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FORORD
I denne udgave af SVEJSNING kommer vi rundt om nogle af de tendenser, der på forskellige planer påvirker og driver
udviklingen i svejsebranchen og i den metalforarbejdende industri.
Industri 4.0 og digitalisering er i den forbindelse ikke til at komme udenom. Man taler om den fjerde industrielle revolution. Ikke som noget, man kan skimte i det fjerne gennem kikkertens skarpe linse. Det er virkeligheden her og nu, og det
er en udvikling, som bevæger sig med rivende hast. Derfor gælder det for store som små om at komme med om bord.
De førende svejseproducenter, danske som udenlandske, er allerede langt fremme, når det gælder om at udnytte fordelene ved digitalisering og ”Internet of Things”. Det være sig i form af modificerede lysbuer, intelligente brugerdisplays,
dataopsamling, dokumentation, samt muligheden for decentralt som centralt at gribe ind og opfange svejseafvigelser i
realtid. Inden for Non Destructive Testing (NDT) er man også kommet med på bølgen, blandt andet med udviklingen af
nye avancerede metoder til hurtig detektion af fejl – selv på meget store konstruktioner.
Ud over svejseproducenterne er større danske produktionsvirksomheder, universiteter og GTS-institutter i front, når det
gælder Industri 4.0. Positivt er det også, at der bliver sat nye tværgående projekter i søen, som udfolder sig på kryds og
tværs med gensidigt træk på de respektive kompetencer.
Men ser vi ud over det danske landskab, er virkeligheden også den, at der fortsat er mindre smedevirksomheder, der
producerer som de plejer, og som endnu mangler at tage de sidste afgørende skridt ind i den digitaliserede verden
– hvad enten det er i form af opdateret svejsegrej eller f.eks. de i dag overkommelige samarbejdende robotter. Kendsgerningen er imidlertid, at den digitale udvikling ikke er til at komme udenom. Den går lynhurtigt, og den har afgørende
betydning for, at vi herhjemme kan bevare konkurrencekraften. Derfor er alle lokale initiativer, som skal hjælpe de
mindre i gang af stor værdi.
God Læselyst
Redaktionen
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Svejsning

LEDER
Tager vi pulsen på de seneste
tendenser inden for svejsning,
er det ord som digitalisering
og Industri 4.0, der straks
popper op. Digitalisering var
da også et tema, som i flere
sammenhænge gik igen, da
den årlige svejsekonference i
Vingsted fandt sted. Det er en
konference, som har særlig
fokus på den fremtid, der
venter de unge, som vælger at
gå smedevejen. Under ledelse
af Industriens Uddannelser
var mere end 100 førende
faglærere fra hele Danmark
samlet.

optimering i fokus, er også noget af
det, der fylder meget i leverandørernes
verden. Skolerne har som bekendt ingen produktion. Men de har naturligvis
stor fokus på at udvikle og ajourføre
deres uddannelsesforløb i digital retning, så eleverne bliver bekendt med
robotter og dermed fagligt forberedt til
de jobs, der venter lige om hjørnet.

I Danmark tilføres årligt omkring 800
robotter til industrien, hvor anslået ca.
25% af dem i en eller anden grad har
med lysbuesvejsning i den metalforarbejdende industri at gøre. Skolerne har
en målsætning om, at udvalgte skoler
i regionerne skal være centre med
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Deltagerne kommer fra tekniske skoler,
AMU-centre og produktionsskoler, fra
Bornholm i øst til Esbjerg i vest.
Det blev tre dage med fuld fart frem.
I en højborg af viden og med en tætpakket agenda, hvis indhold spændte
fra arbejdsmiljø, svejserøg på det teoretiske plan over digitalisering til tilbud
om voksen-uddannelse for elever, der
er fyldt 25 år.
Miljødagen på førstedagen drejede
sig om §17 og alt, hvad der har med
skidt, røg og møg/varmt arbejde at
gøre, herunder generel sikkerhed på
arbejdspladsen. Som noget nyt i år var
også det psykiske arbejdsmiljø repræsenteret i et foredrag af Arbejdstilsynet.
De efterfølgende dage havde mere
tråd i svejsefugen og bød blandt
andet på de seneste nyheder fra
leverandørerne af svejseudstyr. Deres
nye varer anno 2019 er langt mere
softwarefunktioner med modificerede
lysbuer og dataopsamling end for år
tilbage, hvor traditionelle strømkilder,
der blot sprang med 20 ampere til
den næste grønne, røde eller orange
model, var det vildeste.
Integration via intelligente interfaces til
robotter i alle farver, med produktions-
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Produktchef Torben Henriksen,
Migatronic A/S

Svejsning

We Love
Welding!

LASERLINE®
laser gas program.

MISON® beskyttelsesgas
fjerner skadelig ozon.

Vi ses på hi 2019!

Masser af nyheder og
specialister på stand C2532!

Prøv virtual welding!

Nyhed!

Nyhed!

ARCLINE® PP dobbelt gasflow
til aluminiumssvejsning.

LINDOFLAMM®
flammeløsninger.

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!

AVANTO® digital
welding management.

Additive Manufacturing
fremtidens 3-D print.

AGA bygger gasfabrik i Vejle.
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Svejsning
robotter i værkstedet; således vil ikke
alle skoler kunne tilbyde undervisning
i robotteknologi. Det skyldes dels en
afvejning af behovet, dels de massive
investeringer, der skal retfærdiggøres i
de overordnede budgetter. Tendensen
vil uden tvivl skærpe konkurrencen
om at tiltrække de elevprofiler, der er
fremsynede nok til at ønske at være en
del af automatiseringsmiljøet.
Som noget nyt havde konferenceledelsen søsat en ny, spændende disciplin:
En paneldebat om uddannelsesbehovet i fremtiden, baseret på input fra
skolerne og det, som panelet selv har
set i glas-kuglen. Det gav en levende,
erfaringsberiget debat med salens
mange veloplagte faglærere. Blandt
panelets deltagere var flere notabiliteter: Jens Peter Christensen fra 3F,
Torben Andreasen Lindhardt fra Dansk
Metal, Michael Boas Pedersen fra DI
og Peter Baastrup fra HMF.
Det er herligt at indgå i en så berigende debatkultur hos skolerne

og ledelseslaget, med rødder ind i
ministerierne. Miljøet virker både åbent
og respektfuldt på samme tid. Og
som deltager oplever man en dybtfølt
anerkendelse på alle niveauer.
Digitalisering af de gamle fysiske
svejsepas blev demonstreret i en
betaversion: Et smart og brugervenligt onlinesystem, hvor svejseren, når
systemet frigives ultimo 2019 - med fuld
implementering næste år, vil have alle
sine personlige certifikater gemt og
dokumenteret. Det gamle systems sikre
flow i godkendelsesprocedurerne fra
prøveaflæggelse til færdigt dokument
er bevaret, og datasikkerhed er naturligvis tænkt grundigt ind fra starten.
Alt det med ajourføring af normer og
standarder og mere i samme retning
er nærmest obligatoriske punkter på
konference-agendaen. Jørgen Hagelund fra Dansk Standard fremlagde på
sædvanlig underholdende vis de tørre
ændringer, som er vedtaget på højeste
EN/ISO-niveau.

Digitalisering var med som underliggende tema i flere af indlæggene og
er selvsagt en af de megatrends og
stærke røde tråde, som vi skal holde
øje med i de kommende år. Lærerne
er ligeledes i en forandringsproces,
hvor der skal navigeres hurtigt.
Og med en mere eksponentiel og
stejl udviklingskurve i syne kan det
være svært at lægge femårsplaner
som i gamle dage. Vi skal alle være
mere agile og opmærksomme på, at
disruption som fænomen er kommet
for at blive. Thi intet er så praktisk som
en god teori! – udtalt af den gamle
psykolog Kurt Lewin, som beretter, at
vi kan betragte landkortet som teorien,
mens den virkelige verden er terrænet,
hvori vi handler!
Af Torben Henriksen

Konferenceledelsen. Fra venstre ses Preben Petersen, Freddy Thomhav, Kaj Hansen, Kim Lassen, Lars Ahm og Jørn Bo Nielsen.
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Svejsning

Digitalisering – læring hvor og
hvornår det passer dig
Vil du tage din NDT-uddannelse til nye højder? Med udgangspunkt
i Blended Learning vil vi for fremtiden tilbyde et bredt spektrum af
læringsmuligheder for at imødese dit behov.
Med vores fremtidige kursusprogram tilbyder vi dig følgende
digitale læringsformer:
• Fleksibel undervisning

• On the job training

– kombination af e-læring og kurser i undervisningslokaler

• Løbende repetition

– e-læringslicenser til brug i det daglige arbejde

• Back office support

– e-læringsmoduler som repetition i det daglige arbejde

• Videoforelæsninger

– tilgang til specialister via live chat, telefon eller skype

• Augmented Reality og Virtual Reality

– bibliotek og live-streaming af udvalgte kursuslektioner

– kobling af arbejdsplads og undervisningslokale

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

Find tid og sted for afholdelse af kurser og tilmeld dig online på
forcetechnology.com/NDT-kurser
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Med det nye
træningskoncept
Augmentet-Reality
(AR) til svejsning,
bliver emnet animeret.

