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Den industrielle
produktion udgør
i dag 16 % af den
private økonomi
og beskæftigelse,
mens hele 44%
af den danske
eksport stammer
herfra. Derfor er
Af Jens Klæstrup
det alvorligt, at
Kristensen
DTU-MEK.
vi i øjeblikket står
midt i en meget
stor reduktion i
den industrielle beskæftigelse herhjemme. I mere end et årti har vi set produktionen flytte til lande med lavere
lønninger i Europa og især i Asien.
Og mens man i begyndelsen troede,
det var muligt at bevare forsknings- og

udviklingsdelen herhjemme, har man
nu indset, at denne efterhånden følger
med produktionen til udlandet. For at
bevare vores velfærdssamfund, som
vi kender det i dag, er den største
udfordring, dansk fremstillingsindustri
og danske politikere derfor har, at
man får udviklet en konkurrencedygtig
produktion, der er baseret på hjemlige
arbejdspladser.
Danmark er en lille økonomi, hvilket
både er en styrke og en svaghed. På
den ene side er vi ikke som f.eks. Tyskland dominerende på ret mange produkt- og produktionsområder. På den
anden side giver netop vores lidenhed
os nogle helt unikke muligheder for
hurtigt at tilpasse produktionen til nye
produkttyper og nye fremstillingsteknologier. Danmarks strategi inden for
fremstillingsindustrien må derfor være
hele tiden at se, hvor nye produkttyper
bliver aktuelle, som lige nu eksempelvis på miljø-, velfærds- og vedvarende
energiområdet. Samtidig skal vi også

hele tiden være opmærksom på nye
moderne produktionsteknologier, der
gør os mindre afhængige af arbejdslønninger. Her kan aktuelt nævnes
intelligent automatisering (som var
temaet i sidste nummer af dette blad),
og nye fremstillingsteknologier som
eksempelvis laserteknologien, der er
temaet for dette nummer.
De første lasere blev i 1960’erne
skabt som følge af en ren grundvidenskabelig nysgerrighed og stræben.
Man talte på det tidspunkt ironisk
om, at man havde fundet ”the answer
without a question” (svaret der ikke
havde noget spørgsmål). Lasere viste
sig dog hurtigt at have en lang række
industrielle muligheder, og de bliver
i dag anvendt til præcisionsmålinger
i rigtig mange apparater, til materialebearbejdning indenfor fremstillingsindustrien, til 3-D metalopbygning mm.

Perfect welding
by NST
Nittetsu sømløs
rørtråd
Keramisk
backing

Indhold:
2

Leder / Jens Klæstrup Kristensen.

6

Lasersvejsning i Danmark.

10	Svejsning baseret på høj-effekt
laserteknologi.

INOX høylegert
tilsettprogram

14	Laserskæring med specialdesignede
strålemønstre.
18	Erfaringer med svejseopgaver i Asien.
20 PED godkendelse af procesanlæg.

Repræsentant
i DanmarkAS
Norsk Sveiseteknikk

Ring Bæk Welding
Tel: aps:
+47 2068
99 274915
80 00

baekagentur@get2net.dk
E-mail: nst@nst.no
Norsk
Sveiseteknikk
AS,
Tel
+47 32 i78Danmark
85 99
Se www.nst.no for repræsentanter
Mer informasjon på www.nst.no

2

Forsiden:
Fra LWT i Munkebo.
Læs mere side 10 om LWT og deres arbejde
med svejsning, som er baseret på høj-effekt
laserteknologi.

uden
Sikkerhed
Kompromis
Komplet sikkerhedssystem til Svejsere
3M™ Speedglas™ 9100 MP Air - kombineret svejseskærm og
sikkerhedshjelm med turbodrevet eller luftforsynet åndedrætsværn samt mulighed for montering af Peltor™ høreværn.

©3M 2012. All Rights Reserved

Svejseskærm i Speedglas 9100 serien - komfortabel svejsebe-

MP 9100 Annonce 210x280.indd 1

skyttelse til arbejde i meget krævende arbejdsmiljøer.
Se www.speedglas.dk for yderligere oplysninger.

10/23/2012 10:06:59 AM

Svejsning
Laserskæreteknologien blev industrielt modnet i løbet af 1980’erne og
begyndelsen af 1990’erne. Inden for
svejsning har lasere ligeledes gennem de seneste par årtier udviklet sig
til at være en veletableret industriel
svejseproces, hvor store fordele kan
opnås i sammenligning med traditionel svejsning, f.eks. med hensyn til høj
produktivitet og små kast/deformationer.
Ren laser svejsning har derfor også
vundet indpas på linje med de mere
traditionelle processer og er i dag en
arbejdshest inden for mange svejsende industrier, hvor især bilindustrien
internationalt er et lokomotiv med
svejsning af bl.a. transmissions- og
karosseridele. Som et lidt nyere eksempel på brugen af lasersvejsning kan
nævnes, at processen i dag af Airbus
anvendes til dele af fuselagen af store
fly, hvor fordelene i forhold til nitning
især er vægtbesparelser og produktionshastighed. I Danmark finder
processen også anvendelse mange
steder - ikke mindst i de store massefabrikerende virksomheder som Danfoss
og Grundfos.
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Laser hybrid svejsning betegner en
kombination af laser- og lysbuesvejsning, hvor specielt MAG-svejseprocessen har vundet indpas i forbindelse
med forskellige lasertyper. Her er der
gennem de senere år sket en voldsom
udvikling, som har betydet, at lasersvejsningens store hastighed og indtrængning har kunnet kombineres med
lysbuesvejsningens større tolerance
overfor spaltevariationer mm. Hybridprocessen har især vist sig velegnet til
lidt tykkere anvendelser. Eksempelvis
inden for skibsbygning har processen
medført en lille revolution ikke mindst
ved passagerskibe, hvor kast på
grund af de mange passagerdæk og
det relativ tynde gods er af afgørende
betydning.
Det har traditionelt været sådan, at
strålekvaliteten - og dermed bl.a.
fokuseringsevnen - aftog med stigende lasereffekt. Men i løbet af de
seneste ca. 10 år er der sket endnu
en fornyelse inden for laserkilderne,
idet først den såkaldte fiberlaser og
siden disclaseren blev udviklet til et
sådant stade, at meget høj strålekvalitet nu kan kombineres med næsten

ubegrænset høje effekter. Dette har
ligesom i teknologiens barndom ført til
forventninger om svejsning med meget
store indtrængningsdybder, næsten på
linje med elektronstrålesvejsning. Men
det er mit indtryk, at træerne heller
ikke her vokser helt ind i himlen. For
under industrielle produktionsforhold
mener jeg ikke, der kan forventes
større indtrængning end måske 20-25
mm.
Laserbearbejdning alene løser derfor
ikke Danmarks aktuelle problemer
med konkurrenceevnen inden for fremstillingsindustrien. Men i sammenhæng
med andre avancerede processer,
automatisering og ikke mindst en intelligent produktfornyelse, har vi gode
chancer for at bevare vores velfærdssamfund nogenlunde, som vi kender
det i dag. Dette er den udfordring,
virksomhederne og politikerne i fællesskab må løse.
Af Jens Klæstrup Kristensen
DTU-MEK.
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Svejsning

LASERSVEJSNING I DANMARK
Et historisk tilbageblik på laserteknologiens vej til den hjemlige industri.
Af Steen Erik Nielsen,
Projektleder,
FORCE Technology
Ny teknologi er altid spændende.
Ofte opstår ny teknologi eller anvendelsen af denne på baggrund af
nogle få pionerer, som på basis af
nogle løse ideer kaster sig hovedkulds
ud i nogle projekter, hvoraf det sker,
at brugbare resultater opstår.
På denne måde skete det, at nordmanden Thor Børgesen og NORSK
HYDRO i 1975 installerede den
første industrielle lasersvejsemaskine
i Danmark. Thor var lidt af en ’Ole
opfinder’, havde mange løse ideer og
blandede sig f.eks. i arbejdet omkring
hævningen af en kæntret boreplatform
ved den norske kyst, ligesom han
havde mange ideer til, hvorledes man
kunne få en bil til at køre på vand.
Thor havde en mindre virksomhed i
Norge, som producerede aluminiumsprofiler til montering mellem glassene
i termovinduer. Disse profiler var
rulleformgivet ud fra båndmateriale
til den velkendte firkantede geometri men var usvejste. Tilstrækkelig stivhed
i profilet kunne opnås ved at anvende
godstykkelser i området 0,7 mm.

