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Svejsning

Metallegeringer og 
svejsbarhed

Af J. Vagn Hansen, Specialist 
Materials Consultancy og Niels 
Bugge Skjødt, Technical Vice 
President FORCE Technology

Producenter af stål vil naturligt nok 
have fokus på at udvikle nye produk-
ter, der opfylder et eller flere funktions-
krav. Det kan være et stål med højere 
styrke, højere styrke ved høj tempera-
tur, bedre sejhedsegenskaber ved lave 
temperaturer, eller bedre korrosionsbe-
standighed. For at kunne markedsføre 
stålet skal det kunne dokumenteres, at 
det har de ønskede egenskaber. Dette 
sker typisk i form af et certifikat. 

Det kan også være et krav, at stålvær-
ket skal have en eller flere godkendel-
ser, der tillader, at man kan levere den 
pågældende type stål. Skal stålet bru-
ges til trykbeholderudstyr efter PED, 
skal værket have en PED-godkendelse. 
Et andet eksempel er klassificerings-
selskaber, som ofte vil stille krav om, 
at leverandører af stål er godkendt i 
henhold til deres regler, før stålene vil 
kunne anvendes til skibe eller offshore 
konstruktioner.

Myndigheder, klassifikationsselskaber 
m.fl. vil dernæst kræve af virksomheder, 
som fremstiller komponenter af stålet, 
at de skal kunne dokumentere svejste 
samlinger med en godkendt svejsepro-
cedure (WPS). Forudsætningen for at 
man kan få en godkendt WPS er, at 
stålet lader sig svejse efter mere eller 
mindre omfattende procedurer - og 
med de relevante svejseprocesser.

Den ansvarlige for svejsekvaliteten har 
brug for en klassificering i henhold 
til stålgrupperne i DS/CEN ISO/
TR 15608 for at kunne planlægge 
svejseproceduren. Denne klassificering 
danner baggrund for parametrene i 
svejseprocedureforslaget (pWPS), og 
for fastlæggelse af gyldighedsområdet 
for WPS’en.

Det næste er, hvor-
vidt leverandørerne 
af tilsatsmaterialer 
tilbyder et allerede 
kendt tilsatsmate-
riale, som også 
dækker det nye 
stål, eller om de 
har udviklet et 
specifikt til formålet.

Eksempler fra de u-legerede 
og lavt-legerede stål 
Lavtlegerede stål som finkornsstål 
(High Strength Low Alloy – HSLA) og 
termo-mekanisk valsede (f.eks. Control-
led rolled - CR og Thermo Mechani-
cally Controlled Processed -TMCP), er 
begge med forhøjet styrke, men som 
sådan ikke nye ståltyper. Imidlertid 
har stigende krav om lav vægt med-
ført en øget brug af disse ståltyper. 

Stålene klassificeres i gruppe 1 og 2 i 
DS/CEN ISO/TR 15608. Da de er la-
vere legeret end andre stål med tilsva-
rende styrke, er der mindre risiko for 
udvikling af koldrevner i forbindelse 
med svejsning. Dermed kan de umid-
delbart opfattes som mere svejsbare. 

Det er dog vigtigt at understrege, at 
stålenes gode mekaniske egenskaber 
bygger på, at de er finkornede.

HSLA har et afstemt indhold af 
finkorndannende legeringselementer 
og skal gives en afstemt varmebe-
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Svejsning

I år fejrer vi, at det er 50 år siden, vi skabte den første Migatronic svejsemaskine. Det gør vi ved at hylde alle de mange 
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handling. CR og TMCP skal have en 
afstemt valseproces, hvor relativt lave 
valsetemperaturer medfører deforma-
tionsprocesser, der udløser dannelsen 
af flere korn. I visse ståltyper bevares 
en andel af kolddeformationen som 
en del af styrken.

I alle tilfælde kan efterfølgende 
varmebehandlinger eller varmepåvirk-
ninger medføre øget kornstørrelse og 
eliminering af eventuelle styrkebidrag 
fra kold-deformation. Dermed falder 
styrken, og typisk vil sejhedsegenska-
berne også i et eller andet omfang 
blive forringet.

Svejseproceduren skal derfor planlæg-
ges således, at varmepåvirkningen 
bliver lavest mulig, ligesom efter-
følgende varmebehandlinger som 
udgangspunkt bør undgås. 

Det kan være nødvendigt at udforme 
konstruktionen på en sådan måde, 
at de svejste samlinger, der potentielt 
har lavere styrke, bliver placeret i 
områder, der udsættes for mindre 
belastning.

Eksempler fra gruppen af 
rustfrie stål 
Austenitiske rustfrie stål som AISI 
304 og 316 typerne (almindelige og 
syrefaste rustfrie stål) er generelt umid-
delbart svejsbare. De rummer dog en 
risiko for at give varmrevner, specielt 
hvis svejsemetallet har en overvægt 
af nikkel, og indholdet af svovl ikke 
er meget lavt. Legeringer og tilsats-
materialer er derfor sammensat med 
en balance mellem krom, molybdæn 
og nikkel. Det minimerer risikoen for 
varmrevner, og som et biprodukt giver 
det en lille andel af magnetisk ferrit i 
det afkølede svejsemetal.

Blandt de EN normerede rustfrie stål 
efter EN 1088 vil man kunne se, at 
rør- og plademateriale har et svovlind-
hold, der er begrænset til maksimalt 
0,015 % S. Denne grænse tjener til 
at forbedre såvel svejsbarheden som 
bestandigheden overfor grubetærin-
ger. En meget stor del af de rustfrie 
rør og plader, der leveres fra aner-
kendte stålværker, har et svovlindhold 
på 0,002 – 0,005 % S for optimale 
korrosionsegenskaber.

Ser man på stangmaterialer er svovlind-
holdet typisk højere, fordi det gavner 
spåntagende bearbejdning. Svovlind-
holdet for stangmaterialer og andre 
typer emner, der anvendes med spånta-
gende bearbejdning, er jf. EN 10088 
specificeret til maksimalt 0,030 % S.

EN 10088 angiver desuden, at i 
forhold til svejsbarhed anbefales og 
tillades der et svovlindhold på 0,008 
til 0,030 % S.

Baggrunden er, at indtrængningen af 
smeltebadet bliver dårligere ved lave-
re svovlindhold. En speciel udfordring 
opstår, når man skal svejse emner 
med lavt svovlindhold – eksempelvis et 
rør - sammen med emner med højere 
svovlindhold som f.eks. en flange, der 
er bearbejdet ud af en stang. Her 
risikerer smeltbadets indtrængning at 
blive forskudt ud i røret, og ofte opstår 
der indtrængningsfejl. Det anbefales 
derfor, at man benytter emner, hvor 
afstanden mellem dem i svovlindhold 
ikke er for stor.

En mulighed kunne være at vælge fra 
en speciel gruppe af let bearbejdelige 
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stål med lavt svovlindhold og særlige 
additiver, der kompenserer for det 
lavere svovlindhold. De har gode 
svejseegenskaber og samtidig en 
korrosionsbestandighed på højde med 
plader og rør.

Udfordringerne ved duplex rustfrie stål 
er tidligere beskrevet i SVEJSNING. 
Det væsentlige er at bevare en struk-
turfordeling, der afviger mindst muligt 
fra grundmaterialets. Svejseprocedu-
rerne skal have en stramt kontrolleret 
varmetilførsel (heat input), og i lege-
ringen er kvælstofindholdet særligt 
betydningsfuldt. På den ene side kan 
kvælstof stabilisere den austenitiske 
fase, hvilket er helt afgørende for 
egenskaberne. På den anden side kan 
kvælstof med en forkert varmeføring 
resultere i nitrider, som både spolerer 
korrosions-egenskaberne og de meka-
niske egenskaber. Udover at styre var-
metilførslen, så kvælstoffet kan sikre 
et tilstrækkeligt niveau af austenit, skal 
proceduren også sikre, at der hverken 
tabes eller optages for meget kvælstof 
i udveksling med omgivelserne. Viden 
om disse balancer forbedres løbende.

