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Produktion ude eller hjemme
Muligheder - udfordringer

Svejsning

LEDER
Dansk produktion kommer
stærkt gennem krisen
Dansk økonomi står overfor en række
udfordringer. Det drejer sig ikke
kun om corona, men også om den
grønne omstilling. Heldigvis har industrien vist sig modstandsdygtig, og
der er store potentialer i den grønne
omstilling.

Efter mere end et år med Covid-19 er
det tydeligt, at det seneste års krise
har en helt anden karakter end noget
andet, vi tidligere har været vidne til.
Der er tale om en sundhedskrise, der
har sat ganske alvorlige spor i økonomien. Globalt set er den økonomiske
tilstand meget stærkt påvirket af selve
sygdommen, men også af håndteringen af sygdommen. Nedlukninger

og restriktioner har ramt brancherne
økonomisk anderledes end i ”normale” økonomiske kriser. I Danmark er
vi sluppet mere nådigt gennem krisen
end i andre lande. Herhjemme ser vi,
at serviceerhvervene er ramt hårdt,
medens industrien er sluppet relativt
billigt igennem. Det er et billede
som jeg tror, at de fleste kan nikke
genkendende til.
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Svejsning

NDT-uddannelse med fokus på
kvalitet, fleksibilitet og tilgængelighed

Den fysiske
del af undervisningen
på vores kurser er
fleksibel og udbydes
over hele landet.

Kombineret fysisk undervisning og e-læring giver dig et
optimalt læringsudbytte. Alle vores uddannelser overholder
gældende akkrediteringskrav.
Vi tilbyder kurser indenfor:
•
•
•

Visuel prøvning (VT)
Magnetpulverprøvning (MT)
Penetrantprøvning (PT)

•
•
•

Ultralydprøvning (UT, PAUT, TOFD)
Radiografisk prøvning (RT)
Hvirvelstrømsprøvning (ET)

Find dit næste kursus på forcetechnology.com/ndtkurser

forcetechnology.dk
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Svejsning
Danmark er begunstiget af en industri
med dygtige medarbejdere og høj
produktivitet. Det skal vi glæde os
over, for det betyder, at modstandskraften er stærk.
I forbindelse med Finanskrisen tabte
industrien ca. 80.000 arbejdspladser. Det tog næsten 10 år at genvinde 12.000 beskæftigede, hvorefter
det kun tog seks måneder at miste
næsten alt det vundne. Beskæftigelsen faldt med 10.000 personer alene
i de første tre kvartaler af 2020, hvor
produktionen og eksporten blev ramt
af den globale nedgang.
Industrien nåede bunden i første
halvår af 2020. Eksporten og produktionen af industrivarer faldt, og
arbejdsløsheden steg. Men konsekvenserne af pandemien har været
mildere end frygtet.
Eksporten er fuldstændig afgørende
for dansk økonomi, og industrien
bidrager med ca. 80 pct. af den
danske vareeksport. Før krisen var
der 845.000 arbejdspladser tilknyttet eksporten, og i industrien er det
knap tre ud af fire, der beskæftiger
sig med eksport, når vi tager både
direkte og indirekte beskæftigede
med. Betydningen af en modstandsdygtig industri er blevet understreget
gennem det seneste snart halvandet
års pandemi.
Selvom vi ikke ser stærke tegn på,
at virksomheder flytter produktionen
hjem til Danmark, så virker det alligevel som om, der er tendenser til
ændringer i nogle produktionsmønstre. Hvor virksomhederne i høj grad
tidligere måske har knyttet sig til én
primær underleverandør, så har nedlukninger og restriktioner verden over
haft betydning for virksomhedernes
primære forsyningskæder.
Det kan have den konsekvens, at
virksomhederne i fremtiden vil genoverveje deres produktionsmønstre
ved at gå fra én primær underleverandør til at basere deres produktion
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på komponenter fra flere forskellige
underleverandører. Herunder, i det
omfang det er muligt, kan rejserestriktioner mellem Danmark og udlandet
føre til, at flere virksomheder udnytter
indenlandske underleverandører i
højere grad end tidligere.
Vaccineudrulningen verden over giver
større modstandsdygtighed over for
nye virusmutationer, så udviklingen
af smittetrykket ser for nuværende
ud til at være på retur. Dog er det
ikke til at vide sig sikker på, hvilken
retning smitteudviklingen vil gå, og
fremtidige nedlukninger ulmer fortsat.
Det giver derfor mening for virksomhederne at have en bredere pallette
af underleverandører for at sikre, at
produktionen kan opretholdes, også
når der måtte være nedlukninger og
problemer med leverancer.
En anden større ting, som virksomhederne skal forholde sig til, er grøn
omstilling og indfrielse af klimamålsætningen om en reduktion på 70
pct. af udledningen af drivhusgasser
i 2030. Denne målsætning giver en
lang række muligheder, men også udfordringer, hvis vi skal sikre produktionen i Danmark.
På den ene side ser vi et enormt
potentiale i eksport, innovation, faglærte arbejdspladser og investeringer
i nye grønne teknologier. Det kræver
mere – primært faglært - arbejdskraft,
så den skal vi som samfund virkelig
se at få sat skub i uddannelsen af.
På den anden side kan arbejdskraft og teknologi ikke stå alene.
Redskaber som afgifter på CO2 er
også nødvendige for at sætte skub i
omstillingen og øge incitamentet til
at omlægge produktionen. Men det
er en hårfin balance. Hvis en afgift
resulterer i, at danske virksomheder
rykker produktionen til udlandet for
at slippe for at betale den, vil det
utvivlsomt sænke den danske udledning. Men vi vil alligevel have gjort
det globale klima en bjørnetjeneste,
for udledningen vil måske endda

blive større end før. Derfor skal der
tages hensyn til konkurrencekraft og
arbejdspladser, hvis Danmark skal
vise vejen mod en grønnere og mere
klimavenlig fremtid.
Jeg er optimist. Industrien har virkelig
vist sin styrke under krisen. Når først
verden genåbner og vi for alvor
tager fat i den grønne omstilling, så
står der forhåbentlig masser af nye
arbejdspladser klar til svejsere, industriteknikere, smede og andre dygtige
faglærte.
Af Thomas Søby,
Cheføkonom i Dansk Metal

Making our world more productive

Svejsning

Beskyt svejseren!
Lad MISON® fjerne skadelig ozon

Kun MISON® beskyttelsesgasser fra Linde (tidligere AGA) er udviklet for at beskytte svejseren.
MISON reducerer ozondannelse ved svejsning, så svejseren kan undgå skadelige og ubehagelige
symptomer. MISON beskyttelsesgasser findes i mange blandinger, til alle dine svejseprocesser.
Alle har de én egenskab til fælles, nemlig at de kan reducere ozon-udslippet.
Linde fejrer 40 år med MISON beskyttelsesgasser – stadig de eneste gasser på markedet, der er
udviklet til at beskytte svejseren mod skadelig ozon.
Kontakt markedschef Lars Larsen på tlf. 4054 9912 eller e-mail lars.larsen@linde.com for mere
information.
www.linde-gas.dk/mison
Linde is a company name used by Linde plc and its affiliates. The Linde logo, Linde word and MISON are trademarks or registered trademarks
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SÆRLIGE
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
VED UDENLANDSKE
SVEJSELEVERANDØRER
Når større svejseopgaver
bliver udført i andre
dele af verden, er der
erfaringsmæssigt en række
forhold, det er værd at være
ekstra opmærksom på.
Af M. Sc. Eng. IWE Peter
Krabbe-Christensen, FORCE
Technology
En del danske virksomheder – det
være sig producenter af trykbærende anlæg, af stålkonstruktioner,
af maskinkonstruktioner eller rent
rådgivende virksomheder, får udført svejsearbejde og lavet svejste
konstruktioner i udlandet. Dette kan
være på grund af lave priser, mulig
leveringskapacitet eller udenlandske
kundekrav om lokal fabrikation. Ved
valg af leverandører samt ved indkøb
og styring af fabrikationen er der en
række forhold, som bør have skærpet
opmærksomhed, for at man kan være
sikker på at få den korrekte kvalitet,
dokumentation og leveringstid, lige
som man ikke risikerer at havne i
uforudsete ekstraomkostninger.
Som oftest handles der i dag inden
for lande i EU lande, samt i lande
som Kina, Vietnam og Korea, medens
lande som Indien, Malaysia og
Brasilien sandsynligvis vil komme mere
på banen i de kommende år. Med en
række konkurrencedygtige svejseværksteder kan Tyrkiet også gå hen
og blive interessant i denne sammenhæng – lige som Rusland kan det.