Thor havde hørt, at ’ovre i Amerika’
kunne man købe en ’laserkanon’, der
kunne svejse ’meget hurtigt’. Og han
fik så den idé, at hvis man kunne lukke
profilerne med en langsgående svejsning, så kunne man anvende mindre
godstykkelse og stadig opnå den
samme stivhed i profilet og derved
spare såvel vægt som materiale.
Thor fik overtalt NORSK HYDRO til at
gå med på ideen. Til glæde for dansk
industri og beskæftigelse valgte Thor
at flytte sin virksomhed fra Norge til
byen Vrå i Nordjylland, da man her
kunne opnå betydelig egnsudviklingsstøtte på det tidspunkt.
Laseren blev bestilt og installeret i
forbindelse med en enkelt produktionslinje i 1975. Sideløbende havde
man stadig 12 gamle produktionslinjer
kørende med usvejste profiler.
Laser fra Michigan
Selve laseren var af mærket Photon
Source og kom fra Michigan, USA.
Det var en såkaldt 1200 watt, CW,
’fast flow’, CO2-laser. Det siger sig
selv, at laseren på dette tidspunkt var,
hvad vi i dag vil kalde for en prototype. Laserens resonator var solidt monteret på en stor, tyk granitplade, der

skulle sikre laserens termiske stabilitet,
og den mindede mest af alt om en
kæmpe gravsten. Helt let har laseren
altså heller ikke været. Imidlertid var
mange andre forhold omkring laseren
mere ustabile f.eks. vacuumpumper,
cirkulationspumper, køleanlæg, vacuumtætninger, olietætninger og meget
meget mere. De fleste pionerer på området vil garanteret skrive under på, at
service og vedligehold var en stor del
af aktiviteten omkring laseren i starten
af dennes industrielle indtog.
Thor havde dog set rigtigt. Snart
kunne man reducere profiltykkelsen
betydeligt, og i dag er man nede omkring 0,15 mm. Svejsehastigheden var
ca. 15 meter pr. minut, hvilket var helt
fantastisk på daværende tidspunkt. I
dag ligger svejsehastigheden på ca.
70 meter pr. minut med et lasereffektniveau på ca. 3500 watt.
Thors virksomhed lever videre
med nye ejere
I 1986 gik Thor på pension, og
virksomheden omdannet og solgt. De
nye ejere flyttede virksomheden til
Hjørring, hvor den ligger i dag under
navnet ROLLTECH A/S med ca. 50
ansatte.
ROLLTECH har i dag 5 produktionslinjer, der alle udstyret med lasersvejsning. I dag produceres primært
stålprofiler til samme formål. Den
årlige produktion svarer til en samlet
profillængde, der når et par gange
rundt om jorden og er sammenlignet
med ’de gamle’ dages produktion
mange gange større - og så endda
med under halvdelen af det antal produktionslinjer, man havde den gang.

Vinduesprofilsvejsning ved RollTech A/S. a) Rulleformgivning. b) Lasersvejsning. c) Laser.
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CO2-laser eller YAG-laser
Med tiden og udviklingen beviste laseren nu at være et alternativ til traditionelle svejseprocesser. Høj produktivitet, høj ensartet kvalitet, reduceret
varmeinput, minimale deformationer,
nye konstruktionsmuligheder, nye materialekombinationer mv. skabte fokus
på teknologien. Op gennem 80’erne
skete der et enormt skred i installatio-

Svejsning
nen af lasere i dansk industri - primært
til udskæring i plademateriale. Det
skønnes, at der i denne periode blev
installeret i omegnen af 100 lasere,
hovedsageligt CO2-lasere. Antallet
af svejselasere installeret i samme periode skønnes til ca. 20. Typiske laser
effektniveauer lå i området 2-4 kwatt
for begge processer.
Interessen for lasersvejsning blev hovedsageligt drevet af bilindustrien som
havde set laserens muligheder som et
højproduktivt værktøj, skræddersyet til
automatisering og masseproduktion.
CO2-laseren vandt i denne sammenhæng indpas i forbindelse med svejsning af motordele - herunder tandhjul,
tandkranse til aksler og nav, geardele,
ventilløftere etc. En teknik kaldet
’tailored blanks’, hvor forskellige pladematerialer med forskellig styrke og
tykkelse kombineres via lasersvejsning
til fremstilling af karrosseridele, blev
introduceret.

Tempress m.fl. Det skønnes, at der i
dag er installeret ca. 50 YAG lasere til
svejsning i dansk industri. Denne type
laser vil man nok fremover se udskiftet
med fiber- og disclasere. Disse lasere
har omtrent den samme bølgelængde.
Men de er mere fleksible qua fiberteknik og tillige billigere i drift.
Højeffekt lasersvejsning
I slutningen af 80’erne og begyndelsen af 90’erne var YAG-laseren
udviklet til et effektniveau på ca. 5
kwatt. CO2-laseren var stadig YAGlaseren overlegen hvad angår muligt
effektniveau, hvilket på dette tidspunkt
lå i området 10-15 kwatt, dog stadig
langt hen ad vejen på et prototypestadie. Amerikanske, engelske, tyske og
japanske laserudviklere konkurrerede
på dette område. Megen udvikling var
spin-off fra militære stjernekrigsprojekter. Imidlertid var der et marked for

svejsning af tykkere materialer, f.eks.
inden for skibsbygning og i forbindelse med overfladebehandling primært
påsvejsning / cladding.
I begyndelsen af 90’erne blev der
iværksat nationale og internationale
samarbejder omkring udviklingen af
højeffekt lasersvejsning og overfladebehandling. I Danmark skulle et
såkaldt rammeprogram financeret af
det daværende Erhvervsfremmestyrelsen skabe basis for anvendelse af
teknologien i den danske sværindustri,
herunder for flere danske skibsværfter, eksempelvis Odense Stålskibsværft, Lindø. Endvidere deltog Det
Danske Stålvalseværk i forbindelse
med udvikling af egnede ståltyper
til formålet. På FORCE Technology,
dengang Svejsecentralen, havde man
installeret en 10 kwatt CO2-laser,
der på det tidspunkt var den største i

I Danmark var det i første omgang
store virksomheder som Danfoss og
Grundfos, der fattede interesse for
lasersvejningens muligheder og fik
installeret nogle svejselinjer.
I midten af 80’erne kom en ny type
laser på markedet, den såkaldte YAG
laser. Denne laser var mere målrettet
svejsning og havde qua dens opbygning bedre pulsegenskaber, hvorved
varmeinput, svejseprofil og visuelt udseende kunne styres bedre. Endvidere
var YAG laseren mere kompakt og
den kortere lysbølgelængde gjorde,
at lyset snart kunne transporteres
igennem en optisk fiber, hvilket igen
gav nogle nye produktionsmæssige
muligheder i forhold til håndtering af
lyset. Bilindustrien adapterede hurtigt
disse muligheder, og i dag benytter
man i stor udstrækning fiberbaseret
lasersvejsning med robotter, specielt i
forhold til karrosserisvejsning.

PUREFIX
Miljøvenlig bejdsemiddel til rustfrit stål
∗
∗
∗
∗
∗

Helt uden flussyre!
Kræver ingen gifttilladelse
Kan vaskes af med vand
Ny version til aluminium
Få mere information:
Kemitura Group A/S
Industrivej 9, 3540 Lynge
Tlf. 47 17 18 55
www.kemitura.com/overfladebehandling

