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Svejsning

Reparation og vedligehold
Reparation og vedligehold er efter 
alt at dømme kommet for at blive. 
Det kan være, det ikke længere kan 

svare sig at sende sit fjernsyn eller sin 
opvaskemaskine til reparation. Men 
med dyre anlægsaktiver inden for 
energi, transport og produktion er det 
en anden sag.

Man kan til gengæld hurtigt tabe 
penge på bevidstløst at reparere ska-

der, man ikke har 
erkendt årsagen 
til. Grundlæg-
gende skyldes 
enhver skade én 
af tre faktorer:

Fejl i design.
Der kan være tale 
om en fejlagtig 
konstruktion i 
forhold til belast-
ningerne i dimensioneringsgrundlaget, 
eller også er dimensioneringsgrund-
laget i sig selv utilstrækkeligt. Det kan 
eksempelvis ske, at udformningen ikke 
er egnet til at modstå en udmattelses-
belastning, designeren ikke har for-
stået til bunds. Her kan man reparere 
igen og igen. Men det vil aldrig blive 
bedre, hvis ikke man ændrer designet.

LEDER

Steen Ussing, 
FORCE Technology

Indhold: 

2  Leder / Steen Ussing

6  Svejseteknikken gør 
forskellen for særlig holdbar 
Inconel-belægning.

10  Forlænget levetid på 
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på Fyn.
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Svejsning

Komplet sikkerhedssystem til Svejsere

Vi introducerer den seneste svejseskærm i Speedglas 9100 

serien - komfortabel svejsebeskyttelse til arbejde i meget kræv-

ende arbejdsmiljøer. 

3M™ Speedglas™ 9100 MP (Multi-Protection) - svejseskærm 

kombineret med sikkerhedshjelm og turbodrevet åndedræts-

værn samt mulighed for montering af Peltor™ høreværn.

Se www.speedglas.dk for yderligere oplysninger.

©
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Svejsning

Utilstrækkelig udførelse.
Typisk mangelfuld geometrisk svejse-
kvalitet. Skades- og havarianalyser 
afslører således ofte uacceptable 
bindingsfejl og revner, som er blevet 
overset ved den oprindelige fabrikati-
onskontrol. Hvis en for dårlig svejse-
kvalitet vitterligt er det eneste problem 
i forbindelse med revner, utætheder 
og brud, kan man forvente, at en 
veludført svejsereparation vil være den 
endegyldige løsning. 

Et andet eksempel på utilstrækkelig 
udførelse kan være rustfrie anlæg, der 
udsættes for pittingkorrosion på grund 
af utilstrækkelig beskyttelse mod oxi-
dering fra svejsning eller kontaminerin-
ger af jern fra svejsesprøjt eller gnister 
fra vinkelslibere.

Overbelastning. 
Konstruktionen blev belastet ud over 
det, den var beregnet til. Kollisioner, 
eksplosioner og lignende pludselige 
hændelser indgår ofte ikke i design-
grundlaget. Deformationer og brud 
kan oftest svejserepareres, i hvert fald 
hvis der er tale om almindelige svejste 

konstruktioner. Selv hvis der er tale om 
emner, som ikke oprindeligt var op-
svejste – eksempelvis støbte dele – kan 
man ofte slippe godt af sted med en 
svejsereparation, forudsat passende 
omtanke. 

Reparation og vedligehold kan selvføl-
gelig også blot handle om at ud-
bedre eller forebygge almindeligt slid. 
Opbygning af slidlag på maskindele, 
entreprenørmateriel og procesudstyr 
kan måske med fordel udføres med et 
anderledes materiale end det, som nu 
er slidskadet. Et naturligt første skridt 
kan være at forstå slidbelastningens 
art. Er der tale om smerglende slid 
fra slibende partikler, kontakt mellem 
metaller, korrosion, osv., eller endda 
en kombination af eksempelvis slid og 
korrosion? Herefter vil det stå mere 
klart, hvilke midler man kan tage i 
brug – hvad materialevalg angår og i 
samme åndedrag typisk også proces-
valg, eksempelvis påsvejsning, termisk 
sprøjtning eller fusing. 

Når reparation og vedligehold kan 
være udfordrende på både den 

materialemæssige og procesmæs-
sige side, og man nogen gange er 
tvunget ud på kanten af det mulige, 
betyder det blot, at det er hér, det kan 
være fagligt sjovt og udfordrende for 
svejsefolk.

Af Steen Ussing, 
FORCE Technology



Strandmøllen har i næsten 100 år fremstillet og handlet med 
gas til mange forskellige brancher og formål. Vi er 130 dygtige 
medarbejdere, 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 Strandmøl-
lens 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 flaske-
beholdning og bevægelser.

Markedets bedste serviceaftale
Med en serviceaftale på dit centralanlæg og udstyr opnår du 
driftsikkerhed og tryghed i din gasforsyning. Samtidig redu-
cerer 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.

Må vi byde på en kop 
værdifuld kaffe?

– MEGET MERE END GAS

Vi har stærke referencer indenfor alle vores 5 forretningsområder:
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Svejsning

Af Finn S. Svensen, Service 
Director, Babcock & Wilcox 
Vølund A/S

Svejseren står bukket ind over de to 
brændere. Koncentrationen lyser ud af 
ham, selvom ansigtet er skjult af svej-
sehjelmen. Det samlede sikkerheds-
udstyr får arbejdet i liften til at ligne 
et sceneri fra Star Wars. Hjelm, visir, 
halskrave, dragt, handsker og to pi-
stolhåndtag. Lyssværdene er imidlertid 
ikke til de store lærreder, men til minu-
tiøs CMT-svejsning af Inconel 
625 på meterhøje rørpaneler 
i produktionen på Babcock 
& Wilcox Vølund i Esbjerg. 
Rørpanelerne produceres til 
kedler i affaldsforbrændings-
anlæg.

Kold svejsning giver 
lavt jernindhold
Svejsningen er halvautoma-
tisk. Svejsepistolerne er altså 
koblet til en styring, mens 
svejseren hele tiden korrige-

rer pålægningen i 15 millimeter baner 
fra top til bund. Hastigheden på ope-
rationen er 32 centimeter i minuttet. 
Mens liften igen bevæger sig ned fra 
toppen af rørpanelet, har svejsekoor-
dinator Michael Sørensen, IWS, haft 
lejlighed til at hente to eksempler på 
svejsning af rørene. Det ene viser en 
tidligere teknik med svejsning i to lag, 
mens det andet viser den nuværende 
CMT-svejsning i ét lag, som er unik for 
Babcock & Wilcox Vølund. Kort fortalt 
betyder CMT (Cold Metal Transfer), 

at opsmeltningen af jern fra rørene 
er minimal i Inconel-belægningen. 
Det skyldes, at CMT foregår med 
koldsvejsning, der opstår, fordi tråden 
trækkes tilbage fra materialet, idet 
den rammer overfladen.

Michael Sørensen måler på et øjeblik 
med en PMI-måler indholdet i belæg-
ningen på de to svejseprøver. Udover 
cirka 60 procent nikkel og 20 procent 
krom viser prøven med den tidligere 
teknik et Fe-indhold på små seks 

procent, mens indholdet i den 
CMT-svejste prøve viser et 
Fe-indhold på 2,61 procent. 
Jernindholdet holder sig 
dermed under de tre procent, 
som Babcock & Wilcox Vøl-
und nu sigter efter i sine CMT-
svejste Inconel-belægninger.  
Indtil videre er den garante-
rede grænse maksimalt seks 
procent jernindhold. I praksis 
er jernindholdet dog i snit 
under tre procent, som denne 
prøve viser.

Svejseteknikken gør forskellen for 
særligt holdbar Inconel-belægning

Svejser i lift arbejder med 
pålægning af Inconel.