VIRTUEL SVEJSNING
I UNDERVISNINGEN
Der ligger en stor udfordring i at tiltrække langt flere unge til
svejsefaget. Men det kræver, at man fornyer og moderniserer
undervisningen. En af vejene til dette er at lade virtuel svejsning
indgå i undervisningen.
Forkortet og oversat indlæg af Anke Richter, CEO i WeldPlus GmbH og Vice
Chairman i en DVS-arbejdsgruppe (den tyske svejseforening) for virtuelle
uddannelsessystemer.

Uddannelsen af svejsere står i dag
overfor en kæmpe udfordring. Mangel
på faglært arbejdskraft er en af dem.
Det er derfor afgørende at give flere
unge lyst til at uddanne sig på dette
felt. Og her er det af stor betydning,
at man inddrager nye virtuelle læringssystemer i undervisningen.

det i personaleressourcer og materialeforbrug. Lige så vigtigt er det, at
de unge i dag er såkaldte ”Digitale
Natives”, som er vant til andre og
mere selvstændige læringsmetoder.
Udfordringen ligger derfor i at modernisere uddannelserne. Og her kommer
begrebet ”digitalisering” ind.

Ser vi på den traditionelle uddannelse
af svejsere, har fokus gennem flere
år været på den praktiske træning af
svejsefærdighederne. Men den traditionelle måde at gribe undervisningen
an på er kostbar, når man opgør

For underviseren ligger der en
udfordring i at gå fra rollen som den,
der instruerer og lærer eleverne de
praktiske svejsefærdigheder til i højere
grad at fungere som vejleder for hver
enkelt elev.
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Tilpasning til DVS-retningslinjer
Der er store krav og udfordringer knyttet til svejseuddannelserne: Strenge
regelsæt (DIN EN 1090) modsvarer
de høje krav, man bliver mødt med i
forhold til en acceptabel svejsekvalitet
og rutine hos den faglærte. Det er en
af de opgaver, der skal løftes. Og her
kommer nye virtuelle læringsmetoder
ind i billedet.
Gennem nogle år har det da også
været et tema, man har arbejdet med
i DVS regi. Der blev i 2011 etableret
en DVS-faggruppe 2.8, (systemer
til svejsetræning i forbindelse med
uddannelse og videreuddannelse
af svejsere). I denne faggruppe er
virksomheder, der fremstiller virtuelle
svejsetrænings systemer repræsenteret. Faggruppen blev etableret ud fra
et mål om at inddrage nye metoder i
undervisningen.
I de følgende år blev DVS-retningslinjer på området tilpasset, og nye
kom til. Moderne simuleringsværktøj
er herefter blevet en fast bestanddel
i kvalificeringen af DVS-svejseuddannelsen.
DVS går også i praksis videre ad
denne vej og sætter konsekvent ind

Svejsning

CALL ME

COWELDER
EN KOLLABORATIV SVEJSEROBOT

LILLE

INDBYGGET SIKKERHEDSSYSTEM
CE-GODKENDT
03
...
02
01

OG SMART

...

SVEJSERENS FORLÆNGEDE ARM
CoWelder™ er en komplet svejseautomatiseringsløsning, der leveres
færdigmonteret, klar til at installere og sætte i gang - inklusiv robotarm,
MIG/MAG eller TIG svejsestrømkilde, brænder og bordophæng.
Den effektiviserer produktionen af emner, uanset mængde og hyppighed.
CoWelder er fleksibel og let at programmere; du kan optimere
effektiviteten i din svejseproduktion, samtidig med at du frigiver dygtige
svejsere til andre opgaver. Det sparer både tid og omkostninger.
CoWelder er verdens første CE-godkendte svejse-cobot-pakkeløsning.

VI SER FREM TIL AT MØDE DIG PÅ

HI TECH & INDUSTRY
SCANDINAVIA
1.-3. oktober i Herning

DU FINDER OS PÅ STAND C2558
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Svejsning
med moderne metoder og muligheder. Således arbejder nogle DVSuddannelsesretninger allerede nu
med nye digitaliserede koncepter og
AR (Augmentet Reality) understøttede
systemer.
Virtuelle svejsetrænere
Der er i dag mange systemer til
svejsetræning. Begrebet ”virtuel svejsetræner” kan opdeles i to grundlæggende forskellige teknologier:
Der er traditionelle 3D-systemer,
som indfører brugeren i en komplet
virtuel verden. Fokus ligger her på
opøvelsen af motoriske svejsefærdigheder.
I modsætning hertil arbejder de såkaldte AR-baserede systemer med en
blandet virkelighed, i hvilken det kun
er emnet, der bliver animeret. Den
blandede virkelighed muliggør en
svejsetræning, der ligger helt tæt på
virkeligheden, og som sikrer en effektiv, mindre omkostningskrævende
og hurtig svejseuddannelse.
Derudover er der ikke alene fokus
på den praktiske indføring i faget,

men også et helt igennem digitaliseret læringskoncept med en Elearning platform integreret, og med
et moderne ”Learning-ManagementSystem”. Det er et komplet koncept
til individuel oplæring i teorier for
sammenføjning i sammenhæng med
tilsvarende praktiske øvelser.

Systemets undervisningssoftware
åbner f.eks. for, at eleven lærer de
teoretiske elementer. Enten det foregår på selve Soldamatic”-systemet
eller på en laptop, der er tilsluttet elearning systemet. Man kan på dette
trin teste elevens niveau gennem
multible choice opgaver.

Dette koncept blev første gang præsenteret via DVS Media GmbH som
undervisningsmateriale, der omfattede de tre grundlæggende svejsemetoder MIG, Wolfram-Inertgas, (WIG)
og manuel lysbuesvejsning, og som
var udviklet og integreret i Soldamatic’s virtuelle træningssysten.

Efter det femte og sidste trin følger
overgangen til svejsekabinen. Og
eleven har på dette niveau tilegnet
sig den teoretiske viden, har opnået
motoriske svejsefærdigheder, og kan
klare alle de svejseprocesser, der er
omfattet af kravene. Det er disse erfaringer, eleven har med i bagagen,
når undervisningen i svejsekabinen
begynder.

Formidling af teorien er i overensstemmelse med DVS 1111 retningslinjerne, og de dertil hørende praktiske
svejseopgaver kan i dag foregå på
simulatoren. Underviseren vil derudover kunne integrere eget undervisningsmateriale.
Det komplette AR-baserede
”Soldamatic”-koncept er bygget op,
så det består af fem forskellige trin i
undervisningen.

AR-baseret svejsning af en individuel komponent.
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Simulatortræningen sikrer, at eleven
får langt mere ”lysbuetid”. Arbejdet med simulatoren åbner for
en effektiv og praktisk tilrettelagt
indlæring af det teoretiske grundlag
i forbindelse med de dertil hørende
praktiske øvelser. På den måde er
den moderne teoretiske undervisning
tilgodeset, samtidig med at eleven
får mest mulig svejsetid. Gennem

Svejsning
indsatsen fra simulator træningen
opnår eleverne således hurtigere
færdigheder og bliver langt mere
motiverede. Man undgår passive
stunder og spildtid, og kan målrette
den individuelle motoriske svejsetræning i simulatoren, hvilket igen åbner
for en øget grad af indlæring.
Også til uddannelse af
robotoperatører
Der er ingen tvivl om, at den ARbaserede teknologi udvikler sig med
største hast. Gennem et års tid har
det f.eks. været muligt at integrere
individuelle komponenter i simulatoren og anvende det til individuel
træning og videreuddannelse.
I dag er det også muligt at uddanne
kommende svejserobot operatører
og på samme tid viderebringe
grundlæggende viden og færdigheder inden for manuel svejsning.
Når man kobler AR-teknologi sammen med automatiserede systemer,

Videreudviklingen af AR-teknologien går rasende hurtigt og denne type virtuelle
træningssystemer indgår i dag også i undervisningen af kommende svejserobot operatører.