Flere mindre danske virksomheder så
i YAG laseren muligheder inden for
finsvejsning, finskæring, gravering,
hulboring mm. YAG laseren passede
på mange måder bedre i forhold til
svejsning, til den typiske danske SMV
virksomhed. Af pionervirksomheder,
der investerede i denne type laser kan
nævnes Brüel & Kjær, HF-Jensen, Covi
Precision, Danfoss, Grundfos, Pinol,
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Svejsning
Nordeuropa. Med denne laser kunne
godstykkelser i området op til 12 mm
svejses i et enkelt overløb.
I midten af 90’erne indså de forskellige europæiske skibsværfter med interesse for teknologien, at man var nødt
til at gå sammen og danne fælles front
på området for at overbevise klassifikationsselskaberne, Lloyds og Norske
Veritas m.fl., om de nye muligheder
og derigennem få lov til at kvalificere
højeffekt lasersvejsningen inden for
skibsbygning. En række europæiske
samarbejdsprojekter blev søsat med
klassifikationsselskaberne som aktive
partnere. År 1996 resulterede det i en
standard på området, ’The Classification Societies Requirements for approval of CO2-laser Welding Procedures’.
Juli 1997 bliver den første maskine
til lasersvejsning og laserskæring
installeret på Lindøværftet, og den var
baseret på en 12 kwatt CO2-laser.
Den første produktion af lasersvejste
skibselementer starter så ved indgangen til 1998. Efterfølgende - i august
2000 - bliver laserhybridsvejseprocessen introduceret. Produktion af
forskellige blokelementer med laserhybridsvejsning finder sted i perioden
2001-2003.
Flere europæiske skibsværfter introducerede lasersvejsningen i samme
periode. De efterhånden få europæiske værfter, der indtil videre har formået at overleve i konkurrencen med
Østens værfter er bemærkelsesværdigt
nok de, som turde satse massivt på
den nye teknologi.
I dag er der ca. 10 CO2-lasere i effektområdet 6 kwatt til enten svejsning
eller skæring i danske virksomheder.
For svejsningens vedkommende er der
tale om svejsning i godstykkelser op til
ca. 5 mm og primært rustfrit stål.
Lasere og vindmøller
Op gennem 0’erne har man oplevet
en udvikling inden for nye lasertyper
til svejsning og skæring med mere og
mere effekt. De er baseret på fiberteknologier, hvor laserlyset dannes og/
eller transporteres i en optisk fiber.
Såkaldte fiberlasere og disclasere fås
i dag med effekter op mod 50 kwatt
til industrielt brug. Med disse lasere
udforsker man i øjeblikket mulighe-
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derne for at svejse godstykkelser i
området 50-100 mm og mere. Der
ligger potentielt gode økonomiske
perspektiver i at kunne erstatte en
traditionel multistrengssvejsning med
en lasersvejsning, som er genereret
via ganske få overløb og med langt
mindre varmeinput.
Efter Lindøværftets lukning blev der
omkring 2010 sat gang i nogle
alternative anvendelser af faciliteterne
på værftets område, herunder lanceringen af Lindø Offshore Renewal
Center, LORC. Hermed er de gamle
værftsfaciliteter stillet til rådighed for
udvikling, produktion og afskibning af
havvindmøller.
I sammenhæng med etableringen af
LORC har man tillige skabt et udviklingscenter for svejseaktiviteter, Lindø
Welding Technology, LWT, som eges
i fællesskab af LORC og FORCE Technology. På LWT har man investeret
i en 32 kwatt disclaser til svejsning.
Et af målene med denne laser er at
kunne demonstrere lasersvejsningens
muligheder for at sammensvejse
rørstykker til vindmølletårne på en
langt mere effektiv måde i forhold til
de traditionelle svejsemetoder, som i
dag bliver benyttet. Samling af disse
rørstykker indebærer et betydeligt
svejsearbejde og er netop karakteriseret ved kraftige godstykkelser og store
diametre.
Ligesom det for skibsbygningsindustrien viste sig nødvendigt at opbygge
partnerskaber mellem udviklingsinstitutioner, bygherrer, entreprenører og
ikke mindst klassifikationsselskaber
vil dette ligeledes være påkrævet i
forhold til vindmølleproduktion, hvis
lasersvejsningen med succes skal
indføres på dette område.
Det bliver spændende at følge
udviklingen på området indenfor de
næste 3-4 år. Lykkes det med vindmølletårne, ligger vejen yderligere åben
for lasersvejsning af mange andre
typer konstruktioner i svært gods, hvor
svejsning udgør en betydelig del af
fremstillingsforløbet.
Fremtiden
Siden den første industrielle laser så
dagens lys for ca. 50 år siden, er der
sket meget på svejseområdet. Laseren

er i dag et værktøj eller en svejsemaskine, som overvejes på lige fod med
andre svejsemetoder, når der skal
vælges sammenføjningsmetode til en
given opgave.
For mange virksomheder, hvor laseren
i dag er omdrejningspunktet for produktionen, har denne vendt op og ned
på designforhold, fremstillingsmetoder
og produktionsrækkefølger.
For den danske industris mange små
og mellemstore virksomheder, hvor
mange produkter i små seriestørrelser
er typisk, har laseren med sin fleksibilitet vundet indpas. Det anslås, at der
i Danmark er installeret omkring 400
lasere med effekter over 500 watt.
Det er primært til skæring (80 %),
men i stigende grad også til svejsning
(20 %). Hertil kommer et ligeså stort
antal lasere med mindre effekter til
mærkning, gravering, punktsvejsning,
hulboring, lodning og andre specialanvendelser. Danmark er blandt de
lande i verden, der har flest lasere i
produktion i forhold til vort indbyggertal. Det skyldes naturligvis den nævnte
fleksibilitet omkring anvendelsen, men
i høj grad også, at man i Danmark
- forsknings- og udviklingsmæssigt fulgte meget hurtigt op på den nye
teknologi, hvorved virksomhederne
kunne få den hjælp, råd og vejledning
fra vore videninstitutioner, som udstyrsleverandørerne på dette tidspunkt
endnu ikke kunne give i tilstrækkelig
grad.
Det er som bekendt svært at spå om
fremtiden. Men for laseren ser det
utvivlsomt lysende ud. Nye typer af lasere med andre bølgelængder, højere
effekter og skræddersyede energifordelinger, som er tilpasset bestemte materialer og anvendelser, vil fremover
dukke op som det f.eks. sidst skete
med udviklingen af specielle diodelasere til polymersvejsning og overfladebehandling op gennem 0’erne.
Nye personligheder som Thor Børgesen vil igen opstå og kaste sig ud i
nye anvendelseseventyr, som så igen
kan blive til glæde for produktion i
dansk industri. Og spændende, det
bliver det helt sikkert!
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Kom og oplev, hvordan vi kan hjælpe dig med at få din virksomhed til at vækste
gennem hurtigere, mere præcise og mere effektive svejseresultater.
Scan QR-koden nedenfor eller besøg migatronic.com og læs mere om bl.a. IGC®
(Intelligent Gas Control), IAC® (Intelligent Arc Control) og EN1090.

Du finder os på
stand C127 i hal 2
Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev
E-mail sales@migatronic.dk
migatronic.com

Svejsning

Svejsning baseret på
høj-effekt laserteknologi
Svejsning, der er baseret på høj-effekt laserteknologi, vinder i stigende grad indpas i svejseindustrien. Det skyldes i høj grad fremkomsten af fiber- og disklasere, der leverer lasereffekt til arbejdsemnet via en fleksibel fiber, som giver mulighed for frit valg af svejseposition. Hertil kommer,
at prisen på sådanne lasere er reduceret med en faktor 4 i løbet af de seneste 6- 7 år.
Af Christian Højerslev, CEO
Lindoe Welding Technology A/S

ning bliver anvendt til tyndpladesvejsning.

Man definerer ofte en høj-effekt laser
som en laser, der kan levere mindst 1
kW laser-effekt. Og langt størstedelen
af al industriel svejsning, der er baseret på høj-effekt laserteknologi, bliver
udført ved laser-effekter i intervallet 14 kW. Med en omtrentlig pris på ca.
250 tkr. per kW laser-effekt er prisen
for lasere, der kan levere sådanne
effekter, ikke længere en væsentlig bekymring, når laserteknologi overvejes.

Der er solgt høj-effekt lasersystemer,
som kan levere alt fra 1 kW til 50 kW.
Det store spænd i laser effekt giver
vidt forskellige svejsemuligheder; et
par eksempler er givet nedenfor.

I forbindelse med lasersvejsning er det
lasereffekten, som er afgørende for,
hvor dybt, der kan svejses i en enkel
svejsestreng. Som grov tommelfingerregel kan der opnås 1 mm indtrængning per kW lasereffekt. Eksempelvis
kan en 4 kW laser forventes at give
en indtrængningsdybde på 4 mm,
hvilket demonstrerer, at langt hovedparten af industriel anvendt lasersvejs-
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Svejsning med 1- 10 kW
Svejsning baseret på laserteknologi i
effekt-regimet 1- 10 kW er velkendt i
industrien, hvor adskillige og forskelligartede brancher anvender lasersvejsning til masseproduktion.
Eksempelvis har automobilindustrien taget teknologien til sig. Her
er lasersvejsning en fast og i øget
grad anvendt teknologi til svejsning af
eksempelvis karroserier og døre.
Dette skyldes til dels, at lasersvejsning
eliminerer behovet for sliddele, samt
forbrugsmateriale. Og er reparationer påkrævet, kan laserleverandøren
garantere, at systemet er repareret og

køreklar senest to timer efter rapporteret fejl. I dette effekt-interval vil ren
lasersvejsning kunne anvendes.
Svejsning med 10- 20 kW
Der findes i dag 10- 12 kW lasersystemer, som finder anvendelse til industriel
masseproduktion.
Dette gælder eksempelvis i forbindelse
med samling af rørledninger med
laserhybridsvejsning, hvor teknologien
ligefrem anbefales anvendt af Pipeline
Research Council International. Teknologien har desuden vundet indpas
ved svejsning af krydstogtskibe, der
er karakteriseret ved at have mange
dæk, som udgøres af svejste strukturer.
Svejser man disse dæk-strukturer med
konventionel lysbue, vil de termiske
spændinger resultere i behov for opretning. Anvender man i stedet laserbaseret svejsning, vil man undgå dette, og
man vil opnå betydelige besparelser.

