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Svejsning

Tid til at se fremad 

Når man læser de danske aviser og 
ser tv-nyhederne, kan man let få det 
indtryk, at Danmarks konkurrenceevne 
er helt til rotterne. Såkaldte "eksper-
ter" og alvorstunge bankanalytikere 
gør alt for at skabe indtryk af, at løn-
ningerne i Danmark er for høje og at 
skatterne gør vores produkter for dyre 
i udlandet.

Men det holder ikke. Danske industri-
virksomheder vinder ordrer i udlan-
det hver eneste dag, og industriens 
beskæftigelse er steget det seneste 
år. Det er der heldigvis flere årsager 
til, men en af de væsentligste er uden 
tvivl, at danske medarbejdere er 
dygtige og fleksible. Vi har nogle af 
verdens absolut mest fleksible vilkår 
for at hyre og fyre, og samtidig er 
danske medarbejdere med rette 
verdensberømte for hurtigt at kunne 
omstille sig, eksempelvis når der kom-
mer nye teknologier eller nye metoder 
ind på arbejdspladserne.

Vores uddannelsessystem sikrer, at en 
dansk smed eller industritekniker ikke 
blot lærer en række konkrete færdig-
heder, men i høj grad også lærer at 
følge med, uddanne sig og lære nyt. 
Det er guld værd i de komplicerede 
produktionsprocesser, som i dag er 
hverdagen på langt de fleste danske 
industrivirksomheder.

Derfor er det så afgørende for os som 
fagforening, at vores medlemmer ikke 

fastlåses i bestemte job eller brancher, 
men har mulighed for at skifte. Det er 
årsagen til, at vi eksempelvis insisterer 
på, at en mekanikerlærling både skal 
kunne reparere en Toyota og en Fol-
kevogn. Det er også baggrunden for, 
at vi er glade for det nye svejsepas, 
og de internationale standarder. Det 
er nemlig til gavn for medarbejderne, 
der får mulighed for at kvalificere 
sig til jobs hos mange virksomheder, 
men især for virksomhederne, der let 
og uden bøvl kan rekruttere medar-
bejdere, der hurtigt kan indgå fuldt 
ud i produktionen uden først at skulle 
omskoles. 

Det er afgørende, at vi holder fast i 
dette, hvis vi skal have skabt yder-
ligere vækst og arbejdspladser. Vi 
hverken kan eller skal konkurrere på 
laveste fællesnævner. Derfor har vi 
også med bekymring set til, at mange 
danske virksomheder outsourcede de-
res produktion. Troen på, at man kan 
overleve som virksomhed, hvis man 
flytter produktionen til Asien og behol-
der udviklingsafdelingen i Danmark, 
er i bedste fald naiv, men i værste fald 
farlig. Produktion og udvikling har 
glæde og gavn af hinanden. Ingeniø-
ren og smeden hjælper hinanden til at 
skabe de bedste produkter – og det 
kan de ikke gøre, hvis der er tusindvis 
af kilometer imellem dem.

Vi har et stærkt udgangspunkt for at 
skabe vækst i Danmark. De interna-
tionale konjunkturer er ved at blive 
bedre, og når opsvinget kommer, så 
har vi forudsætningerne for at vinde 
mange internationale ordrer hjem til 
Danmark. 

Derfor kan man også undre sig over, 
at ledigheden fortsat er forholdsvis 
høj herhjemme, og her er den væ-
sentligste forklaring, at den hjemlige 
efterspørgsel fortsat ligger underdre-
jet, og især at de private investeringer 
er for lave.

Familierne sparer op for at beskytte 
sig mod usikre tider, og virksomheder-
ne holder igen med investeringerne i 
Danmark. I stedet fokuserer de på at 
minimere omkostningerne med stor 
hjælp fra krisebevidste medarbejdere, 
der har holdt igen med lønkravene. I 
stedet for at investere i Danmark, sen-
der de danske virksomheder pengene 
til udlandet.

Den strategi holder ikke i længden. 
Vi kan ikke overleve ved udelukkende 
at fokusere på lavere omkostninger. 
Uden investeringer vil Danmark lang-
somt, men sikkert, miste arbejdsplad-
ser og blive et fattigere land. 

Derfor er vi i Dansk Metal meget 
tilfredse med den brede aftale om de 
vækstinitiativer, der blev landet før 
sommeren på Christiansborg. Den ska-
ber ro og stabilitet om virksomheder-
nes rammevilkår. Det har vi brug for.

LEDER

Indhold: 
2 Leder/ Henrik Kjærgaard, 
 Dansk Metal.

6  Grokraft i sund vestjysk 
fornuft.

8  Husk at tænke mennesket 
med i automatiseringen.

12  Kan lasersvejsning øge 
produktiviteten?

16  Kallehave Stål ApS – en 
krisebryder på Als.

18  Automatisering af svejsning.

Forsiden:
Her fra industrivirksomheden Eurocon i 
Vestjylland.
(Fotokilde: Hjortlund Medier).

Henrik 
Kjærgaard, 
næstformand 
for Dansk Metal

OPDAG
FREMTIDENS
BYTTEFLASKE!
 
KOM IND OG HØR NÆRMERE OM
SUCCESFLASKEN FRA AIR LIQUIDE

Gå ind på www.albee.dk, hvor du kan læse mere om de forskellige flasker og 
finde din nærmeste forhandler.

Er du flittig 
som en bi?

Så kom med i 
V.I.bee Club og samle 

Bee Coins!
www.vibeeclub.com

• Ingen flaskeleje

• Indbygget regulator

• Smarte størrelser

• Bærbar

• Sikker

• Enkel
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Svejsning

Virksomhederne har fået en markant 
lempelse af PSO-afgiften, ligesom 
andre skadelige afgifter er fjernet eller 
sænket markant. Der er nu langt færre 
administrative byrder for virksomhe-
derne, og der bliver bedre adgang 
til finansiering og flere investeringer i 
forskning. 