Inconel med CMT-svejsning giver lavt jernindhold og en særligt slidstærk belægning, der kan mod-
stå den stærkt korrosive røggas i affaldsforbrændingsanlæg. Mulighederne for at bruge teknikken 
andre steder, hvor der er problemer med korrosion, er derfor mange.
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Bestil dine forbrugsvarer online på NDTShop.dk

Svejsemålelære Hårdhedsmåling Ultralyd Visuel

Lagtykkelsesmåling Tykkelsesmåling UV-Lamper Penetrant/Magnetprøvning

www.NDTShop.dk    • www.DanskNDT.dk

x2    x4    x6

Inconel-svejsning hos  
Babcock & Wilcox Vølund
Pålægning af Inconel foregår enten 
med spiralsvejsning af enkeltrør eller 
med CMT-svejsning af rørpaneler til 
kedler. Alle virksomhedens kedelvæg-
ge bliver i dag svejst med CMT.

Spiralsvejsning MAG 
med puls, proces 135:
Til enkeltrør, der for eksempel skal 
bruges til udfletning på rørpaneler. 
Rørene svejses med 360-graders 
MAG-svejsning i en maskine, der er 
udviklet af Babcock & Wilcox Vølund 
til at tage otte rør ad gangen. Maski-
nen kræver to svejsere, der er certifice-
ret til at betjene maskinen (EN 1418). 
Maskinen er den eneste af sin slags i 
verden.

CMT-svejsning af rørpaneler:
Rørpaneler til kedelvægge svejses med 
CMT-svejsning. Rørpanelerne bliver 
spændt fast og fikseres med kantsøms-
svejsning og forsynes med slanger til 
vandkøling. Rørpanelerne bliver svejst 
med Inconel i CMT-racks. Efterfølgen-
de bliver panelerne gået efter og repa-
reret med TIG-svejsning, og eventuelle 
krybespændinger bliver rettet ud i en 
kantpresser.

Lysbuen dannes, og tilsatsmate-
rialet føres til smeltebadet.

Når tilsatsmaterialet dyppes i 
smeltebadet, slukker lysbuen. 
Svejsestrømmen sænkes.

Tilbagetræning af tråden 
støtter dråbeafsættelsen under 
kortslutningen. Kortslutnings-
strømmen holdes lav.

Trådens retning vender, og 
processen starter forfra.
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Svejsning

Lysglimtene i loftshøjde er igen blevet 
til svejsning i øjenhøjde. Liften er 
nede. Fremover kommer turen til at 
tage kortere tid. 

”Vi arbejder med en proces, der 
vil øge hastigheden med cirka 30 
procent,” fortæller Michael Sørensen 
om det nærmest forestående mål. På 
længere sigt vil Babcock & Wilcox 
Vølund udvikle svejsningen videre til 
dobbeltrådsteknik med to lysbuer, som 
kan minimere jernindholdet og øge 
svejsehastigheden yderligere. 
Samtidig arbejder virksomheden på 
at lægge Inconel endnu mere præcist 
på emnerne. Inconel er nemlig rigtig 
dyrt – primært på grund af det høje 
nikkelindhold.  Og der går 23 kilo 
Inconel pr. kvadratmeter.

Løsninger til svært segment
Alligevel betaler det sig for kunder-
nes anlægsøkonomi at få Inconel på 
de udsatte dele af kedelvæggene. 
Det forklarer Jef Poulsgaard Hansen, 
Department Manager i  Aftermarket 
Services under mere rolige forhold på 
kontoret i administrationsbygningen.

”Inconel erstatter murværk som beskyt-
telse af rørene og har en lang levetid 
på mindst 10 år. Samtidig er det tyde-
ligt at se, hvor man skal sætte ind med 
vedligehold. Ved murværk er slid ofte 
skjult, hvilket vanskeliggør vedligehold 
af kedlen.”

Siden Babcock & Wilcox Vølunds 
første forsøg med Inconel i 1999 har 
teknologien da også vist sig at give ef-
fektiv beskyttelse mod korrosion, som 
er en stor udfordring i affaldsforbræn-
dingsanlæggene.

”Det mangeartede 
brændsel i affalds-
forbrændingsanlæg 
betyder, at man kan 
finde stort set hele det 
periodiske system i 
røggassen. Det giver 
meget aggressive salte i 
røggassen, som konden-
serer på panelvæggen 
og fremkalder et stærkt 
korrosivt miljø. Det er 
den udfordring, som vi 
skal hjælpe vores kun-
der med at løse. Derfor 
skal vi selvfølgelig også 
være helt fremme i 

skoene med vores teknologi til løsning 
af problemerne,” siger Jef Poulsgaard 
Hansen.

Løser også korrosion i andre 
sektorer
Inconel-belægningens særlige 
modstandskraft betyder desuden, at 
Babcock & Wilcox Vølund hele tiden 
opdager nye anvendelsesmulighe-
der for Inconel-belægningen. Senest 
har Babcock & Wilcox Vølund f.eks. 
hjulpet Inbicon på en ethanolfabrik i 
Kalundborg i forbindelse med, at de 
havde problemer med erosion/kor-
rosion i en multicyklon til syreholdig 
væske fra en halmreaktor.

 ”Inconel-belægning af beholderen ser 
ud til at have løst problemerne,” siger 
Jef Poulsgaard Hansen, som tilføjer, 

at virksomheden nu arbejder nu på 
at udvide anvendelsesområdet for 
Inconel, for eksempel inden for olie- 
og gassektoren.

Cold Metal Transfer – CMT
CMT er en kortbue MIG/MAG-proces, 
som blandt andet kan anvendes til lod-
ret faldende svejsning uden puls. Det 
kan også forklares som en avanceret 
kortbuesvejsning, hvor trådens frem- 
og tilbagetrækning giver en koldere 
svejsning. Svejsningens vedhæftning 
er meget stærk. 
CMT åbner for, at man kan svejse In-
conel på i ét lag med lav opsmeltning 
af grundmaterialet. Det giver et mere 
ensartet lag og færre spændinger. Og 
da emnerne ikke deformeres, letter 
det arbejdet med at rette dem op og 
bygge dem sammen.
Med CMT-svejsning holder jernind-
holdet sig altid under seks procent i 
Inconel-belægning fra Babcock & Wil-
cox Vølund. I praksis er jernindholdet i 
snit dog nede på under tre procent.

Inconel 625
Inconel 625 er en legering af ho-
vedsageligt nikkel og krom og under 
en procent jern. Den bruges til at 
beskytte emner af for eksempel jern 
mod korrosion, idet belægningen har 
fysiske egenskaber, der gør den sær-
ligt modstandsdygtig overfor oxidering 
og korrosion under ekstreme forhold, 
som eksempelvis højt tryk og høje 
temperaturer.

Beholderen efter fire ugers drift. Flangen uden Inconel-belægning er tæret 10-15 millime-
ter. Resten af fladen med Inconel er ikke eroderet/korroderet. Flangen blev skåret ud, og 
der blev lavet en ny – med Inconel. De to fotos illustrerer effekten af Inconel-beskyttelse i 
en beholder til stærkt korrosiv syreholdig væske på en ethanolfabrik i Kalundborg.

Her ses en beholder med den næsten færdige Inconel-
belægning. Flangen i midten belægges ikke med Inconel i 
første omgang.

Ny teknologi.
Nye brugerfordele.

Nu kan du forlange meget mere af din
svejsemaskine og samtidig glædes over
el- og gasbesparelser.

Migatronic introducerer Omega2. Opgraderet  
fra inderst til yderst med ny teknologi, der løfter
svejsekvaliteten og brugervenligheden til nye
højder. Omega2 dækker alle behov ved MIG/MAG 
svejsning fra let- til sværindustri. Fra Omega2 220 A 
til den nye højtydende slider Omega2 550 A. 
Omega2 maskinerne er samtidig tilsat et opdateret  
tilbehørsprogram, som  
byder på endnu flere  
stærke fordele.

TÆND  I  TRYK  I  SVEJS

Migatronic A/S
Tel +45 96 500 600  •  www.migatronic.com
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Forlænget levetid på 
komponenter med termisk 
sprøjtning Termisk sprøjtning er en fleksibel belægningsteknologi, 

der anvendes til såvel forebyggende behandling som til 
reparation og vedligehold.

