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Svejsning

Makes it happen 

AH International A/S, Valk Welding BV og Panasonic 

har indgået en strategisk alliance om markedsføring 

af Panasonic robotløsninger og svejseartikler fra 

Valk Welding i Danmark og Sverige.

Makes it happen 

Succesfuld svejsning i rustfrit 
stål med Valk Welding

 

Svejsning i rustfrit stål bliver kun en 
succes, hvis du har den rigtige 
knowhow af processen. Valk 
Welding har denne viden i 
eget hus, og en lang række 
virksomheder har nydt godt af 
denne viden.  
 
Valk Welding leverer en udvidet 
program af svejsetråd- og udstyr 
samt automatiserede robotter til 
svejsning   i rustfrit stål.  
 
Valk Welding har også altid en god  íde til at 
automatisere små serier. Giv dem et kald! 
 

Valk Welding DK A/S  
Tel. +45 6442 1201  
Fax +45 6442 1202 
info@valkwelding.com 
www.valkwelding.com

A.H. International A/S
Tel. +45 7550 1100 
Fax +45 7550 2021 
ahi@ahi.dk 
www.ahi.dk

Nyt stærkt makkerskab

Udviklingen mod fleksible 
robotsvejsesystemer til små serier.

Indledningsvis vil jeg kaste et blik på 
den udvikling, der har resulteret i vor 
tids fleksible svejserobotsystemer, der 
åbner for en rentabel produktion i 
små serier. Den første fuldt elektrisk 
kontrollerede svejserobot på verdens-
markedet blev leveret af ESAB i 1974 
til en svensk underleverandør inden 
for automobilindustrien. Robotanlæg-
get blev starten på en ny teknologi, 
som i dag er installeret hos titusindvis 
af brugere over hele verden.  Pro-
duktivitet og kvalitet var indtil midten 
af 1980’erne det primære argument 
for at investere i robotsvejseanlæg. 
I denne periode blev der udviklet 
forskellige produktionskoncepter for 
automatiseret svejsning.  
To-stationskonceptet, hvor operatøren 
og robotten samarbejder og agerer 
på forskellige arbejdssteder, forbed-
rede produktiviteten. Manipulatorer 
med stationsvending og anlæg med 
kørende robotter – stående eller hæn-
gende – blev normen på markedet. 

Det overordnede mål var at producere 
få emnetyper i store mængder. 
Det årlige antal af installerede ro-
botanlæg steg gradvist. Flere leve-
randører dukkede op på markedet. 
Kombineret med større forståelse hos 
kunderne for robotternes præstation 
og værdi for virksomheden medførte 
dette en ny markedssituation. Introduk-

LEDER Lederskribenten, Frede 
Lysemose er salgschef 
hos DanRob A/S. 
Virksomheden, der 
blev grundlagt af Kim 
Koertsen i 2002, dækker 
med sin stab af erfarne 
specialister alle facetter i 
fleksible og individuelt til-
passede robotbaserede 
automatiseringsløsninger.

Indhold:
3 Leder / Frede Lysemose

8  Visionbaseret 
svejseautomatisering

12  Maskin- og metalbranchen er 
bedre end sit rygte

14  Udvikling af automatiseret  
værktøj til NDT inspektion

18  Masser af nyheder  
i vente på hi11

26 Slaggeindeslutninger i stål 

Forsiden:
Tidens løsen er fleksible 
svejserobotter og hurtige 
omstillingstider.
Læs mere i lederen, der er 
skrevet af Frede Lysemose fra 
robotspecialisten DanRob A/S, hvis 
automatiseringsløsninger til den 
metalforarbejdende industri bygger 
på robotter fra ABB.
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Svejsning

tionen af svejserobotter gav brugeren 
en konkurrencemæssig fordel. Det var 
dog fortsat sådan, at for virksomheder 
med mange emnetyper og varierende 
produktion resulterede det vante 
produktionskoncept i en situation, hvor 
lager- og logistikomkostningerne nå-
ede uacceptable højder, hvilket igen 
påvirkede rentabiliteten negativt. 
Visionære kunder og leverandører 
begyndte derfor at lede opmærksom-
heden hen på den kapital, som var 
bundet i varer og inventar samt på at 
reducere lagerbeholdningen og for-
korte produktions- og leveringstiderne. 
“Just-in-time”-filosofien blev introduce-
ret på markedet, og de første fleksible 
robotsystemer blev implementeret i 
midten af 1980’erne.
  
Fra denne periode og frem til begyn-
delsen 2000 er der udviklet en række 
forskellige koncepter, som alle er 
tilpasset nuværende/aktuelle kunders 
produktion og efterspørgsel.  Virksom-
heder i den generelle industri har i 
princippet en kendt produkt portefølje. 
Men markedsefterspørgslen fra uge til 
uge eller fra måned til måned lader 
sig ikke forudsige. For at muliggøre 
produktion i små serier (helt ned til 
enkeltstyksproduktion) må omstil-
lingstiden mellem de forskellige serier 
elimineres.  I denne kategori finder 
man virksomheder, som eksempelvis 
producerer køretøjer, landbrugsma-
skiner, tog og entreprenørmaskiner 
– samt underleverandører hertil. Varia-
tionen i emnernes størrelse, vægt og 

kompleksitet har resulteret i individuelt 
tilpassede kundekoncepter. 
Inden for intrastruktur industrien må 
en række andre forhold og udfor-
dringer adresseres. I denne industri 
finder man f.eks. produktion af broer, 
lastbiltrailers, skibssider og kedler. 
Der er tale om produktioner, hvor 
hvert produkt er unikt. Modulær-
konceptet - herunder galger, gantry 
og køreskinner - dækker ekstreme 
produktionsstørrelser, og korrekt 
layout må udarbejdes. Konventionelle 
programmeringsmetoder vil dog ikke 
give effektiv produktion på grund af 
produktstørrelser og variationer.  
  
Dagens marked  
kalder på store mængder,  
men ikke i store serier
I dag, 35 år efter den første lysbue-
svejsningsrobot blev leveret, er vilkå-
rene fuldstændig ændret. Cellekon-
cepterne er fortsat dominerende, og 
kunder, som har en sikker produktions-
volumen og få emnetyper, opnår en 
væsentlig omkostningsreduktion ved at 
implementere svejserobotsystemer. 
Nutidens hårde konkurrence har 
resulteret i, at et stort antal virksomhe-
der har automatiseret deres produk-
tion, hvorfor den umiddelbare fordel 
herved er gået tabt. Markedet kalder 
på store mængder, men ikke i store se-
rier. For underleverandører og kunder 
med egen blandet produktion er det 
således ikke nødvendigvis oplagt, at 
den konventionelle celle er den mest 
optimale. 

Fleksibelt system til samling og svejsning af mindre delkomponenter.



Dine ønsker. Opfyldt.
Må vi have lov at præsentere GENIE®

- en let, kompakt, intelligent og mere
rummelig gasflaske fra AGA.

GENIE® er op til 40 procent lettere end traditionelle stålflasker. 
GENIE® rummer også langt mere gas, fordi trykket er på 300 bar. 
Og med GENIE®s indbyggede intelligens samt brede vifte af 
udstyr for nem transport og håndtering får du en lang række 
ekstra fordele i dit daglige arbejde. Både når det gælder 
sikkerhed, sporbarhed og økonomi.

AGA – ideas become solutions.

Besøg AGA på stand D3150 og oplev den banebrydende 
serie af 300 bar letvægts gasflasker, som opfylder dine 
ønsker om en mere effektiv hverdag med gas. 

www.aga.dk ® GENIE er et registreret varemærke i The Linde Group
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Systematiseret sund fornuft

DU SKAL CE-MÆRKES 
INDEN 2012!

Bliver du klar til den 1. juli 2012?  
Fra den 1. juli 2012 er det et lovkrav, at konstruktionskomponenter i stål og aluminium, der indgår i byggeri skal være CE-mærket. Og din 
virksomhed skal certifi ceres for at udføre mærkningen. Er du ikke allerede i gang med processen, er det på høje tid at gå i gang, så du er 
sikker på at leve op til lovgivningen, når den træder i kraft. DS Certifi cering er bemyndiget organ i henhold til byggevaredirektivet, og vi 
fører dig kompetent og effektivt gennem hele processen. Book et uforpligtende møde nu på 72 24 59 00.

www.dscert.dk/staal

DS Certifi cering er leverandør af certifi ceringer, godkendelser, screeninger, andre former for audit og kurser til danske virksomheder nationalt og internationalt.
Vi har over 25 års erfaring med at styrke vores kunders konkurrenceevne og skabe merværdi.
Vores innovative behovs- og løsningsorienterede produkter baserer sig på danske og internationale standarder og best practice.

20598_DS_svejser_210x148,5_.indd   1 07/06/11   13.21

Nødvendigt med  
fleksible robotsystemer 
For at forblive konkurrencedygtig og 
for at dæmme op for produktionen i 
lande med lave produktionsomkost-
ninger, vil de europæiske producenter 
blive tvunget til at inkorporere fleksi-
bilitet i de automatiserede processer. 
Tilpassede produktionssystemer vil 
sikre kort produktions- og leveringstid 
til lavest mulige omkostninger. 
Afgørende er det imidlertid, at man 
forud for en investering i fleksible 
celler får organiseret de enkelte pro-
duktionsenheder med ilægnings- og 
bufferpladser, samt at man får fixtur/
emne-transport til og fra robotten 
bygget op i et logistisk flow. Sker dette 
ikke, vil man ikke kunne udnytte den 
fleksible celle optimalt. 
Når dette flow så er organiseret på 
logisk og hensigtsmæssig vis, vil man 
til gengæld kunne høste fordelene ved 
en fleksibel produktion. En produktion, 
som direkte imødekommer de ordrer, 

Ubemandet produktion - Stor ABB håndteringsrobot tager emnet fra ind bane og ilægger 
emne(r) i en traditionel robotsvejse applikation, for derefter at udtage det svejste emne og 
lægge det på ud banen.
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– Vi sikrer din kvalitet

INSPEKTION • PRØVNING • SVEJSETEKNOLOGI • CERTIFICERING
C&P Inspection A/S • Reskavej 6 • 4220 Korsør • tlf. 7026 0901 • www.cpi.nu

 Vi ses på

6.-9. sept. ‘11

der kommer ind, og som dermed 
åbner for kort produktions- og leve-
ringstid sammen med muligheden for 
lagerreduktion. 
Introduktionen af fleksible systemer 
baner med andre ord vejen for at 

opnå højere produktionstal for relativt 
begrænsede ekstra omkostninger, lige 
som produktionsomkostningerne pr 
enhed bliver lavere, hvilket igen fører 
til en forbedret konkurrencedygtighed.
Til sidegevinsterne hører blandt andet, 

at arbejdsforhold kan forbedres, 
operatøren kan frigøres fra svejse-
området, og man vil i nogle tilfælde 
kunne køre med begrænset eller ingen 
bemanding.



8	

Svejsning

Af Kim Hardam Christensen, 
FORCE Technology

Brugen af tidens kommercielt tilgæn-
gelige visionbaserede systemer er 
fortsat meget begrænset. Der er dog 
undtagelser, da visse stærkt automati-
serede brancher – herunder automo-
bilbranchen – faktisk anvender vision i 
stor stil. Eksempelvis bliver der i disse 
brancher anvendt en del traditionelle 
lasersensorer til opgaver som fugesøg-
ning, fugefølgning, og inspektion af 
svejsekvalitet.