åbner der sig også nye muligheder
indenfor forskning og udvikling.
Udover sin ubestridte ”Fun factor”
ved undervisningen, har den virtuelle
svejsetræner også klare fordele med
i sit kølvand: Omkostningerne til uddannelsen kan reduceres, tilgangen til

faget svejsning bliver lettere, elevernes
motivation bliver større, og endelig
baner det vejen for nye pædagogiske
koncepter, som er i trit med fremtidens
digitaliserede undervisning.
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Svejsning

HURTIGT OVERBLIK
MED DIGITALISEREDE
SVEJSECERTIFIKATER
Når vi taler værkstedscertificering er
en af udbyderne FORCE Certification
A/S. Her har man etableret en database, som gør, at svejsecertifikater og
kursusbeviser bliver håndteret digitalt
i ét og samme system. Der gør det let
og overskueligt for den enkelte virksomhed at vedligeholde og opdatere
medarbejdernes certifikater.
WeldCert er en database, som bliver
stillet til rådighed for virksomheder,
der har værkstedscertificeret deres
medarbejdere gennem FORCE Certification A/S. Der er her tale om en
landsdækkende service på svejsercer-
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tificeringsområdet. Samtidig kan databasen udvides til at kunne håndtere
diverse kursusbeviser.
WeldCert systemet kan desuden
håndtere certifikater udstedt af andre
udbydere. Dette kræver blot, at virksomheden får oprettet deres svejser i
systemet, hvorefter virksomheden selv
kan lægge certifikaterne ind på de
enkelte svejsere og derefter lave 6-måneders forlængelserne elektronisk inde
i systemet.
Selve certificeringen kan ske i henhold
til DS/EN ISO 9606 serien og DS/

EN 14732 samt andre harmoniserede
standarder.
Man kan her vælge at gennemføre certificeringen på virksomhedens eget værksted eller i en af FORCE Technologys
afdelinger rundt om i landet. Eksaminationen af svejserens praktiske færdigheder og teoretiske viden bliver foretaget
af eksaminatorer, der er godkendt af
FORCE Certification A/S. Således er
FORCE Certification A/S akkrediteret
af DANAK til personcertificering. For at
kunne svejse på f.eks. trykbærende anlæg, kræves det, at svejsercertifikaterne
er udstedt af en akkrediteret virksomhed.

Svejsning
Svejsebevis med QR-kode
på bagsiden
Hvis resultatet af prøvningen indfrier standardens krav, bliver der
udstedt et akkrediteret certifikat i
overensstemmelse med de nævnte
standarder. Svejseren, der har
gennemført certificeringen, får
herefter udstedt et svejsebevis i
kreditkortformat med foto og navn
på forsiden og en QR-kode på
bagsiden.
Når man herefter scanner QRkoden, får man direkte adgang til
WeldCert systemet, hvor svejserens aktuelle certifikater fremgår.
Let at holde styr på
certifikater og kursusbeviser
I og med at certifikaterne i dag er
digitale, er virksomheden fri for at
skulle holde styr på papircertifikater eller deadlines for forlængelser og tidspunkt for recertificering.
WeldCert sørger for gennem automatiske notifikationsmail at huske
den ansvarlige i virksomheden på
henholdsvis 6-måneders forlængelserne og på tidspunktet for en
eventuel recertificering.
Anvendes systemet samtidig til
håndtering af andre kursusbeviser,
så vil man lynhurtigt kunne sende
alle medarbejderens certifikater
og kursusbeviser til eventuelle kunder, der ønsker at have disse til
deres dokumentationspakker eller
lignende.
BLY

Svejsning
Dokumentation af data er en del af den
løbende kvalitetssikring. De øjeblikkelige
tilbagemeldinger fra produktionen
hjælper også til, at man kan optimere
svejseprocesserne, og dermed i sidste
ende øge sin produktivitet.

SKRÆDDERSYET
DIGITAL DOKUMENTATION
AF SVEJSEDATA
At kunne registrere svejsedata
til dokumentation og analyse
har afgørende betydning.
Man opnår sikkerhed og
gennemskuelighed med den
automatiske registrering
af data. Læg dertil, at man
sparer tid og vil kunne give
produktviteten et skub opad.
En af de svejsemaskineproducenter, der
har et bud på digital registrering af svejsedata, er østrigske Fronius. Her hedder
dokumentationsløsningen WeldCube.
Det er en løsning, der tager udgangspunkt i en software, som er kompartibel
med alle digitale strømkilder fra Fronius.
WeldCube blev første gang lanceret
i efteråret 2016 på Schweissen und
Schweissen messen. Siden er der udviklet tre varianter, som hver især modsvarer
de enkelte virksomheders behov. Det
gælder alt fra de ganske små smedevirksomheder og op til de meget store.
Når man får dokumenteret svejsedata
for sin produktion, er man sikker på
at forstå de enkelte trin i processerne.
Det gør, at man vil kunne opretholde
en ensartet kvalitet, lige som man
nedsætter risikoen for fejl.
Undgår at skulle lede blandt
håndskrevne notater
Der er både tid og penge at spare
ved at digitalisere behandlingen af
svejsedata, fastslår direktør hos TornboSvejs, Kaare Schultz-Pedersen, der
har Fronius agenturet i Danmark.
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Tænk bare på alle de håndskrevne
notater, man slipper for at skulle lede
rundt i. De bliver overflødige med dette
system, hvor ét enkelt tryk på en knap
er nok til at oprette en evaluering.

ret. Man kan som bruger eksportere
denne information som PDF. Dertil
kommer, at man kan få overblik og
sammenligne parametrene for svejseopgaverne, forklarer Kaare.

Når man har et digitalt værktøj til
behandling af svejsetekniske data,
vil man uden videre få overblik over
svejsesystemets tilstand og hver eneste
svejsesøm, hvilket igen betyder, at
man lynhurtigt kan opfange eventuelle
fejl og afvigelser.

WeldCube med flere funktioner
WeldCube Basic egner sig rigtig godt
til de virksomheder, som har behov for
flere funktioner inden for svejsedokumentation.

Hurtigt overblik over alle
udførte svejsninger
De tre versioner af WeldCube er:
Light, Basic og Premium, som alle opfylder kravene i henhold til EN 1090.
De er hver især tilpasset de forskellige
behov, der kan være i en smedevirksomhed.
WeldCube Light versionen er integreret i alle Fronius TPS/i maskiner. Med
weldCube Ligth kan data hentes fra
hver enkelt svejsemaskine, hvilket igen
betyder, at man kan følge med i alt
– helt ned til den enkelte svejsesøm.
Det sker via den netbaserede funktion
«SmartManager». Den kan downloades gratis og er uden videre til
rådighed for alle brugere af Fronius’
TPS/i svejsemaskiner.
For hver svejsesøm sker der en måling
af tid, varighed, strøm, spænding,
trådhastighed og effekt, lige som
gennemsnitsværdierne bliver registre-

WeldCube Basic laver decentralt
nogle præcise registreringer af de
faktiske værdier, og det sker med en
søgehastighed på op til 100 millissekunder.
Hertil kommer overvågning af
grænseværdier. Brugeren definerer
her parameter grænseværdier for svejseopgaverne, og systemet informerer
brugeren, så snart der sker afvigelser
i forhold hertil. Emner, som muligvis
ikke er blevet svejst i den rette kvalitet,
kan man herefter tage ud til en ekstra
kontrol.
Data bliver også registreret direkte
og visualiseret i svejsesystemet med
WeldCube Basic. Man vil efter behov
kunne oprette eller ændre opgaver,
som man så kan overføre til andre
enheder. Dette foregår ved hjælp af
systemets import – eksport funktion,
og det er noget af det, som for alvor
er med til at spare tid, siger Kaare,
som tilføjer, at samtlige data kan eksporteres som PDF- eller CSV-fil.

Svejsning
Intelligente funktioner
WeldCube Premium lagrer svejsedata fra flere processer, og mange
maskiner i én central database. I
tillæg til dette er den udviklet, så
den har intelligente behandlings-,
statistik- og analysefunktioner. Den
centrale lagring af data i netværket
gør det muligt, at dokumentere alle
data i forhold til hver komponent
og genere separate PDF-rapporter
pr. produceret komponent. WeldCube Premium overvåger også
status for fremdriften i enhederne
og opretter efterfølgende information om de enkelte svejsesømme.
Dette sker ved hjælp af et såkaldt
«trafiklys-system», hvor man får
vist en oversigt over en svejsesøm,
der allerede er blevet svejst. Man
vil i denne sammenhæng kunne se,
om der er afvigelser fra de fastsatte
grænseværdier. Med et tryk på knappen lagrer systemet data evalueringer
i tabeller og grafer.