Det er præcis, hvad virksomhederne 
selv har efterspurgt. 

Derfor er tiden nu kommet til at få sat 
gang i investeringerne herhjemme og 
øge væksten og produktiviteten. Det 
er afgørende for at få gang i jobska-
belsen.

Det er virksomhederne heldigvis 
godt klædt på til. Deres opsparing er 
ikke set højere i de 30 år, man har 
målt den slags. Derfor kan danske 
virksomheder med sindsro køre med 
det lange lys tændt og sætte deres 
enorme opsparinger til at arbejde i 
solide projekter på dansk grund. Fak-
tisk er der ikke råd til at tøve, for så 
risikerer vi at stå tilbage på perronen, 
når økonomien for alvor kommer på 
skinner igen i verden omkring os.

Derfor skal opfordringen lyde til 
landets virksomhedsejere: Sæt gang 
i investeringer. Har I glæde af nye 
maskiner, robotter, produktionsbygnin-

ger, IT-systemer eller andet, så er det 
nu, I skal plante spirene til fremtidens 
vækst og arbejdspladser. Danmark er 
et attraktivt land at investere i, og vi 
har gode forudsætninger for at skabe 
ny vækst og nye arbejdspladser.

Af Henrik Kjærgaard, 
Næstformand for Dansk Metal

NSSW pulverfyldte rørtråde

Få bedre svejseøkonomi og kvalitet med  
sømløs rørtråd fra NSSW (Nittetsu):

n Lavt hydrogenindhold 
 (typisk 1-3ml / 100 gram svejsemetal)
n Ingen fugtoptagning 
n Kobberbelagt overflade
n God strømovergang 
n Fremragende trådfremføringsegenskaber
n Meget ensartet og stabil kvalitet
 
NST tilbyder et komplet program tilsatsmaterialer: 

n NSSW og NST sømløse rørtråde 
n FCAW, TIG, MIG, MMA og ESW tilsatsmaterialer 
n Keramisk backing, trådfremføringssystemer 
 og mere ...

Vores forhandler i Danmark:

 
Lindholmvej 18 b, DK-6710 Esbjerg V
Telefon 7515 8440   E-post: mail@tornbosvejs.dk
www.tornbosvejs.dk

www.nst.no

Pulver Kobberbelægning

Stål

www.nst.noFotokilde Dansk Metal
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B E  R E S P O N S I B L E          B E  T H E  B E ST         B E  I N T E R E ST E D          B E  VA L U A B L E          B E  O P E N
Applus RTD Denmark  •  Skippergade 1  •  6700 Esbjerg  •  t lf. :  7513 0050  •  info.dk@applusrtd.com  •  www.applusrtd.com

CLEAR INSIGHT
Applus RTD Denmark is the local branch of a leading 
global energy service provider, delivering technical as-
surance through non-destructive testing, inspection 
and certifi cation to the energy, utility and infrastruc-
ture industries.

We provide local access to global knowledge.

WE OFFER:
• Examination and classifi cation of pressure equipment

• Periodic inspection of lifting equipment

• Periodic inspection of pressure equipment offshore

• Inspection of offshore tank containers

• Preparation of specifi cations for welding procedures

• X-ray and digitalized X-ray

• Ultrasonic/TOFD/phased array

• Automated ultrasonic

• Level III services and procedure development
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Eurocon koncernen, der har 
hovedsæde i Holstebro, er 
en af de virksomheder i den 
hjemlige metalindustri, der 
har formået at komme rimeligt 
uberørt gennem kriseårene, og 
som lige siden sin etablering 
for 22 år siden har oplevet 
at vokse i et tempo, hvor den 
sunde balance mellem udgifter 
og indtægter er opretholdt.

Af Birthe Lyngsø

Industriservice med servicering og 
montage inden for forbrændingsan-
læg, kraftværker og sværindustri var 
udgangspunktet, da Eurocon blev 

etableret tilbage i 1992. Arbejdsop-
gaverne blev de følgende år stadigt 
bredere, og i dag består Eurocon af 
5 selvstændige afdelinger, som hver 
især har deres kernekompetencer. Vi 
har trimmet i alle led og har formået 
at køre en konkurrencedygtig produk-
tion, hvor vi leverer højt kvalificeret 
arbejde til rette tid, fastslår Carsten 
Jacoben, der er leder af Eurocon Rør 
& Svejs. 
 
Sætter tæring efter næring
Carsten Jacobsen fremhæver, at de 
hele tiden har kørt efter det gode 
gamle motto om at sætte tæring efter 
næring. Det har betydet, at virksom-
heden ikke sidder med en stor gæld, 

der skal afdrages på. I stedet har man 
været opmærksomme på at køre effek-
tivt og undgå alle overflødige udgifter. 
Væksten er dermed sket i et sundt 
tempo, og der har hele tiden været 
balance mellem indtjening og investe-
ringer. Ved at styre drift og udvikling 
stramt, har vi kunnet opretholde en 
fornuftig produktivitet og indtjening.

Fem solide ben at stå på
Eurocon bestod indtil for nylig af 4 
selvstændige afdelinger, som foruden 
Industriservice og Rør & Svejs også 
omfatter Stålindustri, der er en traditio-
nel smedeafdeling, som arbejder med 
store stålkonstruktioner til entreprenør 
opgaver og offshore. Dertil kommer 

GROKRAFT I SUND 
VESTJYSK FORNUFT

Eurocon CNC & Process, der fremstil-
ler værktøjer, procesudstyr og ma-
skindele. Senest er der så kommet et 
”femte ben” på. Det er sket med Euro-
con koncernens køb af Fiber Intercon i 
Videbæk, som blandt andet fremstiller 
blandere til cementindustrien. 