Lasersensorer
De første laser sensorer så dagens lys 
i forbindelse med svejsning i begyn-
delsen af 1980’erne. Siden da er tek-
nologien forbedret og sensorerne gjort 
mere robuste over for det hårde miljø, 
de opererer i. Den grundlæggende 
teknologi bag disse traditionelle 
lasersensorer er forholdsvis simpel: En 
laserkilde udstyret med passende op-
tik udsender en lysstråle, som reflekte-
res på svejseemnet og opfanges af et 
kamera, der er placeret i en passende 
vinkel i forhold til laser lyskilden. Her-
ved får man fastlagt afstanden mellem 
sensor og emne med forholdsvis stor 
nøjagtighed. Almindeligvis anvender 
sensorerne i dag en optik, der gør, 
at laser lyskilden bliver projiceret som 
en linje (længde typisk 5-60 mm) 
vinkelret på den fuge eller svejsning, 
man ønsker opmålt. Langs denne linje 
måles afstanden mellem sensor og 
svejseemne således, at der opmåles 
et tværsnitsprofil af en svejsefuge eller 
eventuelt en færdig svejsning.
Den primære anvendelse af disse 
sensorer er fugefølgning, hvor den 
faktiske fugegeometri bliver skannet 
og brugt til at positionere svejseud-
styret korrekt i forhold til svejsefugen. 
Den opsamlede viden om den faktiske 
fugegeometri kan man i visse tilfælde 
også benytte til en kontinuerlig juste-
ring af svejseparametre.

Svejsning af vindmølletårne
Visse brancher er allerede stærkt 
automatiserede, mens andre områ-
der fortsat er præget af stor grad af 
operatørindblanding. Et eksempel 
herpå er svejsning af vindmølletårne, 
som i dag typisk bliver udført under 
overvågning af velkvalificerede 
operatører, der ved kontinuerligt at 
justere essentielle parametre (f.eks. 
svejsestrøm, hastighed og position af 
svejsetråde i forhold til svejsefugen) 
sikrer, at den ønskede svejsekvalitet 
opnås.

Da det er åbenlyst, at automatisering 
her vil kunne øge produktiviteten en 
del, har vi udviklet et system, der 
mindsker operatørens indblanding un-
der svejsning. Dette system er baseret 
på de ovenfor beskrevne traditionelle 
lasersensorer, som monitorerer svejse-
fugens placering og geometri, mens 
der svejses. Baseret på denne viden 
sikrer systemet samtidig korrekt posi-
tionering af svejsetrådene med hen-
syn til højde og sideværts placering 
i forhold til fugen. Ved rundsømme 
sikres endvidere korrekt positionering 

Visionbaseret 
svejseautomatisering
Gennem de seneste årtier er der udviklet en række visionbaserede systemer til anvendelse i forbin-
delse med svejsning. Imidlertid må det konstateres, at den brede anerkendelse og industrielle brug 
af denne teknologi ved netop svejsning fortsat mangler.

Laser sensor fra Meta Vision Systems Ltd.



Maxx® svejsegasser
300 bar - lille fl aske, stort indhold

Lille fl aske
stort indhold
300 bar

Maxx® gasfl asken

Maxx® - det sikre valg
Maxx® gasfl asken er 23% let-
tere end en traditionel skul-
der  høj fl aske, samtidig med at 
den er kortere og mere stabil. 
Nemmere og mere sikker 
håndtering gør Maxx® til det 
sikre valg inden for svejse-
gasser.

• 300 bar tryk
• Mindre
• Lettere
• Sikrere at håndtere
• Nemmere at bruge
• Integreret ventil
• Ca. samme indhold
 som traditionel fl aske
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Se forskellen!

Yara Praxair A/S
Røde Banke 120
7000 Fredericia
Tlf. 7620 8800
www.yarapraxair.com
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Maxx® fl aske

300 BAR

Standard fl aske

200 BAR

6. - 9. september

Mød os på

6.  9. september
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langs svejsefugen (svejseretningen), da 
denne position er vigtig for at opnå en 
korrekt indbrænding. Endelig er det 
muligt at få systemet til at forudsige og 
styre svejseparametre som f.eks. svej-
sestrøm og hastighed, så man opnår 
gode svejsninger - selv når fugegeo-
metrien varierer under svejsningen.

Dette er bare ét eksempel på et om-
råde, hvor der historisk ikke har været 
fokus på automatisering af svejsepro-
cesserne. Man har hidtil åbenbart 
været tilfreds med de processer, man 
har haft til rådighed. Spørgsmålet er 
bare, om man i fremtiden kan holde 
fast i den type produktion i løntunge 
lande - heriblandt Danmark – hvis 
man ikke effektiviserer fremadrettet.

Andre systemer
I årenes løb er der også udviklet 
andre systemer. Eksempelvis er der 
udviklet visionbaserede systemer til 
kvalitetskontrol af svejsninger. Disse 
systemer bliver også stadig mere 
avancerede. I dag findes der f.eks. 

Lasersensorer fra FORCE Technology 
anvendt ved automatiseret pulversvejsning  
af vindmølletårne.

Svejsning

Typisk produktionslinje i forbindelse med svejsning af vindmølletårne. En operatør 
overvåger, at svejseprocessen forløber som den skal.



V. Løwener A/S
Postboks 1330 • Smedeland 2 • 2600 Glostrup 
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg
Tlf. +45 86 982 288 • Fax +45 86 981 952

Spændende aktiviteter hos 
Løwener på HI 11 stand D 3110

Svejsning • Skæring • Savning • Valsning • Udsugning • Løft

Vi glæder os til at se dig på HI 6. - 9. september 2011

Blandt de mange andre muligheder kan du f.eks. se:

• Demo af Fronius manuel CMT svejsning 
• Demo af Hypertherm manuel plasmaskæring
• Hurtig savning af rør m.m. med Kaltenbach rundsav
• Opvalsning af specielemner og rør med Stölting valse
• Let betjent styring med Messer Global Control

Test dine svejseevner med Fronius Virtuel Svejsning

systemer, som kan trænes til at iden-
tificere svejsefejl som porer, revner 
etc. ud fra traditionelle billeder af en 
svejsnings overflade.
Termofølsomme kameraer og systemer 
med højhastighedskamera er andre 
interessante – men foreløbig knap så 
industrielt anvendelige – visionbase-
rede løsninger, der aktuelt arbejdes 
med rundt om i verden i forbindelse 
med svejsning. Dette arbejde har dog 
i høj grad fortsat karakter af forskning 
og udvikling. Men systemer, som inde-
holder disse teknologier er selvfølgelig 
meget interessante for opnåelse af 
større indsigt i de særdeles komplekse 
svejseprocessers karakter, ligesom 
de også kan indgå som et element i 
fremtidige automatiseringsløsninger.
Før eller siden finder disse teknologier 
nok industriel anvendelse i sensorsy-
stemer, der er beregnet til svejseauto-
matisering. Men set i lyset af lasersen-
sorernes indtil videre relativt beskedne 
udbredelse her omkring 30 år efter 
de første industrielle svejserelaterede 
lasersensorer så dagens lys, så har 
dette dog nok lange udsigter.

Svejsepositionens betydning for svejsnin-
gens indtrængning.
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Norsk Sveiseteknikk AS
Tel: +47 99 27 80 00

E-mail: nst@nst.no
Se www.nst.no for repræsentanter i Danmark

Repræsentant i Danmark
Ring Bæk Welding aps: 2068 4915

baekagentur@get2net.dk

Norsk Sveiseteknikk AS, Tel +47 32 78 85 99 
Mer informasjon på www.nst.no

Nittetsu sømløs
rørtråd

Perfect welding
   by NST

Keramisk
backing

INOX høylegert
tilsettprogram 

Af underdirektør 
Jani Lykke Methmann,  
DS Håndværk & Industri 

Maskin- og metalbranchen har hidtil 
ikke haft særlig stor bevågenhed. 
Og når der så har været fokus på 
branchen, har det oftest været udtrykt 
negativt. Eksempelvis: ”Maskin- og 

metalbranchen har ingen fremtid i 
Danmark”. ”Produktion hører ikke til 
i Danmark, fordi andre kan gøre det 
bedre og billigere”. ”Arbejdspladser 
fosser ud af landet til lande med 
meget lavere lønniveauer”. ”Vi er ikke 
produktive eller innovative nok”. 

Realiteten er heldigvis langt mere nu-
anceret end disse overskrifter. Maskin- 
og metalbranchen overlever på trods 
af disse forudsigelser, og tendensen i 
øjeblikket er meget positiv.

Vi ligger i top på verdensplan med 
hensyn til lønniveau. Men alligevel har 
vi en maskin- og metalbranche. Det 
har vi, fordi virksomhederne har været 

dygtige til at udnytte den globale mar-
kedsplads. Det har medført, at selv 
helt små virksomheder har etableret 
sig i udlandet og handler på kryds og 
tværs med såvel nationale som inter-
nationale virksomheder. Virksomheder 
i maskin- og metalbranchen skal hele 
tiden forholde sig til deres strategiske 
og konkurrencemæssige position på 
det globale marked, som hele tiden er 
i udvikling. 

Vi har i maskin- og metalbranchen op-
levet en stigning i antallet af konkurser 
gennem krisen, men ikke på et niveau, 
der er større end de øvrige brancher. 
Maskin- og metalbranchens andel af 
den samlede produktion har været 
stabil de seneste år.
 
Ifølge OECD ligger Danmark anden-
sidst hvad angår potentiel vækst og 
sidst hvad angår vækst i produktivitet. 
Det er bestemt nogle signaler, som 
også maskin- og metalbranchen skal 
være opmærksomme på. Specielt 
vækst i produktivitet er afgørende for 
konkurrenceevnen og dermed for hele 
berettigelsen af branchen i Danmark. 
Her har maskin- og metalbranchen en 
udfordring på lige fod med alle andre 
produktive brancher i landet. 

Metalbranchen i bevægelse
For mere end et år siden tog en række 
store og små virksomheder samt 
tilhørende aktører et fælles initiativ for 
at styrke metalbranchen i Danmark. 
Udgangspunktet for initiativet var 
bekymring for, om vi i Danmark kunne 
fastholde vores kompetence indenfor 

Maskin- og metalbranchen 
er langt bedre end sit rygte
Maskin- og metalbranchen er nødvendig og langt bedre end 
sit rygte. Nødvendig fordi den i meget høj grad bidrager til 
velfærdssamfundet via eksport og skatteindbetalinger. Bedre 
end sit rygte fordi denne branche i virkeligheden er kendetegnet 
ved nytænkning, dygtighed, og faglig kompetence, som netop 
berettiger danske industri-arbejdspladser. 



TÆND  |  TRYK  |  SVEJS

NEDTÆLLINGEN ER BEGYNDT
Der er hektisk aktivitet i Migatronics kontrolcenter. Pulsen stiger, stemningen er intens og euforisk. De sidste innovative detaljer er 
forlængst på plads, alligevel finpudses og checkes teknikken om og om igen... og igen.
Migatronic er klar til lift-off. Besøg os på basen, stand 3220/Hal D på HI 2011.  
Der venter dig en ekstrem performance med banebrydende svejseteknologi.
10 - 9 - 8 ... velkommen til fremtiden.