Højtlegerede austenitiske rustfrie 
stål som f.eks. 6% molybdænstålet 
254SMO virker umiddelbart næsten 
lige så lette at svejse som traditionelt 
syrefast rustfrit stål. I praksis viser det 
sig dog, at svejsemetal med en sam-
mensætning, der svarer til grundma-
terialets, har en uheldig mikrostruktur, 
hvor korrosionsbestandigheden er 
lavere end grundmaterialets. Det kan 
være på grund af sejringer (dan-
nelse af underlegerede elementer i 
strukturen), eller det kan f.eks. være 

på grund af inter-metalliske faser - 
primært sigmafase. De inter-metalliske 
faser mindsker på samme tid duktilite-
ten i svejsemetallet. De optimale egen-
skaber opnås kun, hvis der anvendes 
et stærkt overlegeret tilsatsmateriale. 
Aktuelt ved anvendelse af en nikkel-
legering svarende til Inconel 625 - og 
ved at holde varmetilførslen lavest 
muligt.

Eksempler fra højtlegerede 
varmebestandige stål 
I kraftværkskedler afhænger virknings-
graden af damptryk og damptempe-
ratur. Jo større damptryk og jo højere 
damptemperatur, des bedre termisk 
virkningsgrad. Begrænsningen ligger i 
materialerne. 

De mest kritiske komponenter i en 
kraftværkskedel er de komponenter, 
som udsættes for de højeste tempe-
raturer, dvs. eksterne rørledninger til 
turbine og den varmeste overhede-
sektion, som udsættes for den varme 
røggas i fyrrummet. I dag findes der 
kraftværkskedler med høj termisk virk-
ningsgrad, hvor damptemperaturen til 
turbinen ligger på omkring 650 °C. I 
disse anlæg er de eksterne rørlednin-
ger til turbine fremstillet i højtlegerede 
stål med betegnelsen P91 og P92. 
Stålene har en anløbet martensitisk 
mikrostruktur. Den varmeste del af 
overheder sektionen er derimod frem-
stillet i stållegeringer med en auste-
nitisk mikrostruktur, f.eks TP347HFG. 
Overheder-rørene sidder i den varme 
røggas. De skal derfor opfylde kra-
vene om såvel høj styrke (krybestyrke) 
som høj korrosionsbestandighed.               

De austenitiske overhedere udgør i 
sig selv ikke et problem med hen-
syn til svejsbarhed. De hærder ikke 
ved svejsning og kræver derfor ikke 
forvarmning. Faktisk skal varmepåvirk-
ningen holdes så lav som muligt.

Ved svejsning af materialerne P91 
og P92 er forvarmning derimod 
påkrævet på grund af materialernes 
høje hærdbarhed. Trods forvarmning 
vil der ved afkøling efter svejsning 
dannes martensit med en meget høj 
hårdhed og en tilsvarende lav sejhed. 
I denne tilstand er samlingen for hård 
og sprød. Derfor skal komponenter 
af P91 og P92 varmebehandles 
efter svejsningen for at få en anløbet 
martenstit med brugbare mekaniske 
egenskaber.

Svejsning af austenitiske overheder-rør 
til samlekasser med en anløbet mar-
tenstisk mikrostruktur er en stor udfor-
dring. Svejsningen samler materialer 
med vidt forskellige egenskaber. Da 
disse kombinationssvejsninger bliver 
udsat for meget høje temperaturer un-
der drift, er der mulighed for diffusion 
af visse legeringselementer - specielt 
kulstof. Det medfører, at der dan-
nes en afkullet zone med lav styrke 
(krybestyrke), lige som det fører til, at 
der – specielt omkring fusionslinjen 
- opstår zoner med karbiddannelse. 
Karbiddannelse mindsker krybestyrken 
og ændrer oxidationsforholdene, lige 
som den risikerer at fremkalde inter-
krystallinsk korrosion. 

Dannelsen og udstrækningen af en 
afkullet zone hhv. en zone med kar-
biddannelse kan reduceres 
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(men ikke undgås) ved at benytte et 
nikkelbaseret tilsatsmateriale.

I særlige situationer kan man også 
modvirke problemerne i varmebe-
handlingen ved at pålægge et buffer-
lag på det martensitiske materiale og 
varmebehandle det, før man svejser 
mod det austenitiske stål. Dermed 
kan den afsluttende varmebehandling 
undgås.

Eksempler fra 
aluminiumlegeringer
Erfaringer blandt andet fra svejsepro-
cedureprøvning viser, at der er flere 
problemer, som udfordrer sammen-
føjning af aluminiumlegeringer ved 
svejsning. 

Det første er porer, hvor selv meget 
små mængder fugt eller f.eks. olie og 
fedt medfører omfattende poreproble-
mer i svejsemetallet. Rengøring og ud-
tørring før svejsning er alt afgørende. 

Det næste problem er, at aluminiumoxid 
er meget bestandigt - også mod høje 

temperaturer. Det medfører stor risiko 
for bindingsfejl, hvis ikke overfladerne 
er grundigt renset for oxid, men også en 
risiko for bindingsfejl mellem strengene, 
hvis ikke gasbeskyttelsen er optimal.

Det tredje problem er tab af styrke 
i den varmepåvirkede zone (HAZ). 
Svejsevarmen udgløder både hærd-
ning fra kolddeformation og den 
hærdning, der ses i hærdbare legerin-
ger som f.eks. 6000 og 7000 serien. 
Problemet mindskes ved at holde 
varmetilførslen (heat input) lavest mu-
ligt. Men det anbefales på samme tid 
at udforme konstruktioner således, at 
samlingerne ikke lægges i de hårdest 
belastede områder.

Det fjerde problem er tilbøjeligheden 
til varmrevner - specielt størknings-
revner i legeringer med silicium (Si), 
magnesium (Mg) eller med både Si og 
Mg som i 6000 serien. I svejsemetal-
let løses problemet ved at vælge et 
passende tilsatsmateriale, der er mere 
bestandigt mod størkningsrevner.

Legeringer i 6000 serien kan give 
varmrevner i form af genopsmeltning 
af korngrænser i HAZ. Problemet 
øges med varmetilførslen. Løsningen 
ligger derfor i at vælge svejseproces 
og svejseparametre med den lavest 
mulige varmetilførsel.

Afrunding
Udvikling af egentlig nye metalliske 
materialer er typisk en langvarig 
proces. Det er derfor ikke så ofte, der 
kommer nye legeringer på markedet. 
I de sene trin af udviklingen af nye 
legeringer vil der typisk være udført 
visse svejsbarhedstest, således at pro-
ducenten kan give anbefalinger til sine 
brugere. I praksis vil svejsbarheden 
blive håndteret af brugerne, der skal 
kunne dokumentere egenskaberne i 
den færdige svejste konstruktion. Man 
afprøver nye svejseprocesser, og man 
tilpasser svejseprocedurerne, så man 
bedst muligt imødegår eventuelle pro-
blemer, og så man sikrer, at egenska-
berne er mindst muligt påvirket af at 
være samlet ved svejsning.

Genopsmeltningsrevner i kanten af en svejsesøm i en aluminiumlegering fra gruppe 6000.
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Det følgende har fokus 
på stålstøbegods i svejste 
konstruktioner og eventuelle 
uudnyttede muligheder. 

Af M.Sc.Eng., Peter Krabbe-
Christensen, FORCE 
Technology 

Stålstøbegods har gennem de 
seneste 40 år periodevis påkaldt sig 
interesse for så igen at glide tilbage 
til mindre omtale i forbindelse med 
stålkonstruktioner. Prisen på stålstøbte 
emner i forhold til svejste alternativer 
af valsede stål har i denne sammen-
hæng nok været en afgørende faktor.

Stålstøbte emner er jævnligt blevet 
anvendt til svejste, trykbærende dele 
i kraftværkskedler og turbine casings.  
Det er svejselige konstruktionsdele, 
der er udført både som individuelt 
tilpassede elementer og med standar-
diserede støbeforme. Der er tale om 
til tider ganske komplekse geometrier 
med store krav til materialets styrke-
egenskaber og homogenitet/pålide-
lighed. 