Af Peter Tommy Nielsen, 
Projektleder, svejseteknisk 
innovation, FORCE Technology 
 
Det er et velkendt og vedvarende 
problem, at komponenterne i en given 
applikation bliver slidt. De vurderes 
typisk under specifikke omstændig-
heder, således at en forventet levetid 
defineres. Herved kommer også ser-
viceintervaller og nedlukningstider ind 
i billedet, som i princippet er uønske-
de, da de er forbundet med udgifter 
og tabt fortjeneste. Dermed er det et 
mål i sig selv at udvide serviceinterval-
lerne og minimere nedlukningstiderne. 
Termisk sprøjtning kan imødekomme 
dette. 

Dækker over flere processer
Termisk sprøjtning er en betegnelse, 
som dækker over en lang række 
forskellige processer. Forskellen findes 
i en varierende tilgang til at danne 
den ønskede belægning, hvor vi her 
nøjes med at inddele processerne i tre 
hovedgrupper, se også figur 1. Fælles 
for processerne og dermed hoved-
grupperne er, at der søges passende 
regulering af procesparametre såle-
des, at det påsprøjtede materiale har 

tilstrækkelig temperatur og hastighed 
i splitsekundet, før det rammer emnet, 
der skal belægges. 

Da de termiske sprøjteprocesser 
løbende optimeres og videreudvikles, 
sættes der tilsvarende krav til materia-
lerne, der bliver anvendt som belæg-
ningsmateriale.

Der findes i dag hundredvis af veldo-
kumenterede materialer med henblik 
på specifik anvendelse i en given 
produktion eller til reparationsformål.  
Selve anvendelsen spænder ganske 
vidt, f.eks.:

•  Avancerede elektroder til brug ved 
brintfremstilling

• Fly- og skibsmotordele
•  Komponenter til maskindele i føde-

vareproduktion 
• Katodisk beskyttelse.

Når alle processer tages i betragt-
ning, og eventuelt supplement ved 
laserteknologi eller forsegling tages i 
mente, er valget af belægningsmate-
riale og tilstanden af dette frit. 

Substratet, dvs. det der skal belæg-
ges, er ikke nødvendigvis en begræn-
sende faktor. Det kan højt avanceret 
geometri dog være, da processerne 
danner belægning i ”line of sight”. (se 
figur 2)

Elektrisk

KemiskKinetisk

Termisk 
sprøjtning

Figur 1:
Termisk sprøjtning kan ind-
deles i tre hovedgrupper:

1) Elektrisk varmekilde
2)  Kemisk varmekilde 

(forbrænding)
3)  Kinetisk varme ved 

impact.

Figur 2:
Termisk sprøjtning er en ”line of sight” teknologi.
På billedet belægges en mindre aksel med avanceret geometri, herunder tænder, skarpe 
kanter og forskellige diametre. Belægningsformålet er forebyggende, da akslen er stærkt 
slidbelastet under tilsigtet brug. Belægningsmaterialet er molybdæn og påføres lokalt på 
akslen, samt på mål, ved hjælp af flammesprøjtning. 
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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 

Service og vedligehold
Fleksibiliteten ved termisk sprøjtning 
er høj, da det er muligt at bringe 
processen derhen, hvor arbejdet kun 
kan udføres. I den forbindelse er zink-
påsprøjtning udbredt som korrosions-
forebyggelse på svejste konstruktioner. 
Det kan være i forbindelse med 
broarbejder eller større tanke, hvor 
et aggressivt miljø vil angribe svejs-
ningens svage områder, og dermed 
i værste fald accelerere korrosionen 
lokalt, hvilket kan få fatale konsekven-
ser. Lysbuesprøjtning med zink på 
udsatte områder på vindmølletårne 
er allerede almen praksis, når disse 
placeres i maritimt miljø. 

Tilpassede specialkomponenter, som 
f.eks. bliver udsat for ekstremt slid og 
korrosion, vil man typisk designe med 
øje for anvendelsen ved at optimere 
overfladen helt eller delvist. Det er 
ofte tilfældet, at det er mindre og 
særligt belastede områder, der får 
komponenten til at fejle. Det vil sige, 
at fejlen, og dermed også serviceinter-
vallet, kan udskydes ved at modificere 
overfladen lokalt. I sådanne tilfælde 
kan FORCE Technology benytte en 
special materialesammensætning, 
hvor hovedbestanddelen er kromoxid. 
Kromoxiden udmærker sig ved at 
være hård, ekstremt slidbestandig og 
have glimrende resistente egenskaber 
over for korrosion.

Ved service af en applikation skiftes 
en sådan specialkomponent altid, da 
den på trods af den tilførte optimering 
bliver slidt. I den forbindelse ser vi, 
at den slidte del bliver sendt til os, da 
delen ikke fejler noget, men derimod 
belægningen, som i nogen grad er 
medtaget. Det er helt uproblematisk 
– med den rette fremgangsmåde – at 
fjerne en brugt belægning for at tilføre 
en helt frisk. Der er uden tvivl rigtig 

god økonomi i denne tilgang, da man 
sparer fremstillings- og materialeom-
kostningen på substratet, når delen 
renoveres frem for erstattes. Dette ses 
simplificeret i figur 3.

Kostbare komponenter som f.eks. 
aksler renoveres eller optimeres typisk 
ved hjælp af plasmasprøjtning – even-
tuelt kombineret med laser-teknologi 
- for at opnå det bedst mulige resultat. 

Vi håndterer dette i egne værksteder, 
hvor blandt andre kraftværkssektoren 
og fødevareindustrien serviceres.

Figur 3:
Det kan være økonomisk attraktivt at renovere dele frem for at erstatte dem med nye. Termisk sprøjtning kan bidrage hertil.  

Materiale Fremstilling Belægning Omkostning
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Svejsning

Af Birthe Lyngsø

Sommeren 2010 indledte Fayard 
A/S sin udflytning fra Fredericia havn 
til Munkebo, og processen fortsatte 
parallelt med aktiviteterne i Fredericia 
frem til januar 2011, hvor flytningen 
var tilendebragt.

”De erfarne skibssmede fra det oprin-
delige Fredericia Værft fik tilbudt at 
rykke med, og det tog langt største-
parten imod,” fortæller skibsbygger 
Bjørn Wienigk, som tilføjer, at de 
siden har tilknyttet endnu flere folk.

Forklaringen skal findes i den øgede 
travlhed på det velkendte gamle 
reparationsskibsværft, hvis basisfor-
retninger nu som før er reparation og 
vedligehold af skibe. ”Med udflytnin-

gen til det tidligere Lindø Værft har 
vi fået dok kapacitet til endnu større 
skibe, lige som der er kommet endnu 
et solidt ben til med opgaver for offs-
hore industrien.”

Nye opgaver  
på jack-up markedet
Helt aktuelt har Fayard haft en entre-
prise på at reparere og opgradere 
boreriggen Maersk Giant oppe ved 
Hirtshals, og om ganske få dage 
venter endnu en stor og krævende op-
gave for Maersk Drilling med opgra-
dering af boreriggen Maersk Resolute 
i Esbjerg.

”Vi havde også hovedentreprisen 
sidste sommer på dens søster-borerig 
Maersk Gardian.  Et projekt, der 
blev gennemført i Hirtshals, og som 

både omfattede stålarbejde, svejs-
ning, rør aptering og malerarbejde,” 
siger Bjørn Wienigk. I lighed med de 
to andre borerigge, er også denne 
designet til de barske forhold i Nord-
søen, hvor den skal kunne operere i 
op til 100 meters havdybder og i 17 
meter høje bølger.

Tidsfaktoren er afgørende
”Udover kvalitet vil jeg fremhæve en 
nøje planlagt logistik som nogle af 
de afgørende parametre for, at vi 
kan konkurrere – også i udenlandsk 
målestok.  Både når det drejer sig om 
offshore konstruktioner og skibe er 
tidsfaktoren alt afgørende. For det ko-
ster uanede summer at have et fartøj 
eller en borerig liggende stille,” siger 
Bjørn Wienigk.