Med WeldCube Premium kan man få information frem om hver eneste svejsesøm.
Systemet viser status for enhedens fremdrift og evaluerer hver enkelt svejsesøm ved hjælp
af et «trafiklys-system».

Alle relevante data præsenteres
direkte i startbilledet som graf eller
diagram, men kan også sendes på
mail i daglige eller ugentlige intervaller. De, af systemet behandlede data,

kan uden yderlige behandling bruges
direkte til OEE (Overall Equipment
Efficiency) måling.
BLY

Certificering & Kvalitetssystemer.
- ISO 9001, ISO 3834, ISO1090
Certificering af svejser – Svejsecertifikater
NDT & NDT-Kurser
Fremstilling kontrol efter PED
Inspektion af trykbeholdere
ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser
Svejseprocedure WPQR/WPS

Trust
Quality
Progress

Kedler
- Konstruktionsgodkendelser
- Fremstillingskontrol af nye kedler
- Godkendelse af hele procesanlæg
- herunder sikkerhedsudstyr (72 timer)
- Opstillingskontrol af kedler
- Periodisk kontrol
- Kontrol med skader
- Afprøvning af sikkerhedsudstyr
- Trykprøvning
- Godkendelse af flis-kedler m.m.
Inspektion af Elevatorer og rullende trapper
Bygningsanalyse
- Indeklimaundersøgelser
- Fugt- og skimmelsvampeundersøgelser
- Termografiundersøgelser
- Asbestprøver
- Laboratorieanalyser
- Undersøgelser af insekter og trænedbrydende svampe
- Datalogninger af indeklima
- Miljøkortlægninger af bygninger
- Undersøgelser af Legionella i brugsvand

Kiwa Inspecta A/S
Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel
Tlf.: 7022 9770
www.inspecta.dk

EDUCATION AND
DIGITALIZATION,
ECONOMY AND
COMPETITIVENESS
This Paper is dealing with tree
different topics: Education
and digitalization, Economy
and willingness to invest, and
finally Competitiveness.
By Lars-Erik Stridh, IWE,
Dunderbo Engineering, and
department of Engineering
Science, University West,
Trollhättan Sweden
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Digitization started in the technical
sector at different applications. First
computers, then it spread to almost
everything, like electronic music, CNC
controlled machines, and today it
would be difficult to find things that
are not digitized or the subject to
become that. We think that we today
live in a digital world. But we would
be surprised, if we knew what was
waiting behind the corner.

Education is in a transition period where
more and more is being digitized. I must
say that the speed of this process is too
high. I do not make that statement because I am against using digital support
in education, but because it seems more
important to fulfill the goals decided by
politicians and other decision makers,
than to make sure that the digital education actually delivers the knowledge
level, that it is supposed to do.

Svejsning

Far from the ordinary

www.kemppi.com

And you know.
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Svejsning
The use of digitally controlled equipment in the industry, creates a need of
educated operators in the techniques
necessary to run this type of equipment. This involves many skills, operators needs to understand and perform
programming of the control systems,
in order to be able to do this, it is of
utmost importance that the processes
used in the machine is something that
the operator is practically familiar
with. Unless that knowledge exists,
it is of little value to know how to
program the equipment. Many will
comment that it is not necessary to
have the background as a welder in
order to run a welding robot cell. But
how many of you would be comfortable to have a person in the cockpit
of a Dreamliner that only know how
to push the button for takeoff and
landing, not being at pilot at all…
This does not only apply to situations
where our wellbeing and life is at
stake, but within all processes that are
digitally controlled.
Regarding students results there are
interesting investigations available,
OECD performed during 2012 and
2015 the PISA. (Programme for
International Student Assessment,
15-year old students tested in reading, mathematics and science), and
results show, that among students that
have an increased use of tablets and
computers for learning, instead of
teacher led education, all show lower
results in the knowledge tests. An
interesting observation, and for me as
a Swede, this sound a bit alarming as
our government has stated: “we will
be the best in the world to digitalize
the education system”. To me it makes
all alarm bells ring at the same time,
take it easy and do this in a slow and
cleverly planned way instead of with
speed. Better safe than sorry! One
issue with too much self-education is
information searched and found on
the net. How do we secure that the
information received by the student is
true and not fake? During a discussion
with a German colleague, Stephan
Egerland, he expressed big concerns
because even high-profile ‘young
professionals’ are entirely relying on
information written on the world wide
web. In other words: ‘what is not
accessible through GOOGLE simply
cannot exist’. This is a fatal error!
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For several years, I have been teaching welding processes and material
science to students (IWS within the
EWF-system) and it has been teacher
lead education. Statistics reveals
that the success rate on the exams
for those two subjects are 88 – 92%
over a five years period. In the end
of 2018, I was teaching for a technical university and their class of naval
engineers, in material science. Difference this time was that my lectures
were video recorded in “realtime”
and the students watched, but could
not interact. In principle, the students
also were more used to study than the
IWS students. I was available online
for questions after the video lectures,
and then the students could watch the
lectures on the student platform as
many times as they wanted before the
exams. This time the success rate on
the exam were 18%. To me this shows
something that should not be ignored.
There is something called “flipped
classroom”, which is a promising way
of working with digital media in a
positive way. Very shortly described,
this is something that can be used to
bring students up to a common level
before starting a specific course or
education, by using digital media. It is
a way to facilitate teacher led group
discussions, by giving facts about the
theme that is going to be discussed in
advance. It uses digital tools/simulations to faster get an understanding
for an industrial process or whatever
needed. In this concept “flipped classroom” a teacher/expert in the field
studied, is an essential part. Note:
to develop and produce the digital
tools, material and concept in a way
that will be pedagogical and efficient,
will require much time and efforts,
hence my comment that it is of utmost
importance that we hurry slowly with
quality, instead of fast and dirty, just
to satisfy politicians.
General security of the education
material. Do we have enough safety
surrounding our digital material used
in the education? Many lobby organizations, political extremists parties
and organizations, could be potential
threats to hack and intrude the educa-

tion material to change facts in order
to influence students. Something to
pay attention too.
Depending on how the study environment is built up, social interaction, is
something that will be changed. It could
lead to much less interaction between
students, less discussions that are so
important for developing social skills
and also to improve the learning process itself. Something that really needs
to be addressed in a way that makes
sure we do not create socially isolated
individuals with limited skills of solving
problems together with a group.
The work environment is also something that will be greatly influenced
and changed by digitalization. It
has already changed over the last
decades. The way we today work in
different office environments, we work
much more out of the office, we work
at a different pace, we have much less
response time on tasks and questions
than before. I think it is not wrong to
say that the “work stress” is higher
today. People are suffering much
more from being “burned out” today
compared to 25 years ago. It has also
resulted in that we due to digitalization,
are more streamlined in our organizations. It has changed the way we work
entirely. This is evolution and adopting
to new technologies that is a necessary
step forward and a positive thing. But
it needs support in form of education in
using the new technologies and tools
available, otherwise it will create negative effects resulting in for example
stress and stress related illnesses.
Segregation? Is there a risk that
certain groups will have more access
to digitalized education tools than
other groups? Can we anticipate that
due to unfair access of necessary tools
to make education available, it will
generate a future society with larger
differences between groups of people? Will the knowledge be a power
factor more in the future? I do not
want to paint a black picture of the
future by asking these questions, I am
an optimist, but we need to address
these questions very early on the road
to digitalization in education.