I offshore industrien har der været 
tiltag til at fremstille jacket rørknude-
punkter i støbestål, bl.a. for at bygge 
jackets med standardiserede serie-
fremstillede rørknudepunkter med 
mulighed for at reducere svejseom-

fanget i forhold til ordinære opsvejste 
rørknudepunkter. DNV udarbejdede 
for år tilbage SN kurver (udmattelses 
levetidskurver) med anerkendte data 
til brug for certificering af sådanne 
konstruktioner. Disse kurver indgår 
i dag i DNVGLs regler for udmat-
telsesdimensionering af stålkon-
struktioner til offshore. Ved sådanne 
knudepunkter opnås mere kompakte 
samlingsknuder, og  lave spændings-
koncentrationer som følge af bløde 
sektions overgange og svejsninger, 
der er placeret i afstand fra de stør-
ste spændinger. 

Konceptet slog dog ikke rigtigt igen-
nem – formentlig på grund af prisen 
for støbte knudepunkter.  Når det 
er sagt, kan der opnås konkurrence-
dygtige udmattelseslevetider og en 
reduktion af antallet af svejsefejl/
materialefejl, som kan initiere udmat-
telsesrevner. 

Vindmølleindustrien har også forsøgt 
sig med støbte knudepunkter for at 
opnå standardiserede knudepunkter 
i havvindmøllefundamenter med væ-
sentlige krav til udmattelsesstyrke. 

Vindmølleindustrien har længe 
anvendt egentlig GGG (SG jern) 
støbejern i navkonstruktioner. Der 
stilles her meget betydelige kvalitets-
krav -  herunder om homogenitet af 
materialet. 

Yderligere har dette materiale også 
fundet anvendelse i enkelte konstrukti-
oner som nyudviklede højspændings-
master med et elegant arkitektonisk 
udtryk. 
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Når SG jern kan anvendes i denne 
type konstruktioner, synes støbestål 
også at være en overvejelse værd af 
hensyn til styrkekrav. 

Elementer af 
stålstøbegods i markante 
bygningskonstruktioner
I udlandet er der en del eksempler 
på knudesamlinger og konstruktions-
elementer af stålstøbegods, der er 
blevet anvendt i stålkonstruktioner, 
hvor arkitekturen og æstetikken har 
været tillagt stor betydning. Tag 
f.eks. tagkonstruktioner i flere nyere 
lufthavnsterminaler. Støbte emner og 
knudepunkter giver her nogle design-
mæssige frihedsgrader i forhold til 
knudepunkter, der er svejst af valset 
stål.  

Det er enkelt at tilpasse et støbt 
elements dimensioner, så det vil 
kunne følge det naturlige kraft- og 
spændingsflow gennem den aktuelle 
samling, i og med at man øger væg-
tykkelserne ved de hårdest påvirkede 
zoner. Dette er i modsætning til de 
konventionelt opsvejste samlinger i 
bjælkekonstruktioner. Som oftest skal 
disse forstærkes lokalt for at øge sam-
lingens stivhed og styrke. Alternativt 
må man øge de indgående bjælke-
elementers tværsnitsdimensioner for 

at optage lokale kræfter i knudesam-
lingen.  Begge situationer er vægtfor-
øgende (større bjælkedimensioner), 
lige som der ved knudepunktsfor-
stærkning kræves mere svejsearbejde 
end ved de få svejsesømme, som 
forbinder et støbt knudepunkt med 
tilstødende bjælker. 

Et afledt aspekt af kraftflow-tilpassede 
støbte knudepunkter er muligheden 
for at opnå højere stivheds/massefor-
hold for bjælkekonstruktioner. Dette 
kan være af betydning for dynamisk 
påvirkede, slanke, konstruktioner, 
hvor egen-frekvenser og udbøjninger 
ønskes kontrolleret inden for visse 
grænser, eksempelvis for master og 
jordskælvsbelastede konstruktioner. 

Standarder for specifikation 
og brug af stålstøbegods i 
bærende konstruktioner
Eurocoden for Stålkonstruktioner (EU's 
standard for design og fremstilling 
af stålkonstruktioner) EN 1993 og 
EN 1990 stiller krav til stål, uanset 
det er valset eller støbt, om minimum 
duktilitet (deformationsevne) ved min. 
brudforlængelse, forhold mellem 
flyde- og brudstyrke, slagsejhedskrav, 
udover veldefineret standardiseret 
flyde og brudspænding. Dette skal 
sikre, at gængse beregningsmetoder 

kan anvendes med en meget lav 
risiko for sprødbrud.

Der har længe eksisteret EN og 
diverse andre standarder for stålstø-
begods, som opfylder ovenstående.  
Se EN 10340 ”stålstøbegods til 
konstruktionsmæssig brug”. Denne er 
listet i Standarden EN 1090-2, som 
er fabrikationsstandard for konstruk-
tioner designet efter Eurocoden.

Videre henvises der til standarden EN 
10213 ”Stålstøbegods til trykbæren-
de formål”, som anvendes i forbindel-
se med EN konstruktionsstandarder 
for trykbeholdere og kedler.

Derudover findes der også ASTM, 
NORSOK, DNVGL og tyske branche-
standarder for anerkendte stålstøbe-
gods materialer.

Metallurgiske egenskaber
Stålstøbegods materialer rubriceres 
i ”Svejsegrupper” som andre kon-
struktionsstål efter EN 15608. Ved 
bestilling af stålstøbegods må de 
forskellige muligheder i standarderne 
for varmebehandling og acceptkri-
terier nøje overvejes, idet disse kan 
medføre variation i styrke, sejhed 
og svejselighed. Ellers bør stålstø-
begodset ikke medføre specielle 

TPS/i Twin Push fra Fronius

• Nedsmeltningsydelse op til 30 kg i timen

• Op til 3,5 m svejsehastighed i minuttet 

• Minimal deformation

• Færre svejsesprøjt

Lyder det interessant? 

Kontakt

tornbosvejs.dk

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf.  7515 8440

5639 - Helsidea annonce SvejsningTPS/i Twin Push A4.indd   15639 - Helsidea annonce SvejsningTPS/i Twin Push A4.indd   1 04.08.2020   13.0804.08.2020   13.08

Figur 2: Eksempel på støbte knudepunkter i havvindmøllefundamenter. 
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svejsevanskeligheder ved svejsning 
til valset stål med nogenlunde samme 
legering. 

Det er muligt at fremstille stålstøbe-
godsemner med stort set isotrope 
materialegenskaber – altså samme 
flyde- og trækstyrker samt deforma-
tionsegenskaber i alle retninger, og 
stort set ensartede egenskaber for 
slagsejhed - uafhængigt at slagprø-
veemnernes orientering.  Dette står 
i kontrast til valsede emner i stål, da 
der er markant forskel på trækprøve-
egenskaber og slagsejhedsegenska-
ber på langs og på tværs af valseret-
ningen – i øvrigt også i Z retningen.

Modsat pladestål har stålstøbegods 
ikke udrivnings- og laminerings 
problemstillinger, da der ikke dannes 
udvalsede styrkeforringende udskil-
lelser.

I forbindelse med udmattelsesegen-
skaber har et omfattende studium 
udført af Steel Founders ’ Society of 
America indikeret, at beregningsme-
toder for udmattelse anvendt på val-
sede stål udmærket kan anvendes på 
stålstøbegods, og med revnevækst-
hastigheder (med samme belastning) 
for støbestål, som er sammenlignelige 
med data for ”lignende” valsede stål.

Med hensyn til brudsejheds- og slag-
sejhedsegenskaber leveres støbestål 

efter EN 10340 med slagsejheds-
egenskaber og brudforlængelser, 
som matcher Eurocodens krav. Dog 
skal en konstruktør være opmærksom 
på, at der i nogle tilfælde vil være 
behov for at få udført slagsejheds-
tests ved lavere temperaturer.

Det skal bemærkes, at en støbt 
komponent ikke har indre spæn-
dinger på samme niveau som et 
opsvejst alternativt lignende emne 
med svejsespændinger, som jo lokalt 
er på flydespændingsniveau. Dette 
kan man udnytte ved at acceptere lidt 
lavere slagsejhedsegenskaber end 
for svejste valsede stål, uden at det 
kompromitterer sikkerheden i forhold 
til sprødbrud og restbrud ved udmat-

telse. Dog må man påregne lidt 
lavere slagsejhedsværdier end for til-
svarende valsede stål – alt afhængigt 
af den anvendte varmebehandling for 
de aktuelle emner.