I takt med etableringen på det tidligere Lindø Værfts store 
arealer har Fayard A/S oplevet en positiv vækst i ordrebøgerne.

Flytning til Munkebo har skabt øget 
vækst og nye forretningsområder

Her fra dokområdet i Munkebo, hvor 
store skibe kommer ind til reparation eller 
vedligehold.
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”Tag f.eks. den forestående opgave 
med at renovere og opgradere Ma-
ersk Resolute. Det er også et omfat-
tende projekt, der skal løses inden for 
en stram og fastlagt tidsplan. Vi har 
hovedentreprisen og skal udføre op-
gaven med assistance fra en række af 
vores faste samarbejdspartnere inden 
for en tidshorisont på 45 dage. Helt 
konkret er der afsat 80 mand, som 
på skift vil være i sving alle døgnets 
timer med at løse opgaverne i Esbjerg 
Havn, mens vi i samme tidsrum her 
i Munkebo vil have koblet 30 mand 
på.

Vi har gennem alle årene demonstre-
ret, at vi kan overholde tidsfristerne. 
Dertil kommer, at vi tidligere i år er 
blevet ISO 9000 certificeret, lige som 
vi dagligt har høj fokus på sikkerhed. 
Alt sammen er det faktorer, som gør, 
at vi nyder stor tillid og står stærkt 
både i forhold til den maritime sektor 
og offshore sektoren.”

Optimale dokfaciliteter
Bjørn Wienigk har ikke svært ved at 
få øje på de positive forandringer, når 
det drejer sig om adresseændringen 

fra Fredericia til arealerne ved det for-
henværende Lindø Værft i Munkebo.

”Faciliteterne er langt bedre her. Vi 
råder over et areal, der er tre gange 
så stort som i Fredericia. Og som det 
seneste har vi indgået et lejemål på ti 
år for dok 3. Alene denne dok er på 
400 gange 90 meter, og det var her, 
nogle af de største skibe til A.P. Møller 
Mærsks flåde blev bygget. Totalt set 
har vi ud over de bagvedliggende 
produktionslokaler 4 dokke. Det bety-
der, at vi har kapacitet til at opfylde 
alle tænkelige krav fra såvel skibe som 
offshore platforme og borerigge.”

Flere paralleller mellem 
opgaver på skibe og offshore 
konstruktioner
Springet fra opgaverne med at 
reparere og vedligeholde skibe til 
ditto projekter på borerigge er for 
Fayard ikke uoverstigeligt. ”Vi råder 
over særdeles erfarne og dygtige 
medarbejdere, herunder et team af 
svejsere, som vi løbende sørger for at 
holde ajour og videreuddanne med 
de relevante certificeringer.

Store jack-up rigge er også et voksende marked for Fayard.

 Om Fayard A/S: 
 
Det tidligere Fredericia 
Skibsværft genopstod som 
Fayard A/S 1. januar 2011.  
 
Værftet råder i dag over 
fire store dokke i Mun-
kebo.  
 
Fayard A/S er et privatejet 
selskab, der tilbage i 1916 
blev grundlagt af Ander-
sen familien, og som i tre 
generationer er vokset fra 
et lille bådværft til et stort 
og moderne reparations-
værft, som har kapacitet 
og ekspertise til at indfri 
alle krav i forbindelse med 
reparation og vedligehold 
af skibe, offshore platfor-
me og borerigge.
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I forbindelse med reparation af skibe 
er det min erfaring, at der i dag er 
kommet langt skrappere krav til såvel 
svejserne som til alle procedurerne 

omkring opgavernes gennemførelse 
og den efterfølgende kontrol. Og alt 
arbejde skal naturligt nok gennemfø-
res i nøje overensstemmelse med de 

aktuelle standarder, der gælder for de 
pågældende områder.

Vi har løbende opgaver med ved-
ligehold, reparation og eftersyn af 
skibe, herunder en del fra Canada, 
Sverige, Tyskland, Norge og Island. 
Typiske opgaver i forbindelse med 
dokking kan f.eks. være, at vi skal 
udbedre indtrykninger i skibsskroget. 
Det kan også dreje sig om aldersbe-
tingede skader, hvor vi indleder med 
at gennemføre tykkelsesmålinger på 
de relevante konstruktioner inden 
udbedringerne,” siger Bjørn Wienigk, 
som umiddelbart vurderer stålskroget 
og tankene til at være de mest udsatte 
dele på skibene.

”Reparationer efter havari er vi også 
jævnligt ude for. Sædvanligvis får vi 
skibene ind her til reparation. Men det 
sker også, at vi må rykke ud med en 
pakket container og klare tingene på 
stedet.

En af de seneste opgaver med udbed-
ring efter havari var f.eks. da færgen 
URD i maj blev vædret af en anden 
færge i Travemünde. Den blev dokket 
her og fik blandt andet udbedret to 
store huller i skibssiden. Det var ret så 
omfattende skader, og vi måtte i den 
sammenhæng udskifte 100 tons stål,” 
siger Bjørn Wienigk. 

Leasing - frigiv kapital
Nu kan du også lease dine svejsemaskiner

Se mere på www.loewener.dk - eller kontakt Helle Berthelsen, 
tlf. nr. 43 200 375 - e-mail: hb@loewener.dk

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

Leasing fra DKK 1.079,- pr. md.

Ud over reparationer kommer der jævnligt opgaver med at udbedre skader efter skibshavari. 



AGA – ideas become solutions.

Mere end 10 år med chip i låget 
og styr på tropperne.

www.aga.dk

Mød familien Gazmo fra AGA. En stor familie af gasflasker med to millioner 
medlemmer, som kommer vidt omkring. Alligevel ved du altid, hvor de er. 
Det er slut med at tabe tid og penge på at lede efter forsvundne gasflasker. 
Tricket er chippen, der sladrer om alt det, du har brug for at vide.  
Læs mere på www.aga.dk/chip. 
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Svejsning

Af Birthe Lyngsø

”In-situ machining” eller maskinering 
af maskinkomponenter med mobilt 
udstyr er en niche for Metalock i Ishøj.  
Virksomheden har siden 2008 været 
datterselskab i MAN-koncernen, som 
den både inden og efter overtagelsen 
har udført en lang række opgaver for. 
”Et af vores specialer er at reparere og 
vedligeholde stationære eller skibsmon-
terede forbrændingsmotorer,” fortæller 
Metalocks direktør, Frank Hansen, 
som tilføjer, at porteføljen af kunder 
spænder vidt, og at de til dato har løst 
opgaver i mere end 100 lande. ”Vi 
har i dag stærkt varierende opgaver 
og har bevæget os fra det oprindelige 
maritime udgangspunkt til også at 
løse opgaver for flere andre brancher, 
eksempelvis på kraftværker og offshore 
vindmøller.”

Virksomheden blev grundlagt tilbage 
i 1952 og dens oprindelige udgangs-
punkt var den patenterede engelske 
teknologi, ”metalock”, som populært 
sagt går ud på, at man reparerer 
revner i støbegods under et ganske 
lille tryk. Metalock er fortsat ude for 
at løse denne type opgaver, men de 
udgør mindre end 5 % af de samlede 
aktiviteter, og ifølge Frank Hansen har 
virksomheden udviklet sig markant i 
forhold til.

”Vi er i dag mest kendte for vores in-
situ machining i forbindelse med repa-
ration og vedligehold af vidt forskellige 
og ofte ret så komplekse emner,” siger 
Frank Hansen, som tilføjer, at virksom-
hedens ekspertiser alle ligger inden for 

områder, hvor man ikke kan anvende 
svejsning.

Med hensyn til den maritime del af 
opgaverne, så er det almindeligt 
kendt, at det er kostbart at have skibe 
til at ligge stille. Er der derfor tale om 
et motorhavari eller en fejl, der kan 
vise sig at blive kritisk, gælder det om, 
at virksomhedens specialister hurtigst 
muligt rykker ud og sørger for at få 
udbedret fejlen inden for den aftalte 
tidsramme.