6

Det fysiske fremmøde må ikke
undervurderes
Selvom vi alle efterhånden har vænnet
os til udbredt brug af Skype/Teams
fjernkommunikation, må hyppig kontakt og opfølgning ikke undervurderes
ved indkøb fjerne steder. Det bedste
indblik i hvad der foregår i værkstedet,
får man ved at være fysisk til stede hos
producenten / leverandøren.
Svejseværkstedsstandarden EN ISO
3834, velkendt i EU, fungerer glimrende som opskrift og huskeliste ved
start og gennemførsel af svejseprojekter. Man må bare ikke gå ud fra, at
standarden er kendt alle steder - ISO
status eller ej.
EN ISO 3834 indgangsbønnen er
afklaring af projekt krav, specifikationer og gældende lovgivning. Det
er her afgørende, at tegninger og
fabrikationsspecifikationer er færdige
og gennemarbejdede ned til mindste
detalje fra konstruktørens side, når
dette skal forstås i svejseværksteder
langt borte - af fagfolk, der måske er
vant til andre parallelle standarder og
andre materialetyper/betegnelser.
Særligt tegningsrevisioner på et relativt
sent tidspunkt i projektet kan blive katastrofale for fremdrift og kvalitet, hvis
kommunikationen med værkstedsledelsen er vanskelig. Tilsvarende forhold
gør sig gældende for fabrikations- og
NDT specifikationer. Sådant kontraktmateriale må være færdigt og afklaret i
god tid inden fabrikation påbegyndes.

Forskellige svejsesymboler
åbner for fejltolkninger
Brugen af andre standarder end de
vanlige i svejseværkstedet fortjener
særlig opmærksomhed. Tænk blot på
begrebet europæisk afbildning kontra
amerikansk afbildning - med spejlvendinger af snit/opstalter.
Lige så vigtigt her er EN ISO svejsesymboler kontra amerikanske ASME/
AWS symboler. I begge nævnte
temaer er der mulighed for fejltolkninger, hvis ikke den aktuelt anvendte
standard er forstået. Sådanne misforståelser er desværre forekommet.
Det lyder måske banalt. Men prøv at
ændre tegninger for en kraftværkskedel med mange svejsesamlinger og
komponenter! Nogle standarder som
AWS /ASME og kinesiske svejsestandarder angiver nominelt kantsømmes
tykkelse ved benlængde/kantlængde
i stedet for vores EN ISO 5817 med
a-mål (halsmål).
Når det drejer sig om vaner i forbindelse med specifikationer for
materialer, er der ved ASME/ASTM/
AWS stålmaterialer nogle afvigelser
fra tilsvarende EN normerede stål, herunder accept af højere C indhold, og
måske mindre krav til slagsejhedstests.
Dette kunne give ubehagelige overraskelser, når der f.eks. skal certificeres
trykbeholdere efter EN standarder.
Yderligere kan/vil der være afvigelser
mellem acceptkrav for svejsninger,
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Programmer CoWelder
direkte på robotten med
Miga Smart Tool
Med den nye programmeringsenhed, Miga Smart Tool til
den kollaborative svejserobot CoWelder, kan operatøren
programmere svejsebaner og bevægelser direkte på
robotten uden at bruge skærmen/programmeringsenheden.
Operatøren slipper derfor for at bevæge sig frem og tilbage
mellem skærm og robot.

Nemt og hurtigt

Med programmeringsknapperne på robottens flange
indsætter operatøren en eller flere svejsepunkter og
bevægelser. Det gør det både væsentlig nemmere og
hurtigere at programmere alle slags svejsninger, og du kan
spare dyrebar tid i svejseproduktionen.

3 funktionsknapper
- Free drive
- Tråd: tilbageføring
- Tråd: fremføring

3 programmeringsknapper
- Luftpunkt
- Punkt til linear bane
- Punkt til cirkulær bane

Miga Smart Tool
kan eftermonteres på
alle CoWeldere og
er kompatibelt
med UR Caps

1 status lysdiode
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Svejsning
specielt for visuel kontrol, og for NDT
metodevalg mellem ASME/AWS og
EN standarder.
Et ofte overset problem når en udenlandsk leverandør afgiver tilbud er, at
en svejseprocedure, der er godkendt til
ASME, kan indeholde rodfejl. Det kan
betyde, at leverandøren er nødt til at
få nye WPQR’er, noget der ikke er kalkuleret i tilbuddet (svejseingeniøren er
oftest ikke en del af tilbudsgivningen).
Disse ekstra omkostninger kan føre til
uenighed om, hvad der er tilbudt.
Ved aftaler med ikke-EU landes
værksteder er der med andre ord
en forøget risiko for misforståelser
vedrørende temaer, som vi herhjemme
forudsætter helt klare.
Der er også forskellige tilgange til
kvalificering af svejseprocedurer, f.eks.
forskelle i krav (herunder til slagsejhedstests) mellem f.eks. EN og ASME
/AWS standarder, lige som der er det
ved Svejserkvalificering.
Disse forskelle i normalt anvendte
standarder reflekterer lidt forskellige
konstruktions- og fabrikationsfilosofier.
Der kan desuden være kulturelt/ nationalt betingede forskelle i arbejdsorga-

nisationen og i opfattelsen af ”Hvad
er væsentligt”.
Selv efter alt er forstået hos producenten, består der stadig den risiko, at
værkstedet ”gør som vi plejer”. Det vil
sige, hvis det er tilladt i ASME, svejses
der som det også var OK i henhold
til ISO.
Det sidste kan medføre vanskeligheder
ved at rette fejl eller indføre modifikationer, som er opdaget eller ønsket af
den danske kunde.
En gang modtog jeg fra min daværende japanske chef i et japansk
ingeniørfirma umiddelbart inden et
leverandørbesøg i et asiatisk land
følgende noget forenklede - men
ganske håndfaste opsummering: ”
Peter San – Remember one difference
between European and Asiatic staffs:
If in trouble a European supplier will
try to deliver good quality and tend
to forget about delivery time while an
Asiatic supplier will try to deliver in
time and tend to forget about quality.
But we are a Japanese company and
will of course deliver good quality -in
time”. Budskabet var klart, selvom det
kom i en humoristisk tone.