Svejsning
ning og MIG/MAG svejsning bliver
udført i kombination. Dette giver en
række fordele, herunder at man vil
kunne styre hårdheden af svejsemetallet ved valg af tilsatsmateriale.
Der findes mere end tusind lasersystemer, som kan levere 10- 20 kW,
hvoraf langt hovedparten er i den lave
ende af effekt-intervallet. Der findes
kommercielt tilgængelige laserhybridsystemer, der er garanteret til 10 kW
lasereffekt – men som kan anvendes
med op til 30 kW lasereffekt.

Hårdhedsmåling
HV 10

Svejsemetode:
Laserhybridsvejsning (kold tråd)
Laser effekt:

16 kW
Elektrode:

ESAB OK 12.51, d=1.0 mm
Svejsehasighed:

50 cm/minut
Fokuspunkt:

-3 mm
Svejse position:

PA oven-ned
Laserhybrid svejsning
I dette effekt-interval vil den rene
lasersvejsning sædvanligvis ikke kunne
sikre den nødvendige svejsekvalitet.
Dette er blandt andet en følge af høje

afkølingshastigheder, som medfører,
at svejsemetallet opnår uacceptabelt
høje hårdheder. Derfor vil laserbaseret svejsning typisk være såkaldt
laserhybrid svejsning, hvor lasersvejs-

20- 50 kW
Lasersystemer, der kan levere mindst
20 kW laser effekt, bliver endnu ikke
benyttet til industriel masseproduktion.
Der spås et stort potentiale for
svejsning af gods med pladetykkelse
fra 25- 150 mm baseret på ultra-højeffekt laserteknologi: Beregninger for
produktion af tubulære vindmølletårne
viser, at man kan reducere fremstil-

Svejsehuset A/S er Orbitalums
samarbejdspartner i Danmark
Vi dækker hele landet i alt indenfor
orbital svejseudstyr
Kontakt:
Jimmy Andersen +45 4037 4240
Lars Jakobsen
+45 2961 0676

EST. 1989

SVEJSEHUSET

A/S

Jens Juuls Vej 15 • 8260 Viby J

ORBIMAT 165 CA

Tlf: 87 38 64 11 • Fax: 87 38 64 22

svej se hu set@svej se hu set .d k
www.svejsehuset.dk
11

Svejsning
lingstiden med en faktor 10, og at
svejseomkostningerne (inklusiv hæftning, tilpasning og anden håndtering)
kan reduceres med en faktor 5 ved at
overgå fra underpulver-svejsning til laserhybridsvejsning. Beregninger viser
også, at merinvesteringen i laserudstyr
kontra UP-udstyr er tilbagebetalt efter
produktion af 125 tårne.
Der er solgt i størrelsesordenen 20 lasersystemer, som kan levere mindst 20
kW laser effekt. Top 3 over verdens
mest kraftige lasersystemer i øjeblikket
er:
1. 50 kW – købt i 2008 af US
Navy der anvender det til militære formål.
2. 36 kW – købt i 2006 af Japansk
industri.
3. 32 kW – købt i 2012 af Lindoe
Welding Technology (LWT).
Det er i dette regime, at LWT med et
af verdens kraftigste laseranlæg på
32 kW, har sit primære fokus.
Sammen med partneren FORCE
Technology, der gennem årtier har
opbygget erfaring med laserbaserede
svejseløsninger, har LWT mulighed
for at udføre kundeopgaver indenfor
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effekt-intervallerne 1- 10 kW og 1020 kW.
I effekt-intervallet 20- 50 kW pågår en
intern udvikling i retning af at udvikle
procedurer for laserhybridsvejsning
i tykvægget gods. Den generelle og
grundlæggende udvikling er ved at
være veloverstået, og LWT er nu i
gang med kundespecifikke udviklingsopgaver.

Det danske firma Lindoe
Welding Technology A/S
(LWT) udvikler svejseløsninger, der er baseret på
høj-effekt laserteknologi
(32 kW) i tæt relation med
sine kunder.
LWT er et non-profit firma.
Det er stiftet af LORC og
FORCE Technology juni
2012 med det formål at
give sine kunder mulighed
for at udvikle deres forretning ved anvendelse af
laserteknologi.

SVEJSEROBOTISERING MED
OFFLINE PROGRAMMERING

Valk Welding har i 30 år udviklet og leveret svejserobotsystemer med Panasonic robotter
og 3D offline programmering. Mere end 2000 anlæg er dagligt i drift, med højeste
nøjagtighed for færdiggørelse af serie og enkeltdele.

Udvidet program med svejsetrådog udstyr, trådfremføring og
sikkerheds-produkter

Lad os overbevise Dem dem om den samme lette programmering og fejlfri præstation.

Valk Welding DK A\S
5580 Nørre Aaby
tel.
+45 64 42 12 01
mobile +45 24 83 60 86

mdm@valkwelding.com
www.valkwelding.com

Makes it happen

Svejsning

Laserskæring med
specialdesignede strålemønstre

Baseret på en dansk patenteret idé [1], [2] er en avanceret anvendelse af singlemode fiberlasere under udvikling i to projekter med IPU som projektleder: Robocut
og DOEFLAC. Baggrunden for og indholdet i disse projekter vil blive kort beskrevet
i denne artikel.
Af Seniorøkonom PhD
Flemming Olsen, IPU
Siden omkring 1980 har laserskæring
vundet stadig stigende udbredelse globalt og spiller i dag en væsentlig rolle
i mange virksomheders produktion.
Og siden da har CO2-laseren været
den dominerende laserkilde i laserskæring. Men fremkomsten af de nye
højeffekt fiber-lasere og disk-lasere er
ved at ændre på dette forhold.
Disk-laseren og især fiberlaseren
er kendetegnet ved deres ekstreme
fokuseringsegenskaber og gunstige
driftsomkostninger.

Imidlertid har single-mode fiberlaseren
nogle unikke egenskaber, hvilket giver
potentialet for endnu højere produktivitet. Bliver single-mode lasernes stråle
anvendt i deres oprindelige Gauss-fordelte form, er deres fortrin imidlertid
begrænsede.

Den rene single-mode fiber-laser kan
fokuseres 10 gange bedre end de
bedste CO2-lasere. I praksis har de
såkaldte multi-mode fiber-lasere og
disk-lasere dog i første omgang fundet
vej i laserskæring. Deres fokuseringsegenskaber er ”kun” på højde med
de bedste CO2-lasere. Til gengæld er
de meget mere driftssikre og har en

Udviklingsprojekter inden for
laserskæring
IPU er i samarbejde med en række inden- og udenlandske partnere i gang
med at udvikle laserskæring ved hjælp
af single-mode fiber-lasere kombineret
med kunstige hologrammer, eller Diffraktive Optiske Elementer (DOE’er),
der omformer laserstrålen til mere

A

egnede energifordelinger end den
almindelige Gauss-fordeling.

langt større elektrisk virkningsgrad. I
tyndplade-skæring kan fiber-lasere og
disk-lasere imidlertid skære væsentligt
hurtigere end CO2-lasere på grund
af en mere effektiv energiindkobling
af disse laseres lys i metaller, primært
på grund af mindre plasmadannelse i
snitfronten.