Frank Hansen fremhæver som eksem-
pel på dette, at de for ikke så længe 
siden rykkede til Antwerpen for at 
reparere et 2.200teu containerskib, 
der trods sin relativt begrænsede stør-
relse havde en ganske anseelig motor 
på 700mm stempeldiameter. Status 
var, at skibet blev repareret til aftalte 
deadline, hvilket her betød, at det var 
klar til at genoptage sejladsen med sin 
fragt samme dag, og umiddelbart efter 
at man havde prøvesejlet det med den 
reparerede motor.

Præcisionen er afgørende
”Forudsætningen for at kunne lykkes 
med hurtige og vellykkede reparatio-
ner på ”udebane” ligger i et veludført 
hjemmearbejde,” understreger Frank 
Hansen.
Metalock har f.eks. gennem mere end 
ti år arbejdet med en ny generation af 
værktøjer til renovering af krumtapper 
med sølediametre mellem 150mm og 
1.200mm. Værktøjerne understøtter 
det præcisionsarbejde, der er nødven-
digt for at sikre en robust reparation 
med en præcis alignment, så man 

undgår, at en repareret krumtap siden-
hen påfører cylinderforinger, stempler 
osv. unødigt højt slid. Dette kræver en 
vinkelret tolerance bedre end 0,15mm 
pr. meter plejlstangshøjde, ligesom 
tolerancen på de renoverede søler og 
krumtaplejer højest må være 0,030mm 
i otte målte positioner.
”Begge dele skal være helt perfekte, 
før man kan sikre en reparation, 
hvor pasningen bliver nede under 
de tolerancegrænser, vi har sat. Det 
indebærer, at vi skal have maskineret 
krumtappen perfekt rund, lige som vi 
på forhånd skal sikre os, at lejepan-
derne har den helt korrekte pasform, 
før vores mobile team af specialister 
rykker ud på en opgave.” 

Værkstedet i Ishøj er 
udgangspunktet
”Hjemmearbejdet” er dermed af 
afgørende betydning, og det foregår 
på værkstedet hos Metalock Danmark 
i Ishøj.
Her fremstiller medarbejderne en 
dummy, der repræsenterer den eller de 
krumtapsøler, man skal ud og reparere 
eller renovere. Dummyen bliver drejet 
på et horisontalt land, og den skal 
være perfekt rund med afdrejning i en 
tilsvarende nærmest perfekt ret vinkel.
Dummyen bliver testet mod sølerne 
med blåmærkning. På den måde sikrer 
vi os, at det meste af sølen er i kontakt 
med de nye fremstillede understørrelse 
lejer. Det er afgørende for at undgå 
unødige vibrationer og for hurtigt 
slid. Skulle der vise sig forhøjninger 
på den slebne søle, så runder vores 
maskinteknikere sølen med slibepapir 
og håndkraft,” forklarer Frank Hansen, 

Erfaren aktør inden  
for reparation og vedligehold
Metalock Denmark A/S er en internationalt anerkendt nichevirksomhed, der som et af sine 
specialer reparerer og vedligeholder stationære eller skibsmonterede forbrændingsmotorer.

Eksempel på krumtap bearbejdning på en skibsmotor – før under og efter bearbejdningen.
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der pointerer, at det er mikron, vi her 
taler om. Præcisionen er alt afgørende, 
for det gælder om at maskinerne skal 
kunne snurre adskillige år mellem de 
større reparationer.

Non-destruktive kontroller
Når Metalock er ude på en opgave, 
bliver arbejdet udført i henhold til 
MAN B&W’s eller andre producenters 
tegninger og specifikationer. Check af 
sølernes tilstand er ikke kun et spørgs-
mål om at kontrollere arbejdet med det 
blotte øje. Med en Magnaflux-tester 
sikrer virksomhedens specialister sig, 
at der ikke er mikroskopiske – og der-
med usynlige – revner i krumtappen. 
Tilsvarende bliver det også undersøgt, 
om hårdheden på sølen er tilstrækkelig 
efter bearbejdning. Dette kontrollerer 
man ligeledes non-destruktivt med et 
elektronisk værktøj.

”Vi har værktøj til brug for krumtapre-
novering på både 2-takts og 4-takts 
motorer. Men vi kan dog mere end 
lige det,” siger Frank Hansen. Eksem-
pelvis er flugtboring og reparation af 
motorernes øvre dele er også en del af 

de daglige opgaver for virksomhedens 
medarbejdere.

Reparation af generatoraksler 
Parallelt med de mange opgaver med 
renovering af skibsmotorer, er der 
i disse år også kommet gang i nye 
markeder, hvoraf offshore vindmøllein-
dustrien udgør et stort potentiale.
”Med nogle justeringer i forhold til 
de eksisterende værktøjer, der bliver 
anvendt til krumtaprenovering på skibs-
motorer, anvender vi de samme meto-
der og mobile værktøjer i forbindelse 
med f.eks. reparation eller vedligehold 
af generatoraksler i gearkasser på hav-
vindmøller. Det er endnu et område, 
hvor vi oplever vækst,” siger Frank 
Hansen, som mener, at det her som 
i den maritime industri skyldes deres 
tilgang til tingene, når de rykker ud 
med det mobile udstyr til en opgave. 
”Når vi er ude skal det gå hurtigt, 
effektivt og være klaret til aftalte tid. 
Det er parametre vi fra den maritime 
industri har været vant til at måle os op 
imod, og det er en af nøglerne til den 
internationale anerkendelse, Metalock 
nyder godt af.

”Opgaver, hvor metalock teknologien, 
som det hele startede med, bliver 
benyttet, udgør en meget lille del af 
aktiviteterne i dag. Men det hænder, 
at vi bliver bedt om at udføre repara-
tioner i støbejernsemner med denne 
teknologi. Her anvender vi så færdige 
metalock pellets, som bliver banket på 
plads efter boring af en serie huller, 
der svarer til metalockens størrelse. Det 
forudsætter noget mindre præcision 
end arbejdet på krumtapperne. Men 
et godt stykke håndværk er alligevel 
afgørende for levetiden af det repare-
rede emne”, siger Frank Hansen.
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Her et kig ind til generator akslen på en 
havvindmølle.
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Svejsning

Af Birthe Lyngsø

En af de få virksomheder, der påtager 
sig at svejsereparere emner i støbejern 
er Beva Special-Svejs. Emnerne, der 
kommer ind til reparation på værkste-
det i Hirtshals, kan være motorblokke, 
topstykker, manifold eller f.eks. gamle 
unikke tandhjul i støbejern, der er 
revnet. Men om det kan lade sig gøre, 
vurderer vi altid fra gang til gang, 
siger Søren Toft Sørensen, der er inde-
haver af Beva Special-Svejs.

Der kan være både fornuftige og 
økonomiske grunde til at vælge at få 
reparationssvejst en revne i et emne af 
støbegods frem for at købe nyt. Imidler-
tid forudsætter det, at støbejernet er af 
en sådan beskaffenhed, at vi vurderer 

det egnet til dette, siger Søren Toft Sø-
rensen. Tag f.eks. en brændeovn. Her 
vil vi nok anbefale kunden at udskifte 
delen i stedet for at få den repareret. 
For efter lang tids varmepåvirkning, 
vil støbejernet som regel være porøst. 
Derimod er der en del andre emner, 
som vi efter en grundig gennemgang 
vælger at lave en svejsereparation på.

Første trin i processen er, at vi affedter 
og renser emnet. Herefter lokaliserer vi 
revnen med magnetisme eller med en 
slags revnesøger, som er et farvestof 
med fremkaldervæske. Når vi så ved, 
hvor lang revnen er, borer vi et lille 
hul i hver ende af revnen for at sikre, 
at den ikke bliver længere, hvorefter 
vi skærper selve revnen, så der bliver 
plads til vores svejsning.

Igen ud fra vores vurdering af stø-
bejernets natur og tilstand, så vil vi 
enten vælge at opsvejse revnen med 
elektrodesvejsning i en kold proces, 
eller vi svejser den med en speciel pul-
versvejseproces, som vi har kørt med i 
en del år. 

