunnet erstatte TIG svejsepro-

cessen i en række rustfri  opgaver, 
som bliver udført i materialetykkelser 
på 5 mm og opefter. Og så er det 
vores erfaring, at svejsehastigheden 
ved skiftet fra TIG til X8 MIG er øget 
med op til 30%, samtidig med at 
vi får kvalitetssvejsninger, der stort 
set er uden sprøjt og deformationer, 
siger Allan Guldborg.

BLY

Et stort filter i rustfrit skal afsted til en slutbruger i Norge. 
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Da stålvirksomheden 
Weissenborn A/S 
stod overfor at skulle 
investere i nyt maskinel, 
assisterede Migatronics 
svejsespecialistgruppe med 
rådgivning om maskiner og 
optimeringsmuligheder. Det 
betød, at Weissenborn omlagde 
dele af sin maskinpark og 
endte med at spare både 
svejsetid og penge.

Weissenborn A/S leverer såvel enkelt 
komponenter som samlede løsninger 

i stål, rustfrit stål og aluminium. Fra 
sit hovedsæde i Vejle udfører stålvirk-
somhedens godt 30 medarbejdere 
komplekse svejseopgaver. Kunderne 
omfatter blandt andet virksomheder, 
der arbejder med grøn energi – herun-
der vindenergiindustrien.

En fleksibel og effektiv service er et 
must. Og så er det afgørende at imø-
dekomme de fortsat stigende krav på 
markedet til kvalitet, pris og leverings-
sikkerhed. Af samme grund er virksom-
hedens systemer til produktionsplan-
lægning digitaliserede. Det betyder, at 

alle arbejdsgange nemt kan tilpasses 
den enkelte ordre, lige som det sikrer, 
at selv komplekse svejseopgaver kan 
løses inden for kort tid.

Kortest mulige produktionstider og 
løsninger af højeste kvalitet. Det er 
krav, vi kan indfri takket være dygtige 
medarbejdere, og en moderne maskin-
park, fortæller produktionsleder hos 
Weissenborn, Martin Roll. I svejseværk-
stedet synes Migatronic maskinerne at 
dominere billedet. Svejserne oplever, 
det er højt ydende maskiner, og de 
opnår en flot finish på svejseopga-
verne. Martin Roll fremhæver i denne 
sammenhæng, at de for nyligt har 
suppleret deres maskinpark med to 
nye Sigma Select-maskiner, der er med 
DUO Plus-funktion. 

Udvalgte emner kan svejses 22 
procent hurtigere 
For at sikre en gnidningsfri implemen-
tering af de nye Sigma Select-maskiner 
fik virksomhedenen god og grundig 
vejledning fra Migatronics svejseeks-
perter. 

Martin Roll fortæller, at de blandt 
andet rådgav om fordelene ved 
at udskifte nogle af deres TIG-
svejsemaskiner med de nye Sigma 
Select-maskiner i bestemte dele af 
produktionen.

Nærmere bestemt lå det i anbefa-
lingen, at vi gik fra at TIG-svejse til 
at MAG-svejse på en række emner i 
rustfrit stål. Som bekendt er MAG en 

SVEJSETIDEN BLEV 
 KRAFTIGT 
REDUCERET På udvalgte emner har 

Weissenborn fået nedbragt 
svejsetiden med 22 procent 
efter skiftet til Sigma Select 

med DUO Plus-funktion.

De nye maskiner har gjort en forskel i vores produktion fra dag ét, fastslår 
Produktionsleder Martin Roll fra Weissenborn i Vejle.



1. Valg af dirigent 
Trods aflysning af årets Svejse- og 
NDT-seminar blev Generalfor-
samlingen afholdt som planlagt 
– men som Skype-møde. 
Af praktiske grunde valgte 
formanden Steen Ussing selv at 
være dirigent. 12 medlemmer 
deltog i mødet.

2. Formandens beretning for 
2019 
Vi havde tre gode virksomhedsbe-
søg i 2019: Den 4. april hos DTU 
Byg i Lyngby, den 29. oktober 
hos NLMK Dansteel i Frederiks-
værk og den 27. november hos 
Marine Shaft i Hirtshals. 
 
Den 21. og 22. maj afholdt 
vi Svejse- og NDT-seminar på 
Koldingfjord. Det var et meget 
vellykket seminar med fin tilslut-
ning, spændende indlæg og god 
stemning. 
 
Traditionen tro sluttede året med 
et vellykket julebanko den 22. 
november med stor tilslutning, og 
igen fik vi god støtte fra leveran-
dører i branchen.

3. Aflæggelse af DSN’s regn-
skab for år 2019 for god-
kendelse samt orientering 
om DSN’s budget for 2020 
Steen Ussing gennemgik regn-

skabet for år 2019, som viste en 
omsætning på godt 1.140 t.kr. og 
et underskud på 87 t.kr mod et 
underskud i 2018 på 44 t.kr. Der 
var budgetteret med et underskud 
i 2019 på 39 t.kr. Underskuddet 
på 87 t.kr. skyldes bl.a. udgif-
ter i forbindelse med nyt logo, 
deltagelse på HI-Messen, større 
distributionsomkostninger ved 
udsendelse af Svejsning, samt en 
anelse nedgang i kontingent- og 
annonceindtægter. Økonomien 
i foreningen er dog stadig sund, 
med en egenkapital omkring års-
skiftet på ca. 428.000 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
Steen Ussing fremlagde herefter 
foreningens budget for 2020, 
hvor der er kalkuleret med et 
0-resultat. Det bliver formentlig 
vanskeligt at realisere, på grund 
af aflysningen af det årlige Svej-
se- og NDT-Seminar, som plejer at 
give et mærkbart overskud.