Opgaver med høje krav til 
svejsekvaliteten
Den samlede stab tæller i øjeblikket 
godt 60 ansatte, og de udgør et af 
Eurocons stærke kort. Vi har tilknyttet 
nogle dygtige og erfarne smede, som 
har alle de certificeringer, der kan 
blive brug for. Et gennemgående træk 

for de opgaver, vi udfører er således, 
at kravene til svejsningerne er meget 
høje. Det gælder ikke mindst i rørafde-
lingen, hvor vi arbejder med opbyg-
ning af rørsystemer og procesanlæg 
til blandt andet medicinalindustrien 
og fødevareindustrien, siger Carsten 
Jacobsen, som tilføjer, at selvom Rør 
& Svejs er placeret i Hobro, udfører 
de et stort antal opgaver i Norge, 
Sverige, og flere andre europæiske 
lande.

I Eurocons smedeafdeling indkørte 
man for et par år siden en svejserobot 
til sort, rustfrit og aluminium. Svejse-

robotten bliver anvendt til at køre de 
meget store ensartede serier. Imidler-
tid er der over en kam en overvægt af 
svejseopgaver, der bliver håndsvejst. 
Man er derfor meget opmærksom på, 
at svejserne er certificerede og har 
en skoling, som gør, at de vil kunne 
træde til på tværs af afdelingerne. Det 
betyder, at vi kan arbejde fleksibelt og 
tage både små og store opgaver ind, 
når de kommer. Og det er i høj grad 
også med til, at vi kan opretholde en 
konkurrencedygtig produktion, siger 
Carsten Jacobsen.
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svejsehuset@svejsehuset.dk 
w w w . s v e j s e h u s e t . d k

NYHED!
Udvid dit anvendelsesområde til din plasmaskærer 
med denne nyhed fra Hypertherm. 
Et godt alternativ til Ilt og gas skæring. 
Perfekt til nedbrydning af jernkonstruktioner.

Duramax Hyamp passer til Hypertherm strømkilde 
Powermax 65-85-105-125.

Slange fås i 7,6 og 15,2 meters længde.

Svejsehuset A/S er officiel 
Hypertherm forhandler.

Kontakt os for 
nærmere infomation.

45˚ Duramax Hyamp 0,6 m lang brænder 
Varenr. 059562

45˚ Duramax Hyamp 1,2 m lang brænder 
Varenr. 059567

90˚ Duramax Hyamp 0,6 m lang brænder 
Varenr. 059563

90˚ Duramax Hyamp 1,2 m lang brænder 
Varenr. 059568

Af psykolog Thomas Koester 
og psykolog Stine Bekke-
Hansen, Afdelingen for 
anvendt psykologi,  
FORCE Technology

Automatisering kan være med til at 
give produktiviteten i et tiltrængt løft. 
Men det forudsætter, at den nye 
teknologi ses som den ene del af et 
system, der både består af de tekniske 

muligheder og medarbejdernes 
ressourcer og forudsætninger. Inden 
for begrebet produktionsusuability 
arbejdes der ud fra psykologisk viden 
om menneskets basale tanke- og 

handlemønstre for at kunne tilpasse 
teknologien til de mennesker, der skal 
bruge den.

Faren ved at indføre automatisering 
er, at den fine balance mellem 
menneske og produkt risikerer at blive 
forskubbet, hvilket igen risikerer at 
påvirke virksomhedens produktivitet 
og omsætning i negativ retning. Når 
modsat en ny teknologi eller robotin-
stallation fungerer optimalt, vil 
medarbejderen opleve, at robotten er 
et arbejdsredskab og ikke et arbejde i 
sig selv.

Ny teknologi – nye 
arbejdsgange – ny viden
Når først den nye teknologi står på 
gulvet, og det bliver anerkendt, at den 
giver virksomheden muligheder for at 
blive på markedet og øge sine 
markedsandele, er der som oftest 

stadig en udfordring med at få 
udfoldet og fastholdt den viden, der 
skal til for at kunne anvende teknolo-
gien. 

Selv ”små” investeringer kan være 
vanskelige, da de har indflydelse på 
den enkelte medarbejders arbejde. 
For den nye teknologi kan kræve 
læring og medføre en ændret 
arbejdsgang. Lad os som et tænkt 
eksempel sige, at man indfører ”nye” 
elektroder i en proces. For svejseren 
betyder dette, at der her skal ændres 
metode i svejsningen, da der ellers 
risikerer at opstå fejl. Men at skulle 
ændre sin hidtidige metode og 
arbejdsgang, samtidig med at man 
måske har oplevelsen af, at ens viden 
kommer til kort, det kan let risikere at 
føre til irritation på og modstand over 
for ledelsen som følge af deres 
”dumme” beslutning om de nye 

elektroder – og dermed indførelsen af 
den nye teknologi.

Mennesket i automatisering
Det handler kort sagt om at tænke 
mennesket med, når man indfører 
ny teknologi og automatisering i sin 
produktion. Det er vigtigt at bevare 
medarbejdernes viden og erfaring om 
PRODUKTET, når automatiserede pro-
cesser skydes ind som ”et filter” mellem 
medarbejderne og produktionen. 

En ny teknologi eller robot skal være 
et arbejdsredskab, der lader medar-
bejderen udføre sit arbejde på den 
bedst mulige måde. Derved bliver 
teknologien eller robotten ikke 
anderledes end en skarp kniv, der 
ligger godt i hånden. 