Svejsning

Fleksibelt automatisering
af din svejseproduktion

Højkvalitets svejsning næsten
uden sprøjtning

Løsning også til mindre
produktion

Valk Weldings ingeniørteam udvikler kundetilpassede
løsninger efter specifikke behov for at opnå højeste
produktionsudbytte.
Både små og mellemstore virksomheder i hele Europa
benytter disse løsninger for at forbedre svejsekvaliteten
samt fleksibiliteten.
Valk Welding DK A/S
Tel. +45 644 212 01

Oﬄine programmering
især til svejsning

• Komplette systemer fra en leverandør
• Eﬀektiv Oﬀ-line programmering
• Fleksibelt og til små seriestørrelser
Besøg også:
www.youtube.com/valkwelding

info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

The strong connection
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Economy, the willingness to
invest in new technology
During many years in the welding
segment in different roles, I have often
experienced that there is something
that makes the decision to make an
investment in a new power source, a
mechanization solution, a new process
or even a new consumable, relatively
difficult, or at least very slow. Being in
this segment one also gets involved in
other activities like joint preparations,
machining before or after welding an
object, and it has been quite obvious
that the decision to invest in a lathe,
CNC-machine or similar, often is
easier made, compared to the investment concerning welding activities.
For a long time I was thinking about
why it is like this, until one day in
the beginning of the 1990-ies when
I accidently witnessed an presentation by a well-known company in the
CNC controlled milling machine area.
They had a presentation for the same
company as I later that day was going
to introduce to a new way to weld
root-runs in stainless pipes. During that
presentation by the CNC supplier, the
“penny fell down”.
First of all they had invited the production engineer, the finance controller,
two from the company´s management

and then of course the responsible from the machining department. They started the presentation by showing this picture:
Then they started to go through
this investment in detail covering many finance terms and
presenting the present people
with a detailed specification of
what they were able to, and
actually did in their production
today. After that a description of what the new machine
could produce, how the quality
would change the actual cost of
produced gods. I was really taken “by
storm” when I realized that I had never seen the same by sales people within the welding business, and asked
me the question why? At this point it
did not take the brain of an Einstein
to realize which route to take after
this! I went back home and started to
study variable and fixed costs, direct
and indirect costs, break-even charts,
the payoff method, the net present
value method, cost minimum/optimum
order quantity, shortage cost, set-up
cost, reject cost and much more. Then
I slowly started to understand how all
these factors hang together, interact
with each other and in the end will
mean that I can explain AND SHOW

to a company, why they can benefit
by investing in something related to
a welding operation, whether it is a
robot-cell or just a flux cored wire.
The day that I, in this figure above,
could explain to a finance director at
a company, how the investment that
I proposed to them, could influence
cost of gods sold, influence S&A overheads, reduce stock and at the end
increase ROA. That was the day the
price of my offer never came up for
discussion, I just got the order.
With this I just want to point out that it
is better to learn to speak the language of the people that in the end

Price
Operating cost
Personnel costs
Quality costs
Capital cost
Administration cost
Capacity & ”bottle necks”
Revennes
Life time lenght costs
Maintenance cost etc….
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TornboSvejs præsenterer
Fronius på HI 2019

Live præsentation
på stand C2542
•
•
•
•
•

WeldCube – datadokumentation
ArcTig – automatiseret TIG-proces
Ny generation TPS/i med CMT proces
Den nye intelligente i-serie af TIG-udstyr
DC – svejsning af aluminium med
TransSteel 2200

Deltag i Fronius Virtual Welding
HI-mesterskab 2019 på standen.

ArcTig – Automatiseret TIG-proces
Hurtig, enkel og økonomisk
Med ArcTig får du:
•
Minimal fugeforberedelse
•
I-fuge op til 10 mm
•
Op tll 2 x svejsehastighed i forhold til
konventionel TIG-proces
•
Enkel at anvende

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf. 7515 8440

tornbosvejs.dk

Mød os på stand
C2542
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takes the decision about a purchase,
than trying to explain the technical
benefits and the new processes exceptionally influence on penetration and
bead surface to the same people.
Because of this lack of economical
background material for companies,
there has been maybe not difficult,
but have made the process of taking
the decision slower. This in combination with the skepticism towards
new technologies that has not been
proven by another company, the
welding industry is traditionally seen
upon as a very conservative industry
segment.
Competitiveness
Finally, I´d like to stick my chin out
and say something about competitiveness. For many of the large global companies, there are no problems
to follow, and in many cases also
participate in the developments
of new technologies in production
processes, joining processes or the
introduction of new materials. By this
they keep themselves in the leading
edge of processes and can keep
their productions competitive and
sustainable, by implementing this in
their production.
Besides this there are a large number of SME´s (small and mid-sized
enterprises) around the world, and
they do not have their own R&D
department. In many cases they do
not even have a person dedicated to
follow the development in materials,
methods, processes, design and new
calculation strategies. Reason for this
situation to have become more and
more pronounced the last decades is
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the increased pressure on lowering
the production costs, this have resulted in more and more streamlined
organizations in the companies.
Right or wrong, can be discussed as
the reduction of staff makes it more
difficult to keep up with progress.
To make a difference in this unproductive trend and to make new
technologies and processes known
and available to SME´s, Universities and research institutes can and
must play a more proactive role. In
each country there are a number of
Universities, geographically spread
over the country and with different
specialties. They can all play a local
role by initiating networks with local
industry. If each University defines
the fields of excellences they are
specialized on, then within these
fields, invite persons from the local
industries and start to define the
industries real needs in support. This
can result in that the Universities creates educations for companies, finds
research projects, gets externally
employed doctoral students, identifies processes needing development
partially financed by local industry
and much more. If this concept is
embraced and implemented and if
necessary resources are allocated to
it, it can lead to many advantages
both for Universities and SME´s, first
in the local, then regional and finally
for the whole country. This will in the
end improve productivity, knowledge
building, improve education direction and quality, competitiveness will
increase and may help a region that
have issues to keep jobs. In other
words a real win-win situation.

Svejsning

Opkvalificer din viden:
IWS - IWT – IWE - IWI
I de nye EN standarder stilles der krav til, at en kvalificeret svejsekoordinator er
tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og IWE-uddannelserne giver adgang til at virke
som svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731.
Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for hvert modul.

IWS

Svejsespecialist – Forberedelseskursus (4 moduler)
Relevant svendebrev: EQF niveau 4

IWT

Svejsetekniker – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler)
Relevant teknisk uddannelse: EQF niveau 5

IWE

Svejseingeniør – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler)
Relevant ingeniøruddannelse: EQF niveau 6

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI

Svejseinspektør – Svejseteknologi

IWI

Svejseinspektør – Svejseinspektion

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

forcetechnology.com
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DIGITALISERING
ØGER EFFEKTIVITETEN
I PRODUKTIONEN
Digitaliseringen af
svejsearbejdet får ekstra fart
på, når de mest intelligente
svejsemaskiners muligheder
bliver kombineret med den
information, der produceres af
et såkaldt MES-system, der er
finsk udviklet.
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Af Key Account Manager
René Jacobsen, Kemppi A/S
Et samarbejde mellem Kemppi og
PipeCloud i Finland baner vejen for,
at svejsevirksomheder vil kunne opnå
øget effektivitet og sporbarhed i
produktionen. Erfaringerne til dato er

hentet fra en finsk baseret virksomhed,
der er specialiseret inden for rørsvejsning.
Med PipeCloud kan man eksportere
unikke data fra rørsvejsesømme, som
bygger på 3D-designmodellen fra
Kemppis WeldEye-software, idet data

Svejsning

WeldEye er en universalløsning
til styring af svejseproduktionen.
Der er tale om en afbalanceret
kombination af software, hardware og tjenester, som skaber
værdi gennem indsigt i WPS godkendt svejsekvalitet, medarbejderkvalifikationer m.m. Den kan
reducere driftsomkostningerne
ved at forenkle dokumentationsprocessen og nedsætte hyppigheden af reparationer. WeldEye er
kompatibel med alle mærker af
svejseudstyr. Som cloud-tjeneste
gør den det muligt at styre
svejseproduktionen - uanset hvor i
verden, man befinder sig.
om arbejdets udførelse bliver sendt
direkte tilbage til PipeCloud.
Man vil uden videre kunne integrere
WeldEye med virksomhedens nøglesystemer. Det åbner for en gnidningsløs
overgang til papirløs styring af svejseproduktionen. Samtidig vil man i realtid få overblik over såvel svejseproduktion som ERP- og KPI-systemerne.
Fabriksledelsen får umiddelbart
tilgængelige oplysninger om, hvad
der sker i svejseværkstedet og har
dermed nye muligheder for at øge effektiviteten i produktionen. Læg dertil,
at slutbrugeren, som bestilte arbejdet,
f.eks. et olieraffinaderi, kan spore
udviklingen i svejseprojektet helt ned
til den enkelte individuelle svejsning,
hvis der er behov for dette.
WeldEye er den første universale softwareløsning til svejseproduktionsstyring.
Den accelererer styringen af kvalifika-

tioner og svejseprocedurer, og den indsamler svejseparametre og ydelsesdata,
som eksempelvis varmetilførsel.
PipeCloud er en navnet på en
nyetableret finsk softwarevirksomhed. Den opstod, da virksomheden Sihy Oy, som er specialist
inden for krævende rørsvejsninger, ønskede at arbejde mere
effektivt end sine konkurrenter.
Sihy er Meyers førende leverandør af præfabrikerede rør til et
værft i Turku.