I det hele taget kan bløde fag som
kulturforståelse og sprogkundskaber
hurtigt blive særdeles hårdtslående og
effektive værktøjer til at få et svejseprojekt til at glide effektivt igennem.
Her er E-mail korrespondance alene
er ikke nok. Korrespondancen er ikke
tilstrækkeligt nuanceret og kan derfor
hurtigt skabe konflikter på grund af
oversættelser og måske mindre heldige formuleringer.
Kendskab til sprog og kultur
letter arbejdsgangen
Nogle firmaer, som er vant til at
arbejde eksotiske steder med montager og reparationer, opererer med at
etablere samarbejde med en pålidelig
lokal kontakt, af nogen kaldet en
”skaffer”. Det er naturligt nok en person, der taler sproget, kender kulturen
indgående, har de rigtige kontakter til
mulige leverandører og myndigheder,
og som vil kunne forklare/oversætte
kundekrav/ønsker til værkstedet, samt
mægle ved stridigheder.
I det hele taget kan nødvendigheden
af en hyppig kontakt og inspektion i
værkstedet eller på montagepladsen
ikke betones nok. Enten i form af en
udsendt inspektør, eller med brug af
en kvalificeret inspektør fra et anerkendt lokalt inspektionsfirma.
Corona-19 pandemien har lært os,
at video fjerninspektion i værkstedet
også kan være et brugbart værktøj.
En lokal inspektør håndterer et kamera
efter anvisninger fra kundens specialister, som måske kan se billeder
samtidigt på hver sin skærm i hvert sit
land. Dette er blevet gennemført nu,
og dagens videoteknologi kan være
egnet til sådanne inspektioner. Når
det er sagt, er der dog intet, som helt
matcher on-site inspektion. Man skal
også huske på, at man ved en on-site
inspektion i værkstedet ofte ser ting,
der ikke var planlagt inspektion på.
ISO 9001 certificering – og EN ISO
3834 certifikater eller lignende for et
svejseværksted kan jo være ganske
udmærket. Det angiver, at firmaet er /
har været på et vist niveau organisatorisk, i forhold til kvalifikationer og
dokumentation. Blot skal man huske
på, at dette reelt er øjebliksbilleder,
som måske ikke er helt dækkende et
halvt år senere.
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Svejsning
Nødvendigt med
leverandørbesøg og inspektion
Derfor er leverandørbesøg og
løbende kvalificeret inspektion fortsat
påkrævet for at sikre den korrekte
leverance til tiden – i et velfungerende
samarbejde med værkstedet. Det må
absolut tilrådes, at konstruktøren /den
rådgivende ingeniør, som står for tegninger og specifikationer, både bliver
inddraget ved projektstart og løbende
i processen for at minimere fejltagelser
og hjælpe værkstedet.
Forbruget af ressourcer og bæredygtighed er også en parameter i denne
sammenhæng, som få voksende
betydning.
Transport af materialer (stålplader, rør
og større komponenter) er energikrævende, når det sker over lange
afstande. Ligeledes er transport af
større broelementer fra f.eks. Kina
noget, som kræver et betydeligt energiforbrug, og er formentlig baseret på

fossile brændstoffer. Der er grund til at
forvente, at det i en nær fremtid bliver
en vægtig parameter i forbindelse
med leverandørvalg.
Et andet bæredygtighedstema er
anvendelse af andre standarder.
Ved indkøb af trykbeholdere efter
ASME VIII vil der bruges noget mere
stål, end der vil for en EN normeret
beholderkonstruktion med samme
procesdimensioner – altså et større
stålforbrug, som er skabt af lavere tilladelige spændinger, svagere nominel
materialekvalitet og lavere svejsekrav.
Man kan kun håbe, at flere svejste
konstruktioner kunne fremstilles her
i landet eller i et nærområde - og
i øvrigt efter moderne Europæiske
standarder. Ud over flere arbejdspladser, ville det bidrage til et reduceret
forbrug af energi. Og så er der endelig ingen tvivl om, at opfølgningen og
kommunikationen under byggeprojektet ville blive betydeligt mere enkel.
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PRODUKTION AF DANSKE
STÅLKONSTRUKTIONER
I UDLANDET
Gennem mange år
efterhånden, ses en stadigt
stigende tendens til, at
stålkonstruktioner til
anvendelse i Danmark, såsom
broer, bliver produceret
i udlandet. Det kan være
i lande som f.eks. Polen,
Italien, Portugal, Spanien,
Estland, Vietnam og Kina. Det
er således efterhånden en
sjældenhed, at se en bro blive
produceret i Danmark.
Af Arne S. Rasmussen, COWI,
Senior Specialist Major Bridges
International
Når produktionen foregår i udlandet,
er sproget et af de problemer, der
umiddelbart opstår. Projektmaterialet vil
som regel være udarbejdet på dansk.
Men her viser erfaringen, at kun dele
af projektmaterialet – og ikke altid det
væsentlige - bliver oversat til et sprog,
som leverandøren kan forstå. Typisk vil
det foregå ved, at det bliver oversat til
engelsk. Således vil projektmaterialet
være oversat fra dansk til engelsk af
én, der ikke har engelsk som modersmål, hvorefter det så igen bliver oversat
fra engelsk til lokalsproget af én, der
heller ikke har engelsk som modersmål.
Hvis man oven i dette lægger, at den
ene eller begge oversættere ikke er
skarpe med hensyn til de fagtekniske
formuleringer og termer, kan det skabe
mange misforståelser og uklarheder.
Mange udenlandske leverandører har
ingen eller meget begrænset erfaring
med de kvalitetskrav , der anvendes i
Danmark. Det vil derfor være væsent-
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ligt, at leverandøren gives en grundig
introduktion til, hvad vi herhjemme
kræver af kvalitetskrav, kontrol og
dokumentation.
Denne introduktion skal på samme
tid pointere, at vi i Danmark lægger
vægt på, at de angivne kvalitetskrav
skal overholdes, helt bogstaveligt. Der
er efterhånden talrige eksempler på
konstruktioner, der på papiret udarbejdet af leverandøren overholder alle
kvalitetskrav, men som så, når de bliver
inspiceret efter ankomst til Danmark,
har alvorlige og væsentlige mangler.
For at sikre den forudsatte kvalitet af
konstruktionen er det alt afgørende, at
det indskærpes overfor leverandøren,
at papirdokumentationen skal afspejle
den aktuelle tilstand af konstruktionen.
Papiret er ikke kun for papirets skyld.
Når der føres tilsyn med stålkonstruktioner, som er fremstillet i udlandet, er det
vigtigt, at der bliver udstukket klare linjer for bygherrens tilsyns-tilstedeværelse
og tilsynets opgaver. Det er væsentligt
at afklare, om der skal være fast tilsyn,
eller, om der kun skal være fastlagte
tilsynsbesøg. I sidstnævnte tilfælde
skal tilsynsbesøgene indarbejdes i
leverandørens Inspektions- og Test Plan
(ITP), således at det sikres, at tilsynet
har mulighed for at kontrollere på de
væsentlige tidspunkter i konstruktionsfremstillingen.
Så vidt muligt bør dette indarbejdes
i udbudsmaterialet, således at der er
klare retningslinjer for alle parter lige
fra begyndelsen.
I begge tilfælde er det helt afgørende,
at tilsynet bliver indblandet tidligt i
processen, således at det sikres, at

leverandørens planlægning - både af
fremstilling og af dokumentation - bliver
udført på en acceptabel måde.
For at sikre, at bygherren får det
forventede produkt, selv om det bliver
fremstillet i udlandet, skal kravene til
fremstilling indarbejdes tydeligt i udbudsmaterialet og i projektmaterialet af
bygherren og af bygherrens rådgiver.
Det er alt afgørende, at kravene til
sprog på dokumentationen fastlægges
helt klart.
Kan engelsk accepteres som
dokumentationssprog?
Hvilke kvalifikationscertifikater
for personel i henhold til
andre gældende normer og
standarder, f.eks. NDT, kan
accepteres?
Kan acceptkriterier i henhold
til tilsvarende normer og
standarder generelt accepteres
og i bekræftende fald, hvilke
krav skal ufravigeligt følge de i
udbudsmaterialet angivne?
Det bør også indarbejdes i udbudsmaterialet, hvorledes ekstraomkostninger
i forbindelse med tilsyn i udlandet skal
afholdes. Af bygherren, af entreprenøren eller i en kombination.
Erfaringer fra senere årtiers produktion
af stålkonstruktioner i udlandet til brug
i Danmark har vist, at det sagtens kan
lade sig gøre at få leveret en fuldt tilfredsstillende kvalitet inden for budget
og til tiden, men det kræver en aktiv
opfølgning og fagligt funderet tilsyn fra
dansk side.