Problemet opstår derimod, når 
teknologien bliver så svært gennem-

HUSK AT TÆNKE MENNESKET 
MED I AUTOMATISERINGEN
Automatisering kan være med til at øge produktiviteten i en fremstillingsvirksomhed. Men det 
er afgørende også at tænke den menneskelige faktor med i forbindelse med indkøringen af 
automatiserede processer og anden ny teknologi.

Det gælder om at tænke mennesket 
med ind, når en virksomhed 
indfører ny teknologi eller 
automatisering i sin produktion. 
Produktionsusability handler om at 
skabe brugbare og brugervenlige 
automatiseringsprocesser.



8 

Svejsning Svejsning

Jens Juuls Vej 15 • 8260 Viby  J 

Tlf: 87 38 64 11 • Fax: 87 38 64 22 

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

NYHED!
Udvid dit anvendelsesområde til din plasmaskærer 
med denne nyhed fra Hypertherm. 
Et godt alternativ til Ilt og gas skæring. 
Perfekt til nedbrydning af jernkonstruktioner.

Duramax Hyamp passer til Hypertherm strømkilde 
Powermax 65-85-105-125.

Slange fås i 7,6 og 15,2 meters længde.

Svejsehuset A/S er officiel 
Hypertherm forhandler.

Kontakt os for 
nærmere infomation.

45˚ Duramax Hyamp 0,6 m lang brænder 
Varenr. 059562

45˚ Duramax Hyamp 1,2 m lang brænder 
Varenr. 059567

90˚ Duramax Hyamp 0,6 m lang brænder 
Varenr. 059563

90˚ Duramax Hyamp 1,2 m lang brænder 
Varenr. 059568

Af psykolog Thomas Koester 
og psykolog Stine Bekke-
Hansen, Afdelingen for 
anvendt psykologi,  
FORCE Technology

Automatisering kan være med til at 
give produktiviteten i et tiltrængt løft. 
Men det forudsætter, at den nye 
teknologi ses som den ene del af et 
system, der både består af de tekniske 

muligheder og medarbejdernes 
ressourcer og forudsætninger. Inden 
for begrebet produktionsusuability 
arbejdes der ud fra psykologisk viden 
om menneskets basale tanke- og 

handlemønstre for at kunne tilpasse 
teknologien til de mennesker, der skal 
bruge den.

Faren ved at indføre automatisering 
er, at den fine balance mellem 
menneske og produkt risikerer at blive 
forskubbet, hvilket igen risikerer at 
påvirke virksomhedens produktivitet 
og omsætning i negativ retning. Når 
modsat en ny teknologi eller robotin-
stallation fungerer optimalt, vil 
medarbejderen opleve, at robotten er 
et arbejdsredskab og ikke et arbejde i 
sig selv.

Ny teknologi – nye 
arbejdsgange – ny viden
Når først den nye teknologi står på 
gulvet, og det bliver anerkendt, at den 
giver virksomheden muligheder for at 
blive på markedet og øge sine 
markedsandele, er der som oftest 

stadig en udfordring med at få 
udfoldet og fastholdt den viden, der 
skal til for at kunne anvende teknolo-
gien. 

Selv ”små” investeringer kan være 
vanskelige, da de har indflydelse på 
den enkelte medarbejders arbejde. 
For den nye teknologi kan kræve 
læring og medføre en ændret 
arbejdsgang. Lad os som et tænkt 
eksempel sige, at man indfører ”nye” 
elektroder i en proces. For svejseren 
betyder dette, at der her skal ændres 
metode i svejsningen, da der ellers 
risikerer at opstå fejl. Men at skulle 
ændre sin hidtidige metode og 
arbejdsgang, samtidig med at man 
måske har oplevelsen af, at ens viden 
kommer til kort, det kan let risikere at 
føre til irritation på og modstand over 
for ledelsen som følge af deres 
”dumme” beslutning om de nye 

elektroder – og dermed indførelsen af 
den nye teknologi.

Mennesket i automatisering
Det handler kort sagt om at tænke 
mennesket med, når man indfører 
ny teknologi og automatisering i sin 
produktion. Det er vigtigt at bevare 
medarbejdernes viden og erfaring om 
PRODUKTET, når automatiserede pro-
cesser skydes ind som ”et filter” mellem 
medarbejderne og produktionen. 

En ny teknologi eller robot skal være 
et arbejdsredskab, der lader medar-
bejderen udføre sit arbejde på den 
bedst mulige måde. Derved bliver 
teknologien eller robotten ikke 
anderledes end en skarp kniv, der 
ligger godt i hånden. 

Problemet opstår derimod, når 
teknologien bliver så svært gennem-

HUSK AT TÆNKE MENNESKET 
MED I AUTOMATISERINGEN
Automatisering kan være med til at øge produktiviteten i en fremstillingsvirksomhed. Men det 
er afgørende også at tænke den menneskelige faktor med i forbindelse med indkøringen af 
automatiserede processer og anden ny teknologi.

Det gælder om at tænke mennesket 
med ind, når en virksomhed 
indfører ny teknologi eller 
automatisering i sin produktion. 
Produktionsusability handler om at 
skabe brugbare og brugervenlige 
automatiseringsprocesser.



10 

Svejsning

• 8 flasker med 80 liter i hver 
• 300 bars tryk
• Samme batterileje som standard batterier
• Færre batteriskift
• Ingen ændring af eksisterende installation
• 2 udtag  - et med 70 bar og et med 300 bar

www.strandmollen.dk

Meget mere gas – uden at 
tage mere plads
Strandmøllens 300 bar XL-batteri

Dine fordele ved at skifte til Strandmøllens XL-batterier:

skuelig, at medarbejderens primære 
fokus kommer til at handle om at styre 
robotten frem for at fremstille et 
kvalitetsprodukt. I værste fald bliver 
medarbejderens viden om produktet 
overflødig, og det kan ende med, at 
man oplever en vis ligegyldighed i 
forhold til, hvad det er for et produkt, 
man producerer.