4. Fastlæggelse af kontingen-
ter for 2021 
Følgende justerede kontingentsat-
ser for 2021 blev vedtaget: 
Personligt medlem: kr. 460,- 
Mindre firmaer: kr. 2.800,- 
Større firmaer: kr. 5.300,- 
Forhandlere og rådgivende 
virksomheder: kr. 2.800,- 
Studenter/pensionister: kr. 230,- 
Abonnementer: kr. 850,- + moms

5. Eventuelle forslag fra med-
lemmer 
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til be-
styrelsen 
Steen Ussing, Michael Andreas-
sen og Christian von der Maase 
var på valg og blev alle genvalgt.

7. Eventuelt
• Vi har per 1. januar 2020 

skiftet revisor fra Global til 
Grant Thornton.

• Vi kunne aflyse Koldingfjord 
uden omkostninger. Vi har 
allerede booket den 1. og 2. 
juni 2021 på Koldingfjord til 
afholdelse af næste seminar. 

• Den planlagte underholdning 
ved festmiddagen på Kol-
dingfjord i år er også blevet 
flyttet til 2021 uden ekstra 
omkostninger.

• Vi skal se på, hvilke firmaer 
der får tilsendt Svejsning til 
mange forskellige adresser. 
Vi vil prøve på at samle 
forsendelserne på færre 
adresser for at kunne spare 
dyre portoudgifter.  

DSN Formand Steen Ussing

REFERAT FRA DANSK SVEJSE- OG NDT-FORENINGS GENERALFORSAMLING
DEN 9. JUNI 2020 PÅ SKYPE

langt hurtigere svejseproces. Men den 
genererer sædvanligvis en del svejse-
sprøjt, som kan gå ud over kvaliteten. 
Det er imidlertid ulemper, som Sigma 
Select med Duo Plus rydder effektivt 
af vejen, siger Martin Roll, som videre 
fremhæver, at de udover en god svej-
sekvalitet med minimalt svejsesprøjt 
også har oplevet at få fik skåret 22 
procent af svejsetiden.

Svejserne fik mulighed for at teste de nye maskiner og øve sig i at bruge dens funktioner.
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Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2020

September
15. september 2020

Virksomhedsbesøg hos DAMRC 
(Danish Advanced Manufacturing 
Center) i Herning

Oktober
6. oktober 2020

Virksomhedsbesøg hos Inrotech A/S i 
Odense

November
20. november 2020

DSN’s årlige julebanko.

Det sker:

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:
4 31. august 3. august Svejsning - materialer  

5 30. oktober 30. september 360 grader rundt om svejseindustrien  
Processer – metoder – miljø - uddannelse

6 16. december 18. november Svejsning og NDT

SVEJSE- OG NDT-SEMINAR 
PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
1. OG 2. JUNI 2021
Covid-19 og de deraf afledte restrik-
tioner har betydet, at årets svejse- og 
NDT-seminar på Hotel Koldingfjord 
er blevet udskudt til 1. og 2. juni 
2021.

Vi glæder os til at møde jer til næste 
år og få lejlighed til at præsentere et 
program, som ud over de præsente-
rede indlæg, ventes udbygget/ op-
dateret, så det afspejler de temaer, 
som får særlig relevans for svejse- og 
NDT-branchen i 2021.

Kom og hør om blandt andet:

• Svejsning med mobile robotter
• Structural welds with fiber lasers
• Nyt på standardiseringsområdet
• Digitalisering inden for svejsning
• Phased array cases
• Additive Manufacturing / 3D-print
• Structural Health monitoring of 

offshore platforms
• Bygning af de nyeste megabroer
• Udmattelsesbrud – mekanismer, 

prædiktion og forebyggelse
• Digitalisering af svejsepas
• Augmented reality svejsning i forbin-

delse med uddannelse af svejsere
• NDT under internationale militær-

operationer
• Træning af medarbejdere i kvalitets-

forståelse i Danmark og Kina

Husk allerede nu 
at sætte kryds i 

kalenderen ved den 
1. og 2. juni 2021



 31

Svejsning

Teknologisk Instituts Robotcenter i 
Odense tilbyder nu kurser for medar-
bejdere, som arbejder med kollobo-
rative robotter, eller som overvejer at 
gøre det.

Den præcise titel for det nye kursus er 
”Cobot-kørekort, lær at bruge samar-
bejdende robotter”.

Kurset skal være med til af afmystifi-
cere, hvad en kolloborativ robot er, 
og hvordan den virker. I undervisnin-
gen indgår blandt andet sikkerhed, 
lige som deltagerne lærer, hvad et 
robotstop er, og hvordan robotten 
kommer i gang igen. Kurset skal også 
være med til at give inspiration til, hvad 
cobotter kan bruges til i industrien.

Teknologisk Institut oplyser videre, at 
deltagerne også kommer til at prøve 
kræfter med simpel robotprogram-
mering.

BLY

KURSUS I  
AT BRUGE  
”SAMARBEJDENDE 
ROBOTTER”
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Hos Lemvigh-Müller finder du Böhler Weldings alsidige program af svejse-
maskiner i topkvalitet samt alt andet til svejsning og efterbehandling. Og 
så kan du trække på vores erfarne svejsespecialister (IWS), der hjælper dig 
med  enhver svejseudfordring.

Stærke svejsefordele til dig
• One stop shopping – vi har alt til svejsning, produktion og service
• Topkvalificerede Force-uddannede svejsespecialister. Vi kommer til dig
• Eneste danske Böhler Welding-partner med fuldt program  

indenfor maskiner, tilsats, lodning, pålægning og tilbehør

VÆLG EN LEVERANDØR  
DER DÆKKER ALT TIL  
DINE SVEJSEOPGAVER

BRUG OS!
Ring 3695 6308 for  
demo eller sparring