Svejsning

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

Besøg også

Fleksibel automatisering af
din svejse produktion
Valk Welding Engineering-teamet udvikler �lpassede løsninger e�er speciﬁkke ønsker for at opnå den
højeste produk�ons eﬀek�vitet. Små og mellemstore virksomheder i hele Europa bruger disse løsninger
�l at forbedre både svejsnings kvalitet og ﬂeksibilitet. Derudover er Valk Welding også vokset �l en af de
største ua�ængige leverandører af svejsematerialer i Europa. F.eks. Leverer Valk Welding over 600 tons
svejsetråd hver måned.
•
•
•
•
•
•
•

Komplet svejserobotsystemer fra en leverandør
Speciel so�ware �l at automa�sere og gøre små serier økonomisk, inklusive komplet overvågning af
din produk�on
Svejse�lsatsmaterialer og tråd fremførings systemer
Eﬀek�v oﬄine programmering specielt �l lysbuesvejsning
Egen kamerateknologi med adap�v svejsning
Svejsning af meget høj kvalitet på grund af speciel udviklet svejseteknologi og svejsetråde af excellent
kvalitet
Problemfri løsning fra A �l Å
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LOKAL
PRODUKTION MED

-PRINT
Af Ivar Dale og Peter Tommy
Nielsen, FORCE Technology,
3D-Print & AM Technology
3D-print er i dag et almindelig udtryk i
den danske industri, og flere virksomheder får øjnene op for mulighederne
inden for additive fremstillingsmetoder.
Motivationen tager blandt andet afsæt
i design, tid og økonomiske gevinster,
samt det væsentlige aspekt, at man
fastholder lokal produktion i Danmark.

Sidstnævnte er nok et stykke henad
vejen en størrelse, som er svær at
måle. Men faktum er, at langt de fleste
af os foretrækker problemfrie løsninger rundt om hjørnet. Hvis de så på
samme tid er uden sprogbarrierer, til
en god pris og måske endda performer bedre – ja: What’s not to like?
FORCE Technology har gennem
en længere årrække arbejdet med
3D-print og additive manufacturing.

Det har senest udmøntet sig i en
investering i en storskala metal print
facilitet samt AM Link, som udgøres af
industrielle spidskompetencer inden
for 3D-print. Grundlæggende adresseres alle problemstillinger omkring
3D-print i produktion i AM Link -både
via en fuld pallette af fremstillingsmetoder, materialer, kvalitetssikring og
”green thinking” i det omfang, som er
nødvendigt.
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Cast
141
242
7.3

Print
330
682
36.1

Svejsning
Men er 3D-print
egentlig godt nok?
Kvalitet kommer i mange afskygninger.
Det samme gælder for 3D-print. Et
godt eksempel er Peter, der har en
baggrund som smed og et svejseværk
derhjemme. Peter er velmenende og
ønsker at løse alverdens potentielle
svejseudfordringer. Men kan og bør
Peter give sig i kast med løse samtlige svejseopgaver? Nej, for han er
begrænset til én proces, mangler
dokumentation og meget andet. Der
er måske ikke en direkte parallel til
3D-print, men det er først i de seneste
år, der er blevet arbejdet koncentreret
med standardisering på området,
herunder et seriøst dokumentationsarbejde set i lyset af funktionalitet af den
printede applikation.
Brancher som eksempelvis luftfart har
allerede adopteret teknologien i en vis
udstrækning. Hos FORCE Technology
har vi arbejdet med en flydel i en
speciel rustfrit stål, som var motiveret
af en række produktionsfordele. Men
vigtigst er dog kvaliteten heraf. I den
forbindelse blev mekaniske egenskaber, blandt andet udmattelse, dokumenteret, og resultaterne viste sammenlignelige værdier, når man holdt
det op imod traditionel fremstilling.
Et andet netop gennemført studie hos
FORCE Technology, hvor omdrejningspunkt var bronze, indikerede
en direkte kvalitetsforbedring til 3D
printede komponenters fordel, når 3Dprint og støbning sammenlignes.

Korrosionsegenskaberne er
ligeledes positivt påvirkede
af fremstillingsmetoden ved
3D-print. Årsagen hertil er
naturligvis, at lunker undgås
ved additiv fremstilling.
Når additiv fremstilling benyttes med
reparation for øje, åbner der sig muligheder for at lave en direkte og lokal
materiale opgradering. Det vil sige,
at man introducerer et materiale, som
lokalt har en optimal funktionsevne.
Det er åbenlyst, at genanvendelse og
reparation er grøn sund fornuft. Men
andre faktorer som f.eks. markant
reduceret leveringstid kombineret
med en omkostningsreduktion sammenlignet med ny fremstilling er også
tungtvejende argumenter. Det er gevinster, som DSB-vedligehold allerede nu
høster.

For tiden er manglen på råmaterialer
globalt stigende. Som mange allerede
nu mærker, så influerer det både på
pris og leveringstid. 3D-print og additiv fremstilling er påvirket af de samme
markedskræfter. Men når udgangspunktet tages i lokal produktion, kort
leveringstid, et markant formindsket
materialeforbrug, samt en veldokumenteret og acceptabel kvalitet, så er
det en fremstillingsteknologi, man bør
overveje. Brug derfor gerne specialisterne på dette felt til at få afklaret,
om en given applikation med fordel
kan printes.

B2B

WEBSHOP
ER ÅBEN NU

• 10% rabat med kode: sommer10
• Gratis forsendelse fra 3.000 kr.
• www.hilco-welding.com/dk_webshop
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Svejsning