Når det drejer sig om fejl i støbnin-
ger, er der andre defekttyper at tage 
hensyn til end for valsede stål, det 
være sig størkningsrevner, kaviteter 
og blowholes, ligesom slagge-, oxid- 
og sand indeslutninger også kan 
forekomme.

Der er etableret acceptstandarder for 
denne type defekter på samme ni-
veau som for svejsninger. Tilsvarende 
er der standarder for NDT i forhold 
til dette. Alt i alt er det et emne, 

Figur 4 viser et eksempel på endebeslag for større vindgitre, der er anvendt i en 
konstruktion med mange af denne type gitterelementer. Den opsvejste bjælke ende har en 
samlet svejselængde på 2550 mm, medens den støbte ende har en svejselængde på 925 
mm for rundsøm mellem beslag og bjælke rør.

Figur 3 viser en løsning på et udrivningsproblem i en svejst tysk brokonstruktion. Her blev der indført et stålstøbt geometrisk knudepunkt 
som alternativ til et svejst knudepunkt med fatale svejsespændinger på grund af indspændingsgrad og høj flydespænding.



Digitalisering – læring hvor og 
hvornår det passer dig

• Fleksibel undervisning
 – kombination af e-læring og kurser i undervisningslokaler

• Løbende repetition
 – e-læringsmoduler som repetition i det daglige arbejde

•  Videoforelæsninger
 – bibliotek og live-streaming af udvalgte kursuslektioner

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

•  On the job training
 – e-læringslicenser til brug i det daglige arbejde

•  Back office support
 – tilgang til specialister via live chat, telefon eller skype

•  Augmented Reality og Virtual Reality
 – kobling af arbejdsplads og undervisningslokale

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:

Find tid og sted for afholdelse af kurser og tilmeld dig online på 

forcetechnology.com/NDT-kurser

DSL Magasinet 2019-Digitalisering-NDT.indd   1 04/07/2019   13.24
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som vil kræve en vis grundighed og 
fordybelse fra stålkonstruktørens side, 
når der skal udarbejdes præcise 
specifikationer for støbegodset.   En 
afgørende forskel mellem støbte 
knudepunkter og alternative geome-
trisk/stivhedsmæssigt/styrkemæssigt 
lignende opsvejste knudepunkter er, 
at væsentlige fabrikationsdefekter fin-
des i /ved svejsningerne i den svejste 
knude, medens de kan være andre 
steder i den støbte knude. 

Kvalitetssikringen af stålstøbte emner 
må specificeres mere individuelt end 
for valsede standardstål, idet em-
nernes dimensioner/dimensionsover-
gange og tilpasset varmebehandling 
har indflydelse på egenskaber samt 
acceptkriterier. Dertil kommer, at prø-
veudtagningen må præciseres mere 
af køber/konstruktør end umiddelbart 
vanligt for valsede stålprodukter.

Svejsereparation af støbte 
elementer efter driftsskader 
som f.eks. revner
Svejsereparation af stålstøbte emner 
har længe været udført under hen-
syntagen til nøje tilpasset varmebe-
handling. AWS (American Welding 
Society) har udgivet artikler om svej-
sereparation af støbestål. Det væsent-
ligste budskab i denne sammenhæng 
er at undgå koldrevner (brintrevner), 
som kan opstå for valsede stål ved 
brug af lav hydrogen tilsatsmateriale, 
desuden anbefaler man normalise-
ring af reparationszonen forud for 
reparationssvejsningen. 

Sammenligning af økonomi 
for støbte og svejste 
konstruktionselementer
En sammenligning som denne er ikke 
helt enkelt. Ofte vurderes fabrika-
tionsomkostninger for alternative 
stålkonstruktioner ved total kost/
ton stål. Her bør indregnes eventuelt 
sparet stålmængde ved optimerede 
knudepunkter af markant formindsket 
og forenklet svejsearbejde for støbt 
emne. Dertil kommer andre omkost-
ningsreduktioner, f.eks. i forhold til 
overfladebehandling, eller reduceret 
svejsearbejde med afledte omkost-
ninger til f.eks. NDT under montage 
arbejder. 

Imod taler den formentlig højere knu-
depunkts pris som følge af individuelt 

design med specielt tilpassede forme 
og sandsynligvis længere leverings-
tid. Der er ikke så mange støberier 
i Europa i dag, som kan levere de 
dimensioner /legeringer, der kan 
komme på tale.  

De bedste anvendelser af en støbt 
stålkomponent i forhold til en opsvejst 
komponent er, når den støbte kom-
ponent på én og samme tid klarer 
flere designkrav. Det kan f.eks. være 
optimering af tværsnit, samling af 
flere bjælkestød, kompakthed, mon-
tagevenlighed, reduktion af svejse-
spændinger, æstetik og egnethed for 
maling. 

Stålstøbte komponenter åbner 
for spektakulære geometrier
I dag, hvor arkitekterne leger med 
mere og mere ekstreme designs og 
ønsker om spektakulære geometrier, 
er der nogle muligheder ved støbte 
emner, som ville kunne udnyttes.  
Læg dertil, at man vil kunne reducere 
mængden af stål for visse rammekon-
struktioner og udvide brugen af stan-
dard serieproducerede komponenter, 
lige som man kan spare penge, og 
dermed mindske miljøbelastningen 
ved et reduceret forbrug af res-
sourcer. Eksemplerne viser, at det er 
muligt at fremstille meget store og 
relativt komplekse støbte emner, som 
må have arkitektonisk interesse i dag, 
hvor traditionelle materialer og sam-
lingsmetoder udfordres i byggeriet. 

Støbte emner give samtidig mulig-
hed for at automatisere og reducere 
svejsearbejde (med deraf følgende 
reparationer og dokumentation) i 
både værksteder og på montage-
pladser i forhold til traditionelt svejste 
lignende komponenter. Der vil være 
færre svejsninger samt mere stan-
dardiserede og forenklede svejse-
geometrier. De nuværende design 
og fabrikationsstandarder spænder 
ikke ben for brugen af støbestål i 
stålkonstruktioner. Af ulemper kan 
man forvente lidt lavere slagsejheds/
brudsejhedsegenskaber og variatio-
ner af egenskaber i emner med store 
tykkelsesvariationer. 

Lad mig afslutningsvis gøre opmærk-
som på FEM (Finite Element Metoder). 
Det er moderne beregningssoftware, 
som åbner for, at man kan optimere 
et design i stålstøbegods under hen-
syntagen til de geometriske friheds-
grader, som støbte komponenter 
giver.

Figur 5 viser et eksempel hvor et støbt segment indgår i en traditionel svejst kompliceret 
bjælke søjle samling.



 15

Svejsning

Covid-19 har vist, hvordan forsy-
ningskæder kan komme under pres, 
når grænser pludselig lukker, og ens 
leverandører er tvunget til at stoppe 
produktionen. Men en række proble-
mer kunne være undgået, hvis flere 
virksomheder havde tænkt i additive 
fremstillingsmetoder, påpeger Senior-
konsulent og 3D-print ekspert hos Tek-
nologisk Institut, Henning Henningsen.

Når det er den digitale fil, der er pro-
duktionsgrundlaget, og når emnerne 
ved 3D-print bliver fremstillet direkte i 
printeren, giver det en række fordele, 
hvis de traditionelle forsyningskæder 
pludselig kommer under pres. Modsat 
en vare er det lettere at sende en 
fil, så den kan produceres lokalt, 

fremhæver Henning Henningsen. Med 
3D-print bygger man desuden emnet 
op fra bunden, og man vil kunne inte-
grere en lang række delkomponenter 
og funktioner, så der ikke er behov for 
undersamlinger eller montage til slut. 
Man får dermed færre procestrin, og 
man undgår logistiske udfordringer 
med komponenter, der skal sendes 
frem og tilbage.