Det er ikke en optimal situation. Man 
mister viden, idéer og alle de erfarin-
ger, der er vigtige for udvikling og 
kvalitetssikring af produkter, samtidig 
med, at medarbejdernes ressourcer 
ikke bliver udnyttet, eller de bliver 
udnyttet på en forkert og uhensigts-
mæssig måde.

Begrebet produktionsusability
Det er en situation, man kan undgå 
ved at arbejde med produktionsusabi-
lity i automatiseringsprocessen. 
Produktionsusability handler om at 
skabe brugbare og brugervenlige 
automatiseringsprocesser. En brugbar 
og brugervenlig robot eller teknologi 
er karakteriseret ved, at den er let at 
bruge, enkel at programmere og nem 
at tilpasse behovene i produktionen.

Den enkelte medarbejder har selvføl-
gelig forskellige forudsætninger for at 
samarbejde med den nye teknologi 
eller robotten. Imidlertid er der nogle 
fællestræk i forhold til den måde, vi 
lærer, husker og bearbejder informa-
tion på, der er relevante at tage højde 
for, når robotten designes og stilles 
op. 

Man inddrager brugerens 
situation og forudsætning i 
produktudviklingen 
Det er en viden, som allerede i dag 
bliver anvendt inden for udviklingen af 
hverdagsprodukter og medicinsk 
udstyr.  En hjertestarter er et glimrende 
eksempel på en teknologi, der tager 
højde for brugerens situation og 
forudsætninger. Ofte har brugeren 
kun set en hjertestarter enkelte gange 
og aldrig anvendt en i praksis. Læg 
dertil, at hjertestarteren skal bruges i 
en ekstremt presset situation. Dette vil 
uvilkårligt påvirke måden, man forstår 
og bearbejder information på.

Det er vanskeligere at læse skriftlige 
informationer og huske længere 
instruktioner. Derfor taler hjertestarte-

ren dansk, og den er indrettet, så 
informationen er delt op i mindre 
bidder. Dette øger chancen for, at 
apparatet bliver anvendt korrekt og 
redder liv. 

I en produktionsvirksomhed er det ikke 
liv, der er på spil, men effektivitet og 
produktivitet. De grundlæggende 

principper for et succesfuldt samar-
bejde mellem mennesket og teknolo-
gien er dog de samme. Det handler 
om at se mennesket og teknologien 
som et system, der fungerer optimalt, 
når teknologien er tilpasset mennesket 
og tager højde for basale menneske-
lige tanke- og handlemønstre.

Når en ny teknologi eller robotinstallation fungerer optimalt, vil medarbejderen opleve, at 
robotten er et arbejdsredskab og ikke et arbejde i sig selv.
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robotten er et arbejdsredskab og ikke et arbejde i sig selv.
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Af B.Sc. Eng. IWE  
Michael Myrup Andersen, 
Salgschef FORCE Technology 

Lasersvejse-klyngen under det aktu-
elle projekt ”Produktion i Danmark” 
beskæftiger sig blandt andet med at 
udbrede laserteknologien hos små og 
mellemstore virksomheder i Danmark.
Mødet denne dag i Nordborg havde 
til formål at give deltagerne indblik 
i den nyeste viden omkring mulighe-
derne, der kan ligge i at opnå en øget 
produktivitet med hjælp af lasersvejs-
ning.

Danfoss A/S har benyttet lasersvejs-
ning siden 1986. Dermed er de en 
af pionererne på dette felt. Gennem 
mange år har virksomheden formået at 
optimere såvel emner som produktion 
under hensyntagen til lasersvejsning. 
Derfor er det også naturligt, at Danfoss 
A/S – repræsenteret ved chef for svejs-
ning og montage Erik Dohn Laursen 
– er med i det igangværende projekt 
som en af mentorvirksomhederne. 
I dag har Danfoss ca. 30 lasere i 

produktionen til svejsning. De omfatter 
alt lige fra manuelt udstyr til mindre 
serie produktion, der håndterer mange 
varianter i dagligdagen, over halvauto-
matisk, hvor udstyret er bemandet, til 
det fuldautomatiske udstyr. Fordelen 
ved lasersvejsningen er - foruden den 
høje svejsehastighed og tilhørende 
produktivitet – en meget stor ensartet-
hed i processen, som sikrer kvaliteten i 
produkterne.

Deltagerne blev på besøget vist rundt 
på virksomheden i Nordborg og 
præsenteret for dens højteknologiske 
produktionsfaciliteter. Rundvisnin-
gen bød på den ene imponerende 
laserinstallation efter den anden med 
fuldautomatisk lasersvejsning, hvor 
nogle af anlæggene havde flere 
laserudtag for at sikre bedst mulig 
udnyttelse af udstyret. Det, som især 
gav stof til eftertanke, var mængden 
af periferiudstyr eksempelvis fiksturer, 
håndteringsudstyr og inddækning, der 
kræves i en automatiseret produktion 
for at tage hensyn til sikkerhed, kvalitet 
og sporbarhed. 