Migatronic fyrer den af 
på HI 2011

www.migatronic.dk

6. - 
9. se

ptember 2
011

Stand 3220 / H
al D

maskin- metalområdet i takt med den 
stigende outsourcing til lande med 
billig arbejdskraft. Samtidig var der 
en fælles holdning til, at maskin- og 
metalbranchen gennem innovation og 
ny teknologi kunne styrkes yderligere 
konkurrencemæssigt. Initiativet blev 
offentliggjort på en konference på 
Grundfos i november 2010 og hed-
der ”Metalbranchen i bevægelse”. 
Bevægelsen har fire fokusområder – 
produktivitet, merværdi, total cost og 
politiske rammevilkår. DS Håndværk 
& Industri har været med fra starten, 
og vi har oplevet, at bevægelsen har 
medvirket til en mere positiv indstilling 
til maskin- og metalbranchen, således 
at der også gennem medierne fortæl-
les de gode historier.  

I DS Håndværk & Industri oplever 
vi opsvinget meget tydeligt. Hos 
virksomhederne er der nu fokus på 
ansættelser frem for afskedigelser. Der 
er meget positive signaler om øget 
omsætning. Ydermere har krisen med-

ført, at det har været nødvendigt 
at effektivisere såvel forretnings-
gange som selve produktionen, 
hvilket betyder, at mange i dag 
kan producere mere for mindre. 
Hvorved deres konkurrenceevne 
styrkes endnu mere.   
De virksomheder, som klarer sig 
rigtig godt er kendetegnet ved at:
•  bruge globaliseringen som en 

kæmpe legeplads, hvor de 
udnytter alverdens forskellige 
kompetencer og placerer sig 
strategisk i feltet, hvor deres virk-
somheder har en særlig styrke 
og gør en forskel. 

•  være innovative i alle sammenhæn-
ge, herunder give plads til at tænke 
store og skæve tanker og så bruge, 
hvad der er realistisk heraf. Bruge 
det og sætte det i system.

•  have konstant fokus på produktivitet, 
herunder hele tiden opmærksom 
på, om en produktion skal udvikles, 
outsources eller afvikles. 

Jeg er ikke i tvivl om, at maskin- og 

metalbranchen har en fremtid i Dan-
mark – endda en spændende fremtid. 
Metalbranchen er langt bedre end sit 
rygte. Jeg tror, at branchen vil opleve 
en afgørende positiv udvikling i de 
kommende år, hvis vi alle har fokus på 
at udnytte potentialerne, og hvis inte-
ressenterne omkring virksomhederne 
bakker det op. Branchen skal have 
den positive respekt, den fortjener, 
ikke mindst fordi vores velfærdssam-
fund er afhængig af branchen.

Næste aktivitet i ”Metalbranchen i bevægelse” 
er et seminar om total cost, som afholdes den 
22. september. Du kan læse mere om såvel 
bevægelsen som de konkrete aktiviteter på 

www.mbib.org.
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Svejsning

Af Joan Humble Reffs og  
Ole Nørrekær Mortensen, 
FORCE Technology

YARA’s ammoniaktanke består af 
en åben indertank og en isoleret 
ydertank, opbygget af sammensvejste 
stålplader. Der er en afstand mellem 
inder- og ydertank på ca. 1m. Dette 
rum er fyldt med mættet ammoni-
akdamp. Tanken i Porsgrunn (højde 
22m, diameter 58m) indeholder 60 
millioner liter flydende ammoniak, som 
holdes nedkølet til ca. -32°C. Ammoni-
ak ved atmosfæretryk og temperaturer 
over -33,4°C er en farveløs og æt-
sende basisk gas, som er dræbende 
for dyr og planter. 

Fra flere eksperter er der udtrykt 
bekymring for spændingskorrosion 
i svejsningerne. En Norske Veritas 

rapport fastslog i 1998, at levetiden 
antagelig var 25-30 år. En ny rapport 
har for nylig anslået levetiden til ”bety-
delig længere”. Tanken i Porsgrunn er 
fra 1976.
Ved at foretage undersøgelserne 
af svejsningerne fra rummet mellem 
inder- og ydertank, undgår man at 
tømme ammoniakbeholderen. En 
proces som ville være både dyr og 
med store risici for skadelige lækager. 
Risikoen for revnedannelse øges bety-
deligt i forbindelse med en tømning, 
dels på grund af temperaturøgningen 
fra -32°C til omgivelsestemperatur, 
dels på grund af indtrængning af 
atmosfærisk luft og fugt, hvorfor man 
nødigt vil tømme tankene.
Spændingskorrosion kan opstå, hvor 
der forekommer en uheldig kombina-
tion af trækspændinger, korroderende 
miljø, (f.eks. ammoniak og kondens/

fugtighed mv.) og materialevalg. 
Spændingskorrosion sker som en 
revnedannelse. Denne er opstået 
ved en kombination af mekanisk 
belastning og påvirkning af fugt og 
ammoniak. Fænomenet opstår, når for 
høje spændinger i tanken gør, at der 
dannes hårfine revner i materialets 
overflade. Det korroderende medie, 
som blander sig med kondensatet på 
overfladen, trækkes ind i revnerne og 
fordeler sig langs disse. Spændingen 
i konstruktionsmaterialet frigøres, og 
der opstår større revner på grund af 
spændingskorrosion.

Aggressivt miljø  
stiller store krav
De indledende inspektioner i Pors-
grunn blev udført i 2008 med FORCE 
Technology’s almindelige P-scan udstyr 
ved hjælp af. ammoniakdykkere, der 

Udvikling af automatiseret  
inspektionsværktøj  
FORCE Technology videreudvikler eksisterende teknik med henblik på at opnå en enkel og 
omkostningsreducerende metode til NDT inspektion i komplicerede processystemer.

Ammoniak lagertank ved YARA, Porsgrunn, Norge.



Mød os på hi(11) stand nr. D3130

Minarc Evo familien
Svejsekvalitet, uanset hvor arbejdet fører dig hen.
www.kemppi.com
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monterede scanneren på indertanken. 
En tung og farlig proces, da ammoni-
ak giver øjeblikkelige ætsningsskader 
ved kontakt med huden. 
Tankens ekstremt aggressive miljø 
stiller store krav til  personsikkerhed. 
Men også skannerudstyrets mod-
standsdygtighed, stabilitet og pålide-
lighed bliver udfordret. Den konstruk-
tionsmæssige opgave består dels i at 
bygge et lufttæt habitat, der fungerer 
som adgangssluse til tanken med ind-
bygget aggregat til fjernbetjent hånd-
tering og indkøring af skannerenhe-
den. Dels i at konstruere en skanner, 
som kan operere og opsamle data i 
et særdeles ekstremt miljø. Ammoniak 
er særligt aggressivt overfor kobber, 
hvilket indgår i alt elektronisk udstyr, 
især kablerne. De første inspektioner 
på Porsgrunn tanken var hårde for 
udstyret, men det fungerede.
Efter en minutiøs gennemgang af 
det komplicerede procesanlæg med 
vanskelige og begrænsede adgangs-
forhold er hele inspektionsprocedu-
ren modelleret ved hjælp af FORCE 
Technologys 3D simuleringsværktøjer. 
Med modellen kan man opstille 
scenarier for mulige forbedringer, hvor 
løsningen på den samlede proces kan 
dokumenteres.

For at løse opgaven er en række 
ingeniører og teknikere drivkraften 
i udviklingen, der foregår på tværs 
af afdelingerne. Medarbejderne er 
eksperter i mekaniske prøvningssyste-
mer og kendt for kun at anvende det 
nyeste udstyr. Det specialiserede og 
automatiserede applikationsværktøj 
skal anvendes til en stabil og pålidelig 
inspektion af svejsefuger i et vanske-
ligt tilgængeligt system i et aggressivt 
ammoniakmiljø.
Det nye udstyr er derfor udviklet 

specielt til montering af skanneren 
i ammoniakmiljøer, hvor man af 
sikkerhedsgrunde ikke kan foretage 
manuelle målinger på de svejste 
konstruktioner, og hvor der kræves en 
høj grad af nøjagtighed og repeter-
barhed. Skanneren er på baggrund 
af de første inspektioner i Porsgrunn 
optimeret med hensyn til funktionalitet 
og materialevalg for at modstå det 
aggressive miljø.

Den fjernopererede automatiserede 
skanner både letter og billiggør 
målinger af svejsefugernes tilstand. 
Den automatiserede AMS-55 ultralyd-
skanner er udstyret med 3 magnethjul 
(vedhængskraft ca. 200kg/stk) og 
er forsynet med inert skyllegas for at 
beskytte teknikken mod ammoniak-
dampe. Med to kameraer og projek-
tører kan operatøren fra det eks-
terne kontrolrum lede skanneren ind i 
tanken via en adgangssluse og rundt i 
hulrummet på indertankens udvendige 
overflade. Via optisk kommunikation 
med skanneren kan operatøren syste-
matisk opsamle inspektionsdata med 
skannerens 6 ultralydsonder. For at 
sikre en god og pålidelig datakvalitet, 
bliver tankens overflade renset for 
korrosionsprodukter med skannerens 
mekaniske børste. 
  
Med den nye teknik får man reduce-
ret kompleksiteten ved inspektionen 
markant. Dertil kommer, at den tid 
teknikere skal bruge på at opstille og 
betjene det tekniske udstyr bliver min-
dre, sammenlignet med en fuldstæn-
dig tømning og rensning af tankene. 
Anvendte Ultralyd teknikker er 
puls-ekko til detektering og TOFD 
til højdebestemmelse af eventuelle 
indikationer. Ved at kombinere de 
to teknikker opnår man en stærk og 

pålidelig inspektion. I forbindelse med 
inspektion af de næste tanke, opstår 
der endnu nogle nye udfordringer, da 
godstykkelsen er ned til 6 mm.
Der anvendes 4 puls-ekko prober sat 
op for detektering af både langsgå-
ende og tværgående fejl og Time of 
Flight Diffraktion teknik til pålidelig ka-
rakterisering og udmåling af fejlhøjde.
Traditionel puls-ekko teknik er blevet 
valgt frem for Phased Array, da det 
er en gennemprøvet teknik, og da 
ultralydproberne er relativt billige og 
nemme at erstatte. Begge inspektions-
metoder kan inkluderes i den samme 
prøvning, og data fra de forskellige 
inspektionsmetoder kan indsamles 
samtidig.

Dette resulterer i følgende: 
•  Målingerne foretages automatisk og 

ofte langt hurtigere end manuelle 
prøvninger, dvs. flere målinger på 
kortere tid. 

•  Målingerne kan ofte foretages uden 
afbrydelse af produktionen. 

•  Resultaterne er sikre, pålidelige, re-
producerbare og kan sammenlignes 
med tidligere målinger. 

•  Målingerne kan foretages på svært 
tilgængelige steder. 

•  Teknikken er meget velegnet i kriti-
ske miljøer. 