Henning Henningsen fremhæver 
videre den hurtige omstillingstid ved 
additive fremstilling. Har man f.eks. 
først linet 3D-printeren op, er den jo 
ligeglad med, hvilken digital tegning, 
den skal producere, og man kan sætte 
produktionen hurtigt i gang. I tillæg til 
den hurtige leveringstid er der ved ad-

ditive fremstilling heller ikke behov for 
at opretholde en stor lagerbeholdning. 
Man printer ganske enkelt emnerne ud 
on-demand, når de skal bruges.

Teknologisk Institut arbejder løbende 
på at optimere additive fremstil-
ling – herunder 3D-print. Henning 
Henningsen oplyser, at det aktuelle 
projekt blandt andet forløber som 
del af resultatkontrakten ”Additive 
Manufacturing til industriel produktion 
(Metal 3D-print),” der er støttet af Sty-
relsen for Forskning og Uddannelse, 
og som løber til og med udgangen af 
2020.

BLY

3D-PRINT MINDSKER SÅRBARHED 
I FORSYNINGSKÆDERNE
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PLASTSVEJSNING 
MED EN ROBOT

Robotisering af termisk 
svejseproces 

Den hollandske virksomhed Kemeling 
Kunststoffen fremstiller plastbeholdere, 
tanke, brønde, kasser og forskallinger, 
der blandt andet finder anvendelse 
inden for landbrug, skibsbygning, 
vandbehandling samt bygge- og an-
lægsarbejde. Ofte er det til opbevaring 
af væsker og faste stoffer.

80% af virksomhedens produkter bliver 
fremstillet med et fladt såkaldt HDPE-
board med tykkelser, der kan være 
på mellem 6 og 30 mm. Boardene er 
tilskåret, formet til konturer, samt sat og 
limet enten ved hjælp af stødsvejsning 
eller ved termisk svejsning, hvorefter de 
enkelte komponenter forbindes med et 
slutprodukt.

Termisk svejsning af plastboard mate-
riale er sædvanligvis en proces, som 
i store træk foregår manuelt. Erfarne 
fagfolk opvarmer således begge bord-

dele ved hjælp af en elektrisk ekstruder 
i en kontinuerlig bevægelse, alt imens 
de på samme tid tilføjer materiale, for-
klarer virksomhedens administrerende 
direktør Robert Kemeling, som tilføjer, 
at de på et tidspunkt fik idéen til at 
lade en robot overtage dette arbejde, 
og de kontaktede Valk Welding i den 
forbindelse.

Det blev til en plastsvejserobot, som i 
begyndelsen var beregnet til termisk 
svejsning af store, runde væsketanke. 
Men i dag bliver hver eneste ledige 
time på robotten ifølge Robert Keme-
ling også udnyttet til andre arbejdsem-
ner. Vi bliver ved med at opdage nye 
anvendelser, fastslår han.

Selvudviklet koncept
Robert Kemeling fremhæver, at den 
høje kvalitet i sammenføjningen af 
boarddelene kræver en certificeret 
svejser, hvorimod en robot også kan 
betjenes af en ikke-certificeret medar-
bejder. Til programmeringen kræves 



dog viden på et rimeligt højt niveau. 
Da virksomheden begyndte at arbejde 
med mulighederne for robotautoma-
tisering, valgte man derfor samtidig 
at tilknytte universitetsstuderende som 
praktikanter. Vi anvendte en brugt ABB-
robot for at forberede en testopsætning 
til termisk svejsning af HDPE-boardet. 
Valk Welding udarbejdede dette 
koncept i en opsætning, hvor runde 
tanke med en diameter på 3 meter 
blev svejst termisk både fra indersiden 
og ydersiden på en støtteplade. Bordet 
drejer rundt med en hastighed, som 
ekstruderen kan holde trit med.

Og her var det vores erfaring med Valk 
Welding at de kunne omsætte vores 
koncept til en funktionsdygtig robotcel-
ler, hvor der lægges vægt på styring 
af robotten og kommunikationen med 
drejebordet.

Ren proces uden kritiske 
tolerancer
Under processen tilføjes plastik fra spo-
len, mens ekstruderen opvarmer ma-
terialet af de to boarddele, hvilket får 
de tre elementer til at danne en utrolig 
stærk molekylær forbindelse. Hessel 
Luiten var med i hele projektet som 
praktikant, da han læste til industriel 
produktdesigner. I dag er han ansvar-
lig for programmeringen og for hele 
robotanlægget. Han fremhæver, at 
det er en fuldstændig ren proces, hvor 
der ikke frigøres dampe. Desuden er 
tolerancerne mindre kritisk. Så længe 
robotten presser ekstruderen i den skrå 
position i en lodret vinkel, er varmen 
tilstrækkelig til at smelte materialet. 
Størstedelen af viden og erfaringen 
ligger i at kompensere for dimensio-
nelle tab, der kan opstå som følge af 
smeltningen, siger Hessel Luiten.

Den største gevinst ved at indføre 
robotsvejsning her ligger i sparede løn-
omkostninger og besparelser på kva-
litetssikringen, siger Robert Kemeling, 
Vores produktionskapacitet er samtidig 
øget, fordi én operatør nu kan arbejde 
på to beholdere på samme tid. Robot-
ten udfører arbejdet i en konstant, 
uafbrudt bevægelse, som sikrer en høj 
ensartet kvalitet. 

BLY
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Buster Boats er en finsk 
virksomhed, der gennem 
årene har opnået en førende 
position inden for fremstilling 
af aluminiumsbåde. Bådene 
er utroligt stabile og kendt 
for at være meget lidt 
vedligeholdskrævende.

Buster Boats fremstiller sine både på 
Inha-fabrikkerne, der ligger i Finlands 
sydlige Østerbötten-region. Udvalget 
af bådmodeller varierer fra fire meter 
til over ni meter, og fra 2 hk til ikke 
mindre end 700 hk.

Buster Boats er populære, fastslår ma-
nager på fabrikken Harri Hinttala. De 
bliver fremstillet i meget høj kvalitet, og 

vores team af bådeksperter arbejder 
løbende med at videreudvikle dem.  

Buster Boats blev etableret i 1976, 
da Fiskars-gruppen havde besluttet at 
flytte produktionen af aluminiumsbåde 
fra Kellokoski-fabrikkerne til Inha-
fabrikkerne. 

De første både blev lanceret samme år 
med navnene Fiskars 12 og Fiskars 14. I 
1977 fik serien så sit eget navn: Buster. 

Der blev i første omgang lavet en 
serie på 60 mini-Buster både. Serien 
blev siden udvidet med modellene 
Buster, Buster R og Work Buster. I 
samme periode begyndte man også 
at eksportere bådene til Sverige, 

Norge og Central-Europa. Der er 
efterfølgende fremstillet over 125.000 
Buster både til bådejere verden over. 
Fremtiden virker også lovende, siger 
Hinttala, som gør opmærksom på, at 
ejerkredsen bag Buster Boats siden er 
ændret til  Yamaha Motor Europe.

I dag er Inha-fabrikkerne Europas 
største producent af aluminiumsbåde. 
Buster scorer højt i produktionstest, 
og det er både, der er bygget til at 
modstå selv de vanskeligste forhold. 
De har blandt andet været turen rundt 
om Nordkapp fra det nordligste ishav 
og ned til Atlanterhavet.

Vi har henved 150 ansatte, heraf er de 
30 svejsere, siger Kimmo Multaniemi, 

POPULÆRE BÅDE I 
ALUMINIUM
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BYG VIDERE PÅ DIN FAGLIGHED 
– BLIV NATIONAL SVEJSEKOORDINATOR

På TECHCOLLEGE i Aalborg kan du tage uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator. Det er et attraktivt 

tilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter i stål eller aluminium 

og skal CE-mærke deres produkter i henhold til DS/EN 1090-1. Hele forløbet varer 28 dage og henvender sig til alle, 

der arbejder inden for metalbranchen og ønsker at opkvalificere sig til svejsekoordinator jf. kravene i ISO 14731.

Du kan tage modulerne enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge, så du kan få forløbet til at passe ind i din kalender.