 Er det f.eks. et topstykke, som vi 
vil pulversvejse, indleder vi med at 
forvarme det til ca. 300 grader celsius. 
Efterfølgende anvender vi en speciel 
svejsebrænder, hvor der bliver tilført 
støbejernspulver i smeltebadet. Efter 
svejsningen bliver temperaturen lige 
kørt op, så den bliver ens overalt. 
Herefter skal emnet stille og roligt køle 
ned, mens det bliver normaliseret, for-
tæller Søren Toft Sørensen, som tilføjer, 
at de pakker emnet i et varmebeskyt-

Hos Beva Special-Svejs har man mange års erfaring med at reparationssvejse revner i forskellige typer af komponenter i støbejern.

Reparationssvejsning 
af emner i støbejern
En af nicherne hos Beva Special-Svejs er reparationssvejsning af revner i støbejern. Det er ikke 
nogen på forhånd oplagt løsning, og det er da heller ikke det, der fylder mest i aktiviteterne på 
værkstedet. Men års erfaring har virksomheden på området, og der er jævnligt emner i støbejern, 
som med fordel kan renoveres med svejsning.
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tende materiale og sætter det i ovnen 
natten over.

Det er præcisionsarbejde, som forud-
sætter både håndelag og erfaring. 
Men der er aldrig nogen garanti for, at 
det lykkes 100 pct., og det gør vi på 
forhånd klart for kunden, siger Søren 
Toft Sørensen, der har været ude for at 
høre et brag, når emnet under nedkø-
lingen revnede. Når det sker, kan man 
enten kaste håndklædet i ringen eller 
forsøge én gang til. 

Belægninger på slidt udstyr er imidler-
tid det, der bliver arbejdet mest med 
hos Beva Special-Svejs.

Det sker med en keramisk komposit, 
der bliver lagt på en slidt eller ny 
komponent i forbindelse med levetids-
forlængelse. Ofte er det i forbindelse 
med renovering af pumper. Man har 
da et støbejerns hus, som er tæret af 
saltvand. Her afrenser og sandblæser 
vi det og giver det en glat komposit 
belægning, der skal hindre korrosion 

og slid, siger Søren Toft Sørensen, som 
lægger vægt på, at det også giver 
store energimæssige besparelser. Når 
man fjerner rusten, og vandet i stedet 
kan løbe over en glat overflade, så er 

der mindre friktion, og pumpen bruger 
mindre energi til at trække vandet 
rundt.

Systematiseret sund fornuft

DU SKAL CE-MÆRKES 
INDEN 2014!

Bliver du klar til den 1. juli 2014?  
Fra den 1. juli 2014 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.

21098_DS_svejser_210x148,5_.indd   1 25/01/12   16.10

Efter pulversvejsningen er emnet blevet pakket i et varmebeskyttende materiale og sættes 
så i ovnen natten over, hvor det stille og roligt køler ned, mens det bliver normaliseret.
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Australasian Welding
Nr. 2/2012
In-situ hardness testing of welds

Subsea pipeline engineering

A review of flux and metal cored con-
sumables for the economic production 
of 6 mm fillet welds

Der Praktiker
Nr.6/2012
Einfach WIG-Schweissen: Optimiertes 
WIG-Schweissen durch rotierende 
Wolframelektrode

Wirksam und sicher? Betrachtungen 
zur Eignung von Zinkspray und Sch-
weissspray

Welding and Cutting
Nr. 3/2012
Review of current practice for welding 
of Grade 92 steel

Suitability of high-alloyed flux-cored 
wire electrodes for laser-GMA hybrid 
welding

Welding International
Nr.6/2012
Single-layer bronze hardfacing with 
the TIG method

Welding in the World
Nr.5-6/2012
Experience in welding stainless steels 
for water heater applications

EMAT pipe inspection with guided 
waves

Effect of carbon content on eddy 
current response to sensitization and 
intergranular corrosion in simulated 
heat-affected zone of austenitic stain-
less steel

Welding duplex stainless steels – A 
review of current recommendations

Influence of the soft zone on the 
strength of welded modern HSLA 
steels

Influence of dehydrogenation heat 
treatment of hydrogen distribution in 
multi-layer welds of Cr-Me-V steel

Welding in the World
Nr.7-8/2012
Heat treatment effects on the reduc-
tion of hydrogen in multi-layer high-
strength weld joints

Evaluation of hot cracking susceptibil-
ity of nickel-based alloys by the PVR 
test

Corrosion fatigue of welded alumin-
ium vehicle structures under constant 
and variable amplitude loatings

Welding Journal
Nr.5/2012
Analysis of Thermal Cycle during 
Multipass Arc Welding

Welding Journal
Nr.6/2012
Artificial Neural Network Prediction 
of Weld Geometry performed Using 
GMAW with Alternating Shielding 
Gases

Welding Journal
Nr.7/2012
Finishing Stainless Steel Welds for 
Food Processing Equipment

Need for Weld Purity Drives Purging 
Methods

Characterization of Three-Dimensional 
Weld Pool Surface in GTAW 

 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 
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Kempact RA
Tænd for den nye standard
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Svejsehuset A/S er ny autoriseret 
forhandler af Hypertherms kvalitets 
plasmaudstyr i Jylland og Fyn.

Igennem 40 år har Hypertherm været på 
det internationale marked og Svejsehuset 
A/S er nu klar til at videreføre disse pro-
dukter i Danmark.

Svejsehuset A/S ser frem til, med stor 
fornøjelse, at servicere vores eksisterende 
og fremtidige kunder i vores kvali� cerede 
salg og servicecenter. Vi er lagerførende i 
maskiner, slid- og reservedele.

Jens Juuls Vej 15 • 8260 Viby  J
Tlf: 87 38 64 11 • Fax: 87 38 64 22

svejsehuset@svejsehuset.dk
w w w . s v e j s e h u s e t . d k

Af Per Sommer, 
A.H. International A/S

At have et indgående kendskab til de 
forskellige typer af stål er ikke alene 
vigtigt for konstruktører. Lige så vigtigt 
er det at kende ståltypen for de, der 
arbejder med at udføre reparation og 
vedligehold. Dette ikke alene på grund 
af tilsatsmaterialerne, men også fordi 
nogle ståltyper kræver forvarmning 
eller udglødning etc. Dernæst kom-
mer en eventuel efterbehandling med 
bejdsning og eller passivering.

Rustfrit stål kan opdeles i 4 grupper:

Austenistiske – Duplexe – Ferritiske og 
Martenisitiske rustfrie stål.

 Austenistisk rustfrit stål består af jern 
og op til 28 % krom og op til 35 % 
nikkel. Nikkel kan også erstattes med 
f.eks. mangan eller andet.

Duplex rustfrit stål er en blanding af 
50 % austenit og 50 % ferrit med 
et kromindhold på 21-26 % , nikkel 
mellem 3,5 – 8%, samt molybdæn 0,1 
– 4,5%.

Desuden må kulstofindholdet ikke 
overstige 0,03 %.

Ferritisk rustfrit stål er sammensat af 
jern og krom. Kromandelen kan gå op 
til 20 %.
Stålet indeholder ikke nikkel, og kor-
rosionsmodstanden er nedsat i forhold 
til de austenitiske rustfrie stål. Ved 
tilsætning af molybdæn kan denne 
dog øges.

Martensitisk rustfri stål består mest af 
jern, krom og kulstof, eventuelt også 
molybdæn 0,8 – 1,3 %.  Stålet har 
nedsat korrosionsbestandig, men stålet 
kan ”hærdes”.

Duplex stål er svejsbart og er en 
ståltype, der ofte bliver benyttet i dag. 
Eksempelvis indeholder stål 1.4462  
22 % krom, 5% nikkel 3% molybdæn 
samt kvælstof  (X2CrNiMoN 22-5-3).

 Stålet bliver i stort omfang anvendt 
inden for den kemiske industri, og i for-
bindelse med svejseopgaver offshore, 
hvor det især er dens modstandskraft 
med klor, der har betydning.

Duplex stål til følgende svejsninger:

1. Elektrodesvejsning:
 a.  Rutile elektroder med både jævn 

og vekselstrøm.
 b.  Basiske elektroder med jævn-

strøm.