PipeCloud er et MES-software (Manufacturing Execution System), der er udviklet til brug i industrien. Det kombinerer designdata med materialedata,
bundter opgaver og skræddersyer
programmer til såvel maskinværktøj
som arbejdsordrer til svejsere.
Ifølge CEO for PipeCloud, Jarno Soinila vil man med digitaliseringen kunne
øge svejseeffektiviteten med 20-100
procent – alt afhængigt af situationen.
I den aktuelle situation, vil ledelsen på
den finske fabrik, der leverer præfabrikerede rør, i realtid kunne se, om svejsemaskinernes lysbuetid f.eks. udgør
20 procent af den samlede arbejdstid.
De kan foretage ændringer i produktionsstyringen, og de kan umiddelbart
efter se effekten af dette. Så man kan

med rette tale om, at målbare facts går
ind og erstatter mavefornemmelsen.
Høje krav til sporbarhed er et must
i olie- og gas sektoren. Og den får
følgeskab af et stadigt stigende antal
industrielle sektorer, hvor sporbarheden af svejsearbejdet er af afgørende
betydning.

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

Mød
”Schweissen
Düsseldorf 2
Hal 13 St

Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Neutrix

Ultima-Tig

AutoGrind

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjerritslev, Danmark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com
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SELVKØRENDE
ROBOT SKANNER
VINDMØLLEVINGER
Som led i et MADE-projekt
har FORCE Technology i
samarbejde med Siemens
Gamesa og DTU udviklet
en selvkørende robot, der
kan skanne overfladen på
vindmøllevinger.

en struktureret lysskanner, som via infrarødt lys får såkaldte 3D-punktskyer
ud fra vingens overflade. Vingeskanneren tilpasser sig automatisk den
enkelte vinge, og den finder selv ud
af, hvad den skal skanne – uden at
den skal forprogrammeres.

Projektet har været en del af MADEforskningen inden for sensorer og
kvalitetskontrol. Løsningen er blevet
opbygget og testet i FORCE Technologys faciliteter for efterfølgende at
blive afprøvet på Siemens Gamesas
vingefabrik i Aalborg.

Værdifuld data
Vingernes overflade har afgørende
betydning for vingens aerodynamik
og dermed ydeevne. Ved at 3Dskanne vingen får man vigtig information om eventuelle fejl og mangler i
overfladen. Det er vigtig information,
som man efterfølgende vil kunne
anvende til at planlægge vedligehold
op optimere støbeforme.

Robotten er selvkørende og skanner
overfladen med en 3D-skanner. Det er

Selvkørende robot skanner vindmøllevingernes overflade med en
3D-skanner.
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Med ultralyd vil man kunne
afsløre indre defekter
Hos FORCE Technology har programleder Thomas Aaboe Jensen været en
af de involverede i projektet. Det er
hans opfattelse, at denne løsning har
vide perspektiver i en række andre
sammenhænge. Med skanningen
får man data, som er værdifulde i
forbindelse med planlægning af vedligehold, siger Thomas Aaboe Jensen.
Ønsker man at finde indre defekter
på store strukturer, vil robotten kunne
udstyres med et ultralydssystem. Det
kunne f.eks. være broer, rørkonstruktioner eller tårne til vindmøller. Kort
sagt store konstruktioner, som man
gerne vil have en 3D-model af.

Med skanningen får man data, som er værdifulde i forbindelse med
vedligehold af vindmøllevinger og andre store konstruktioner.

SENSOR
TEKNOLOGI OG
PRODUKTIONSDATA
MADE Digital blev etableret
for to år siden. Et af de
aktuelle forskningsprojekter
i dette regi går ud på
at se, hvordan sensorer
og produktionsdata kan
bruges til kvalitetskontrol,
og til at forbedre de
digitale redskaber i
produktionsvirksomheder.
I MADE projektet deltager DTU,
Aalborg Universitet, FORCE Technology, Teknologisk Institut og en
række store danske produktionsvirksomheder.
For at integrere den digitale verden
med den fysiske i produktionen er

REBEL: INDUSTRIELLE
MASKINER, DER ER SÅ
MULTIFUNKTIONELLE,
AT DU NÆSTEN IKKE
TROR DINE EGNE ØJNE.

det nødvendigt med en teknologi,
der kan aflæse fysiske egenskaber
ved produkter og maskiner, hvorefter
man skal kunne forvandle de digitale
informationer i form af data.
Det er her, sensorer og produktionsstatistik kommer ind i billedet.
Avancerede sensorer kan producere
3D-data af produkter og udstyr, hvilket igen er relevant i mange produktionssammenhænge.
3D-data er afgørende for 3D-printteknologien, så former og geometrier af produkter bliver fremstillet
korrekt. 3D-data bliver også anvendt
til at skabe såkaldte ”digitale tvillinger” af produktionsudstyr, eksempel-

vis en robot, og lige så vigtigt er det
afgørende for at kunne kontrollere
kvaliteten af produkter.
Som bekendt er vi herhjemme
afhængige af at kunne producere og
sælge produkter af særlig høj kvalitet. Og i forhold til kunderne er det
en konkurrencefordel at kunne dokumentere kvaliteten af produkterne.
Tilsvarende bliver det med sensorer
og produktionsstatistik muligt at lave
kvalitetskontrol i realtid, så man vil
kunne stoppe en produktionsproces,
inden der laves fejl. Man opnår at
begrænse mængden af fejl og får
mindre ressourcespild.
BLY

esab.com

VISIT ESAB AT HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA IN HERNING FROM
01 - 03 OCTOBER, STAND C2508 AND SEE REBEL IN ACTION.

Svejsning

Førhen, da vi kun brugte TIG-svejsning, skulle vi svejse
komponenterne ad tre eller fire omgange. Med vores
nye Sigma Select kan vi nøjes med én svejsning, siger
værkfører hos Frontmatec, Hans Henrik Pedersen.

OPTIMERET PRODUKTION
MED DUO PLUS-TEKNOLOGI
Frontmatec er på verdensplan
en af verdens førende
leverandører af skræddersyede
automatiseringsløsninger
til kødforarbejdnings- og
kødkonserveringsindustrien. For
at optimere sin produktionen
har Frontmatec investeret i fem
Sigma Select svejsemaskiner fra
Migatronic. Maskinerne er med
Duo Plus-teknologi, hvilket gør,
at man kan lave TIG-lignende
svejsesømme.
Frontmatec fremstiller anlæg til kødindustrien, og hygiejnen er på alle planer en
kritisk faktor. Man har gennem mange
år anvendt TIG-svejsning for at opnå
en svejsesøm, som er glat og rengøringsvenlig. Eneste hage ved processen
er, at den er relativt tidskrævende. I
forhold til f.eks. MIG/MAG er TIGsvejsningen mere tidskrævende, ikke
mindst fordi svejseren manuelt tilsætter
tråd til smeltebadet. For at optimere
vores produktion begyndte vi derfor at
kigge os omkring efter alternativer til
TIG-svejsning, fortæller værkfører hos
Frontmatec, Hans Henrik Pedersen. Han
præciserer videre, at de dog er nødt til

at anvende TIG, når det drejer sig om
komponenter, som kommer i direkte
kontakt med fødevarer. Men det gælder naturligvis ikke for andre komponenter, som vi fremstiller, siger han. Her
kan vi - uden at gå på kompromis med
vores kvalitetskrav - godt bruge MIG/
MAG-svejsning.
TIG-lignende svejsning
I sin søgen efter svejseteknologier, der
kunne optimere produktionen yderligere, blev Frontmatec præsenteret
for Migatronics Sigma Select MIG/
MAG-svejsemaskine, som med Duo
Plus teknologi kan lave TIG-lignende
svejsesømme. Duo Plus nedsætter
varme¬tilførslen. Svejseren får derfor
bedre kontrol over smeltebadet, og
samtidig bliver trådfremføringshastigheden øget. Da vi ved selvsyn også kunne
konstatere, at vi fik svejsesømme med
en fin og glat overflade, så var det den
helt rigtige løsning for os, siger Hans
Henrik Pedersen.
Sigma Select med Duo Plus leverer
svejsesømme med TIG-lignende
udseende og smukke ripler. F.eks. kan
svejsemaskinen sammenføje to 0,9 mm

metalplader med en 1 mm tråd uden
at brænde igennem pladerne, og det
er imponerende, fastslår Hans Henrik
Pedersen.
Vi startede med at investere i to Sigma
Select svejsemaskiner med Duo Plus,
men købte så hurtigt derefter yderligere
tre maskiner. De er populære hos vores
svejsere, og så har vi opnået en markant reduktion af produktionstiden, siger
Hans Henrik Pedersen. Han forklarer
uddybende, at de tidligere, da de udelukkende anvendte TIG-svejsning, skulle
svejse komponenterne ad tre eller fire
omgange, mens de med den nye Sigma
Select kan nøjes med én svejsning.
Vi har heller ikke længere så stort et
behov for efterbehandling af vores
komponenter, fordi Duo Plus øger
svejsehastigheden og dermed sænker
varmetilførsel til grundmaterialet. Så
på den måde undgår vi oxidering af
overfladen og reducerer deformation
af materialet til et minimum, siger Hans
Henrik Pedersen.
BLY
Frontmatec startede med at investere i to
Migatronic Sigma Select svejsemaskiner,
men købte hurtigt yderligere tre,
fordi maskinerne blev populære hos
virksomhedens svejsere.
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Svejsning

INDUSTRIEN SAMLES I HERNING
Hi Tech & Industry Scandinavia
bliver holdt i Messecenter
Herning den 1. – den 3.
oktober. Der er mere end
700 virksomheder, som
udstiller på messen, og
det er forventningen, at
besøgstallene vil runde de
20.000.