Modul 1  Kvalitetsstyring af svejsearbejde, 5 dage (AMU-nr. 46981) 

24.08.2020

Modul 2 Anvendt svejseteknisk beregning og måling, 3 dage (AMU-nr. 48746) 

23.09.2020

Modul 3 Materialelære - stål, 3 dage (AMU-nr. 45118) 

21.10.2020

Modul 4 Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde, 5 dage (AMU-nr. 46980) 

16.11.2020

Modul 5 Materialelære - rustfri stål, 3 dage (AMU-nr. 45117) 

09.12.2020

Modul 6 Skæreprocesser og fugeformer, 3 dage (AMU-nr. 46979) 

09.09.2020

Modul 7 Materialeforståelse - aluminium, 3 dage (AMU-nr. 46483) 

09.09.2020 eller 05.10.2020

Modul 8 Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination, 3 dage (AMU-nr. 46978) 

05.10.2020 eller 02.11.2020

Yderligere information 
Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet til national svejsekoordi-
nator eller praktiske forhold, er du altid velkommen til at kontakte:

Palle Thorngaard Balzer
Uddannelseskonsulent 
Telefon: 2526 6238 
E-mail: paba@techcollege.dk

TECHCOLLEGE · Sigrid Undsets Vej 3 · 9220 Aalborg Øst · Telefon 7250 5600 · techcollege.dk

Læs mere om uddannelsesforløbet og priser på 

techcollege.dk/efteruddannelse
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der er ansvarlig for bådproduktionen 
på værkstedet – herunder for inspek-
tionen af svejsningerne og rammerne.

Svejserne skal have tip top værktøj 
og udstyr for at opfylde kundernes 
forventninger. Som bekendt er svejs-
ning af aluminium ganske krævende, 
og det forudsætter det helt rigtige 
svejseudstyr. Vi lægger også stor 
vægt på at have et rent og ryddeligt 
arbejdsmiljø. Og så det afgørende, at 
alle vores svejsere er certificeret, siger 
Multaniemi, som også fremhæver at 
de, ud over daglige kvalitetskontroller, 
også får lavet inspektionsrapporter 
for hver eneste båd. Vores svejsere er 
fortrolige med Kemppi maskinerne, 
som vi har anvendt gennem flere år. 
Og vi har de bedste erfaringer med 
at indgå i et fælles udviklingsarbejde 
med svejseproducenten, som skal føre 
til yderligere forbedringer af svejse-
udstyret.

Det har været afgørende for os, at X8 
MIG welderen  gør aluminiumssvejse-
processen lettere at indstille og spore, 
siger Multaniemi. Med det trådløse 
grænsesnit Control Pad til X8 strøm-
kilden kan man indstille  parametre 
på stedet, og ikke som tidligere være 
nødt til at forlade værkstedet for at 
sætte udstyret op.

Også løsningen fra Kemppi med 
WeldEye er vi glade for at have taget 
i brug på fabrikken. Hvor vi tidligere 
administrerede svejsecertifikaterne 
manuelt, sparer vi nu en masse tid 
med WeldEye. 

Der skal krævende manuel svejsning 
til at bygge kvalitetsbåde i aluminium. 
Og det tager den tid, det tager, siger 
Multaniemi. Men ser vi alene på bru-
gervenligheden ved de nye maskiner, 
så er den også med til at spare tid. 
Sparer man bare et minut per båd, 
kan det betyde 2000 minutters mindre 
produktionstid i løbet af et år. 

På fabrikken har man ifølge Multaniemi 
analyseret alle produkter og processer 
så indgående, at samtlige medarbej-
dere på minuttet ved, hvor megen tid, 
de kan bruge på hver opgave. Det er 
grundlaget for den præstationsløn, der 
gælder for alle hos Inha-Works.

Kvalitetssvejsning af både i 
aluminium 
Der er tale om kvalitetssvejsninger, og 
de kræver altid grundig forberedelse. 
Men sammenlignet med standard 
MIG-svejseudstyr kan vi se flere 
nyskabende elementer ved X 8 MIG, 
som bidrager til besparelser i tid. Det 
gælder f.eks. den trådløse bruger-
grænseflade for strømkilden og det 
digitale WPS. Det reducerer opsætnin-
gen af indstillingerne med 30%, og 
når denne proces er hurtigere, bliver 
der jo bedre tid til at fokusere på selve 
svejsningen, konstaterer Multaniemi.

I øjeblikket har vi godt 70 svejsemaskiner her hos Inha-Works. Af disse er de 60 
Kemppi svejsemaskiner, siger Multaniemi, som tilføjer at de i fabrikshallerne står for tre 
produktionsfaser: Delmontering og delproduktion, samt svejsning og rammefunktioner. Der 
anvendes MIG- og TIG-svejsning. De mest synlige dele af båden TIG-svejses, så der opnås 
pæne og meget glatte svejsninger.

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for 
hvert modul: 

IWS Svejsespecialist (4 moduler)
 Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4

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

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

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI Svejseinspektør (2 moduler)
 Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4
  

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

forcetechnology.dk  

5
3

6
4

Opkvalificer din viden: 
IWI - IWS - IWT - IWE

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.

Kurser under COVID-19
Vi har indført en række for-
anstaltninger, som sikrer 
at vi fortsat kan afholde 

kurser indenfor rammerne 
af myndighedernes 

anbefalinger.
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Hurtig ikke-destruktiv analyse 
med PMI apparat

Af Magnus Hilsøe,  
Endotest A/S

Rør og beholdere i stål, der bliver 
udsat for særlig højt tryk og tempera-
tur kan have forhøjet risiko for slitage. 
Det er et problem, man kan gardere 
sig imod ved påsvejsning af et beskyt-
tende lag Inconel. Ved metoden PMI 
– Positive Material Identification – der 
gør brug af XRF teknologi, vil man 
på få sekunder kunne afgøre, om 
arbejdet er udført korrekt og med det 
korrekte tilsatsmateriale.

Inconel 625 består hovedsageligt af 
nikkel (Ni), krom (Cr) og molybdæn 
(Mo). Det lave jernindhold på < 5 % 
gør legeringen særlig velegnet som 
beskyttelse for blandt andet røggas i 
affaldsforbrændingsanlæg. 

Man kan udføre PMI med et hånd-
holdt XRF instrument, som på få sekun-
der analyserer overfladen og giver en 
præcis kvantificering af grundstoffer. 
Instrumentet kan måle mange forskel-
lige, relevante grundstoffer fra og 
med magnesium (Mg) og helt op til 
de tungere metaller som bly (Pb) og 
kviksølv (Hg).

X-Ray Fluorescense – eller røntgenfluo-
rescens – opstår, når et givent emne 
som f.eks. et rør, der er belagt med 
Inconel, bliver udsat for røntgenstrå-
ling fra PMI apparatet. En fintfølende 
detektor måler den energi, de enkelte 
grundstoffer udsender, når atomernes 
elektroner ”hopper” mellem skallerne. 
Nikkel (Ni) udsender eksempelvis en 
k-alpha energi på 7,48 keV (kilo-
elektronvolt). Detektoren tæller antal 
forekomster - dvs. antallet af nikkel-
atomer, der bestråles. Det samme 
gør sig gældende for legeringens 
øvrige grundstoffer. Instrumentet kan 
således beregne og i realtid vise den 
målte koncentration af de forskellige 
grundstoffer.

De målte koncentrationer holdes 
op mod et bibliotek over legeringer 
i instrumentet og vises straks på 
skærmen. Til venstre på billedet ses 
resultatet af en måling på Inconel 
625. Den målte koncentration for hver 
enkelt grundstof falder indenfor speci-
fikationerne, og resulterer derved i et 
match. Specifikationen for I-625 ses i 
sidste kolonne.

Til højre ses spektret, der viser, at k-
alpha energien på 7,48 keV for nikkel 
(Ni) under testen forekom ca. 8.000 
gange i sekundet. Dette vidner om en 
relativt høj koncentration i forhold til 
bl.a. krom (Cr) og molybdæn (Mo), 
som ligeledes blev detekteret.

VERIFICERING 
AF INCONEL

Resultat af PMI-måling med håndholdt XRF. PMI analysen tager nogle få sekunder, og det 
øjeblikkelige resultat er med til at give sikkerhed for korrekt påføring af materialet.