2.  Tig Svejsning: 
a.  Kan svejse op til 3 mm plade 

uden tilsats. Der anvendes som 
beskyttelses gas argon eller 
argon blandgas med brint. Der 
svejses ved jævnstrøm med 
elektroden forbundet til minus.

3.  Plasmasvejsning: 
Har lighedspunkter med TIG 
svejsning. Dog anvendes her både 
plasmagas (Argon eventuel med 
lille tilsats af brint) og beskyttelses 
gas argon/brint. 
Fordele: Høj svejsehastighed og 
smal varmezone.

4.  MAG svejsning:  
Adskiller sig fra MIG-svejsning ved 
tilførsel af en aktiv gas. Som regel 
argon med 1-3 % ilt. Som tilsatstråd 
kan både massiv tråd eller rørtråd 
anvendes. Desuden kan man også 
anvende pulsteknik, hvilket i mange 
tilfælde kan nedsætte varmezonen.

5.  Laser svejsning: 
Kan opdeles i to typer:  
CO2 laser fremstilles i op til 25 KW. 
Laserstrålen bliver overført gennem 
en optisk linse. Fordelene er smal 
svejsezone også ved emner op til 
15 mm samt lille varmezone. 
YAG laser fremstilles i størrelser mel-

Svejsning og bejdsning af rustfrit stål
Rustfrit stål har i dag stor betydning for den stålbearbejdende industri. Rustfrit stål anvendes mere 
og mere, grundet gode mekaniske egenskaber, korrosionsbestandighed og dekorative udseende. 
Der anvendes i dag på verdensplan ca. 30 millioner ton rustfrit stål.

Bejdsning af rustfri overflade.
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Svejsehuset A/S er ny autoriseret 
forhandler af Hypertherms kvalitets 
plasmaudstyr i Jylland og Fyn.

Igennem 40 år har Hypertherm været på 
det internationale marked og Svejsehuset 
A/S er nu klar til at videreføre disse pro-
dukter i Danmark.

Svejsehuset A/S ser frem til, med stor 
fornøjelse, at servicere vores eksisterende 
og fremtidige kunder i vores kvali� cerede 
salg og servicecenter. Vi er lagerførende i 
maskiner, slid- og reservedele.

Jens Juuls Vej 15 • 8260 Viby  J
Tlf: 87 38 64 11 • Fax: 87 38 64 22

svejsehuset@svejsehuset.dk
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lem 100 W og 5 KW. Denne type 
bliver fortrinsvis anvendt til tynd-
plade svejsning. Laserstrålen bliver 
overført gennem lyskablet, hvilket 
giver en stor svejsefleksibilitet.

Ud over ovennævnte svejsemetoder 
kan rustfrit stål svejses som pulversvejs-
ning, friktionssvejsning, punktsvejsning 
og boltsvejsning.

Efterbehandling
Det, der gør rustfrit stål rustfrit, er et 
beskyttende lag af kromoxid. Hvis 
stålets overflade er blevet boret, slebet, 
glasblæst eller ridset, står overfladen 
åben og kan ruste. Heldigvis gendan-
nes kromoxidlaget af sig selv inden for 
ca. 20 døgn, forudsat det ikke bliver 
udsat for jernholdigt støv eller kemiske 
produkter som f.eks. svovl og klor.
Ved svejsning af rustfrit stål dannes der 
- ud over selve svejsesømmen - også 
en blå/brun zone på begge sider af 
svejsningen. Anløbsfarven og eventuel 
slagge skal fjernes, idet disse vil være 
årsag til rustdannelse. Man kan da 
vælge mellem slibning eller bejdsning. 

Det frarådes at glasblæse overflader, 
idet en del af urenhederne bliver 
banket ind i overfladen og forårsager 
senere rustdannelse.

Bejdsen indeholder i dag oftest 
salpetersyre op til 28 % flussyre op til 
8 % og en tenside. Ved bejdsningen 
udvikles der stærke nitrose dampe, 
hvorfor det er vigtigt med en passende 
udsugning. Der er dog i den seneste 
tid udviklet en ny bejdse uden indhold 
af salpetersyre, hvorved man undgår 
nitrose dampene.

Man skelner mellem forskellige typer 
bejdsning.
Pensel bejdsning af svejsesømme.
Dyppe bejdsning af hele emnet.
Spraybejdsning af hele emner.
Elektro bejdsning af hele emner.
Bejdse tiden vil afhænge af ståltype, 
temperatur, bejdse, og forurenings 
omfang og kan variere mellem få mi-
nutter og 15 timer. Bejdsningen fjerner 
normalt fra 1-8 my af metallet.

Hvis et emne i stedet for bejdsning er 

blevet slebet, er det oftest nødvendigt 
at passivere det. Almindeligvis anven-
des en let salpetersyre til dette. Inden 
for medicinal- og levnedsmiddelindu-
strien forlanges der ofte en passivering 
på basis af citronsyre tilsat tenside.
Efter bejdsning og passiveringen 
er det meget vigtigt at afskylle de 
behandlede emner. Helst med en 
højtryksrenser gerne op til 160 bar og 
med koldt vand.

Skyllevandet fra bejdsningen indehol-
der ud over syren også de såkaldte 
tungmetaller. Det skal derfor opsamles 
og destrueres.

Ved passivering er skyllevandet overve-
jende syreholdigt og skal neutraliseres. 
Ved afskydning af citronsyre bør dette 
vand ikke blandes med afskylnings-
vandet fra bejdseprocessen, idet der 
kan dannes meget komplekse kemiske 
forbindelser, som er vanskelige at 
opløse. 
Alle bejdsemidler er stærkt ætsende, 
og det er derfor vigtigt at følge alle 
sikkerheds anvisninger.
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Praktisk løsning til CE-mærkning af 
byggevarer i henhold til DS/EN 1090-1

Af Erik Mørup associeret part-
ner hos Causa Consulting A/S 

Virksomheder, der skal certificeres i 
henhold til DS/EN 1090-1, vil møde 
to udfordringer. Man skal have et 
kvalitetsstyringssystem dokumenteret i 
en kvalitetshåndbog. Dertil kommer, at 
man i forbindelse med alle virksomhe-
dens projekter af byggevarer skal do-
kumentere samtlige de specifikationer 
og kontroller, der skal til for at kunne 
skrive et CE-mærke ud i henhold til 
DS/EN 1090-serien og ISO 3834.

Hele håndteringsforløbet af en ordre 
i relation til DS/EN 1090-1 er relativt 
kompleks og omfattende. Imidlertid 
åbner et webbaseret program fra IPW 
Systems for, at det i praksis gør ar-
bejdet nemmere for de virksomheder, 
der skal være certificeret og arbejde 
under kravene i standarderne. 

Causa Consultings værktøjsløsning 
indeholder således en komplet kva-
litetshåndbog med prædefinerede 
arbejdsprocedurer til kvalitetsstyrings-
systemet. 
Den tager sigte på, at det skal være 
nemt at tilpasse disse procedurer til 
den enkelte virksomhed, så virksomhe-
den opfylder standardens krav. 
I værktøjet indgår der en række 
formularer, der sørger for, at projekt-
medarbejderne bliver ført igennem 
alle de spørgsmål, som virksomheden 
skal dokumentere i henhold til DS/EN 
1090-serien og ISO 3834.

Hele procesforløbet styres systematisk 
og logisk, og virksomheden får auto-
matisk do-kumenteret alle relevante 
data gennem fremstillingsforløbet, 
hvorefter man vil kunne udskrive et CE-
mærke med relevante data. 
Det er vores erfaring, at virksomheden 
med en systemløsning som denne 

opnår at ef-fektivisere projektforløbet 
og at spare tid i forbindelse med 
håndteringen af data og do-kumenter, 
samtidigt med at det bidrager til øge 
sikkerhed og kvalitet i projekt- og 
data-håndteringen. 
Processen frem til den endelige certi-
ficering består af flere faser. Og her 
skal man som første trin opbygge 
et kvalitetsstyringssystem eller have 
tilpasset et eksisterende sy-stem. Her-
efter skal systemet være fuldt indarbej-
det, så virksomheden ved certificerin-
gen kan fremvise nogle gennemførte 
projekter, der dokumenterer, at den 
kan håndtere alle aspekter i standar-
dens kravelementer.