•  Fejlkilder og usikkerheder ved manu-
elle prøvninger minimeres. 

•  Gældende normer og standarder 
opfyldes med god dokumentation. 

•  Maksimal sikkerhed i kritiske kon-
struktioner. 

•  Målingerne er hurtige at forberede 
og lette at gennemføre. 

 
Alle måleresultater digitaliseres og 
gemmes for senere analyse. Resulta-
terne bliver præsenteret i 3-dimen-
sionale afbildninger ved hjælp af 
FORCE Technologys egenudviklede 
analysesoftware til P-Scan System 4. 
Derudover vil den automatiserede 
dataopsamling også give en mærkbar 
reduktion af ressourcer til at analysere 
de indkomne data. Alt i alt betyder 
det, at omkostningerne til at gennem-
føre inspektionen af svejsningerne på 
YARA’s ammoniaktanke kan holdes 
på et lavere niveau i forhold til en 
tømning af tanken. 

Den nyudviklede automatiserede AMS-55 skanner, hvis skannerfunktionalitet er komplet 
med 2 ultralydsteknologier.



Strandmøllen har i næsten 100 år fremstillet og handlet med gas til 
mange forskellige brancher og formål. Vi er 130 dygtige medarbej-
dere, der hver dag skaber værdi for vores mere end 5.000 kunder ved 
at give udstrakt service samt god og ærlig rådgivning. Det har skabt 
fordele for vores kunder – blandt andet:

300 bars flasker og batterier – 
mere gas betyder mindre produktionsspild
Flasker og batterier med 300 bar indeholder op til 100% mere gas. 
Dette giver langt færre flaske- eller batteriskift. Har du fx 10 flasker i 
produktionen, kan du spare mere end 25 arbejdstimer om måneden, 
ved at gå over til  Strandmøllens 300 bars flasker og batterier.

Stregkodesystem giver overblik
Strandmøllen har udviklet et unikt stregkodesystem – OCT. Med det har 
du hele tiden det fulde overblik over din flaskebeholdning og bevægelser.

Markedets bedste serviceaftale
Med en serviceaftale på dit centralanlæg og udstyr opnår du drift-
sikkerhed og tryghed i din gasforsyning. Samtidig reducerer du dine 
omkostninger på reparation og vedligeholdelse.

Vi vil gerne invitere dig på kaffe og en snak om, hvordan vi via vores 
erfaring også kan skabe værdi for din virksomhed. Kontakt os nu på 
telefon 701 02 107 eller mød os på stand 3020 i Hal D.

Må vi byde på en kop    
    værdifuld kaffe?

– MEGET MERE END GAS

Strandmøllen A/S • Strandvejen 895 • 2930 Klampenborg • Tlf. 701 02 107 • strandmollen.dk
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Når hi11 byder inden for i Hernings 
messe haller til september, bliver det 
med 244 hiMark nyheder.

Aflæsere, svejsemaskiner og måleap-
parater er blot et lille udsnit af de 
nyheder, som messen i Herning 6.-9. 
september har i posen til de forhå-
bentlig mange besøgende.

I 2007, da svejse- og skæreindustrien 
senest satte hinanden stævne til indu-
strimesse i Herning, var besøgstallet 
lidt over 25.000. Det var også her, 
man indførte hiMarks, hvor indsendte 
nyheder bliver bedømt af et dom-
merpanel og tildelt stjerner. De bliver 
opdelt i kategorierne produkter, 
løsninger og processer og får så - alt 
efter nyhedsgraden - en, to eller tre 
stjerner.

På den forestående messe er der totalt 
set 244 ”stjernenyheder”, hvoraf de 
12 ligger inden for svejse- og skære-
branchen, fortæller formand for mes-
sekomiteen, Steen Bergstrøm.

I lighed med MCH’s administrerende 
direktør, Georg Sørensen, er hans 
forventninger til den kommende messe 
store.

Ud over de mange nyheder vil messen 
også byde på gode muligheder for 
at networke og for at opleve pulsen 
lige nu, blandt andet med en række 
eksempler på seneste forskning og in-
novation fra de danske læreanstalter.

Af speciel interesse for svejsebran-
chen er der arrangeret en svejsecafé, 
hvor der løbende vil være lejlighed 
til at udveksle gode idéer og høre på 
skiftende faglige oplæg.

Der bliver også mulighed for at 
deltage i en konference, som DIRA 
har arrangeret. Den finder sted den 
9. september og vil sætte fokus på 
produktionen og visionerne for dansk 
industri. Der vil være oplæg af en ræk-
ke eksperter og politikere, herunder 
Helge Sander.

Desuden vil DIRA på åbningsdagen 
den 6. september løfte sløret for vinde-
ren af årets automatiseringspris.

Masser af 
stjernenyheder 
på hi11

Her et foto fra messen i Herning 2007, 
hvis besøgstal nåede lidt over de 
25.000.

Formand for messekomiteen Steen Bergstrøm og direktøren for MCH, Georg Sørensen.



Makes it happen 

•  Standard og specialfremstillet robot systemer med Panasonic svejserobotter 

•  Produktions linier med Fanuc Håndtering  
og Panasonic  svejserobotter

•  3D design af komplet celle lay-out herunder komplette svejsefixturer

•  Udvidet program med svejsetråd- og udstyr, trådfremføring og sikkerheds-produkter

•  Off-line programmering med Panasonic DTPS G2 software

•  Europæisk service og vedligeholdelse organisation

•  Mere end 1.750 svejserobotter installeret over hele Europa

•  Datterselskaber i Øst Europa, Frankring og Skandinavien,  Holland 
 

HI Expo 2011 
stand D3240 

Øg deres produktion  
med Valk Welding 

Valk Welding DK A/S 
Tel. +45 6442 1201 
Fax +45 6442 1202 

info@valkwelding.com 
www.valkwelding.com 

www.50yearsinwelding.com
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Lettere og 
hurtigere
Det synes at være mottoet for 
en lang række af de produk-
ter, der bliver præsenteret på 
forestående hi11. Således også 
i afsnittet for svejsning og 
skæring.

AH International A/S, der i dag 
har en samarbejdsaftale med Valk 
Welding, præsenterer på sin stand D 
3248 en ny generation svejserobot fra 
robotvirksomheden. Det er et karakte-
ristisk træk i udviklingen, at robotterne 
bliver stadigt lettere at betjene, så 
også små og mindre virksomheder 
vil kunne være med, siger direktør 
Svend Sommer Knudsen og henviser 
til de nye kompakte svejserobotceller 
fra Panasonic, der bliver præsenteret. 
Ved programmeringen er det eneste, 
man skal indstille, materialetype , 
tykkelse og det ønskede samlingssted. 
Så vil robotten selv foreslå hastighed, 
ampere mm. Så her vil også den min-
dre erfarne kunne betjene robotten, 
fastslår han.

Valk Weldings Marcel Dingemanse 
uddyber om robotløsningerne, der 
også bliver demonstreret på deres 
stand D 3240 - vis af vis AH Inter-
national - at det er den nye G3 Easy 
programmering, som åbner for, at 
også folk med mindre svejseteknisk 
erfaring kan programmere robotten.  
Dette foregår ved hjælp af Weld Na-
vigation software og Active Wire.

Med G3 Weld navigation kan en 
medarbejder uden videre forudsætnin-
ger let skrive et program til en svejse-

robot fra en pc og opnå den korrekte 
parameterindstilling. Samtidig bliver 
der vist en vejledning i, hvordan man 
vælger den rigtige brændervinkel og 
TCP’ens offset for at opnå den perfek-
te svejsesøm. På messen vil man som 
endnu en nyhed også demonstrere Ac-
tive Wire-processen, der vil kunne fås 
som ekstra udstyr til G3 styringen. Ved 
Active Wire-processen bliver svejsetrå-
den styret aktivt bagud, hvilket resul-
terer i, at man opnår markant mindre 
stænk, siger Marcel Dingemanse.

Til rækken af nyudviklede produkter, 
som svejsevirksomheden præsenterer 
på hi11,hører en serie af håndterings-
udstyr. Det er udstyr, der skal 

gøre det lettere for svejseren at hånd-
tere mindre arbejdsstykker.

En betjeningsvenlig Caddy® Mig C 
1601/C200i bliver også præsenteret, 
mens man på skæresiden blandt an-
det vil få demonstreret en Combirex, 

der ud over præcision også er de-
signet, så den vil kunne tilpasses 

individuelle krav.

Endvidere vil der 
ifølge ESAB 

blive præsen-
teret en nye 
duplex-stål 
LDX 2101. 

Den er ken-
detegnet ved et 

lavt nikkelindhold i 
balance med mangan 

og kvælstof, hvilket skulle sikre LDX 
2101 en høj mekanisk styrke og korro-
sionsbestandighed. Dertil kommer god 
svejsbarhed og svejselighed, høj mod-
standsdygtighed over for spændings-
korrosion, god slagstyrke og sejhed.  
Produktet udviklet med henblik på at 
matche også nye ståltyper, lige som 
det kan anvendes i forbindelse med 
tyndere materiale, der tilsigter vægtre-
duktion, oplyser ESAB.

Den røde tråd på ESAB’s stand D 3120 er ligeledes løsninger, der 
er udviklet med sigte på at gøre arbejdet lettere for svejseren
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svejsehuset@svejsehuset.dk 
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Familien har pakket det mobile Svejsehus og de kulørte 
lamper ned - og slår pløkkerne i på matrikel 3180, HAL D 
mellem d. 6. – 9. september, og vi byder alle gamle som 
nye kunder velkommen.

Du vil, som til et hvert andet gæstebud, selvfølgelig også blive 
trakteret efter bedste evne under dit besøg hos familien Svejsehuset 
- hvordan må du komme og prøve at se!

Følgende personer er der:

Tirsdag d. 6. sep.: Oversælger Lars Jakobsen, Sydjyske supersælger Jimmy Andersen, Midtjyske 
   supersælger Erik Bjørn, Nordjyske supersælger Johnny Jacobsen, 
   Ordremodtagelsessagkyndige Sonny Nielsen

Onsdag d. 7. sep.: Oversælger Lars Jakobsen, Sydjyske supersælger Jimmy Andersen, Midtjyske 
   supersælger Erik Bjørn, Nordjyske supersælger Johnny Jacobsen, 
   AGA/DISK mester John Løffgreen

Torsdag d. 8. sep.: Oversælger Lars Jakobsen, Sydjyske supersælger Jimmy Andersen, Midtjyske 
   supersælger Erik Bjørn, Ordremodtagelsessagkyndige Sonny Nielsen, 
   Førsterangs servicetekniker Henrik Vahle

Fredag d. 9. sep.: Oversælger Lars Jakobsen, Sydjyske supersælger Jimmy Andersen, Midtjyske   
   supersælger Erik Bjørn, Førsterangs servicetekniker Lars Rasmussen, 
   Varemodtagelse og lagerkyndige Per Andersen

Dette er et udsnit af hvad vi vil vise til jer:

Migatronic A/S, Translas Bv, Thermacut, OxyTurbo, Koike, GenSet SpA, 
Selco srl, Axmek, Satore srl, Müller Opladen, Lincoln, 3M/Speedglas, 
Jankus-Ja, Weltron eller NST  - der kan laves en aftale med os på forhånd, 
så skal vi nok reservere en tid til dig.