Et håndholdt PMI apparat kan identificere 
og kvantificere grundstoffer ved XRF.
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I uge 34 fandt den årlige 
faglærerkonference sted 
på Vingsted Centret i det 
midtjyske. Denne gang var det 
i en lidt nedkortet udgave på 
kun 2 dage. Men arrangørerne 
meldte ud, at konferencen 
fra 2021 vil være tilbage på 
skinnerne med tre dages 
afvikling som normalt. 

Af Torben Henriksen, Salgschef 
Kemppi Danmark

Det faglige indhold var – vanen tro 
– på plads, og i år var fokus blandt 
andet rettet mod opdatering af stan-
darder og – ikke mindst – arbejdsmil-
jødagen. Her var passernålen sat dybt 
ned i problematikken og håndteringen 
af den kræftfremkaldende hexavalente 
krom 6. Kræftfremkaldende partikler 
er bandlyste og skal fjernes fra svejse-
røgen med alle midler, hvorfor generel 
udsugning og godkendte personlige 

værnemidler med fin-filtrering er et 
absolut must. 

Som en kuriositet havde deltagerne 
glæden af et indlæg fra WeldingDro-
id, der har udviklet udstyr til mekanise-
ret rørsvejsning. Nogle husker dem sik-
kert fra tv programmet, Løvens Hule!

I forhallen var der udstilling og de-
monstrationer af de nyeste produkter 
og ydelser, som passede til temaet. 
Her var alt fra små robotter, over bær-
bare svejsemaskiner og til godkendte 
værnemidler.

Et af de mere muntre indslag under 
konferencemiddagen var en faglig 
udfordring, hvor de erfarne lærere 
skulle dyste i virtuel svejsning, og en 
kantsøm i spraybue skulle lægges i 
pos. PB – en disciplin, der vakte stor 
begejstring, og som både pirrede den 
digitale og den faglige stolthed blandt 
deltagerne. 

Sjældent er en konference blevet 
afviklet med så megen håndsprit og 
opmærksomhed på afstand, som det 
var tilfældet i år. Også stor ros til 
ledelsen fra Industriens Uddannelser 
med opfordringen til at blive Corona 
testet inden konferencen, og tak til de 
engagerede faglærere fra hele Dan-
mark – vi ser allerede frem til næste 
års konference 😊.

ÅRETS KONFERENCE 
FOR FAGLÆRERE

AUTOMATIK MESSE 2020 I BRØNDBY HALLEN
Sammen med robot- og 
automationsbranchen inviterer 
MCH til Automatik Messe i 
Brøndbyhallen fra 8. – 10. 
september.

Projektchef i MCH, Mona Jakob-
sen lægger stor vægt på, at dansk 
erhvervsliv igen kan sætte hinanden 
stævne – face to face – og i trygge 
rammer. Vi har tilrettelagt årets auto-
matik messe, så både udstillere og be-
søgende kan mødes på ansvarlig vis, 
og med stor respekt for de gældende 
retningslinjer i forhold til Covid 19. 
I praksis indebærer dette tiltag som 
f.eks. ændrede halplaner med større 
afstande, brede gangarealer og større 
stande.

Der er små 100 udstillere på den kom-
mende messe, og arrangørerne ser 
frem til tre dage med pæne besøgstal, 

samt masser af mulighed for vidensde-
ling, netværk og ny inspiration.

Automatik Messen finder sted hvert andet år. Her et udsnit fra messen i Brøndby Hallen 
2018. Foto:  Lars Møller /MCH.

Her ses fra venstre mød højre: Kristoffer 
Gaardahl, Techcollege, Aalborg; Kim 
Lassen, Aarhus TECH; Kaj Hansen, 
Learnmark Horsens; Jørgen Bo Nielsen, 
Industriens Uddannelser og Svend 
Rechnagel, Industriens uddannelser.



Sidste år steg omsætningen 
hos Alfa Laval i Danmark mere 
end 800 millioner kroner. 
Dette kan primært tilskrives 
ny maritim lovgivning, der 
har fået efterspørgslen på 
selskabets rensesystem til 
skibes ballastvand til at stige 
markant. Regnskabsåret viste 
også en vækst i indtjening på 
næsten 40 procent. 

2019 var endnu et travlt år for Alfa 
Laval-koncernen, der på globalt plan 
ramte en omsætning på 32 milliarder 
kroner. I Danmark steg omsætningen 
til 5,5 milliarder kroner mod godt 4,7 
milliarder kroner året før. Også indtje-
ningen blev løftet markant. Den blev 
således 115 millioner kroner højere end 
seneste regnskabsår.  

Managing Director Per Lund Hansen 
fra Alfa Laval Copenhagen A/S 
fremhæver på vegne af de fem danske 
Alfa-Laval-selskaber, at de herhjemme 
har konsolideret sig som et af de mest 
betydende lande i Alfa Laval-koncernen 

uden for Sverige. Der er i dag beskæf-
tiget godt 1.800 medarbejdere inden 
for kerneområderne: Varmeoverførsel, 
separation og væskehåndteringer. De 
danske afdelinger spiller afgørende 
roller som globale viden- og kompe-
tencecentre for flere vigtige forretnings-
områder – herunder membranfiltrering, 
flowtekniks udstyr og udstyr til blandt 
andet tankrensning, kedelteknologi, 
procesteknologi og dekantercentrifuger. 

Væksten i omsætningen kan i vid 
udstrækning tilskrives salg af Alfa 
Laval PureBallast. Det er et kemikaliefrit 
rensesystem til skibes ballastvand, som 
er udviklet af Alfa Laval og Wallenius 
Water. Den stigende interesse for bal-
lastvandssystemet skyldes dels, at Alfa 
Laval er førende på dette felt, dels en 
forestående lovstramning, der pålæg-
ger alle eksisterende skibe at begrænse 
mængden af levedygtige organismer, 
som skibene må udlede. Lovstramnin-
gen for nye skibe trådte allerede i kraft 
for tre år siden, mens den for eksiste-
rende skibe træder i kraft 8. september 
2024. Rederierne er derfor i fuld gang 

med at forberede sig, fortæller Søren 
Hjorth Krarup, der er direktør for Alfa 
Laval Aalborg, hvorfra man sourcer og 
samler alle dele til ballastvandssystemet. 

Vi lancerede PureBallast i 2006 som 
den første kommercielt tilgængelige 
løsning til behandling af ballastvand. 
I dag står vi så med tredje generation 
af produktet, der er godkendt af både 
IMO og den amerikanske kystvagt 
USCG. Vi er derfor internationalt 
førende inden for rensning af skibes 
ballastvand, og det er den primære 
forklaring på, at udsigten til lovstram-
ningen for alvor har skabt øget aktivitet 
hos os. Det er vores forventning, at 
efterspørgslen på vores PureBallast vil 
fortsætte med at stige de kommende 
år - primært drevet af eftermonteringer 
på eksisterende skibe, fremhæver Søren 
Hjorth Krarup. 

Teknologier der fremmer 
bæredygtigheden 
Alfa Laval PureBallast bliver anvendt til 
at begrænse mængden af invasive arter, 
der fragtes rundt på kloden via skibes 

GRØN MARINETEKNOLOGI 
LØFTER OMSÆTNING I DANMARK

PureBallast skaber omsætning hos Alfa Laval.
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SKRÆDDERSYET AUTOMATIONSLØSNING 
TIL HAWKEYEPEDERSHAAB

Her direktør for Alfa Laval i Aalborg, 
Søren Hjorth Krarup.

ballastvand. Det er således et godt 
eksempel på selskabets fokus på Green 
Customer Processes, eller sagt med 
andre ord på at reducere kundernes 
miljøpåvirkning gennem Alfa Lavals pro-
dukter. Allerede i dag er en større del af 
Alfa Lavals omsætning drevet af at levere 
løsninger og produkter, der f.eks. renser 
spildevand, minimerer el- og vandforbrug 
eller reducerer CO2-udledningnen inden 
for en række industrier og processer.