B

Aktiviteterne foregår i to projekter:
Et Højteknologifonds-støttet projekt
”Robocut” og et EUROSTARS projekt
DOEFLAC. Partnerne i Robocut er
foruden IPU: Ib Andresen Industri,
Grundfos, Micronix og Aalborg
Universitet fra Danmark, samt KUKA
Nordic og Volvo Personvagnar fra
Sverige. I DOEFLAC er partnerne
udover IPU: Optoskand, Sverige, Laser
Optical Engineering, UK og CyLaser
fra Italien.
Grundidéen
Da det er kendt, at intense laserstråler,
udover at kunne opsmelte materiale
meget hurtigt, kan danne store damptryk (kendes f.eks. fra nøglehuls-svejsning og fra hulboring med lasere), og
da trykfordelingen i en snitfuge har
stor indflydelse på smelteudstrømningen fra snitfugen, gælder det om at
skræddersy en energifordeling, så den

C

Figur 1: Klassisk laserskæring, nøglehuls-laserskæring og laserskæring med avanceret strålemønster.
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både opsmelter materialet effektivt og
understøtter udpresningen af smelten
bedst muligt.
Udover ved svejsning kan der også i
visse situationer dannes nøglehuller
ved laserskæring, som skitseret i figur
1.b.

Dette kræver høj intensitet og lille
plasmadannelse, og det kan en singlemode fiber-laser levere. Ved nøglehulsskæringen bliver smeltestrømningen
langt mere effektivt væk fra selve snitfronten end ved klassisk laserskæring.
Derved opstår der et enormt potentiale for skæring med høj hastighed.
Desværre er smeltestrømningen ved
nøglehuls-skæring ikke hensigtsmæssig. Dette skyldes, at smelten primært
løber bagud rundt om laserstrålen,
hvilket igen betyder, at der opstår
problemer med at få smelten effektivt
ud af snitfugen.
Idéen bag Robocut og DOEFLAC er
derfor at opsmelte materialet med
en intens og skarpt fokuseret primær
stråle og derefter styre smelten ud af
fugen med en barriestråle, der er placeret bag den primære stråle. Dette er
vist i figur 1c og figur 2.

SKAL
SKALVIVIMØDES
MØDES PÅ
PÅ
SCHWEISSEN
SCHWEISSEN
SCHNEIDEN?
&&D.SCHNEIDEN?
SKAL
VI
MØDES
PÅ
14. - 21. september 2013
D. 14. - 21. september 2013

SCHWEISSEN
SKAL
VI MØDES PÅ
& SCHNEIDEN?
SCHWEISSEN
D. 14. - 21. september 2013
& SCHNEIDEN?
D. 14. - 21. september 2013

Spørg blandt andet om:

Spørg blandt andet om:
Spørg blandt andet om:
Spørg blandt andet om:

Spørg blandt andet om:

Tlf.: +45 22 75 61 13 www.ahi.dk

Tlf.: +45 22 75 61 13 www.ahi.dk
Tlf.: +45 22 75 61 13 www.ahi.dk
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Svejsning

En videreudvikling af princippet er, at
man tilfører yderligere elementer i strålemønsteret, således at smelten kan
presses ud uden brug af assisterende
skæregas (remote laserskæring). Og
dette er endemålet for Robocut-projektet (Jfr. figur 3).
Remote laserskæring er demonstreret,
dels af Fraunhofer Instituttet i Dresden, der anvender en hårdt fokuseret
single-mode fiber-laser til en form for
dybdegravering, dels af Trumpf, der
med en ret stor disk-laserstråle har
demonstreret langsom skæring med
udblæsning af smelte i retningen væk
fra laseroptikken. Imidlertid er strømningsmønstrene for smelten ikke særlig
hensigtsmæssig med en rund stråle.
Men de beviser grundprincippet bag
Robocut: Laserstrålen kan både smelte
materialet og presse det ud af fugen.
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Projekter med store faglige
udfordringer
Der ligger i projekterne en stor faglig
udfordring: Fremstillingen af højeffekt
diffraktive optiske elementer er ikke
uproblematisk: Først skal et ønsket
strålemønster defineres. Herefter skal
det diffraktive optiske elements komplekse mønster beregnes ved hjælp af
avanceret software, og efterfølgende
skal de fremstilles i høj kvalitet.
Inden man kan designe et mønster,
skal der endvidere gennemføres ret
store mængder forsøg med rund
laserstråle for at kortlægge kritiske
dimensioner af strålemønsteret. Da
problemstillingen er meget ulineær,
og da der ikke blot skal afdækkes afhængigheder, men i vid udstrækning
konkrete data, er det desværre ikke

Figur 3: Robocut optiklayout.

Svejsning

tilstrækkeligt at basere sig på metoder
som Taguchi for at kunne afdække
forholdene.
Laserlaboratoriet, der bliver benyttet,
er opbygget på Aalborg Universitet.
Det omfatter en 3 kW single-mode
fiber-laser, en robot og et hurtigt
krydsbord. I tillæg til dette er der
opbygget to optiksystemer til testene,
ligesom et specialdesignet avanceret
stråleanalyseudstyr er et must i et
sådant udviklingsarbejde. Da fiber-laseren afgiver lys i det nære infrarøde
område, er en total sikkerhedsindkapsling af hele lasercellen også en
nødvendighed.
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Svejsning

Svejseopgaver i Østen kræver
nøje opfølgning og inspektion
Erfaringsmæssigt skal man være uhyre vågen over for de markante forskelle i
kultur og uddannelsesniveau, man som europæer kan møde, når svejseopgaver
bliver lagt ud til underleverandører i Asien.
Af Lead Metallurgist Jørgen
Vestergaard Sørensen
Maersk Oil A/S
Maersk Oil har gennem de seneste
mange år undersøgt markederne i
bl.a. flere af landene i Asien. Kina og
Indien har været oplagte kandidater,
og ved hjælp af tekniske ”audits”, hvor
vore relevante tekniske standarder er
blevet grundigt diskuteret, værkstederne og sikkerhedsforholdene vurderet,
har vi ladet de forhåndsgodkendte
fabrikker byde parallelt med de
primært europæiske fabrikker, vi har
benyttet med succes tidligere. Vores
oplevelser med disse asiatiske fabrikker har generelt været gode. Men der
er også dårlige oplevelser i blandt.
Det er blevet sværere men også mere
nødvendigt at kontrollere og inspicere leverandører, da vore forhåndsgodkendte leverandører naturligvis
benytter underleverandører, der igen
benytter underleverandører, og disse
underleverandører til tider mangler
forståelse for, hvad de fremstiller.

Man bliver transporteret ganske bekvemt,
når man aflægger besøg hos firmaer i Kina.

Kulturen i Asien er meget forskellig fra
den europæiske. Uddannelsesniveauet
er også forskelligt, og man skal være
opmærksom på, at eksempelvis svejsere kan være fuldt ud så gode svejsere,
som de europæiske, hvad angår selve
lysbuekontrollen. Men de mangler ofte
den baggrund, vi forventer europæiske svejsere besidder.
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Eksempelvis bemærkede jeg på et
tidspunkt, hvor vi fik en topside med
bl.a. rustfrie rørsystemer fremstillet i
Singapore, at svejseren konsekvent
benyttede baggasværktøj og iltmåler;
men alle svejsningerne var alligevel
blåfarvede. På svejserens iltmåler
havde svejseformanden lavet en sort
streg ved 200 PPM, og svejseren var
instrueret i, at når iltmåleren nåede de
200 PPM skulle han blot gå i gang.
Han troede derfor, at han gjorde det
helt rigtigt.
I samme forbindelse blev emnerne
naturligvis bejdsede; men uden at
misfarvningerne forsvandt. Jeg informerede svejseren om, at alle svejsningerne skulle være ”sølvfarvede”, før
de var acceptable. Svaret var, at det
var umuligt at opnå. De blev derfor
bedt om at foretage en analyse af
bejdsevæsken som viste, at væsken
slet ikke var koncentreret nok. Mere
flussyre og salpetersyre var påkrævet,
så den opfyldte ASTM A380. Næste
morgen var det med strålende øjne og
brede smil, de mødte mig og viste mig
de ”sølvskinnende” svejsninger.

hvis ellers de var blevet varmebehandlet på en måde, så de reelt opfyldte
betingelserne for ”lavtemperatur”.
Imidlertid blev de mekaniske tests slet
ikke udført på de fremstillede fittings,
men derimod på et specielt lavtemperaturrør, der selvfølgelig bestod alle
testene. Da jeg sad til mødet i Korea
for at få en forklaring på, hvorfor vi
på flere produktionsprøver havde målt
alt for lave slagsejheder ved den specificerede temperatur, fik jeg forklaringen med det specielle rør, der blev
benyttet til testene. Måbende troede
jeg, at jeg havde hørt forkert. Men da
kvalitetschefen havde fortalt mig det
tre gange og til slut skrevet det ned
på et stykke papir for mig, måtte jeg
jo tro ham. Jeg er temmelig sikker på,
at han ikke var klar over, at det var
forkert – ja svindel – det, han havde
gjort. Vi fik herefter hjælp fra Force,
der tog fat om roden og startede med
at gennemføre undervisning i metallurgi, varmebehandling, og hvad der
ellers var nødvendigt.
Der er også positive oplevelser med
Asien. Samtidig med, at en topside
blev fremstillet i Singapore, fik vi
en jacket fremstillet i det sydlige
Kina, Shenzhen. Det er måske den
jacket, vi har fået fabrikeret, hvor
vi har haft færrest problemer under
fabrikationen. De kinesiske tekniske
ledere havde virkelig sat sig ind i vore
standarder og fulgte dem. Vi havde
et team af danske inspektører på
pladsen under hele forløbet.