Det kan lyde enkelt. Men ting tager 
som bekendt tid. Der er derfor al 
mulig grund til at udnytte tiden fra nu 
af for at blive certificeret inden 1. juli 
2014.

 

 Seminar on applied high-power laser welding 
– 1st announcement 

Leading experts within the field of high-power laser technology will present their latest work 
 
 
Date: November 1st & 2nd, 2012 
Place: LORC, Lindø Industrial Park, Kystvejen 100, DK-5330 Munkebo, Denmark 
 
 
 
Confirmed key note speaker 

▫ Prof. Dr. Andreas Tünnermann, Director at Fraunhofer IOF  
 
 
Confirmed speakers 

▫ IWE, EWE Johnny Lam, Technology Owner (Welding and NDT) at Siemens Wind Power  
▫ Dr. Michel Honoré, Project Manager at FORCE Technology 

 
 
Topics 

▫ High-power laser welding applied industrially. 
▫ Trends and achievements within the development of laser welding equipment. 
▫ The role of the high-power lasers in scientific infrastructures. 

 
 
Workshop activities 
The seminar will comprise workshop activities on the overall theme: “Growth by extended collaboration 
within the field of high-power laser technology in the Baltic Sea Region”. 
 
 
Learn more on www.lorc.dk/laser -seminar 
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Kravene i DS/EN 1090-1 synes for mange komplekse og omfattende. Men de kan løses.
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A.H. International har netop indgået 
aftale med Thyssen Krupp om forhand-
ling i Danmark af højtlegeret stål, der 
bliver skåret efter kundens ønskede 
mål. 

Man betaler kun for det anvendte 
stål, siger A.H. Internationals direktør 
Svend Sommer Knudsen, der videre 
fremhæver, at kunden kan få leveret 
stålet laserskåret efter mål hos Thyssen 
Krupp. Man er dermed uafhængig 
af at råde over en laserskærer, lige 
som man under alle omstændigheder 
slipper for ærgrelser over eventuelle 
fejlskæringer ved alternativt at få den 
højtlegerede stål leveret laserskåret og 
i ønskede mål.  Med denne løsning 
undgår man spild. Og da prisen for 
højtlegerede ståltyper med indhold af 
f.eks. molydæn er relativt høj, er vær-
dien af det afskårne stål af væsentlig 
betydning.

I praksis foregår det ved, at man som 
kunde mailer tegningerne til A.H. 
International, hvorefter man modtager 
de udskårne emner med de ønskede 
tolerancer. Stålpladerne, der er i 
størrelserne 2000 x 6000 mm og i 
tykkelser fra 2 til 20 mm, kan leveres 
med diverse ønskede klassifikationer 
og certifikater. 

Vi orienterer gerne om de mere end 
16 lagerførte ståltyper fra Thyssen 
Krupp, lige som vi også kan give til-
bud på special-legeringer, siger Svend 
Sommer Knudsen, som er yderst til-
freds med denne seneste udvidelse af 
produktpaletten inden for stål.

BLY

I Anledning af vore nye lokaler i Trekantsområdet, vil 
vi gerne byde kunder, leverandører samt venner til:

Reception fredag d. 31. august 2012
Kl. 12.00-15.00
H. C. Ørsteds Vej 7, Taulov, 7000 Fredericia

Tilmelding senest d. 24. august på mail; 
lok@nskas.dk el. tba@nskas.dk med fi rmanavn og 
antal personer el. på tlf. 22712625 og 22678191.

Med venlig hilsen
Nordisk Svejse Kontrol A/S
Niels E. Madsen

Indbydelse til reception

Stål efter mål

Stålet kan leveres laserskåret og efter ønskede mål.
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4. – 7. juni  
Beijing Essen International Welding And 
Cutting Fair 2012, Beijing, Kina

8. – 13. juli
65th IIW Annual Assembly and Internatio-
nal Conference, Denver, Colorado, USA

13. September
Virksomhedsbesøg den 13. september 
hos Ib Andresen Industri A/S i Langeskov. 
Tilmelding senest 31. august til Monica 
Wenøe - dsl@dslsvejs.dk eller via hjem-
mesiden: www.dslsvejs.dk

23. – 25. oktober
EuroBLECH / Germany 2012, Hannover, 
Tyskland 

23. november
Julebanko

29. – 30. november
Ajour-messe i Odense

November/december
Virksomhedsbesøg hos DanSteel A/S  i 
Frederiksværk

Svejse- og NDT seminar 2013
DSL og NDT Foreningen holder seminar 
og årsmøde den 24. og 25. maj på Hotel 
Koldingfjord.
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Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Lars Frank, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology
Christian Højerslev, LORC
Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU 
Osama-Al Erhayem, JOM-instituttet 

Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af  
IIW International Institute of Welding.  

Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer  
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.  
 
Deadline er fire uger før udgivelse. 

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

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2012
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 5 26. oktober 28. september Produktion i Asien kontra 
produktion i Danmark 

Nr. 6 13. december 12. november NDT

Der var travlhed i havnen ved NLMK 
Dansteel den 6. august, da virksom-
heden fik leveret valsehusene til deres 
nye valsestol. Valsehusene vejer hver 
især 300 tons. De vil blive installeret 
i løbet af de kommende uger som led 

i den igangværende modernisering, 
hvor der blandt andet bliver opsat en 
4,2 m ny valsestol, der kan valse pla-
der i tykkelsen 5 – 200 mm og i bred-
der op til 4000 mm.

Så kom valsehusene til 
Dansteels nye valsestol
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Svejsning

Fra 11. til 13. september 2012 er Brønd-
by Hallen for femte gang rammen om 
brancheudstillingen Automatik. 
Det er MCH Messecenter Herning, der 

står bag dette arrangement i tæt sam-
arbejde med DIRA, BIA, BHP, BGG og 
VELTEK. 

AUTOMATIK 2012  
i Brøndby

Schweissen & Schneiden
16. til 21. september 2013 i 
Essen

Ved seneste store tyske svejsefagmes-
se tilbage i 2009 var der 1.016 udstil-
lere og 52.000 besøgene.  Messe 
Essen teamet og medarrangøren DSV, 
(den tyske svejseforening) ser frem 

til en lige så velbesøgt og succesfuld 
fagmesse til september næste år.

DSV oplyser, at man i forbindelse med 
Schweissen & Schneiden 2013 også 
vil holde den årlige IIW konference 
og IIW kongres.

I lighed med de tidligere internationa-
le svejsemesser i Essen vil DSV afvikle 
sin traditionsrige kåring af den bedste 
unge svejser i Tyskland. Men til næste 
år har man ifølge DSV valgt at gå 
skridtet videre.

Der er lagt op til afholdelsen af en 
europæisk ”Weldcup”, hvor unge svej-
sere fra 15 europæiske lande vil få 
lejlighed til at konkurrere om titlen som 
Europas bedste unge svejser. Herefter 

vil kandidaterne fra Europa  få lejlig-
hed til at dyste med unge kinesiske 
svejsere i en afsluttende international 
konkurrence.

Young Welders som international konkurrence
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Vælg en 
hvid, sort 
eller sej 

ESAB-gul

Ny automatisk svejsehjelm - Aristo® Tech

ESABs nye Aristo® Tech svejsehjelm er udviklet til den professionelle svejser. Hjelmen

kan anvendes til både MIG/MAG-, MMA- og TIG svejsning samt slibning. Mørkhedsgraden

indstilles trinløst mellem DIN 5 og 13. En af markedets absolut bedste og mest innovative

svejsehjelme.

Læs mere på www.esab.dk eller kontakt din lokale ESAB forhandler.

A/S ESAB,  
Tlf: 36 30 01 11 
mail esab@esab.dk  
www.esab.dkSTRENGTH THROUGH COOPERATION