Vi håber at se rigtig mange af jer, da der jo ikke er noget ved det hele 
- uden venner!

Bedste hilsner
Familien Svejsehuset

Kom og besøg SVEJSEHUSET A/S

på stand D3180 Mød os på stand D3180
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På Kemppis stand D 3130 vil en af 
de nyheder, de besøgende kan få 
demonstreret være de nyudviklede 
systemer DataStore 2 og DataGun. 
Det er nyskabelser, der har revolutio-
neret håndteringen af såvel maskine 
som software, siger direktør Steen 
Bergstrøm. 

DataStore 2 er den første Web-portal 
på det hjemlige marked, som åbner 
for tilkøb af en lang række program-
mer, processer og funktioner, lige som 
man vil kunne erhverve et kalibrerings-
certifikat på svejsemaskinen. Dermed 
kan man som bruger selv ”designe” 
præcis den svejsemaskine, man har 
behov for uden uønskede fastindlagte 
programmer og funktioner. Der er tale 

om et Web-baseret onlinesystem, som 
giver et hurtigt overblik over de tilgæn-
gelige svejseprogrammer og proces-
ser, der passer til svejsemaskinen. 
Og så kræver det ikke specielle EDB 
kundskaber at overføre de ønskede 
programmer til svejsemaskinen, siger 
Steen Bergstrøm. 

AGA lancerer på sin stand D 3150 en 
ny type gasflaske, GENIE®, der på 

forhånd er udvalgt blandt en af 
messens 3 ”stjernede” nyheder. 
Det er en flaske, hvis kompakte 
størrelse i kombination med nyt 
genanvendeligt materiale er 
gjort markant lettere end den 
traditionelle gasflaske af stål. 
Med et tryk på 300 bar opnår 
man endvidere større gasvolu-
men i den enkelte gasflaske. I 
tillæg til dette bliver GENIE® 
leveret med et digitalt display 
og en indholdsvisning, som 
konstant viser det aktuelle ind-

hold i flasken, lige som 
svejseren vil kunne 
indlæse sit flow 
og efterfølgende 
se, hvor lang tids 
svejsning, der er 
tilbage i flasken. 

Nyudviklet 
fejlsøger
Tre stjerner og en verdensnyhed. Det 
er dommernes bedømmelse af en 
nyudviklet ultralyd fejlsøger, Olympus 
Omniscan MX-II, som bliver præsente-
ret på virksomhedens stand M 9412. 
Ved hjælp af forskellige prober sender 
fejlsøgeren ultralyd ind i emnet. Er 
der en fejl i dette, bliver det opfanget 
på skærmen, hvorefter operatøren 
kan kassere emnet, så der ikke opstår 
skader. Omniscan MX-II kan desuden 
anvende Phased Array prober, der er 
en bred vifte ultralyd, som tydeliggør 
fejl og øger hastigheden af inspek-
tionen. Produktet tager ikke mindst 
sigte på producenter af vindmøller og 
firmaer, der servicerer disse. 

Produktet har modtaget den finske pris 
”Quality Innovation of the Year”.

Nye letvægtsflasker

Brugeren designer 
selv sin maskine



Svejseudstyr til professionelle

Vi ved hvad du 
tænker på ...

VÆRNEMIDLER

GASVÆRKTØJ

GASARTER

MASKINER

SLIDDELE

SKÆRING

BRANDSLUKNINGSU
DSTYR

SLIBEMATERIALER

SVEJSETILSATS

Komplet leverandør til professionelle: 

Tænk en gang !
 
Eller rettere sagt – vores produkter skal du jo helst ikke tænke på. 

I den daglige produktion skal det bare glide. Du skal kunne 
koncentere dig om opgaven og alle materialer og midler skal 
være til stede og klar til brug.

Med KIG Servicekoncept holder vi styr på dit lager af gasser og 
midler. Som komplet leverandør til professionelle producenter 
ved vi, hvad du taler om – og vi ved, hvad der skal til. 

Kort sagt – vi er en komplet leverandør til professionelle.

Det rigtige produkt til den rigtige pris og til den rigtige tid.

Nordager 19 · 6000 Kolding
Tlf. 75507577 · WWW.kig-as.dk

BR
·3
11
94

Stand D3394

31194 A4 annonce Svejsning.indd   1 15/08/11   13.35



24	

Svejsning

På stand D 3230 vil FORCE Techno-
logy præsentere et udstyr, der er ud-
viklet til automatiseret pulversvejsning, 
(OPAU Optimal Automatisering). Med 
udgangspunkt i dele af et vindmøl-
letårn vil man give praktiske demon-
strationer på messen. Efterfølgende vil 
man udføre en ligeledes automatiseret 
NDT inspektion af pulversvejsningen 
med FUWI, (Fast Ultrasonic Welding 
Inspection,Red.).

OPAU, som det vises på hi11, tager 
sigte på automatiseret pulversvejsning 
af vindmølletårne, og er af messens 
dommerpanel tildelt tre stjerner, da 
man med systemet også får svejse-
automatisering til at omfatte pulver-
svejsning. Til begrundelserne hører 

desuden, at man med OPAU opnår 
en ensartet svejsekvalitet – og dermed 
færre efterfølgende reparationer, 
hvilket er i tråd med tidens krav om 
højest mulig effektivitet i produktionen. 
Desuden er det til gavn for virksomhe-
dens konkurrenceevne, at der kun skal 
én operatør til for at overvåge flere 
arbejdsstationer. De to dele, der ind-
går i OPAU systemet er på den ene 
side laserbaserede optiske sensorer til 
ensartet svejsning og korrekt placering 
af svejsetråden i fugen. På den anden 

en automatisk beregning af svejse-
parametrene ved hjælp af neurale 
netværk. Sensorerne ser udformningen 
af svejsefugen, der er foran svejsetrå-
den, hvorefter den beregner hvor og 
hvordan, der skal svejses i fugen, når 
tråden når dertil.

Ligeledes på stand D 3230 vil inte-
resserede kunne høre nærmere om 
EUROCODE 3 og 9, der blandt andet 
fastlægger krav til svejsning og NDT 
af stål og konstruktioner i aluminium 
i henhold til Bygningsreglementet 
2008. Her er der som bekendt opstil-
let nye krav til producenterne i forbin-
delse med udførelse af svejsearbejde. 
På standen kan man få mere at vide 
om de krav til dokumentation, materia-
ler, kvalitetsstyring af svejsearbejder 
og kvalifikation af svejseprocedurer /
svejsepersonale og inspektion, som 
EUROCODE serien stiller.

Svejseeksperter 
giver ”live” 
demonstrationer
Det brugervenlige er også pejlemær-
ker for Migatronic, som vil være at 
finde på stand D3220.  Virksomheden 
vil under hi messen blandt andet 
køre live demonstrationer med PI 350 
Plasma, der svejser alt fra tyndplade 
til 8 mm sort stål og 10 mm rustfast, 
og med Sigma Galaxy, der er udstyret 
med intelligent lysbuekontrol og gas-
kontrol. Begge er det svejsemaskiner, 
der beregnet til såvel manuelle som 
automatiserede anvendelser.

Automatiseret 
svejsning og prøvning

Automatiseret pulversvejsning af vindmølletårne med OPAU.

Slibning af 
wolframelektroder er 
vores spidskompetence

Inelco Grinders A/S
Tlf. 96 50 62 33 
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ideal-line fremstiller anlæg til overfla-
debehandling. Produkterne omfatter 
komplette systemer til påføring og 
genvinding af pulvermaling, anlæg til 
affedtning, fosfatering og chromate-
ring af metaller samt ovne til tørring 
og hærdning af maling.
Virksomheden er til stadighed 
opmærksom på at skabe et godt og 
sikkert arbejdsmiljø. ”Da en stor del af 
vores produktionsprocesser omfatter 
svejsning, er det et område, som er 
oplagt at kigge nærmere på”, siger 
Ideal-lines produktchef Svend Erik 
Larsen. ”Vi kom i den sammenhæng i 
dialog med Yara Praxair, der med de-
res nye Maxx gasflasker kunne tilbyde 
os en attraktiv løsning – specielt med 
hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed.
Det er 30 liter gasflasker, som er mere 
end 60 cm lavere og 24 kg lettere 
end standard 50 l gasflasker. Og da 
trykket i Maxx flaskerne er 300 bar 
i stedet for de 200 bar, der gælder 
for standard gasflasker, er der næsten 
samme mængde gas i flaskerne. Der-
for er det en god løsning for os. Vi har 
ikke længere samme udfordring ved 
at skulle løfte de tunge 50 l gasflasker 
op på svejseværkerne. Sikkerheden er 
også forbedret, fordi tyngdepunktet 
på svejsemaskinerne med flasker er 
blevet noget lavere, hvilket igen bety-
der, at de ikke vælter så let som med 
de store flasker. At der også er både 
tid og penge at spare gør det jo ikke 
mindre attraktivt, tilføjer Svend Erik 
Larsen. ”Gasflaskernes hurtigkobling 
overflødiggør brugen af værktøj, når 
vi skal skifte dem. Besparelsen ligger 

i, at vi ikke længere har udgifter til 
udskiftning af indholdsmanometre til 
gasflasker, der er gået i stykker, for de 
er indbygget og beskyttet af det inte-
grerede håndtag. Desuden kan man 

sætte et fast flow på flaskerne, så vi 
undgår, at den enkelte smed ikke selv 
regulerer op for mængden af gas og 
bruger mere, end der er behov for”.

Oplev verdensnyheden Omniscan MX II 
på HI messen - stand 9412 i hal M.

Avanceret ultralydsfejlsøger, der giver 
hurtig og detaljeret inspektion af bl.a. 
indeslutninger i støbegods og analyse 
af svejsesøm ved hjælp af den nyeste 
Phased Array teknologi.

Tempovej 48-50 • 2750 Ballerup • tlf 44 73 48 00
industri@olympus.dk • www.olympus.dk

Der er lagt op til en inspirerende rejse 
gennem det danske robotmiljø lige fra 
videninstitutionernes seneste forskning 
til DIRA virksomhedernes kommercielle 
produkter, når man besøger det nye in-
novative fællesområde på hi11, lover 
udstillerne. Standen vil være bygget 
op med resultater fra universiteternes 
seneste forskning på området i midten, 
og med præsentationer af produkter 
fra robotvirksomhederne udenom.
Repræsenteret på universitetsområdet i 
midten er konsortiet bag RoboCluster: 
Aalborg Universitet, Danmarks Tekni-

ske Universitet, Syddansk Universitet, 
Designskolen Kolding, Teknologisk 
Instituts Center for Robotteknologi og 
Dansk Robotnetværk. 
Blandt andet vil Aalborg Universitet 
udstille projektet ROBOCUT, hvis 
vision er en ny, revolutionerende 
laserskæringsteknik. Kernen i ROBO-
CUT-teknologien er et skærehoved, 
der er konstrueret som et avanceret 
optisk system med et specialdesignet 
kunstigt hologram, som omdanner en 
højkvalitets laserstråle til det ønskede 
strålemønster.