Der er ikke smog og støv overalt i Kina.
I mange områder bliver der gjort en dyd
ud af at forbedre miljøet. I visse byer er
eksempelvis knallerter med benzin motor
ikke tilladt; kun elektriske knallerter må
køre.

Vi har måttet kassere flere tusinde
fittings fra en leverandør i Korea, der
til ”lavtemperatur” anvendte ”højtemperatur” rør som udgangsmateriale.
Dette kunne sådan set have været ok,

Et meget moderne rørværk udstyret med
japanske og tyske maskiner til fremstilling
af modstandssvejste rustfrie rør.

Svejsning
Kineserne har nu flere super moderne
stålværker til fremstilling af både alm.
sort stål og rustfrie stål incl. super duplex rustfrie legeringer. Det er gigantiske stålværker og bestykket med tyske
eller japanske maskiner. Vi benyttede
i slutningen af sidste år et stålværk i
nærheden af Beijing til fremstilling af
rør til to rørledninger i Nordsøen. Der
var 36.000 ansatte og rørfremstillingen foregår på flere linjer. Også her
benyttede vi et dansk inspektionsteam
sammen med en kineser fra vores
APM Terminals. Kineseren skulle være
vores tolk, så vi på den måde håbede
at undgå, at kineserne løb om hjørner
med os. Det troede vi egentlig, at de
var ved at gøre, da de første tests
skulle udføres. Teststykkerne var
nemlig blevet væk for dem. Vi besluttede derfor at udtage dobbelt antal,
stemple teststykkerne i forbindelse
med udtagningen og lade det ene sæt
teste af et uafhængigt laboratorium.
Det viste sig dog, at det var kulturforskellen, der var årsagen til problemet.
Værkstedet havde maskinbearbejdet
prøvestykkerne iht. en API standard i
stedet for den europæiske standard,
vi benytter. Vi ville selvfølgelig hellere
vide, at det var det, der var sket og
ikke, at de var blevet væk. Det er jo
ikke umuligt at fremstille nye prøveemner. Men stoltheden i værkstedet var
åbenbart for stor til at indrømme fejl.
Bortset fra dette mindre begynderproblem blev disse rør fremstillet iht. vores
standard og med bedre dimensionstolerancer uden efterfølgende maskinbearbejdning, end hvad vi er vant til at
få fra vore ”normale” leverandører.

Et gammeldags rørværk, hvor billedet viser bratkøling af duplex rustfrie rør. Undersøgelser
udført hos Force af eksempler fra værket viste, at rørene ikke var acceptable.

Professionelt baggasudstyr!
•
•
•
•
•
•

Kort og defineret skylletid
Effektiv gasfordeler
Simpel at montere
Gas- og tidsbesparende
Kan trækkes gennem bøjninger
Minimum af løsdele

Kina har en vifte af stålværker, herunder rørværker. Vi har besøgt flere
af dem og har kasseret nogle som
leverandører til os, men også, som før
nævnt, godkendt nogle som underleverandører til vores normale leverandør. Her har vi desværre oplevet på
eksempelvis små rustfrie rør, at senere
leveringer ikke har levet op til vore
krav.
Man skal nok generelt være klar over,
at godt nok er mange emner billigere
i Kina, men det er en nødvendighed
at følge tæt op med relativt kontinuert
inspektion af inspektører, der til fulde
kender de relevante standarder og
specifikationer.

A nke r Engelunds Vej 6 | 920 0 A albo r g SV | Denmar k
Tel. +45 96 34 21 21 | Fax. +45 96 34 21 22 | www.schnorrer.dk
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PED godkendelse af procesanlæg
Det er nu godt 10 år siden, vi i Europa fik et ensartet regelsæt for trykbærende
udstyr. Ofte bliver reglerne populært omtalt som PED, hvilket er en forkortelse for
den engelske titel Pressure Equipment Directive.
Af Akademiingeniør
Poul Holmegaard, FORCE
Certification A/S
Da PED blev indført, skete det med
”Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om trykbærende udstyr”, som det så
flot hedder.
Direktivet er et af mange regelsæt for
det indre marked, hvis primære formål
har været at fjerne tekniske handelshindringer.
I Danmark er reglerne indført med
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
743/99 om indretning af trykbærende
udstyr.
Gyldighedsområde
PED gælder for konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering
af trykbærende udstyr og enheder
med et tilladt tryk PS på over 0,5 bar
(overtryk).
•
•
•
•
•

20

Udtrykket trykbærende udstyr
dækker:
Beholdere, fx procesbeholder,
lagerbeholder, dampkedel mv.
Rørsystemer, fx rørledning mellem
to procesbeholdere, mv.
Sikkerhedstilbehør, fx sikkerhedsventiler, termostat, mv.
Trykbærende tilbehør, fx ventiler,
kompensatorer, mv.

Udtrykket enhed (på engelsk assembly) betyder flere stykker trykbærende
udstyr, som af fabrikanten er samlet til
et integreret og funktionelt hele. Dette
kan f.eks. være en procesbeholder
med tilhørende sikkerhedsventil, diverse rørsystem og ventiler mv. Et stort
procesanlæg kan dermed komme til at
bestå af mange enheder. Det er dog
også muligt at behandle hele anlægget som en enhed.
Klassificering
Ved klassificeringen anvendes afhængig af typen af udstyr trykket PS,
rumfanget V, diameter DN, indholdets
art (fluidum gruppe 1 eller 2), samt
i visse tilfælde temperaturen TS og
andre særlige forhold.
Klassificeringen foretages i kategorier
I til IV, som alle slutter af med en CE
mærkning, samt en femte, som ikke
kan CE mærkes efter PED. Denne
femte nævnes normalt som artikel 3,
stk. 3, der er det sted i direktivet, hvor
man kan finde kravene til dette lavest
klassificerede udstyr.
Enheder klassificeres normalt
i samme kategori som den
højest placerede beholder i
enheden.

Væsentlige sikkerhedskrav
I PED finder man en række tekniske
krav, som kaldes væsentlige sikkerhedskrav, der skal være opfyldt i det
omfang, de er relevante, før udstyret
kan leveres til brugeren (markedsføres).
I de indledende bemærkninger til
disse væsentlige sikkerhedskrav er det
anført, at der skal udføres en risikoanalyse for at få identificeret de krav,
som har forbindelse med trykket.
Kravene er for det meste formuleret
som funktionsmæssige krav. F.eks.
anføres for temperaturovervågningsanordninger: ”Anordningen skal af
sikkerhedsgrunde have en tilfredsstillende reaktionstid, som skal passe til
målefunktionen.”
Visse af kravene
er dog mere
konkrete.
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Fremtidens gasflaske. I dag.
Nemmere at løfte. Nemmere at transportere.
Nemmere at arbejde med.

Mere gas, mindre vægt og længere svejsetid pr. flaske. GENIE® vejer 25% mindre end traditionelle
stålflasker, men rummer alligevel 40% mere gas. Displayet på GENIE® viser din resterende svejsetid
og hvor meget gas, der er tilbage. Og så har den selvfølgelig AGA’s unikke ICC-chip i toppen.
Den giver dig fuld sporbarhed, mere sikkerhed og bedre økonomi.
Ring til Lars Larsen hos AGA på 40 54 99 12
og hør mere om fordelene ved GENIE®.

® GENIE er et registreret varemærke under The Linde Group.

33 kg

AGA – ideas become solutions.

www.aga.dk

GENIE® 300 bar letvægtsgasflaske fra AGA. På markedet nu.