På den forestående industri messe
i Herning samles producenter og
virksomheder på kryds og tværs, og
alle aktuelle emner inden for innovativ
produktion vil blive vendt. Ud over
nye udviklinger inden for produktionsudstyr til den metalforarbejdende
industri, vil også aktuelle temaer i
tiden som Industri 4.0, 3D-teknologi,

automation og bæredygtighed være
på programmet. Det blev blandt andet
fastslået den 22. august hos IDA i
København, hvor messeledelsen holdt
et såkaldt kick-off arrangement om
den nært forestående messe.
Der er tilrettelagt et stort aktivitetsprogram med flere spændende nyheder
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Svejsning

Her udsnit af Svejsebrancheklubbens medlemmer på et af de indledende planlægningsmøder.

og aktiviteter, fastslog Messecenter
Hernings projektchef Mona Jakobsen,
som i denne sammenhæng særligt
fremhævede 3D Tech, The Smart
Company og Production Denmark,
som nogle af de megatrends, denne
messe vil afspejle.

teknologierne. I hal K vil der være en
lang række udstillede produkter og
maskiner. Dertil kommer en række
konferencer, hvor man vil se nærmere
på det teknologiske såvel som det
forskningsmæssige og forretningsmæssige inden for dette felt.

Nogle events er gengangere. Det
gælder Wind Energy Denmark, som
holder events på åbningsdagen den
1. oktober. Samme dag vil der også
blive uddelt en automatiseringspris,
og det er i lighed med tidligere år
DIRA, (Dansk Robotforening), som står
for denne.

Konferenceprogrammet strækker
sig over alle tre messedage. Og
på messens tredje dag bliver det
såkaldte ”Production Denmark”
område omdannet til et dedikeret
3D-område, hvor man i en række
oplæg vil have fokus på AM/ 3DP/
3D-teknologi. Oplægsholderne tæller
blandt andre Torsten Brorson Otte,
der er manager i Advanced Manufacturing Engineering ved Grundfos,
Thomas Toftegaard, der er professor
for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet og Peter Tommy Nielsen, der
er afdelingschef i 3D Print og AM hos
FORCE Technology. Sidste er desuden
en af udstillerne i 3D TECH afsnittet,
og her vil virksomheden præsentere
et helt nyt tiltag, afslører Peter Tommy
Nielsen.

Som noget nyt vil der også blive uddelt en såkaldt bæredygtighedspris.
Med prisen hædrer man en dansk
virksomhed, der har gjort en særlig
indsats for at følge en bæredygtig
udvikling.
Messen samler alt inden for 3D
Den kommende messe vil give den
besøgende et godt billede af, hvad
der i dag kan lade sig gøre med 3D
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Vi stiller op med to stande: Den
traditionelle FORCE Technology-stand,
hvor vi vil fortælle om vores forskellige
aktiviteter, og en stand med det helt
nye netværk AM Link, der består af 7
partnerskabsvirksomheder, som sammen tilbyder hjælp til virksomheder
med problemstillinger inden for 3D.
Det er et partnerskab, der beskæftiger sig med alt fra plast over beton
og til metal. Via dette netværk kan
virksomhederne få adgang til adskillige års erfaring med samtlige dele
af 3D-teknologien. Vi ser frem til at
præsentere dette koncept på messen,
og til at hjælpe virksomheder videre,
siger Peter Tommy Nielsen.
Det sidste nye i svejseudstyr
garneret med talkshows i
svejsecaféen
Den samlede svejsebranche vil være
repræsenteret i hal C, med masser af
produktnyheder og lejlighed til at høre
mere om de opdateringer og udviklinger, der kan få hjulene i produktionen
en ekstra tak op i gear. Der vil også
være en svejsecafé, og den bliver

Svejsning
lanceret under overskriften ”Bliv en
vinder i metalbranchen” side om
side med de mange spændende
udstillinger, hallen vil være spækket med. Svejsebrancheklubben
SBK står således klar med flere
spændende input og en stribe interessante aktiviteter. Med udgangspunkt i den fælles svejsecafé vil der
bliver holdt flere netværksmøder.
Der bliver også talkshows og oplæg, som ud over det svejsefaglige
favner bredt med indlæg af både
Chili Klaus og forsanger i D-A-D,
Jesper Binzer. Endnu et trækplaster i denne del af messehallerne
vil være en håndlavet rat Rod
Look bil, som de besøgende vil få
lejlighed til at nærstudere. Det var
den, der sidste år vandt DM i Drag
racing i ProET-klassen.
BLY

Mød Løwener på

i hal C stand 2512

Besøg os på standen og oplev blandt andet live demonstration af
svejse- og skæremaskiner samt save og afgratningsmaskiner

V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup • Tlf. +45 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg
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Svejsning

Den nye serie af opdaterede Master Tig maskiner fra Kemppi
er designet, så man kan skabe sin egen individuelle opsætning.
Selv pauseskærmbilledet vil man kunne tilpasse individuelt.

NYE OPDATEREDE

TIG-SVEJSERE

PÅ MESSEN
På den kommende
industrimesse i Herning
vil Kemppis stand blandt
andet byde på en komplet
opdateret serie af MasterTIG produktserien til de
professionelle brugere.
Versionerne af den nye opdaterede
produktserie omfatter strømstyrker i 230
A og 300 A udgaver, og til næste år
bliver de ifølge Kemppi suppleret yderligere med 400 A og 500 A udgaver.
Vores MasterTig maskiner er blevet
opgraderet på flere planer, så de
tilsammen giver brugerne en endnu
bedre oplevelse. Med hensyn til strømforbruget, så løftes det også til et nyt
niveau, fastslår Produkt Manager John
Frost fra Kemppi.
De i forvejen velkendte maskiner er ikke
alene blevet opdateret, de er også blevet genfødt, siger han og fremhæver, at
den professionelle svejser efter behov
kan udføre AC- og DC TIG-svejsning og
MMA-svejsning.

der lagt vægt på, at
den trådløse fjernbetjening er udformet,
så det bliver endnu
lettere at lave kvalitetssvejsninger.
Man kan sige, at MasterTig-udstyret
er designet ud fra den almindelige
svejsers perspektiv, men produkterne
ligger ikke desto mindre langt fra det
ordinære, siger John Frost. Med et
modulopbygget design, vil man kunne
skabe sin egen MasterTig-opsætning.
En opsætning, som passer præcis til
de behov, svejseren har i forhold til
den aktuelle opgave.
Man kan vælge mellen en række
MasterTig-modeller med forskellig
strømstyrke, forskellige brugerflader,
med fjernbetjeninger, transportvogne
og brændere.
I tråd med dette vil man med MasterTig kunne få 99 hukommelseskanaler
pr. proces, der er beregnet til at
kunne gemme parametre til et specifikt
svejsejob eller til WPS-angivelser.
Og man vil - uden problemer - kunne
kopiere eller slette dem alt efter, hvad
man har behov for.

Den nye serie af MasterTig maskiner
er i en stærk, genanvendelig plast med
indbyggede brokonstruktioner, der
afværger stød, og som dermed giver
en bedre beskyttelse af strømkilden
mod de slag, som ofte kommer under
svejsearbejdet.