Et andet 
eksempel fra 
universitets-
siden er DTU’s 
robotløsning 
Guidebot til 
fleksibel intern logistik i virksomheden. 
Guidebot består af en mobil robot og 
et antal vogne, som automatisk kan 
flytte sig rundt mellem forskellige om-
råder i virksomheden. Systemets fleksi-
bilitet opnås ved at lade det navigere 
ved hjælp af sensorer, eksempelvis 
laserscannere og RGD-D kameraer.

Guidebot fra DTU. 

Bidrager til øget sikkerhed og trivsel

RoboCluster og DIRA på en fælles stand (G5722)
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Af Henrik Bang, 
Kirsten Grønning Sørensen 
og Anne Marie Thommesen, 
FORCE Technology 

Alle, der arbejder med stål, kender 
begrebet ”slaggeindeslutninger”. Slag-
ger er absolut uønskede i bærende 
stålkonstruktioner. En væsentlig grund 
til dette er, at de kan medvirke til, at 
stålet har ringe slagsejhed, lige som 
det kan føre til lagdeling og udriv-
ningsbrud i forbindelse med svejsning. 
Langvarig udvikling af stålfremstil-
lingsmetoder og kontrolmetoder i 
Japan, Europa og USA har medført, 
at slaggeindeslutninger og ringe 

slagsejhedsegenskaber ikke behøver 
være et problem i moderne stål. Dette 
kan illustreres med en sammenligning 
mellem det stål, der blev brugt i skibet 
Titanic og et moderne skibspladestål 
(jfr. Reference 1). Stålet i Titanic havde 
en slagsejhed på 4 joule ved den 
aktuelle havvandstemperatur. Og re-
sultatet efter mødet med kæmpeisbjer-
get var en over 100 m lang flænge, 8 
m under havoverfladen. Det vides ikke 
præcist, om det var nittesamlingerne, 
der blev flået i stykker, eller om det 
var pladematerialet, der villigt rev-
nede under den dynamiske påvirkning 
ved mødet med isbjerget. Dog ved 
man, at den lange flænge kortsluttede 

de vandtætte skodder med det fryg-
telige resultat, at skibet sank. Havde 
det været bygget af moderne stål, ville 
der måske højst være slået en bule i 
blikspanden. 

Til trods for at der rundt omkring i 
hele verden produceres ganske godt 
stål, har den øgede globalisering af 
stålfremstilling, som vi oplever det, 
medvirket til, at risikoen for at få stålle-
verancer med ringe slagsejhedsegen-
skaber, store mængder af slaggeinde-
slutninger og forøget tilbøjelighed til 
lagdeling og udrivningsbrud bestemt 
ikke må undervurderes.

Førhen behøvede man ikke at speci-
ficere et lagdelingsfrit stål eller stål 
med en given slagsejhedsstyrke, idet 
dette fulgte gratis med, når stålet blev 
leveret fra anerkendte stålfremstillere. 
Dette er bestemt ikke tilfældet i dag. 
De stålværker, der til daglig leverer 
kvalitetsstål, har et velholdt produkti-
onsapparat og styr på alle procespa-
rametrene. De har dermed lettere 
ved opnå en ensartet god kvalitet, 
også når der produceres til mindre 
krævende specifikationer. Hos andre 
stålværker, hvor der måske ikke satses 
på at producere højkvalitetsstål efter 
de strengeste specifikationer, må der 

Sammenligning af slagsejhedsegenskaber hos gammelt “urent” stål og moderne 
skibspladestål.

Slaggeindeslutninger i stål

Den øgede globalisering af stålfremstilling har medført større variation i kvaliteten af det leverede 
stål, hvorfor risikoen for at få leveret stål med ringe slagsejhedsegenskaber, store mængder 
slaggeindeslutninger eller forøget tilbøjelighed til lagdeling og udrivningsbrud absolut ikke bør 
undervurderes. 
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enten skrottes dele af produktionen, 
hvis der opstår uregelmæssigheder 
under fremstillingen, eller den mindre 
heldige del af produktionen må 
allokeres til formål, hvor der stilles 
mildere specifikationskrav. Stilles der 
for en given specifikation kun krav om 
de almindelige mekaniske egenskaber 
som flydespænding, brudspænding 
og brudforlængelse samt til den 
kemiske sammensætning, kan stål 
med udpræget lagdelingstendens og 
ringe slagsejhedsstyrke på tværs af 
valseretning og godstykkelse godt 
slippe med i produktionen. Der kan 
derfor være store forskelle indenfor 
samme og sammenlignelige stålleve-
rancer. Det er således ikke nok at teste 
et tilfældigt stykke stål fra grossistens 
lager og lade dette repræsentere hele 
den pågældende leverance.

Det er derimod nødvendigt at teste 
et tilstrækkeligt stort antal emner til, 
at man ved hjælp af statistik kan veri-
ficere en tilpas lille spredning på de 
nødvendige egenskaber, hvad enten 
det nu er slagsejhedsegenskaber eller 
bestandighed mod lagdeling og udriv-
ningsbrud. Til særligt krævende appli-
kationer, som eksempelvis sur service 
inden for olie- gasindustrien, kan det 
være nødvendigt at teste hvert enkelt 
stålemne. Den besparelse, der opnås 
ved ikke at anvende en streng specifi-
kation, kan således hurtigt sættes over 
styr på grund af kassation af materia-
ler. Omvendt er der intet forgjort i at 
indkøbe stål uden lagdelingsgaranti 
eller uden garanterede slagsejheds-
egenskaber, hvis der i anvendelsen 
ikke er brug for disse egenskaber. 
Når og hvis der måtte forekomme 
områder, hvor der er behov for disse 
egenskaber, må disse opnås ved 
hjælp af korrekt design eller ved lokalt 
at sortere sig ud af problemerne.
 
Hvad er slaggeindeslutninger 
egentlig og hvor stammer de 
fra? 
Det er umuligt at fremstille stål uden 
en vis mængde slagger i det færdige 
produkt. Slagger kan stamme fra den 
silikatholdige smelte, der dannes ved 
reaktion mellem malm, metal, metal-
lets urenheder og tilsatte flusmidler 
som kalk, dolomit, flusspat og kvarts, 
eller fra det varmefaste keramiske 
materiale, som selve smelteovnen 
eller støbeskeen måtte være foret 

med. Afhængig af 
slitage og drifts-
forhold er det ikke 
usædvanligt, at 
partikler eller dele 
af foret bliver revet 
med af smelten i 
forbindelse med 
udstøbning og da 
især, hvis det ikke 
regelmæssigt bliver 
efterset og udskif-
tet. Disse slagger 
bliver under ét 
kaldt for exogene 
(udefrakommende) 
indeslutninger. De 
er ofte af anseelig 
størrelse, hvorfor 
de også kaldes 
makroindeslutnin-
ger. Denne type 
indeslutninger er 
typisk hårdere 
og mere sprøde 
end stålet. Derfor 
lader de sig ikke 
deformere under 
den efterfølgende 
valseproces, som 
stålmaterialet ud-
sættes for i forbin-
delse med formgivning til det færdige 
produkt, men knuses og genfindes 
som kæder af skarpkantede partikler, 
såkaldte ”slagge striber” eller i særlig 
grelle tilfælde, ”sandårer”. Generelt 
set har makroindeslutningerne kun 
lokal styrkemæssig betydning, og de 
har ikke generel betydning, med-
mindre de forekommer i meget store 
mængder. De kan dog være generen-
de for ultralydkontrol af svejsninger, 
hvis de ligger tæt ved svejsningen. 
Dette kan resultere i, at de udløser UT 
signaler for egentlige svejsefejl, eller 
de kan ved deres tilstedeværelse risi-
kere at komme til at dække over andre 
svejserelaterede fejl, der så forbliver 
uafslørede.

Slagger kan også stamme fra selve 
fremstillingsprocessen af stål. De op-
står typisk i forbindelse med afiltning 
af selve stålsmelten inden den endelig 
udstøbning - eksempelvis i kokiller 
eller som kontinueret strengstøbning. 
Disse slagger kaldes endogene (inde-
frakommende) indeslutninger. 
De er som regel ret små og vanske-
lige at se, selv i et mikroskop. De 

består af komplekse oxider, sulfider, 
og carbo-nitrider. Desuden består de 
af ilt, svovl, kulstof, kvælstof af jern, 
mangan, silicium, aluminium, titan, 
niobium og andre materialer, der kan 
være i stålet. De kaldes også mikro-
indeslutninger og inddeles normalt i 
følgende fire typer: Sulfider (type A), 
Aluminater (Type B), Silikater (type C) 
og runde oxider (type D). 

Størkningsbetingede makrosejringer i 
materialet kan også føre til uhensigts-
mæssige ansamlinger af mikroinde-
slutninger. Sådanne sejringer kendes 
både fra kokillestøbt stål og fra 
strengstøbt stål. De samme sejringer 
kan i princippet også findes i streng-
støbning, blot er de her trukket meget 
langt, da der er tale om en ”uendelig 
lang kokillestøbning”. I tilgift hermed 
kommer også en udpræget tendens til 
centerlinjesejringer i strengstøbt stål. 
Her kan der være ophobning af mikro-
indeslutninger samt en mikrostruktur, 
der er meget følsom for hydrogenrev-
nedannelse. 
Mikroindeslutningerne kan direkte 
påvirke stålets mikrostruktur og 

Illustrationen viser sejringsmønstret for en kokillestøbning. 

Centerlinjesejring i pipeline stål. 
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brugsegenskaber, specielt slagsejhed-
segenskaber og styrkeegenskaberne i 
tykkelsesretningen. Derudover gælder, 
at mange af indeslutningerne er min-
dre plastiske end stålet ved normale 
valse- og smedetemperaturer. Da de 
fra starten kan være runde, bliver 
de kun lettere cigarformede under 
valsningen. I termomekanisk behand-
let stål derimod sker valsningen ved så 
lave temperaturer, at stålet er mindre 
plastisk end indeslutningerne. Dette 
resulterer i tynde pandekageformede 
indeslutninger, der villigt fører til 
indvendige revner, hvis der introduce-
res hydrogen i stålet under drift som 
f.eks. i sur service i olie gas industrien. 
Forekommer mikroindeslutningerne i 
klynger i forbindelse med makrosejrin-
ger, opstår der let tendens til lagde-
lingsfejl i godset.

Sammenfattende kan det konkluderes, 
at mange af de slaggeindeslutninger, 
der findes i stål, kan være skadelige. 
Det forholder sig dog således, at 1 
kg stål, svarende til en terning på ca. 
5x5x5 cm, indeholder et sted mellem 
109 og 1012 ikke-metalliske partikler, 
der tilsammen kan udgøre mellem 
0,1 og 1 % af volumenet. For højkva-
litetsstål fremstillet med henblik på at 
opnå så rent et stål som muligt, ligger 
volumen procenten helt nede på 0,01 
til 0,02 %. Antallet af partikler er dog 
stadigvæk astronomisk. Altafgørende 

for om stålet er godt eller dårligt er 
størrelsen og fordelingen af disse 
partikler. Og det er muligheden for at 
bestemme dette, vi i denne artikel har 
valgt at have fokus på. 