Volvo ser mange fordele med 
lasersvejsning
Det er almindeligt kendt, at bilindu-
strien har taget laserteknologien til sig 
i stor stil. Ikke desto mindre blev de 
fleste deltagere denne dag overra-
skede over, hvor meget lasersvejsning 
der egentlig findes i en moderne bil i 
dag. Dette blev de meget klogere på, 
da endnu én af ”Produktion i Dan-
mark” projektets mentorer holdt et 
spændende indlæg, nemlig Volvo Car 
Corporation ved teknisk ekspert i 
sammenføjning Johnny K. Larsson, 
som er yderst velkendt i laserkredse, 
hvor han har været aktiv gennem 
mange år.

Volvo Car Corporation benytter lasere 
til mange forskellige applikationer. 
Blandt andet har virksomheden siden 
1991 udført mere end 116.000 km 
lasersvejsning – alene på bilernes 
tagkonstruktion. Få industrier, om 
nogen, er så produktivitetsoptimerede 
som bilindustrien. På Volvos fabrikker 
bliver der eksempelvis benyttet laser til 
skæring, svejsning og lodning alt efter 

SVEJS BEDRE, HURTIGERE OG MERE EFFEKTIVT 
Migatronic har efter mere end 40 år i forreste linje i svejsebranchen en god 

portion erfaring og viden om svejsning, som giver dig bedre resultater på 

bundlinjen. Vores svejsemaskiner og tilbehørsartikler er designet til at give 

dig en konkurrencemæssig fordel ved hver eneste svejseopgave.

Hvis du gerne vil svejse bedre, hurtigere og mere effektivt, så scan 

koden eller kig ind på migatronic.dk. Migatronics svejseeksperter står 
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Danfoss AS i Nordborg var 17. juni i år vært for en række danske virksomheder. Fælles for dem er, 
at de alle er med i lasersvejse-klyngen under projektet ”Produktion i Danmark”.
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hvilke fordele, der kan opnås med 
teknologien. De mest betydende 
parametre for implementeringen af 
laserteknologi hos Volvo Car Corpora-
tion er:
1. Højere proceshastighed (øget 

produktivitet)
2. Vægt reduktion
3. Mulighed for nye designløsninger
4. Øget styrke (statisk & dynamisk)
5. Reduktion af omkostninger (øget 

produktivitet)
6. Reduceret arealbehov i produktio-

nen

Johnny K. Larsson beskrev i sit indlæg 
også andre afledte effekter såsom 
øget nøjagtighed og kvalitet i 
produktionen.

De parametre, som trækker den 
modsatte vej, er primært:
• Høje investeringsomkostninger
• Mere stringente krav til tolerancer 

i produktionen
• Udvikling af specielle reparations-

procedurer

Kvalitet og høj sikkerhed har altid 
været Volvos varemærke. Derfor 
brugte Johnny K. Larsson også tid på 
at gennemgå dimensioneringskriteri-
erne for lasersvejsning hos Volvo og 
procedurerne for kvalitetssikring af 
svejsningerne.

Forventer endnu mere 
avanceret laserteknologi i 
produktionen
Johnny K. Larsson forudser, at 
fremtiden for brugen af laser hos 
bilfabrikanterne vil indeholde endnu 
mere avanceret teknologi. Der bliver 
blandt andet arbejdet med ”remote 
laser welding”, hvor man med 
oscillerende scannersystemer kan 
svejse delkomponenter og halvfabri-
kata med hidtil usete hastigheder. 
Andre fremtidige fokusområder er 
lokal varmebehandling af strukturelle 
komponenter for styring af deformati-
onszoner og modifikation af overfla-
der med laserteknologi.

Finland har flest lasersystemer 
i Norden
Dagens tredje mentor var professor 
Veli Kujanpää fra det finske Technical 
Reseach Centre (VTT). Finland er det 
nordiske land med flest lasersystemer. 
Lige nu findes der ca. 600 lasere 
implementeret i den finske industri.

VTT spiller en stor rolle i det finske 
lasermiljø. Her er ca. 30 personer 
beskæftiget med udvikling af lasertek-
nolog. Dertil kommer en maskinpark, 
som blandt andet omfatter 15 
lasersystemer, hvilket er ganske 
imponerende. 

Aktiviteterne på VTT spænder meget 
bredt. De fordeler sig over hele 
spektret lige fra mikro-bearbejdning, 
hvor resultatet kun er synligt under 
mikroskop til makro-bearbejdning og 
svejsning i større godstykkelser. 
Desuden arbejdes der meget med 
laserhybrid svejsning, som kombinerer 
laserprocessen med en traditionel 
MIG/MAG proces.

Det, der gjorde størst indtryk, var nok 
den lange række af praktiske eksem-
pler fra industrien, som professor 
Veli Kujanpää havde med. Det viste 
tydeligt den store fleksibilitet, lasertek-
nologien byder på. Der var alt fra la-
sersvejsning ved produktion af rustfrie 
rør til lasercladding, laserhærdning, 
lasersvejsning af katalysatorer og la-
serskæring af glas samt mange flere.

Laserteknologien er blevet 
tilgængelig for flere
Sidst på dagen stod de 3 mentorer 
klar med gode råd. Nogle af de 
deltagende virksomheder havde til 
lejligheden medbragt egne emner, 
som blev vurderet og kommenteret 
af ”eksperterne” ud fra deres lange 
erfaring med lasersvejsning.

Der er ingen tvivl om, at laserteknolo-
gien er kommet for at blive. Og selv 
om lasersvejsning af mange betragtes 
som en modnet teknologi, så har den 
stadig et stort potentiale som produk-
tivitetsforøgende faktor. Måske mere 
end nogensinde. For de nye laserty-
per har sænket investeringsbehovet 
til et niveau, der åbner for, at også 
mange små og mellemstore danske 
industrivirksomheder kan være med.