Svejsning
Dette gælder f.eks. kravet om, at
trykprøvning skal foretages ved et tryk
på 1,43 gange PS mm.
Endelig findes deciderede godkendelseskrav, som f.eks. kravet om, at
svejsere skal være godkendt af et
tredjepartsorgan.
Harmoniserede standarder
Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har udarbejdet en stor
mængde standarder, som er baseret
på de væsentlige sikkerhedskrav i
PED. Disse standarder er udarbejdet
efter et mandat inkl. en pose penge
fra EU kommissionen. Resultatet er, at
standarderne får status som harmoniserede standarder.
De 4 store harmoniserede standarder
på dette område er
EN 12952 - Vandrørskedler
EN 12953 - Kanalkedler
EN 13445 - Ufyrede trykbeholdere
EN 13480 - Rørledninger
Hver af disse standarder dækker så
mange af de væsentlige sikkerhedskrav som muligt.

Der findes også harmoniserede standarder, som kun bygger på enkelte af
kravene, f.eks. standarder om materialer, svejsning mv.

Ved at følge en harmoniseret standard har fabrikanten ”formodning for
overensstemmelse” med de pågældende væsentlige sikkerhedskrav. I de
harmoniserede standarder findes et
bilag ZA, som viser sammenhængen
mellem de enkelte væsentlige sikkerhedskrav og standardens afsnit.
Der er dog ikke et lovmæssigt krav
om, at man skal følge disse standarder. Men gør man det ikke, skal man
selv bevise, at de valgte løsninger
opfylder kravene i PED. Bevisførelsen/
beskrivelsen skal fremgå af den tekniske dokumentation, som fabrikanten
har pligt til at udarbejde.
Overensstemmelsesvurdering
Udstyret skal som nævnt ovenfor klassificeres i en af de nævnte kategorier.
Til hver af kategorierne I til IV findes
moduler, som er det udtryk, man bruger for overensstemmelsesprocedurer.
Hvor der er valgmuligheder (kategorierne II, III og IV) kan fabrikanten frit
vælge mellem de anførte moduler.
Fabrikanten kan også vælge et modul
eller en modulkombination fra en
højere kategori.
Procedurerne angiver kravene til,
hvad fabrikanten skal foretage sig for
at komme frem til slutresultatet, som er
et CE- mærket udstyr samt en overensstemmelseserklæring, hvor fabrikan-
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ten erklærer og garanterer, at PED
kravene er opfyldt.
I kategorierne II, III og IV er der krav
om, at et bemyndiget organ skal involveres i overensstemmelsesproceduren.
For procesanlæg vil den letteste procedure for beholdere og rørsystemer
ofte være modul G. FORCE Certification A/S vil typisk udføre sin del af
denne procedure ved, at en eksaminator (ingeniør) gennemgår planerne
for produktionen i form af tegninger,
beregninger mm., og herefter dokumenterer det med en ”konstruktionsgodkendelse”. En inspektør vil efterfølgende udføre fremstillingskontrol på
basis af konstruktionsgodkendelsen.
Resultatet vil blive udstedelse af en
overensstemmelsesattest og mærkning
med identifikationsnummeret 0200
ved CE-mærkningen. Dermed kan
fabrikanten betragte udstyret som PED
godkendt.

Links
Arbejdstilsynets bekendtgørelse 743/99:
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/rloia-indretning-aftrykbaerende-udstyr-.aspx
EU kommissionens PED hjemmeside:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/documents/ped/
PED guidelines:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/files/ped/pedguidelines_en.pdf
Liste over PED harmoniserede standarder:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:233:001
0:0027:DA:PDF
FORCE Certification A/S:
http://force-cert.dk/cms/site.aspx?p=11679

Navneændring og flytning
Efter 9 års godt samarbejde med KSM Kragelund ApS under navnet Kolster
Hesa-tek A/S har vi valgt at flytte Hesa-tek´s produktion til nye fabrikslokaler
i Fredericia.
Vores brede produktprogram inden for design og fremstilling af trykbærende
udstyr m.m. fortsætter uændret.

Hesa-tek

De medarbejdere de vil møde, såvel på kontor som på fabrikken, er de
samme som tidligere.
Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med Dem under navnet
Hesa-tek Marsø A/S.

Hesa-tek Marsø A/S
Erritsø Møllebanke 11 | 7000 Fredericia | Tlf. 70 23 53 60
www.hesa-tek.dk | karsten@hesa-tek.dk | CVR-nr. 20 96 12 87
Kontakt personer:

Karsten Lehrmann

Knud Lehrmann

karsten@hesa-tek.dk

knud@hesa-tek.dk

Mob. +45 40 81 85 28

Mob. +45 21 63 29 05
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Ny robotinstallation med Thick Plate Technologi
Sjørring Maskinfabrik i Thisted fik for
et lille halvt års tid endnu en fuldautomatisk Panasonic Tawers svejserobot
sat i drift. Denne seneste robotinstallation er udstyret med Thick Plate software, og ifølge virksomheden er erfaringerne gode. Robotten bliver blandt
andet benyttet til at svejse komponenter til larvebånd fra Volvo. Systemet
består af en X, Y, Z forskydning med
henholdsvis 5.000, 3.000 og 2.000
mm. På robotsystemets arbejdsområde
er der placeret en L-formet produktma-

nipulator med en maksimal belastning
på 5.000 kg. Den tilhørende Thick
Plate software gør det let at påføre
flere lags svejsning, og programmeringen af robotten er begrænset
til et minimum. Med kombinationen
off-line programmering og Thick Plate
software har man således opnået af
få tiden til programmering reduceret
med mere end 60 %. Dertil kommer,
at ”touch up” tiden, (rettelser af programmer, der er skabt offline, red.), er
reduceret til 0.
bly

ESAB lancerer nye Buddy™ maskiner
ESABs lille bærbare Buddy™ Arc
145, som var første maskine i en ny
serie, har nu fået følgeskab af 2 nye
bærbare maskiner,Buddy™ Arc 180
og Buddy™ Tig 160.
Maskinerne, der letvægtere og særligt
velegnede til mindre montageopgaver,
er samtidigt til et fornuftigt prisniveau,
fremhæver ESABs Bjarne Lundorff, der

er Area Sales Manager for Danmark
og Balticum.
- De nye maskiner er en vigtig
produktlancering for os, da Buddy™
serien har et andet prisniveau end
vores øvrige program og derfor
giver os mulighed for at komme ud
til helt nye kundegrupper. Markedet
kan generelt være skeptisk over nye

Verdens hidtil største havmøllepark indviet

maskiner i den prisklasse. Men når vi
lancerer en ny maskine, betyder det
også, at vi står inde for, at det er den
sædvanlige ESAB kvalitet. Maskinerne
har da også fået en pæn modtagelse
fra vores forhandlere, som mener, de
både kvalitets- og prismæssigt rammer
rigtigt.
bly

Spray mod

”laserlopper”
Ved skæring med laser kan jeg kun
opfordre til, at man sprayer stålpladen, så man undgår, at der opstår
laserlopper i form af sprøjt, som
brænder sig fast, siger Svend Sommer Knudsen fra A.H. International,
der i denne sammenhæng fremhæver
AH Laserspray. Det er et produkt,
der udmærker sig ved at have en lav
viskositet, så det er nemt at påføre,
lige som man ikke kommer ud for,
at det bliver mørkt ved længere tids
opvarmning.
London Array blev indviet den 4. juli
i år. Den nye store havmøllepark er
placeret ca. 20 km ud for Kent og
Essex kyst. Den omfatter 175 havvindmøller, der alle er leveret og installeret
af Siemens. Konsortiet bag består af
Dong Energy, E.ON og Masdar.
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Hver mølle er med en rotordiameter
på 120 meter og med en ydelse på
3,6 MW. Samlet er havmølleparkens
kapacitet 630 MW, og den skulle
kunne generere strøm nok til at forsyne 500.000 husstande.
bly
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Australasian Welding
First Quarter/2013
Process modification in gas metal arc
welding for enhanced performance
Re-austenitisation of chromium-bearing
pressure vessel steels during the weld
thermal cycle
Der Praktiker
Nr.3/2013
“Saubere” Lösung: WIG-Wechelstromschweissen von Aluminiumwerkstoffen mit Hilfe der Lichtbogenhöhensteuerung (AVC)
Ein-Blick in die Löttechnik: Löten im
Wandel der Zeit
Der Praktiker
Nr. 4/2013
Rührreibschweissen wird salonfähig:
DIN EN ISO 25239
Rührreibschweissen – Aluminium
Graugus kaltschweissen – nicht nur
bei Denkmälern:
Restaurierung eines gussisemen
Denkmals
Schweiss- und Prüftechnik
Nr.3-4/2013
Elektropolierung von AluminiumDruckguss