FÆLLES STANDARDER FOR
3D-PRINT ER ET MUST
Additive Manufacturing – eller
3D-print – har potentiale til
at blive en væsentlig driver
i den grønne omstilling.
Ikke blot fordi teknologien
rummer en række fordele
som reduceret spild, mindre
lager og lokal produktion,
men også fordi der er gode
muligheder for genbrug af
materialer, reparation og
cirkulære modeller. Skal de
nye bæredygtige løsninger
og modeller, som teknologien
muliggør, for alvor anvendes
og skaleres, er der imidlertid
brug for fælles standarder på
området.
Af Lisa Klæsøe, Dansk
Standard
Reduceret brug og spild af materialer,
lokal produktion og mindre varelagre.
Det er blot nogle af fordelene ved
3D-print – eller Additive Manufacturing
– som kan sikre reduceret CO2-udledning både ved produktion, transport
og lagerbeholdning. Læg dertil fordelen ved færdige produkter, der består
af færre komponenter og er mere
energieffektive, samt muligheden for
at anvende både genbrugte og langt
mere bæredygtige materialer i produktionen. Skal potentialet på materialesiden for alvor indfries, er der ifølge
Dansk AM Hub behov for standarder
som et værktøj til at dokumentere og
validere bæredygtigheden:
Opmærksomheden på bæredygtighed
i forhold til materialesiden af 3D-print
bliver større og større. Dels begynder
flere og flere materialeleverandører
at genbruge materiale af plast- og
bioaffald og omdanne det til 3D-print
filament, dels begynder flere og flere
at kigge på at opbygge cirkulære
modeller, hvor printet kan genbruges
og laves om til nyt filament. Jeg tror,
at standarder kunne spille en rolle
inden for netop validering af bære-
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dygtigheden ved materialer og de
dertil hørende processer, siger Frank
Rosengreen Lorenzen, der er CEO i
Dansk AM Hub. Han tilføjer, at 3Dprint bruger relativt meget strøm, og at
det i forhold til bæredygtighed derfor
har en betydning, om man 3D-printer
i Danmark med en stor andel af grøn
energi, eller om man producerer andetsteds med andre energikilder.
Opgør med brug-og-smid-væk
Vi har igennem mange år vænnet os
til, at defekte produkter ikke længere
repareres, men udskiftes med nye. Det
har været billigere at smide det defekte
ud, end at reparere på det. Additive
Manufactoring er en af de teknologier,
som er i stand til at reparere og levertidsforlænge defekte emner, og samtidigt opnå en pris og en kvalitet, som
er attraktiv. Levetidsforlængelse fremfor
ny-fremstilling er helt åbenlyst grønt,
siger Michel Honoré, der er specialist
på området hos Force Technology.
Han fremhæver videre, at standarder
er et vigtigt værktøj, når det kommer til
Additive Manufacturing:
Trods mange ord er teknologien stadig
relativt ny. Den indgår ikke nødvendigvis i den mentale værktøjskasse hos
de relevante beslutningstagere. Dels
er mulighederne ikke
alment kendte, dels er
den opnåelige kvalitet
heller ikke alment
kendt: Bliver 3Dprintede komponenter
lige så gode som
traditionelt fremstillede komponenter?
Hvordan tester man?
Hvad er opnåeligt?
Her er standarder et
fremragende værktøj til
at sikre et fælles sprog
og en fælles platform
for bedømmelse af
egenskaber og kvalitet,
siger Michel Honoré.

Der findes allerede i dag en række
standarder inden for 3D-print og Additive Manufacturing, som kan være
med til at sikre, at teknologien trygt
kan anvendes og dermed bidrage til
at udbrede brugen af den. Men hvis
endnu flere virksomheder end i dag
skal blive bedre til at udnytte fordelene ved teknologien optimalt i deres
produktion, er der brug for standarder,
der specifikt adresserer dette.
Behovet for standarder i forhold til 3Dprint og bæredygtighed er også noget,
man er opmærksom på i standardiseringsverdenen. Bl.a. har ISO har oprettet en arbejdsgruppe, der skal kigge
på behovet for standarder i forhold til
bæredygtighed og Additive Manufacturing. Det kunne f.eks. være standarder
for målemetoder, så man kan dokumentere, at der reelt er tale om en grøn
effekt og måle CO2-aftrykket i hele
værdikæden, så det kan bruges som
grundlag for sammenligning, siger Berit
Aadal, der er seniorkonsulent i Dansk
Standard.
Alle med interesse for og
viden om 3D-print kan deltage
i arbejdet med at sætte
fremtidens standarder på
området. Læs mere her:
www.ds.dk/s-858

TransSteel Puls
TransSteel serien
– nu med puls,
dataopsamling og
4.0 stik

Op til 70% mindre
efterbearbejdning
Højere svejsehastighed
Lavere pris

INDUSTRY
4.0

Besøg
vores nye
webshop
tornbosvejs.dk
tornbosvejs.dk
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CRAWLER-ROBOT FRA
INROTECH SKAL OGSÅ
SVEJSE LAGERTANKE
En svejseløsning fra
robotvirksomheden Inrotech
skal gøre det lettere at klare
de krumme overflader i
forbindelse med svejsning af
lagertanke.
Den fynske virksomhed Inrotech, der
har stået bag udviklingen af en række
avancerede svejserobot løsninger,
oplyser, at de nu satser på endnu et
markedssegment for deres crawler- robotter. Det nye segment er ifølge virksomhedens administrerende direktør
Gert Jørgensen, store lagertanke.
Traditionelt set bliver en stor lagertank
bygget op ved, at man laver én ring
ad gangen, og man sammensvejser
som regel lagertankens ringe manuelt.
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Når det drejer sig om de horisontale
svejsninger anvendes ofte pulversvejsning. Det går relativt hurtigt og
er uden de store problemer. Vertikalt
derimod, kan man ikke anvende pulver og må lave svejsningerne manuelt.
Det er så især her, man vil kunne
høste de store fordele ved at anvende
crawler-robotten, der er i stand til
at bevæge sig ubesværet henover
krumme overflader på tanken.
Robot-crawleren er en løsning fra Inrotech, som de blandt andet hidtil har
fået installeret på et rumænsk skibsværft og på et canadisk kraftværk.
Ved opbygningen af store lagertanke
synes crawleren imidlertid også at
være oplagt at anvende, fastslår Gert
Jørgensen.

Vejer 45 kilo
Robot-crawleren er med den hidtil
mindste robot, som UR fremstiller,
og den er blevet monteret på en lille
trolley. Udstyret vejer alt i alt 45 kilo.
Robot-crawleren kører på en titan
skinne, der fæstnes til underlaget
med magneter. Man skal herefter
blot sørge for, at det hele står i den
rette position, så robotten kan nå
svejsningen. Man skal definere startog slutpunkt, og så ellers trykke på
startknappen.
Finder og scanner svejsefugen
Robotten finder automatisk fugen,
som den scanner med en linjescanner. Så får man et samlet overblik
over hele svejsefugens forløb med de
afvigelser og tolerancer, der nu kan

Svejsning

være. Det bliver herefter automatisk
beregnet, hvordan fugefyldningen skal
ske. I praksis betyder det, at robotten
nogle steder vil køre langsommere
og pendle bredere, mens den andre
steder vil køre hurtigere og pendle noget mindre, således at man efter endt
svejsning har en ensartet svejsefuge.
Crawleren skal fastgøres med en
magnet på tankens øverste kant og
vil herefter kunne følge fugerne hele
vejen rundt.

Hos Inrotech er man fuld at optimisme
i forhold til lagertankene, som endnu
et oplagt segment for deres robotcrawler.

lerede på nuværende tidspunkt er der
kommet henvendelser fra et par store
internationale konstruktionsfirmaer,
så det tegner lovende, siger Gert
Jørgensen.

Man har gennem nogen tid været
inde og researche på, hvor man
traditionelt set svejser manuelt eller
semi-manuelt på store stålkonstruktioner. Og her blev konklusionen, at der
var et oplagt potentiale for brugen
af crawler-robotten i forbindelse med
fremstillingen af store lagertanke. Al-

BLY

A7 MIG WELDER 450

New standard in robotic
MIG welding

No compromises: First-class equipment, groundbreaking software,
and the quality that meets the highest Kemppi standards.
The complete first-class package to the robotic MIG welding.

The best welding quality and most
powerful process with Kemppi
WISE application software.

www.kemppi.com

Easy access and control in
a browser-based application from
a standard PC.