”En skærpet klimadagsorden vil skabe 
yderligere forretningsmuligheder for os. 
Men skal vi lykkes med at imødekomme 
en stigende efterspørgsel på bæredyg-
tighedsfremmende teknologi, er det 
afgørende, at vi hele tiden formår at 
flytte os og udvikle vores produkter, så vi 

fortsat er udbyder af førende teknologier 
og løsninger”, siger Per Lund Hansen, 
og tilføjer, at de i 2019 derfor også 
har øget investeringerne i innovation, 
produktionsforbedringer, øget digitali-
sering og testfaciliteter, herunder et nyt 
testcenter i Søborg til dekanterteknologi. 
Han forklarer videre, at det i første 
halvdel af det nye regnskabsår 2020 
primært har handlet om at håndtere 
situationen omkring covid-19 pandemien 
og etablere en række beskyttelsesforan-
staltninger. Marts i år blev det desuden 
globalt i koncernen besluttet, at man 
skulle finde besparelser for en milliard 
svenske kroner i løbet af 2020, hvilket 
ifølge Per Lund Hansen også har også 
haft betydning for Alfa Laval i Danmark. 

BLY

HawkeyePedershaab i 
Brønderslev er førende inden 
for udvikling af maskiner til 
fremstilling af færdigstøbte 
betonvarer, eksempelvis 
rør og nedgangsbrønde. 
Migatronic Automation, der 
har et mangeårigt samarbejde 
med HawkeyePedershaab, 
skal inden udgangen af 2020 
levere en plasmaskæreautomat 
til virksomheden, som skal 
benyttes til oppressede formdele. 

En ny plasmaskæreautomat skal 
aflaste en eksisterende lasercelle hos 
HawkeyePedershaab, der ad den vej 
ønsker at frigøre kapacitet til den øv-
rige produktion samt øge effektiviteten 
og produktiviteten.

Automaten er en installation til skæring af 
oppressede formdele til støberimaskiner. 
Den består af tre Fanuc CNC akser samt 
et operatørpanel, og den er fuldstændig 
tilpasset virksomhedens krav til præcis 
skæring af specifikke runde emner. Auto-
maten finder selv centret af det runde 
emne ved hjælp af en probe. Samtidig 
foretager den kontrolopmålinger med 
proben, hvilket sikrer præcise skæringer.

På virksomheden i Brønderslev udtryk-
ker Morten Nørgaard, VP Operations, 

Oppressede formdele, 
der skal skæres i 
HawkeyePedershaabs 
nye plasmaskæreautomat. 
Automaten finder selv 
centret af det runde emne 
ved hjælp af en probe 
og lægger skæringen 
fuldstændig præcist.

 
 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

tilfredshed med samarbejdet 
omkring den skræddersyede 
løsning. En standard plas-
maskæreautomat ville ikke 
kunne løse den her opgave 
i produktionen. Vores nye 
automat er fuldstændig til-
passet vores emner. Det gør, 
at vi kan levere høj kvalitet 
til vores kunder og sikre 
vores førerposition i marke-
det. Migatronic Automation 
tager udgangspunkt i vores 
specikke behov, og det gør 
en stor forskel for os, fastslår 
han.

Migatronic Automation 
udvikler den nye plasma-
skæreautomat, så den 
på sigt kan automatisere 
produktionen yderligere og 
gøre robothåndtering mulig. 
En håndteringsrobot skal 
kunne placere de specielle 
emner, der måler 300-2000 
mm i diameter og 5-165 
mm i højden, i automaten 
og tage dem ud igen efter 
endt skæring. Det vil gøre 
automaten fuldautomatisk 
og øge produktiviteten 
yderligere.
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Fagmesse for fødevareteknologi

Oktober
6. oktober 2020

Virksomhedsbesøg hos Inrotech A/S i 
Odense

November 
5. november 2020

Virksomhedsbesøg hos Teknologisk 
Institut i Aarhus

20. november 2020

DSN's årlige julebanko

Det sker:

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

5 30. oktober 30. september 360 grader rundt om svejseindustrien  
Processer – metoder – miljø - uddannelse

6 16. december 18. november Svejsning og NDT

Vi glæder os til at møde jer til næste 
år og få lejlighed til at præsentere et 
program, som ud over de præsente-
rede indlæg, ventes udbygget/ op-
dateret, så det afspejler de temaer, 
som får særlig relevans for svejse- og 
NDT-branchen i 2021.

Kom og hør om blandt andet:

• Svejsning med mobile robotter
• Structural welds with fiber lasers
• Nyt på standardiseringsområdet
• Digitalisering inden for svejsning
• Phased array cases
• Additive Manufacturing / 3D-print
• Structural Health monitoring of 

offshore platforms
• Bygning af de nyeste megabroer
• Udmattelsesbrud – mekanismer, 

prædiktion og forebyggelse
• Digitalisering af svejsepas
• Augmented reality svejsning i forbin-

delse med uddannelse af svejsere
• NDT under internationale militær-

operationer
• Træning af medarbejdere i kvalitets-

forståelse i Danmark og Kina

Husk allerede nu 
at sætte kryds i 

kalenderen ved den 
1. og 2. juni 2021
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Halvandet år efter at det første 
spadestik blev taget, står Linde 
Gas A/S` nye luftgasfabrik nu 
færdig lidt uden for Vejle. 

Produktionen af industrielle og medi-
cinske gasser er nu i fuld gang, og 
kapaciteten er tre gange så stor som 
i Lindes tidligere produktionsanlæg i 
København. "Vores øgede produkti-
onskapacitet sætter os i stand til at efter-
komme den støt stigende efterspørgsel, 
vi gennem årene har oplevet. Samtidig 
sikrer vores nye faciliteter, at vi kan in-
tensivere arbejdet med udvikling af nye 
anvendelsesmuligheder for gasserne", 
fortæller Lindes markedsdirektør Ole 
Kronborg.

Styrket forsyningssikkerhed
Kapaciteten i den nye fabrik giver 
Lindes danske kunder "en helt unik 
tryghed", siger markedsdirektøren: 
"Med det nye produktionsanlæg styrker 

vi vores forsyningssikkerhed. Det er 
afgørende for kunderne, at de har vis-
hed for, at de løbende får leveret den 
gasforsyning, der er helt afgørende for 
deres produktion”. 

Gennem tæt samarbejde med kun-
derne er der løbende blevet udviklet 
mange nye måder at bruge gasserne 
på. De nye anvendelsesmuligheder 
bidrager til at styrke kundernes for-
retning, samtidig med at virksomhedens 
omsætning øges.

Råstoffet på Lindes nye luftgasfabrik er 
helt almindelig, livgivende luft, som alle 
levende væsener indånder. Linde renser 
og nedkøler luften til omkring minus 200 
grader, hvor blandt andet gasserne oxy-
gen og nitrogen ændrer form til væsker, 
der kan destilleres fra hinanden. De ind-
går så i Lindes mange industrigasser og 
specialgasser med afgørende betydning 
for det moderne samfund.

Den nye fabrik er med til at skabe nye 
arbejdspladser i Vejle-området, og den 
giver på samme tid Linde Gas A/S en 
endnu grønnere profil. Overordnet set 
er det nye produktionsanlæg også til 
gavn for trafiksikkerheden, fremhæver 
Ole Kronborg. Når vi producerer 
meget mere lokalt, har vi langt mindre 
behov for at sende lastbiler ud på de 
europæiske veje for at købe luftgasser i 
andre lande. Og jeg har det nu rigtigt 
godt med, at vi dermed også bidrager 
til både miljøet og trafiksikkerheden".

Janne Ipsen

NU STARTER DANMARKS STØRSTE 
LUFTGASFABRIK PRODUKTIONEN I VEJLE

Lindes markedsdirektør Ole Kronborg (tv) 
ses her sammen med Vejles borgmester 
Jens Ejner Christensen. (Foto: Anders Bach)



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

ID.NR. 47485

Skal du bruge en effektiv multiprocesmaskine til tung kontinuerlig produk
tion? – eller en kompakt elektrodesvejser til den hurtige  monteringsopgave? 
Uanset dit behov finder du den rigtige løsning i LemvighMüllers store 
 program af højkvalitetsmaskiner fra Böhler  Welding.

Stærke Böhler Welding-fordele til dig 
• Energibesparende Greenwave®teknologi = mindre CO2aftryk
• Op til 5 års garanti
• Lige nu: Udskiftningsbonus på 30 modeller – op til 750 euro

KLÆDT PÅ TIL ENHVER
SVEJSEOPGAVE

BRUG OS!
Ring 3695 6308 for  
demo eller sparring