Når man bestiller stålmaterialer i hen-
hold til EN 10025, ”Varmvalsede pro-
dukter af konstruktionsstål”, er der krav 
til stålets kemiske sammensætning. Alt 
afhængig af materialekvaliteten ligger 
det maksimalt tilladelige indhold af 
svovl på mellem 0,020 % og 0,045 %, 
hvilket burde give en vis sikkerhed for 
en lille mængde mangansulfider i stål-
materialet. Et lavt svovlindhold er dog 
ingen garanti for, at der ikke forekom-
mer skadelige mængder af mangan-
sulfider i et givent stålmateriale. 

EN 10025 beskriver ikke, hvor store 
mængder slagger, der er tilladt i 
de enkelte stålkvaliteter, og slagge-
bestemmelse er ikke indeholdt i EN 
10025. Der findes dog en ASTM norm 
ASTM E 45-87 “Standard Practice for 
Determining the Inclusion Content of 
Steel” der beskriver, hvorledes mæng-
den, typen og fordelingen af slagger 
i et stålmateriale bestemmes. Meto-
den baserer sig på en metallografisk 
undersøgelse og forudsætter derfor, 
at der er en vis mængde materiale til 
rådighed. Arbejdet med at optælle, 
typebestemme og kvantificere mulige 
slagger er meget tidskrævende. Det er 
derfor en særdeles fordyrende faktor. 
Af samme grund er denne norm ikke 
særlig hyppigt anvendt. Opfylder 
et materiale derimod de mekaniske 
egenskaber og den kemiske sam-
mensætning, som er foreskrevet i en 
aktuel norm, indeholder materialet 
sandsynligvis ikke skadelige mængder 
slagger. Her er det vigtigt at huske, 
at der er en betydelig anisotropi 
i egenskaberne i afhængighed af 
belastningsretningen. 

Bliver et materiale belastet i tykkel-
sesretningen, kan der med stor fordel 
udføres trækprøvning i denne retning 
for at sikre, at de mekaniske egenska-
ber er gode (Z-stål). Yderligere kan 
der specificeres lagdelingskontrol ved 
hjælp af ultralyd. EN 10025 åbner 
for, at man kan specificere en sådan 
lagdelingskontrol, hvis det måtte være 
relevant. 
Som tidligere nævnt ser vi ofte 
tilfælde, hvor stålet bliver hjemkøbt 
via grossist. Ofte slår køberen sig 
da også til tåls med, at materialerne 
sædvanligvis har rimelige slagsej-

Brudflader fra slagsejhedsprøver. Prøve 1 og 3 er 100 % sprøde, mens prøve 2 er 100 % 
sej ved prøvetemperaturen på 0 °C. 

Slaggestriber i stål bestående af nedknust makro-indeslutning.

Målestok = 0,01mm uætset

Målestok = 1 mm  uætset
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hedsegenskaber, også hvor det ikke 
er specificeret, at stålet skal have 
garanterede slagsejhedsegenskaber. 
Der kan være rigtig mange penge at 
spare ved indkøb af sådanne stål med 
forventet efterbevilling af brugbare 
slagsejhedsegenskaber. Det kan dog 
også blive en meget dyr fornøjelse. Jfr. 
følgende figur, der viser slagsejheds-
prøvernes udseende for 3 plader fra 
samme leverance. Efter montering af 
pladerne opstod der pludselig revne-
dannelser uden nogen påviselig ydre 
påvirkning. Kontrol af materialet viste, 
at den kemiske sammensætning var i 
orden, ligesom også trækprøvning vi-
ste, at flydespænding, brudspænding 
og brudforlængelse var helt i over-
ensstemmelse med specifikationen. 
Slagsejhedsværdierne derimod var 
under 5 joule for to af materialerne, 
mens det tredje sneg sig op over 40 J 
ved 0 °C. Metallografiske undersøgel-
ser viste, at nogle af pladerne havde 
været udsat for forkert varmebehand-
ling, hvilket havde resulteret i sprød-
hedsdannelse på grund af udskillelse 
af jernkarbider på korngrænserne og 
i kornene.

Et andet eksempel på underspecifice-
ring findes inden for sværindustriens 
brug af flanger i forskellige og ofte 
meget store dimensioner – med op til 
en diameter på 4–5m. Fremstilling af 
sådanne store flanger kræver et stort 
forbrug af energi og mandetimer. Så-
danne flanger bliver derfor i stigende 
grad fremstillet i Østen, hvor de ener-
gimæssige omkostninger og udgifter 
til timelønninger er forsvindende små 
sammenlignet med Europas. Stigende 
efterspørgsel medfører større udbud 
og dermed forøget konkurrence på 
prisen. I Østen er der sjældent penge 

at spare på timeløn, men derimod kan 
fortjenesten forøges ved at minimere 
indkøbsprisen på råmaterialer. Som 
råmaterialer til sådanne flanger bliver 
der enten anvendt firkantede slabs 
eller kokiller, der ved hjælp af varm-
valsning bliver formet i den aktuelle 
ringform uden svejsning.  

Af en kokille kan der f.eks. skæres 15 
– 20 skiver. Efter den midterste del er 
fjernet og materialet er varmet op til 
cirka 1200 °C, kan man ved hjælp af 
valsning forme kokillematerialet til en 
flange med den ønskede diameter. De 

Mikrostruktur udvisende massive jernkarbidudskillelser.
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færdige flanger bliver efterfølgende 
normaliseret ved hjælp af en varmebe-
handling for at etablere en homogen 
og finkornet mikrostruktur med gode 
mekaniske egenskaber. Efter den 
afsluttende varmebehandling kan den 
valsede flange forarbejdes til den en-
delige produktform. Valseprocessen, 
og den efterfølgende varmebehand-
ling har ingen indflydelse på mæng-
den af slagger i udgangsmaterialet, 
men kan alt afhængigt af slaggetypen 
have indflydelse på slaggens form. 

Det valsede flangemateriale er at 
betragte som værende anisotropt. 
Heri ligger, at de mekaniske egen-
skaber ikke er ens i alle retninger. 
Dette medfører, at det i designfasen 
er vigtigt at overveje, i hvilken retning 
en flange måtte blive belastet. Mulige 
slaggeindeslutninger vil være orien-
teret på langs i materialet, hvilket 
vil medføre forringede mekaniske 
egenskaber i tykkelsesretningen (X) 
og i bredderetningen (Z) som det er 
vist på figuren øverst. Egenskaberne 
i tværgående retning (Y), som er på 
”tværs” af mulige slagger, vil ikke 
være påvirket af slagger orienteret på 
langs i materialet. 

Hvad enten flangerne bliver benyt-
tet direkte som weld-on flange ved 
tilsvejsning af svøb/rør, eller de bliver 
bearbejdet til weld-neck flanger, vil de 
efterfølgende være udsat for belast-
ninger i tykkelsesretningen (X). Dette 
medfører, at mulige indeslutninger 
kan have signifikant betydning for 
flangens styrke i netop tykkelsesretnin-
gen. Orienteringen og størrelsen af de 
mulige mikroindeslutninger bevirker, at 
disse ikke kan detekteres ved tradi-
tionel ultralyd. Betydningen af dette 
er,  at lagdelingskontrol af et flange-

materiale netop ingen garanti giver 
for egenskaberne i tykkelsesretningen. 
Flangematerialet kan sagtens være 
fyldt med mikroindeslutninger og have 
meget dårlige mekaniske egenskaber 
i tykkelsesretningen, uden at dette kan 
detekteres med ultralyd overhovedet. 

Ønsker man vished om egenskaberne 
i tykkelsesretningen, er det nødvendigt 
at specificere og udføre en trækprøve 
i tykkelsesretningen (X) i henhold til ek-
sempelvis EN 10164, ”Stålprodukter 
med forbedrede deformationsegen-
skaber vinkelret på produktoverfladen 
(Z-stål) – Tekniske leveringsbetingel-
ser”. En sådan prøvning af flange-
materialet er dog ikke tilstrækkelig. 
Der kan stadig være mangansulfider 
i materialet, også selvom en prøv-
ning af materialet i denne retning er 
gennemført med et tilfredsstillende 
resultat. Der kan således fortsat være 
mangansulfider i materialet i et sådan 
omfang, at slagsejhedsegenskaberne 
ikke lever op til de minimumskrav der 
er stillet i eksempelvis 
EN 10025 ”Varm-
valsede produkter af 
konstruktionsstål”. 

Tabellen til højre 
viser eksempler på 
slagsejhedsvær-
dier fra et S355NL 
materiale med 
typiske udskillelser 
af mangansulfider. 
Svovlindholdet i det 
undersøgte materiale 
var 0,023 %, hvilket 
er under den tillade-
lige maximumværdi 
på 0,025% angivet 
i EN 10025 ”Varm-
valsede produkter af 

konstruktionsstål”. Bemærk de gode 
værdier i tværgående retning og de 
ringe resultater i længde- og tykkelses-
retningen. 

For at sikre sig mod mangansulfidslag-
ger i skadeligt omfang er det således 
for os at se absolut nødvendigt, at der 
bliver udført destruktiv prøvning af 
stålmaterialet. Fremstilles der eksem-
pelvis valsede flanger, er det imidler-
tid ikke umiddelbart muligt at udtage 
prøveemner på traditionel vis. Skal 
der skæres prøver ud af en sådan val-
set flange, vil dette medføre, at denne 
ikke kan anvendes, hvilket vil fordyre 
prisen pr. flange.

Set fra en anden vinkel, kan konse-
kvensen af de dårlige mekaniske 
egenskaber være katastrofale. Derfor 
bør alternative prøveudtagningsme-
toder, som eksempelvis boreprøver, 
tages op til overvejelse. Under alle 
omstændigheder er det vigtigt at få 
materialet testet i den retning, hvor 
belastningen skønnes størst og mest 
kritisk for konstruktionen.

Slaggeindeslutninger i stålmaterialer 
kan have enorm betydning for materi-
alets mekaniske egenskaber. Hvorvidt 
der måtte være slaggeindeslutninger 
i et materiale, hvordan dette kan 
detekteres, og hvilken betydning dette 
måtte have for en aktuel konstruktion, 
kan være vanskeligt at bedømme. 
Ofte støder vi på stål, som er indkøbt 
uden lagdelingskontrol, da der her 
kan spares ganske mange penge. 
Her er det dog nødvendigt at huske 

Temperatur [°C]. Orientering Resultater [J] 

- 50 X-retning top 6 

- 50 X-retning center 13 

- 50 X-retning bund 14 

- 50 Y-retning top 109 

- 50 Y-retning center 184 

- 50 Y-retning bund 162 

- 50 Z-retning top 21 

- 50 Z-retning center 17 

- 50 Z-retning bund 20 

Resultater af slagsejhedsprøvning af S355 NL med 
mangansulfider.  

Oversigt over de tre forskellige retninger i en varmvalset flange.
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på, at det er nødvendigt at bruge en 
del penge på lokal ultralydkontrol i 
forbindelse med svejsninger, hvor der 
kan optræde belastninger på tværs af 
materialet, som for eksempel ved fast-
svejsning af knæ, konsoller, afstivnin-
ger m.m. ved hjælp af kantsømme.