Perfect match with any robot
brand by quick and easy
integration.

And you know.
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Svejsning

SPECIALBYGGEDE
KØRESTOLE MED HELE

VERDEN SOM SIT MARKED
Virksomhedens grundlægger og direktør Peter Libak (tv) side om side med udviklingsdirektør Christian Gammelgaard Olsen.

Med solid base i det nordjyske
har Wolturnus udviklet sig til
at være international førende
leverandør af kørestole,
håndcykler og andre
specialdesignede hjælpemidler.
Af Birthe Lyngsø
Wolturnus forhandler forskellige former
for handicaphjælpemidler og har en
egenproduktion af specialtilpassede
kørestole og håndcykler.
Man kan med en vis ret sige, at
Wolturnus har sit udspring i Principia,
der i ”gamle dage” havde en hjemlig
produktion af avancerede letvægtscykler, fortæller udviklingsdirektør og
medindehaver siden 2015, Christian
Gammelgaard Olsen.
Det var Peter Libak, der grundlagde
virksomheden i 2002 – med produktionen i en lade ved Bislev og i samarbejde med sportsdykker og kørestolsbruger
Per Bisgaard. Han er ikke med længere,
og virksomheden er for længst rykket til
store produktionsfaciliteter i Nibe.
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Peter Libak har en baggrund som
smed og arbejdede som produktionschef hos Principia. Da cykelproduktionen i Danmark lukkede, hentede Peter
Libak en god håndfuld eksperter og
dygtige smede med over i Wolturnus,
som lige siden da har nydt godt af
denne faglige ballast.
På svejseværkstedet har vi blandt andet otte meget garvede svejsere, der
mestrer deres håndværk til kryds og
slange. For det kræver en vis erfaring
at lave perfekte TIG svejsninger af
rørene i aluminium 7020, som indgår
i letvægtsstellene til kørestolene, siger
Christian Gammelgaard Olsen.
Kørestole på mål
Vi ser på kørestole som både ben og
sko for brugeren. En stigende tendens overalt i verden synes at være,
at man uanset handicap vil ud og
have så stor en grad af sin tidligere
frihed igen. Men vi mennesker er jo
vidt forskellige. Derfor er det også
afgørende, at vi fremstiller kørestolene
ud fra hver enkelt brugers individuelle
mål og behov.

Det er kørestole i den kostbare ende
af skalaen. De ligger prismæssigt
langt fra standardkørestole, erkender
udviklingsdirektøren. Ikke desto mindre er vi vækstet godt 20% de sidste
mange år.
Det overbeviser os om, at der på verdensplan er et meget stort marked for
individuelt tilpassede hjælpemidler til

Virksomheden råder over et team af meget
rutinerede svejsere.

Svejsning

NDT UDDANNELSE
Uddannelse og Certificering i.h.t 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
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Blandt de ansatte er der også kørestolsbrugere.

handicappede. Alene inden for vores
specialdesignede kørestole har vi
årligt en produktion på mellem 1000
og 1200.
Det hele bliver produceret herhjemme
- fra start til slut. Vi har alle dele af
produktionen her i Nibe, og vi sætter
en ære i at holde kvaliteten helt i top.
Som medicinsk udstyr er vores produkter samtidig omfattet af en stor
mængde regulativer fra Lægemiddelstyrelsen, som også skal håndteres.
Men vi holder ikke desto mindre en
produktionstid fra bestilling til endelig
levering på 4 – 5 uger, og det opfatter vi som relativt hurtigt.

Men når man så når op på en vis
størrelse, er der nogle specielle vinkler,
som vi skal kunne tackle, og der kan
være behov for nogle andre rør. De bliver tilpasset, bukket, og svejst sammen,
hvorefter de bliver hærdet og efterfølgende anodiseret, så det anvendte
aluminium vil kunne genbruges.
Ud over stolene er der også en række
fittings i form af håndtag, holdere
mv. som efterfølgende bliver sat på
kørestolen. Det er dele, vi sideløbende
fremstiller til at have på lager, hvis der
opstår lidt stille perioder. Og det er
denne type emner, som vi overvejer at
få svejseautomatiseret, siger Christian
Gammelgaard Olsen.

TIG-svejsning af stellet.

I dag har virksomheden godt 80
ansatte. Vi har også kørestolsbrugere
blandt vores medarbejdere, og det
giver os vigtig viden om, hvilke behov,
vi skal tilgodese.
Vi er i dag de største i Europa inden
for vores segment med specielt
udformede kørestole. Det har betydet,
at kørestolsbrugere, der dyrker sport
på et højt niveau, kommer til os. Vi
har blandt andet fremstillet udstyr til
hollænderen Jetze Plat, der har høstet
flere medaljer ved de Para-olympiske
lege, herunder ved landevejscykling i
Rio 2016.

Tæt samarbejde med
læreanstalter og studerende
Vi udvikler os hele tiden, både i
forhold til produktionsprocesser og
slutprodukter, og her har vi etableret
et gensidigt meget positivt samarbejde
med studerende og forskere, siger
Christian Gammelgaard Olsen, der
selv har en baggrund som Ingeniør
med PhD i tryksår, og som lektor på
Aalborg Universitet. Udveksling og
samarbejde har bidraget til, at vi har
fået flere innovative idéer afprøvet i
praksis. Og det er i flere tilfælde endt
med, at vi har indført nye og ”smartere” måder at løse tingene på.
Kørestolene bliver i dag fremstillet i
moduler, hvilket blandt andet har været
et af de input, der kom fra et samarbejde med forskere og studerende. Det
skal passe præcist i størrelsen, så sidderør bliver bukket på samme måde.
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Vi fremstiller mellen 1000 og 1200 individuelt tilpassede kørestole om året, siger Christian
Gammelgaard Olsen.

Opkvalificer din viden:

Svejsning

IWI - IWS - IWT - IWE

Kurser
under COVID-19

I EN-standarderne stilles der krav til at en kvalificeret
svejsekoordinator er tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og
IWE-uddannelserne giver dig kompetence til at virke som
svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamen for
hvert modul:

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:
IWI

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

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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5364-1

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

Vi har indført en række
foranstaltninger, som sikrer
at vi fortsat kan afholde
kurser indenfor rammerne
af myndighedernes
anbefalinger

Svejsning

SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2021
Vi glæder os til at se jer til Svejse- og NDT
seminar på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154,
DK 6000 Kolding tirsdag den 31. august og
onsdag den 1. september 2021.

Program:
8:30 - 9:00
9:00 - 9:10
9:10 - 9:50
9:50 - 10:20
10:20 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:20
14:20 - 14:50
14:50 - 15:20
15:20 - 15:50
15:50 - 16:00
16:15 - 16:45
18:30
19:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:40
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:20
14:20 - 14:50
14:50 - 15:20
15:20 - 15:40

Tirsdag 31. august
Kaffe og registrering
Velkomst - Steen Ussing, formand for DSN
Energiøen i Nordsøen - NN, Energinet / COWI
Kort introduktion fra udstillerne - Ordstyrer: Torben Henriksen
Pause: Kaffe og udstilling
Svejsning med mobile robotter - Thomas Bøgner, Inrotech
Udmattelsesbrud - mekanismer, prædiktion og forebyggelse - Mikkel Melters Pedersen, Århus Universitet
Frokost
Udstilling, kaffe og netværk
Structural welds with fiber lasers - Berthold Kessler, IPG
Additive manufacturing - Nikolaj Zangenberg, TI
3D-print / Additive manufacturing kvalitet, normer og standarder
Michel Honoré / Jakob Kramer, FORCE Technology
Tak for i dag, afrunding af seminar dag 1
DSN generalforsamling
Velkomsdrinks
Middag
Onsdag 1. september
Pipelines og rørsystemer til hydrogen - Rian Holdstock, FORCE Technology
Digitalisering af svejserpas - Freddy Thomhav, AMU Syd
Digitalisering inden for svejsning - Torben Henriksen, Kemppi
Pause og netværk
Bygning af de næste megabroer - Steen Ussing / Henrik Polk, COWI
Structural Health Monitoring of Offshore Structures - NN, Ørsted
Frokost
Substitution af røntgen med phased array ultralyd - Magnus Hilsøe, ENDOTEST
Nyt på standardiseringsområdet for svejsning og NDT - Jørgen Hagelund, Dansk Standard
Pause
Kvalitetsforståelse i henholdsvis Danmark og Kina - Kim Berendtsen
NDT på det nye F35 kampfly - NN, Terma
Afslutning

Der tages forbehold for tilføjelser og ændringer.