Hjælp til opsætningen er lige
ved hånden
For svejsere, som kun har begrænset
erfaring med at indstille parametre
til et TIG-svejsejob, er der hjælp at
hente, siger John Frost, som fremhæver en avanceret brugergrænseflade
med en guidelignende Weld Assistfunktionalitet.

Den introducerer også en ny måde at
styre svejsemaskiner på, idet den har
guidelignende egenskaber. Samtidig er

Har man en MasterTig med kontrolpanelet MTP35X, som er en farve-TFTskærm på 7", behøver man ikke at
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bekymre sig om at angive de rigtige
parameterindstillinger. Man skal
blot starte den guidelignende Weld
Assist-funktion og følge de enkle trin
på skærmen, forklarer John Frost. Man
vælger materiale, tykkelse, sømtype
og svejseposition. Herefter vil Weld
Assist indstille de bedste parametre til
svejseopgaven. Den giver også brugeren anbefalinger til elektrodestørrelse,
svejsetråd, gasflow, trådsportype,
strengprofil og svejsehastighed.
MasterTig er udviklet med en række
højteknologifunktioner, som forbedrer
TIG-svejsningen. MicroTack er f.eks.
den hurtige og præcise løsning til
hæftesvejsning i både DC- og AC-TIGsvejsning. Den er ideel til flere gentagne hæftesvejsninger i tyndplade,
hvor et ensartet og jævnt udseende er
altafgørende. MicroTack kombinerer
præcis hæftesvejsning med minimal
varmetilførsel. Dobbelpulsfunktionen
nedbringer også varmetilførslen. Den
kombinerer forskellige pulscyklusser
og kan forbedre svejsehastigheden
med op til 30 %. Da dobbelpuls
sænker deformationsniveauet, er den
velegnet til manuel DC-svejsning og
mekaniseret svejsning.
Ifølge John Frost har MasterTig også
en støjsvag AC TIG-bølgeformsmulighed, der hedder Optima AC. Det er
en tilpasset bølgeform, som kombinerer det bedste fra de traditionelle
sinus- og firkantbølgeformer. Og så
er der tilføjet lidt magi for at få det
optimale resultat ved AC-svejsning.
For den reducerer støjniveauet under
AC TIG-svejsning med op til 20 %, så
svejseren i fred og ro kan koncentrere
sig om kvaliteten.
BLY

Svejsning
Robust Feed er designet med dobbelte
vægge og med særlige slagzoner, for at
den skal kunne holde til lidt af hvert. Læg
dertil, at den er solbeskyttet, forklarer
Bjarne Lundorff. Man vil kunne fortsætte
med at anvende enheden og aflæse dens
frontdisplay , uanset der er kraftigt sollys, og
uanset det er høje plus eller minus grader.

SOLID NYHED
FRA ESAB
Den nye ROBUST FEED fra ESAB er
en af de nyheder, vi har med på den
kommende HI Industry messe, siger
Area Sales Manager Bjarne Lundorff.
ROBUST FEED er en solidt bygget
enhed til fremføring af svejsetråd. Vi
har fået udviklet ROBUST FEED helt
fra grunden, og den er interessant
at kigge nærmere på fra ”inderst til
yderst”, når de besøgende gæster
vores stand på messen. Man skal
kunne se, hvordan den lag for lag er
bygget op, så alle dele ligger godt
beskyttet, og så man på denne måde

Robust Feed har tre greb, som er
godkendte til kran, og to ekstra
løftepunkter, der gør den let at tage med
sig rundt i trange rum, hvor passagen
kan være besværlig. De runde hjørner og
langtidsholdbare slidoverflader gør, at
man ubesværet kan trække den rundt og
anvende den overalt, hvad enten der er på
værkstedet eller ude i marken.

får en enhed, som er ekstrem holdbar
og robost.
Vores udviklere har været meget
opmærksomme på, at den skal kunne
bruges under selv meget barske
forhold og i alt slags vejr. Ud over at
være robust er den derfor også med
et ergonomisk design, hvor svejseren
ubesværet kan transportere den med
sig rundt, hvor han end skal bruge
den, om det nu er på værkstedet eller
ude i marken.
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Displayet på frontpanelet har kun de
vigtigste indstillinger. De øvrige er ligger
godt beskyttede inde i selve huset.
Displayet kan rotere 90 grader for at
tilpasse sig svejserens synsvinkel.
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des en urafstemning inden for ca. 4 uger
efter generalforsamlingen.
Denne urafstemning fandt sted på DSL
sekretariatets kontor den 25. juni, hvor
2 personlige medlemmer og 2 firmaer
var repræsenteret. Forslaget blev igen
vedtaget med 100 % tilslutning.

Ifølge NDT Foreningens vedtægter skal
der, når foreningen bliver opløst, afhol-
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SVEJSE- OG NDT
SEMINAR 2020
Efter positive tilbagemeldinger på
forårets fælles svejse- og NDT seminar,
der fandt sted over to hverdage, er det
besluttet, at vi gentager samme model til
næste års seminar.

udfordringer i branchen. Vi modtager
også gerne forslag fra medlemmerne
til emner, der kunne være relevante at
tage op.

Det bliver atter holdt på Hotel Koldingfjord, og vil finde sted den 9. og 10. juni.

I løbet af efteråret glæder vi os til at
fortælle mere om programmet for næste
års seminar i SVEJSNING.

Svejse- og NDT Foreningens bestyrelse
vil allerede nu kigge fremad og begynde
at tilrettelægge et spændende program,
som afspejler aktuelle tendenser og

Men husk allerede nu at sætte
kryds i 2020 kalenderen ud for
tirsdag den 9. og onsdag den
10. juni.

Poul B Petersen, NSK A/S
Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, DTU Byg

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

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, COWI A/S
Jørgen Melchior
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S

MØD OS PÅ HI MESSEN I HERNING
Svejse- og NDT Foreningen udstiller på
hi Tech & Industry Scandinavia 2019.
Vi er at finde i hal C på stand 2528.

Læg vejen forbi. For at hilse på, eller
for at høre nærmere om, hvad Svejseog NDT Foreningen kan byde på af
interesse for dig.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2019
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

5

31. oktober

30. september

3D print - termisk sprøjtning og bearbejdning af overflader Nyheder fra HI 19 industrimessen

6

16. december

18. november

NDT og SVEJSNING
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Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Dansk Svejse- og NDT Forening 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.

Svejsning

KEMPPI DK A/S BYDER VELKOMMEN TIL RASMUS ANDERSEN
Rasmus Andersen er pr. første august
i år tiltrådt en stilling hos Kemppi som
Regional Sales Manager i Nordjylland.

og den regionale
kontakt til vores kunder i det nordjyske.

Vi byder Rasmus Andersen velkommen og glæder os over, at han med
sine kompetencer vil bidrage til en
yderligere styrkelse af salgsindsatsen

Rasmus Andersen er
ansat hos Kemppi DK
A/S som regional
Sales Manager i
Nordjylland.

DANMARKS STØRSTE
HAVMØLLEPARK INDVIET

BLADT INDUSTRIES
A/S FÅR PERMANENT
ADRESSE PÅ LINDØ

Torsdag den 22. august i år indviede Kronprins Frederik med et tryk
på knappen Horns Rev 3. Det skete
ved en reception på havnen i Hvide
Sande.
Horns Rev 3 er Danmarks til dato
største havmøllepark, som består af
49 kæmpe vindmøller. Havmølleparken er med en samlet kapacitet på
407 MW, og vil kunne dække det

årlige elforbrug i omkring 425.000
husstande. Vurderingen er, at den vil
kunne øge den danske vindbaserede
elproduktion med ca. 12 procent.

Bladt Industries og Lindø Port of
Odense har indgået aftale om en permanent produktion på Lindø. Aftalen,
der har virkning fra sensommeren i
år, ventes at få stor betydning for den
samlede aktivitet og beskæftigelse i
området.

35

Afs: Dansk Svejse- og NDT-Forening
Park Allé 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

Ring

3695 6308

- for de produkter og den
sparring, du har brug for!

3D-PRINTTRÅDE TIL
FREMTIDENS TEKNOLOGI
Böhler Weldings 3D-printtråde er skabt til Wire Arc Additive Manufacturing
(WAAM) og gør det muligt at fremstille emner i mange kvaliteter - fx lavt- og
højtlegeret stål, rustfrit, duplex og inconel.
WAAM - fremtidens fremstillingsteknologi:
• Effektiviserer og erstatter konventionelle produktionsprocesser
• Reducerer efterfølgende bearbejdning til et minimum
• Reducerer produktionstiden dramatisk ved forenkling af processen
– og en høj udnyttelse af tråden