Hvad kan detekteres med ikke 
destruktive prøvningsmetoder 
(ultralyd)? 
Ultralyd benyttes ofte i NDT prøvning 
til at teste et materiale for indvendige 
fejl. Ultralyd defineres som lyd, der 
har en frekvens over det hørbare 
område, dvs. over 20 kHz. Inden for 
NDT arbejdes typisk med lyd i områ-
det 100kHz til 15 MHz. Den anvendte 
frekvens afhænger af, hvor langt lyden 
skal bevæge sig, hvor porøst og svært 
gennemtrængeligt materialet er, samt 
hvor små defekter, der ønskes detekte-
ret. Arbejdes der med et tykt mate-
riale, eller et materiale, der er svært 
gennemtrængeligt, vælges meget 
lave frekvenser. Er der derimod tale 
om at finde små defekter i et tyndere 
materiale, vælges høje frekvenser. Til 
at teste et materiale for defekter benyt-
ter man ofte ultralyd med impuls-ekko 
metoden, hvor en ultralydtransducer 
(et lydhoved) sender en kort puls af 
ultralyd ind i et materiale. Er der fejl 
i materialet, vil en del af lydeffekten 
blive reflekteret fra fejlen og bevæge 
sig tilbage igennem materialet, hvor 
den vil blive opfanget igen af lydhove-
det og give et signal på ultralydudsty-
rets skærm. Jfr. følgende illustration. 

Størrelsen af de fejl, der kan findes 
ved denne metode, afhænger af, hvor 
høj en frekvens, man anvender. Som 
grundregel kan der findes fejl, der er 
mindre end den halve bølgelængde 
af lyden. Det betyder, at selv om 
man anvender en høj frekvens, f.eks. 
10 MHz, er det ikke muligt at detek-
tere fejl, der er mindre end 0,3 mm. 
Dette gælder, uanset der er tale om 
traditionelle ultralydhoveder eller mere 
avancerede phased array prober, 
hvor lydens vinkel ind i materialet kan 
ændres. At detektere fejl i størrelses-
niveauet på omkring 0,3 mm kræver 
endvidere stor omhyggelighed fra 
ultralydoperatøren. 
Foretages en decideret lagdelingskon-
trol af f.eks. et støbt emne, benytter 
man sædvanligvis en standard, EN 
12680 ”Støbning -Ultralydundersø-

gelse”, der angiver tilladelige fejlstør-
relser samt hvor mange fejl, der må 
være inden for et defineret område. 
Det er dog sådan, at man - selv 
efter de strengeste acceptkrav - kun 
registrerer et fejlekko, hvis UT signalet 
svarer til en fejl, der er større end 3 
mm i diameter. Igen er det ikke nok, 
at fejlen har en diameter på mindst 3 
mm, da den traditionelle UT er baseret 
på refleksioner, som gør det nødven-
digt, at fejlen er orienteret således, 
at der bliver reflekteret lyd tilbage til 
lydhovedet. Derfor vil det kun være 
områder med mange meget store tæt-
liggende mangansulfider, der vil blive 
identificeret ved en lagdelingstest. 

En alternativ metode er Time of flight 
diffraction (TOFD), hvor der ses på dif-
fraktioner i stedet for refleksioner fra 
fejl i materialet. Diffraktioner fremkom-
mer fra en punktformet fejl, som f.eks. 
en slaggeindeslutning eller fra spidsen 
af en revne. Muligheden for at detek-
tere slaggeindeslutninger af mangans-
ulfider med TOFD, afhænger ikke så 

meget af størrelse eller orientering 
af mangansulfiderne, men derimod 
mere af de akustiske egenskaber i 
mangansulfiderne. 

TOFD er et godt værktøj til at teste 
f.eks. svejsninger for defekter. Meto-
den har dog sine begrænsninger. Der 
forekommer således en død zone i de 
første 5 mm under overfladen, hvor 
eventuelle fejlsignaler kan være svære 
at identificere. En anden begrænsning 
er, at der undersøges et forholdsvist 
lille volumen, hvilket betyder, at hvis et 
stort emne skal testes, kræves mange 
forskellige TOFD opstillinger, der foku-
serer i forskellig dybde. 

 
Reference 1:  
RMS Titanic: A Metallurgical Problem 
(H.P. Leighly, Jr., University of Missouri-
Rolla; B.L. Bramfitt and S.J. Lawrence, 
Bethlehem Steel Corporation).

Princippet i TOFD. Billedet til højre viser en typisk TOFD præsentation af et emne med 
slaggeindeslutninger. 
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Udgivelser:  Udkommer: Deadline: 
 
Temaer: 
 

 
Nr.1 
 

26. februar 28. januar Valg af stål. 

 
Nr. 2 
 

26. april 28. marts 
Tendenser inden for 
svejseteknologi. 

 
Nr. 3 
 

14. juni 19. maj Styring af svejsearbejde. 

Nr. 4 26. august 1. august 
Automatisering – 
Mekanisering. 
Oplæg til HI messen. 

Nr. 5 24. oktober 26. september 

Svejsning i 
vindmølleindustrien. 
Reportage fra HI 
messen.   

 
Nr. 6 
 

15. december 18. november NDT  

 

6. – 9. september: 
hi11 i Herning. 
 
Mød DSL og NDT Foreningen 
på stand D3200
Vi glæder os til at møde fagfæller, 
medlemmer af foreningerne og andre 
svejse- NDT interesserede på hi11.

25. november: 
Julebanko.

Bemærk, at turen til Airbus og YXLON i Hamburg midlertidigt er sat på stand by. 
Er der en ny udvikling i forbindelse med dette arrangement, vil der ifølge NDT 
Foreningens formand, Torben Lund, blive informeret nærmere på hjemmesiden: 
www.dslsvejs.dk

Det sker:

Ifølge tal fra DIRA blev der i 2010 
implementeret 270 nye industrirobotter 
i Danmark, hvilket er en stigning på 
12 pct. i forhold til året før. Videre 
viser tallene fra DIRA, at der sidste 
år totalt set var 5.133 industrirobotter 
i drift herhjemme, hvilket er en 
stigning på 6 pct. i forhold til 2009. 
Tallene bygger på de indberetninger, 
der er kommet fra dansk baserede 
industrivirksomheder, robotproducenter 
og robotudviklere.

Ser vi på den aktuelle situation – og 
lidt fremad – synes det internationale 
markedet for industrirobotter fortsat at 
være i en fornuftig gænge. Det fastslår 

IFR, (The International Federation of 
Robotics), der udsender kvartalsvise 
statistikker for udviklingen på området.

Året indtil nu har været rimeligt 
lovende, siger direktøren for IFR, Åke 
Lindquist. Ud fra de tilbagemeldinger, 
vi har fået, er der her i Europa en 
del igangværende projekter eller 
projekter i støbeskeen. Det gælder 
bilindustrien, og i det gælder den 
metalforarbejdende industri generelt. 

Den stærkeste vækst inden for 
industrirobotter synes imidlertid især 
at ligge i Sydøstasien, Indien og 
Brasilien. Vi kan konstatere, at en 
del aktuelle projekter er afledt af 
strammere miljø lovgivning, hvilket 
bidrager til, at nye produktionslinjer 
bliver bygget op eller, at eksisterende 
bliver fornyet. Og så er der 
generelt at sige om udviklingen, at 
industrirobotterne bliver stadigt mere 
fleksible og lette at betjene, tilføjer Åke 
Lindquist.

Udviklingen på markedet for industrirobotter

Antallet af industri robotter i 
Danmark har nu rundet 5.000.

Fra vores stand på hi 2007,  
der her er bemandet med Stig Rubæk.
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Svejsning

På hi messens åbning, tirsdag 
den 6. september 2011, holder 
Steen Bergstrøm afskedsre-
ception. Det sker på Kemppis 
stand, D 3130 kl. 15.

Steen Bergstrøm glæder sig til at hilse 
på kolleger, venner og forretningsfor-
bindelser i den anledning.

Karrieren begyndte i 1976 med en 
ansættelse i AGA. I 1988 tog Steen 
Bergstrøm springet og etablerede 
Kemppi Danmark. At være en ildsjæl 
og brænde for at fortælle om virksom-
hedens produkter og de nye teknologi-
ske landevindinger fra Kemppi OY har 
været et af hans kendetegn gennem 
alle årene. 

”Det har været 
spændende at være 
med i den ganske 
forrygende udvik-
ling, svejseteknolo-
gien har undergået 
gennem de seneste 
årtier,” siger han.

Den nyvundne fri-
hed som pensionist 
er dog også særde-
les velkommen. ”Jeg 
ser frem til at nyde 
mit otium med langt mere tid til børne-
børn, golf, fuglestudier og ferierejser 
med familien. Når det er sagt, bliver 
den faglige interesse for branchen 
dog ikke helt skrinlagt,” lover Steen 
Bergstrøm. ”Jeg vil fortsætte som fag-

lig repræsentant i DSL, og som hidtil 
være aktiv spiller i hi messeudvalget, 
og så i øvrigt på anden vis fortsat 
følge med i udviklingen inden for 
svejsning”.

Steen Bergstrøm holder afskedsreception

DVS udstilling og kongres 2011

Steen Bergstrøm ser frem til at få endnu mere tid til at nyde sine 
børnebørn, når han til september i år går på pension.

Messe Essen, der er arrangør af ver-
dens førende svejse- og skæremesse, 
er gået sammen med DVS, (Den Tyske 
Svejseforening) om at tilrettelægge 
DVS Expo. Det er et nyt tiltag, som har 
adresse til alle i den internationale 
svejse og skærebranche. Udstillingen 
bliver holdt i Congress Center Ham-
burg i dagene 27. – 29. september 
2011, hvilket sker parallelt med den 
årlige DVS kongres.
DVS Expo i Hamborg byder på 126 

udstillende virksomheder. Ifølge arran-
gørerne er der lagt op til en spænden-
de udstilling, hvor eksperter fra hele 
verden vil kunne hente inspiration og 
ny viden om de seneste udviklinger og 
tendenser inden for skæring og svejs-
ning. Og så er der lagt op til frugtbar 
udveksling af viden og erfaringer 
med kolleger og fagfæller i branchen, 
lyder det.
Inden for rammerne af DVS Kongres-
sen vil der være seks nationale og 

internationale specialist konferencer - 
herunder den årlige tyske svejsekonfe-
rence og ITSC – International Thermal 
Spray Conference & Exposition.
Arrangørerne gør videre opmærksom 
på, at der under DVS Expo i Hamburg 
bliver afviklet en konkurrence (”Young 
Welders”), hvor man vil kåre de 
bedste unge svejsere. Interesserede vil 
kunne hente det samlede program for 
kongres og udstilling på  
www.dvs-expo.de
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STRENGTH THROUGH COOPERATION

Caddy® - din intelligente samarbejdspartner!

ESABs nye Caddy® Mig C160i/C200 svejsemaskiner 
er ikke bare kraftfulde, de er også intelligente, hvilket 
hjælper dig med at leverer høj svejsekvalitet.  
Med Caddy® Mig C160i/C200 er du sikret:

• Fantastiske svejseegenskaber 
• Total bevægelsesfrihed
• Enkel at betjene 
• Tidsbesparende i form af intelligente funktioner 
• Bredt anvendelsesområde 

A/S ESAB, Telefon 36 30 01 11, mail : esab@esab.dk . www.esab.dk