KOM OG FÅ NYE IMPULSER VED DETTE ÅRS SVEJSE- OG NDT-SEMINAR!
Tilmelding kan foretages på www.svejsndt.dk eller ved hjælp af tilmeldingsblanketten på næste side.
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TILMELDING TIL SVEJSE- OG NDT-SEMINAR
Tirsdag den 31. august og onsdag den 1. september 2021
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.svejsndt.dk
eller ved at sende en mail til mail@svejsndt.dk
Dansk Svejse- og NDT-forening, DSN		
Park Allé 345, 2605 Brøndby 		
Att.: Annemette Jensen		

Tlf.: 4061 3090
e-mail: mail@svejsndt.dk
web: www.svejsndt.dk

Jeg er medlem af Dansk Svejse- og NDT-forening		

Jeg er ikke medlem af Dansk Svejse- og NDT-forening

Firma: 	     					
Navn: 	     					
Adresse: 	     					
Postnr., by:	     					

Telefon nr.: 	     
E-mail: 	     
Tilmeldingsdato: 	     
     

Sæt kryds i de ønskede!
1a) Seminar inkl. årsmiddag
Seminar, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe
a) Medlemspris DKK 4.950,-		
							

2)

b) Ikke-medlemspris DKK 5.600,(inkluderer årskontingent for 2021 og 2022)

Overnatning på Koldingfjord
a) Overnatning tirsdag den 31. august til onsdag 1. september DKK 495,b) Overnatning mandag den 30. august til tirsdag den 31. august DKK 1.025,-

3)

Tillæg for ledsager
Ledsager: DKK 850,Ledsagernavn:      
Inkl. årsmiddag tirsdag aften, vin under middagen, overnatning og morgenmad

Evt. forplejning mandag aften er på egen regning.
Forbrug af minibar, kaffe med videre udover det i konferencen inkluderede, skal afregnes direkte med hotellet inden afrejse.
Tilmelding til seminar/konference er bindende. Bekræftelse på tilmelding samt faktura fremsendes af DSN.

Tilmelding inden mandag den 2. august 2021
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OPTIMERING OG
GRADVIS FORBEDRING
AF ARBEJDSGANGE
Den danske afdeling af
Kverneland Group ligger
i Kerteminde. I de seneste
mange år har virksomheden
kørt med automatisering
i produktionen – herunder
flere svejserobotter fra
robotintegratoren Valk
Welding, og man har til
stadighed haft fokus på at
optimere flowet i den svejste
produktion.
Kverneland Group er en international
virksomhed, der udvikler, fremstiller
og forhandler landbrugsmaskiner og
dertil hørende ydelser. Den danske
afdeling i Kerteminde fremstiller
systemer til fodringsudstyr. De har
anvendt svejserobotter gennem de
seneste 15 år, og man har hele vejen
igennem været opmærksom på at
få øget flowet i produktionen. Ved
at optimere processerne omkring
svejseautomatiseringen er der sket en
stigning i udnyttelsesgraden fra 40%
til 70 %, fortæller produktionsingeniør
Ezgi Karadas.
For at opnå en øget produktivit kan
automatisering ikke stå alene, vi har
også måttet optimere produktionsflowet på andre planer.
Der er i virksomheden blevet arbejdet
med en række metoder, der – hvor det
er muligt – skal sikre, at produktionen
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foregår kontinuerligt med så få stop
som overhovedet muligt.

betydeligt kortere ventetider, fortæller
Ezgi Karadas.

Et kritisk blik på
programmeringstiden
Offline programmering giver helt
oplagt store fordele, fordi svejserobotterne ikke behøver at stå stille, mens
programmeringen foregår, fortæller
Ezgi Karadas. Vi har også kigget nærmere på selve programmeringstiden,
og i den sammenhæng på den lethed,
hvormed vi kan lave svejseprogrammerne. Her er det vores erfaring, at vi
med DTPS systemet, der jo er udviklet
specielt til svejseprocessen, har et
system, som er enkelt og ukompliceret
at arbejde med.

Alt i alt bruges 25% af tiden på
svejsefugefølgning. Når man så i
den indledende proces sørger for,
at ensartetheden ligger inden for de
fastlagte tolerancer, vil man kunne
begrænse søgerutinen til kun de første
emnet i batchen, da man genanvender søgedata til de øvrige emner. Og
for at opnå endnu større tidsbesparelser har man også set på muligheden
for at anvende Arc-Eye laser-kamerasystemet, hvor svejserobottens bane
bliver korrigeret i realtid, så den altid
følger svejsningen helt nøjagtigt.

Vi har også været inde og undersøge,
om man med fordel vil kunne ændre
noget i forhold til de situationer, hvor
svejserobotten nødvendigvis må
stoppe op.
Det kan f.eks. være ved station A,
hvor emnet stadig skal skiftes, mens
det ved station B endnu ikke er blevet
hæftet.
Gennemløbstiden for skiftende emner
kan ofte variere meget, hvilket igen
betyder, at balancen ikke altid vil
være optimal. Dette fandt vi en
løsning på ved at lave bedre kombinationer af emner med den samme gennemløbstid. Og resultatet af dette blev

Omstillingstiden for robotten er der
også blevet set på. Her er vi nået frem
til, at vi kan reducere omstillingstiden
til 20 minutter. Det sker ved, at man
klargør emner i svejsefiksturet uden
for svejserobotten og skifter fiksturet
komplet i manipulatoren med et hurtigt
fastspændingssystem.
For at måle effekten af virksomhedens
løbende tiltag og forbedringer, har
man valgt at overvåge svejserobotternes ydeevne og driftscyklus via en
IO-forbindelse. Ifølge Ezgi Karadas
er resultatet, at driften samlet set er
øget til 70%. Man har dermed i store
træk nået det acceptable mål på 30%
stilstand.
BLY
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Svejsning

Migatronics PowerArc Pulseteknologi blev forud for
lanceringen sidste år testet af
Fjordvejs Maskinfabrik over
en periode på tre måneder, og
på fabrikken fremhæver man
blandt andet en 25 % øget
svejsehastighed på puls.
Fjordvejs Maskinfabrik har en bred
vifte af produkter til blandt andet den
internationale foderstof industri. Man
oplevede at skulle tackle en stigende
tilgang af ordrer på løsninger i rustfrit
stål. Ifølge virksomhedens direktør,