Welding and Cutting
Nr.2/2013
Comparative invistigations in order
to characterize ultrafine particles in
fumes in the case of welding and allied processes
Welding training for the diving industry
Modern seamless gas shielded flux
cored arc welding (GSFCAW) & gas
shielded metal cored arc welding
(GSMCAW) wires for high productivity
Welding in the World
Nr.3/2013
The effect of clamping stress on the fatigue strength of bonded high-strength
steel interfaces
Influence of grain size on mechanical
properties of aluinium GTA weld metal
Welding of nickel-based alloy 617
using modified dip arc processes
Mechanical properties of ferritic stainless steel welds in using type 409 and
430 filler metals

Methods and results concerning the
shielding gas flow in GMAW
A round robin study of high-frequency
mechanical impact (HFMI)-treated
welded joints subjected to variable
amplitude loading
Welding Journal
Nr. 4/2013
Selecring the Right Gun for GMAW
How to Maintain Your GMA Gun
Welding Journal
Nr. 5/2013
Not Your Fathers Gas Shielded Flux
Cored Electrodes From general usage
to specialized applications, flux cored
electrodes have come a long way
since their early development
Take a look at what is available in
welding apps ready for download to
your tablet or smart phone
Improving Surfacing Performance with
GMAW
A method of synchronizing polarity
is used for applications that require
minimal dilution

Characteristics and strength behavior
of laser hybrid welds on T- and butt
joints considering European and international standards

Neue WIG-Gleichstromschweisssysteme
Untersuchungen einer manuellen
Nd-YAG Laserauftragschweissung von
hochlegierten Warmarbeitsstählen auf
einer aushärtbaren Kupferlegierung
Svetsen
Nr.1/2013
Kvalitetssäkring vid motståndssvetsning

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Det sker 2013:
August
29. august fra kl. 13.00 til 15.30
Virksomhedsbesøg på Fyn hos LWT,
(Lindoe Welding Technology)
September
3. – 6. september
Hi 13 i Messecenter Herning
4. – 6. september
12th ICNDT in Slovenia - ”Application of
Non-Destructive Testing in Engineering”
11. – 17. september
66th IIW Annual Assembly, Essen, Germany
16. – 21. september
Schweissen & Schneiden Messe, Essen,
Germany

SVEJSNING
Udgiver: Dansk Svejseteknisk Landsforening:

16. – 21. september
EMO, Hannover, Germany

Park Allé 345,2605 Brøndby

Oktober
9. oktober fra kl. 13.00 til 15.30
Virksomhedsbesøg på Bodycote A/S i Ejby

Birthe Lyngsø

November
5. november kl. 14.00
Virksomhedsbesøg hos NLMK Dansteel
A/S i Frederiksværk
22. november
DSL holder sit årlige julebanko
28. – 29. november
Ajour 13 – Erhvervskonference og udstilling Odense Congress Center

Redaktion:
Teglgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund
Tlf. 51 50 67 17.
E-mail: bi-press@mail.dk

Grafisk tilrettelæggelse:
Hjortlund Medier
Tlf. 31 22 21 82
www.hjortlundmedier.dk

Annoncer:
Birthe Lyngsø Tlf. 39 64 75 20

DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, Force Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Thomas Bertram, DONG Energy Wind Power
Aksel Vinther, DS-SM A/S
Lars Holmberg, Strandmøllen A/S
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S

75 års jubilæum markeres på næste års
seminar i Kolding
2. – 3.
Der er lagt op til et både fagligt og
festligt arrangement den 2. og 3. maj
2014 på Hotel Koldingfjord, hvor vi
holder seminar og markerer DSL’s 75
års jubilæum.
Et vingesus af milepæle i svejsningens
historie vil kunne opleves side om side
med et fagligt program, som i lighed
med tidligere år vil blive komponeret,
så det byder på masser af tekniske
nyheder og god inspiration til folk fra
svejse- og NDT branchen.
Vi følger op med nærmere information
om program og arrangement i kommende udgaver af SVEJSNING og på
hjemmesiden www.DSLSVEJS.dk. Samtidig vil vi i redaktionen være særdeles interesserede i at høre fra jer, hvis I

MA J

Jørgen Hilsøe, Endotest
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Jørgen Hilsøe, Endotest
Næstformand Bent Nehlsen, Sabro A/S
Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology

2014
skulle ligge inde med historiske fotos
eller andet spændende materiale,
som i det kommende jubilæumsår kan
være med til at belyse tidligere årtiers
svejsetekniske fremskridt og bedrifter.
bly

Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, C&P Inspektion A/S

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Karsten Olsen, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology
Christian Højerslev, LWT

Den 16. september ruller DSL bussen til Essen
Da fristen for at tilmelde sig DSL’s
bustur til Schweissen & Schneiden
udløb sidst i juli, var der fuldt booket.
Og vi ser frem til sammen med de
mange deltagere at få en god og

inspirerende tur til denne store svejseog skærebegivenhed i Essen. Mere
information og programdetaljer ligger
på hjemmesiden: www.dslsvejs.dk

Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, DS-SM A/S
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.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2013
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 5

25. oktober

27. september

Nye teknologier

Nr. 6

16. december

18. november

NDT

26

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

Svejsning

Nye kræfter til Svejsehuset
Claus Grud er ansat i
Svejsehuset som produktchef
med ansvar for at sælge
og udbrede kendskabet til
KOIKE´s produktprogram på
det danske marked.
Svejsehuset A/S i Viby ved Aarhus
har et bredt produktprogram inden
for svejsning og skæring - herunder
KOIKE, og det er netop dette produkt,
Svejsehuset nu sætter ekstra fokus
på. ”Vi har rigtig travlt til hverdag.
For derfor at arbejde yderligere med
vækst og udbygning af vores forretning, er det nødvendigt at få tilført nye
ressourcer. Det er baggrunden for,
at vi har valgt at ansætte en produktchef, der udelukkende skal sælge og
udbrede kendskabet i Danmark til
KOIKE’s brede produktprogram, som
omfatter alt lige fra store skæremaskiner, flamme- og plasmaskæremaskiner
og til små håndholdte skæremaskiner”, siger direktør Lars Jakobsen.
Svejsehusets nye produktchef, Claus
Grud har netop haft sin første arbejdsdag. Claus Grud har tidligere
været landechef for Munck Kraner og

HI 13 med
fokus på
vækst og
innovation

Svejsehuset satser på yderligere vækst og har engageret Claus Grud til at varetage salget af KOIKE’s produktprogram.
solgt pladebearbejdningsmaskiner
for Dansk Plade Team, der i dag er
opkøbt af Amada. Claus Grud skal
nu uddannes til KOIKE-specialist. Han
skal også lære den nye fiberlasermaskine at kende, som KOIKE har
verdenspremiere på, når ”Schweissen & Schneiden” finder sted fra
16. – 21. september i år.”Vi har store
forventninger til denne verdensnyhed,
som KOIKE kalder Fibertec. Det er en

fiberoptisk lasermaskine, som i forhold
til en CO2-laser er billigere i drift og
vedligeholdelse. Og netop det økonomiske perspektiv gør fiberlaseren
interessant for det danske marked,”
vurderer Lars Jakobsen, som glæder
sig til at møde kunder og samarbejdspartnere på den store svejse- og
skæremesse i Essen.
bly

I tråd med dette tema vil der i hal K
være indrettet et vækst- og Innovationstorv. Her vil der blandt andet være
en såkaldt Innovation Track. En rute,

der er bygget op i syv trin, så den
besøgende starter ved input og idéer
og slutter ved realiseringen af disse.
			
bly

HI markerer sit 50 års
jubilæum, når Messecenter
Herning den 3. september
byder op til endnu en stor
industrimesse.
Med mere end 560 udstillere og et
stort antal nyheder er der lagt op til
endnu en vellykket messebegivenhed,
lover arrangørerne bag HI 13.
Parallelt med de mange nyheder, der
bliver præsenteret på standene, vil
der også være en række konferencer
og aktiviteter. Blandt andet er der på
åbningsdagen 3. september kl.10.30
lagt op til en spændende paneldebat
om vækst og innovation i Danmark
med udspil fra flere eksperter og
virksomheder.
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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.

STRENGTH THROUGH COOPERATION

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