Design emnet til processen og 
få succes med lasersvejsning
Skal man fremhæve én ting fra denne 
spændende dag hos Danfoss må 
det være det mantra, som de impli-
cerede mentorvirksomheder alle var 
enige om: Skal man opnå maksimal 
succes med lasersvejsning, så er det 
yderst vigtigt af designe emnet til 
laserprocessen i stedet for at forsøge 
at tilpasse processen til emnet. Dette 
gælder, uanset man er en stor interna-
tional virksomhed med tusindvis af km 

lasersvejsning, eller en af Danmarks 
små og mellemstore virksomheder, 
som forsøger at implementere laser-
svejsning for at øge produktiviteten og 
sikre danske arbejdspladser. 

Interesserede kan læse mere om ”Pro-
duktion i Danmark” projektet på hjem-
mesiden www.produktiondanmark.dk

For oplysninger eller deltagelse i 
lasersvejse-klyngen kontakt gerne 
Michael Myrup Andersen v. FORCE 
Technology.

Svejseteknologisk kæmpespring 
ind i fremtiden
Fronius TPS/i - omstillingsparat svejseplatform med 
intelligens, præcision og hurtighed!

Forvandling fra standard svejsemaskine til 
pulsstrømkilde sker på et sekund

Scan QR-koden og lær mere

For mere information kontakt Erik E. Jørgensen på 
mobil nr. 40 643 030 eller eej@loewener.dk

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

Her et udsnit af deltagerne på arrangementet hos Danfoss A/S, der som en af de første og førende inden for brugen af lasersvejsning 
herhjemme er valgt som en af mentorvirksomhederne i ”laserklyngen”, der er en del af det igangværende projekt ”Produktion i Danmark”.

Dagen bød på en rundtur på fabrikken 
i Nordborg, hvor deltagerne blev 
præsenteret for den ene imponerende 
laserinstallation efter den anden.
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Svejsning

Metalvirksomheden Kallehave 
Stål oplever støt vækst.

Fra en start for 4 år siden med 
Kleinsmed Jan Kallehave som ene 
mand ved roret er Kallehave Stål i 
Nordborg på Als i dag en virksomhed 
med 12 ansatte. Virksomheden er lige 
så stille vokset i takt med et stigende 
antal opgaver, og ifølge den 30 år 
gamle indehaver kører det fornuftigt 
med kunder over hele Danmark og en 
årsomsætning, der efterhånden ligger 
på godt 8 millioner kroner.

Jan Kallehave valgte at etablere egen 
virksomhed efter sin uddannelse som 
kleinsmed hos Danfoss A/S. Virksom-
heden, der ligger midt mellem Dan-
foss og Linak, udbygger i øjeblikket sit 
smedeværksted med 600 m2, og der 
er planer om at opføre et 400 m2 stort 

plastværksted, hvorefter det samlede 
areal bliver på godt 2.500 m2.

Et godt netværk og kvalitet til tiden. 
Det er ifølge Jan Kallehave den miks-
tur, der har været med til at sikre, at 
virksomheden har kunnet vedblive at 
vokse, selvom den blev etableret midt 
i en krisetid.

I de første år var det primært opgaver 
til byggebranchen, der kom ind. Det 
var alt lige fra smedejernslåger til 
store komplekse stålkonstruktioner som 
f.eks. aluminiumsfacader til det nye 
supersygehus i Aabenraa eller kon-
struktioner til Grundtvigsparken, der er 
Sønderborgs nyeste boligkvarter. Jan 
Kallehave fortæller videre, at virksom-
heden over sommeren også er blevet 
Ce-mærket ud fra EN 1090, lige som 
han lægger stor vægt på, at alle de 

ansatte har de relevante certificeringer 
til opgaverne.

Som det seneste er Kallehave Stål 
også blevet godkendt som underleve-
randør til offshore-projekter, og der er 
generelt kommet et bredere felt af op-
gaver ind fra flere grene af industrien. 
Derfor er Martin Thomsen blevet ansat 
som leder for den del. Martin Thom-
sen har foruden sin smedeuddannelse 
en bred erfaring, som også omfatter 
selvstændig virksomhed.

Jan Kallehave forudser fortsat høj 
produktivitet og vækst og vil ikke ude-
lukke, at der i løbet af de kommende 
måneder vil blive behov for at tilknytte 
et par flere medarbejdere i takt med, 
at man med stor sandsynlighed får 
behov for at køre i to-holds drift.

BLY

KRISEBRYDER PÅ ALS
Jan Kallehave (th) ses her sammen 
med Martin Thomsen, der får 
ansvaret for virksomhedens nye 
industriafdeling.

The strong connection 

‘Ekstra ordrer takket være 
høj svejsekvalitet’

Valk Welding DK A/S  info@valkwelding.com
tel. +45 64 42 12 01 www.valkwelding.com

  

Ålsråde A/S anvender svejserobotter fra Valk Welding til 

svejsning af stabilisatorer til vindmøller. ”Vi kan færdigsvejse 

produkterne helt i én omgang ved hjælp af manipulering på et drop-center. 

Vi realiserer en høj produktion, en bedre og konstant svejsekvalitet samt 

et højere udbytte. Takket være den høje svejsekvalitet, som vi leverer på 

nuværende tidspunkt, modtager vi stadig fl ere ekstra ordrer.” 