Jeppe Bergmann Rasmussen slog de
derfor straks til, da de via deres leverandør af svejsemaskiner, Vinderup
Jern og Stål, blev tilbudt en testperiode på 3 måneder af Migatronics nye
PowerArc Pulse-svejseteknologi.
Fabrikkens værkfører Niels Jørgen
Jacobsen udtrykker tilfredshed med
resultaterne fra testperioden og efterfølgende med den implementerede
teknologi i svejseværkstedet. Vi har
med PowerArc -Pulse teknologien fået
øget svejsehastigheden på puls med
godt 25 %, og det vel at mærke uden
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at gå på kompromis med kvalitet og
indsmeltning. Teknologien fungerer
også godt, når man skal svejse over
lange afstande, lige som man kan anvende den i mange forskellige svejsepositioner. Hos Fjordvejs Maskinfabrik
har den nye teknologi blandt andet
bidraget til, at man har kunnet byde
ind på langt flere ordrer i rustfrit stål.
BLY

NY TRÅDBOKS TIL KEMPPIS X5 SERIE
Kemppi oplyser, at de nu har udvidet deres udvalg af X5 Fast-Mig
trådbokse med lanceringen af Wire
Feeder 200 manuel. Det er en robust
letvægter, som gør den særlig velegnet til brug i ”heavy duty” svejse-

miljøer, hvor den kompakte størrelse
på trådboksen er af stor betydning.
Kabinettet, der er er med dobbelt
væg, er slagfast og udstyret med
sidelåger, hvor man kan isætte 200
mm trådspoler. Den har samtidig et

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

Neutrix

Ultima-Tig

driftsikkert 4-hjuls trådværk. Kemppi
oplyser videre, at den nye trådboks
leveres med en ultra enkel brugerflade
med manuel 2-knaps indstilling, og et
robust display til indstilling og visning
af svejsedata.

AutoGrind

Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjer itslev, Danmark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com
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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Det sker:
August - September

Oktober

SVEJSNING

5. – 7. oktober

Udgiver: Dansk Svejse- og NDT-forening

HI Industri 2021 i MCH Messecenter
Herning

31. august og 1. september 2021
Bemærk de nye datoer!
Svejse- og NDT-seminar på hotel
Koldingfjord

Messe for:
•
•
•
•

Automation & Robotter
Maskiner & Produktionsudstyr
Interlogistik
Underleverandører

Park Allé 345, 2605 Brøndby

Redaktion
Birthe Lyngsø
Journalist
Tlf. 51 50 67 17.
E-mail: bi-press@mail.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hjortlund Medier

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I DANSK SVEJSE- OG NDT-FORENING
I forbindelse med Svejse- og
NDT-seminaret på Hotel
Koldingfjord afholder DSN ordinær
generalforsamling

2.

Tirsdag den 31. august 2021
kl. 16.15

4.

3.

med følgende dagsorden:
1.

5.
6.

Formandens beretning for det
forløbne år

DSN’s regnskab for år 2020,
samt orientering om DSN’s
budget for 2021
Fastsættelse af
medlemskontingenter for 2022
Eventuelle forslag fra medlemmer.
Forslag skal være modtaget
af DSN’s bestyrelse senest 17.
august 2021
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Eventuelt
Steen Ussing, formand

Tlf. 31 22 21 82
www.hjortlundmedier.dk

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

Svejse- og NDT-foreningens
bestyrelse
Formand Steen Ussing, COWI A/S
Næstformand Torben Henriksen, Kemppi A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta A/S
Poul B Petersen, NSK A/S
Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, COWI A/S

Sekretariat
Annemette Jensen,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90
E-mail: mail@svejsndt.dk
www.svejsndt.dk

Redaktionsudvalg
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, COWI A/S
Stig Rubæk, Metal-Consult

ALLE 72 MØLLER PÅ KRIEGERS
FLAK ER NU INSTALLERET
Den første vindmølle i Kriegers Flak
blev installeret i februar 2021, og
siden da er installationen af de resterende Siemens-Gamesa havvindmøller
fortsat problemfrit. Således blev den
sidste af de i alt 72 vindmøller installeret den 5. juni, og det næste skridt

bliver at færdiggøre tests og certificering, lyder det i en pressemeddelelse
fra Vattenfall. Havvindmølleparken,
der ventes klar til indvielse på den
anden side af sommeren, bliver den
hidtil største i Danmark.

Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology
Dansk Svejse- og NDT-forening er medlem
af IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer af Dansk Svejse- og NDT-forening
hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2021
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

4

31. august

2. august

Underleverandører og nicheproduktioner

5

28. oktober

28. september

Bæredygtige produktionsprocesser

6

16. december

22. november

NDT og SVEJSNING
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Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING
er kun tilladt efter aftale med redaktøren
og med kildeangivelse.

NYT FRA DANSK STANDARD
Nye standarder
DS/EN ISO 3834-2:2021

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 2: Omfattende kvalitetskrav

DS/EN ISO 3834-3:2021

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 3: Standardkvalitetskrav

DS/EN ISO 3834-4:2021

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 4: Elementære kvalitetskrav

DS/EN ISO 8205:2021

Udstyr til modstandssvejsning – Vandkølede sekundære forbindelseskabler

DS/EN 12543-2:2021

Ikke-destruktiv prøvning – Karakterisering af brændpunkter i industrielle røntgensystemer til brug ved
ikke-destruktiv prøvning – Del 2: Radiografisk metode med hulkamera

DS/EN 14730-2:2021

Jernbaner – Spor – Aluminotermisk svejsning af skinner – Del 2: Kvalificering af svejsere, der udfører
aluminotermisk svejsning, godkendelse af kontrahenter og svejsning

DS/ISO 18496:2020

Svejsning – Flusmiddel til slaglodning – Klassifikation og tekniske leveringsbetingelser

Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder
DSF/prEN 14717

Svejsning og tilsvarende processer – Miljømæssig tjekliste (ekstern)

DSF/prEN ISO 18278-1

Modstandssvejsning – Svejselighed – Del 1: Generelle krav til vurdering af svejselighed for modstandspunkt-, søm- og projektionssvejsning af metalliske materialer

DSF/prEN ISO 10675-2

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Acceptniveauer for radiografisk prøvning – Del 2: Aluminium
og legeringer heraf

DSF/prEN ISO 17636-1

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Radiografisk prøvning – Del 1: Røntgen- og gammastråleteknikker med film

DSF/prEN ISO 17636-2

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Radiografisk prøvning – Del 2: Røntgen- og gammastråleteknikker med digitale detektorer
Yderligere information kan ses på www.ds.dk
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DIN KOMPAKTE
SVEJSEMAKKER
FINDER DU HOS
LEMVIGH-MÜLLER

INTERESSERET?
lemu.dk/1500-TLH

Böhler Uranos 1500 TLH er markedets mindste TIG-/MMA-maskine til den
kvalitetsbevidste svejser, der ikke går på kompromis med egenskaber og
driftssikkerhed.
Lav vægt (3,9 kg), superkompakte dimensioner (260x115x250 mm) og argon
i miniflaske (op til 20 minutters lysbuetid) gør den ideel til opgaver med høje
krav til præcision på farten. På værkstedet kan du bruge den med traditionelle
flasker. Digitalt display, HF-tænding samt puls- og high speed puls-funktion.
Böhler Uranos 1500 TLH kommer i solid kuffert med alt nødvendigt tilbehør.
Stærke svejsefordele til dig fra Lemvigh-Müller
• Topkvalificerede Force-uddannede svejsespecialister. Vi kommer til dig
• Bredt maskinsortiment fra de stærkeste producenter
• Fuldt program i tilsatsmaterialer og tilbehør til enhver opgave