 

  MIG- og TIG-svejsning med ét system

 Førsteklasses opbakning i opstartsfasen 

 Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed

 Specialister inden for svejsning og robotter

 Komplette systemer fra én leverandør

Brian Basse, direktør for Ålsrode A/S: 
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www.nordicweldingexpo.fi

5.–7.11.2014
TAMMERFORS MÄSS- OCH SPORTCENTRUM

FM-SVETSTÄVLING 2014 
FÖR UNGDOMAR

NORDENS STÖRSTA MÄSSEVENEMANG 
FÖR SVETSBRANSCHEN 

MED TEMANA SVETSNING, STÅLBYGGNATION OCH UNDERHÅLL

SAMTIDIGT

MÄSSA FÖR VÄLBEFINNANDET I ARBETE
Fackmässan för arbetsförmåga och välmående på jobbet erbjuder 
en möjlighet att uppdatera kunskaperna och förstärka sin egen 
medverkan i uppbyggnaden av arbetsplatsens välmående!

EUROSAFETY MÄSSA
En traditionsenlig mötesplats i Tammerfors för fackmän inom 
säkerhetsbranschen. Tammerfors säkerhetsmässa arrangeras 
redan för 13:e gången och förnyas till att bli mer internationell 
och till att bättre motsvara dagens efterfrågan.

INTERNATIONELL NORDIC 
WELDING CONFERENCE

NORDIC WELDING CONFERENCE NWC2014
5.-6.11.2014

· Welding in the Future
· High Strength Steels and Applications
· Robot Welding and Automaton - Productivity
· Laser Welding and Applications
· Design of Welded Structures

IIW ASSOCIATED EVENT
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Svejsning Svejsning

Svejseautomatisering kan være 
en af vejene til at opnå øget 
effektivitet i produktionen.

Af Torben Henriksen

Mulighederne inden for svejseauto-
matisering er vokset med stormskridt 
gennem de seneste 25-30 år, hvor der 
har fundet en rivende udvikling sted.

Svejsemaskiner er blevet digitaliseret 
og har interfaces, så det er muligt at 
kontrollere alle funktioner fra eksem-
pelvis en robot. Svejseprocesser som 
MIG/MAG, TIG, Plasma og mod-
standssvejsning er meget velegnede til 
automatisering. 

Dertil kommer lasersvejsning, som gen-
nem de senere år har udviklet sig til 
en teknologi, der er blevet tilgængelig 
ikke kun for de meget store produkti-
onsvirksomheder. Lasersvejsning bliver 
udelukkende udført på automatiserede 
anlæg. Og her vil jeg fremhæve 
Migatronic Automation, som en af de 
relativt få hjemlige virksomheder, der 
til dato har kastet sig over lasersvejs-
ning og leveret flere anlæg.

Lasersvejsningens fordele er meget høj 
svejsehastighed med superfin finish og 
præcision. Ved lasersvejsning kræver 
det dog meget præcise emner, og 
man skal være meget opmærksom 
på opbygningen af svejsefiksturet, da 
svejseprocessen forudsætter en meget 
nøjagtig fiksering af emnerne og fast-
holdelse af disse med stor kraft.

Robotter i fortsat udvikling
Robotterne har både i form og design 
udviklet sig på en måde, der gør dem 
endnu bedre egnede til svejsning. 
Blandt andet er robotten udstyret med 
et såkaldt hularm system til svejse-
slangen. Dertil kommer, at robottens 
rækkevidde er øget. Den kan i dag 
fås med op til 7 akser, hvilket igen 
er med til, at man opnår de optimale 
svejsestillinger på svejsepistolen.

Også på robottens styring er der 
sket en positiv udvikling. Lad mig her 
fremhæve programmeringen, som 
er blevet langt mere tilgængelig for 
”almindelige” brugere og hurtigere at 
programmere. 
Styringen er i stand til at styre et stort 
antal eksterne servo motorer, der kan 
anvendes til forskelligt periferiudstyr, 

som så igen er meget anvendeligt i en 
automatiseringsløsning. Desuden kan 
styringerne kontrollere og koordinere 
flere robotter på samme tid, hvilket 
betyder, at robotterne kan arbejde 
sammen. Det er en mulighed, som 
Migatronic Automation har udnyttet 
i flere anlæg, hvor en kraftig 6-akset 
robot med en håndteringskapacitet 
på 700 kg har vendt og drejet et kom-
pliceret emne, mens en svejserobot 
har svejst emnet med en MIG/MAG 
proces.

Robotceller bliver typisk konstrueret 
med en eller anden form for manipula-
tor, hvor operatøren ilægger emnerne, 
der skal svejses, hvorefter manipulato-
ren drejer/vender sig ind mod robot-
ten, som så udfører selve svejseproces-
sen på afstand af operatøren. Dermed 
har løsningerne med svejseautoma-
tisering også en positiv virkning på 
arbejdsmiljøet med hensyn til røg- og 
lyspåvirkning for operatøren. Robotter-
ne kan også være ophængt på store 
gantry-systemer, som er konstrueret til 
pålidelig og nøjagtig svejsning til pro-
duktion af meget store komponenter. 
Det kan f.eks. være entreprenørmaski-
ner, containere og lastbilsopbygning, 

som typisk placeres på gulvet under 
robotten.

Fremtiden er intelligente 
robotløsninger
Vejen frem for robotløsningerne er 
at gøre robotterne mere og mere 
intelligente, hvormed løsningerne er i 
stand til at håndtere emner med større 
tolerancer og variationer.  Dette kan 
gøres på forskellig vis med blandt 
andet søgesystemer, hvor robotten 
selv finder den eksakte position for 
svejsningen. Robotten er i stand til at 
søge emnets placering ved hjælp af 
en spænding igennem gaskoppen 
eller svejsetråden. Denne form for 
emnesøgning og emnegenkendelse 
kan også gøres ved hjælp af laser-
sensorer eller vision-systemer. Dermed 
bliver den daglige programmering for 
operatøren lettere og hurtigere. 

På programmeringsområdet er der 
også foregået en stor udvikling de 
seneste år, hvor den traditionelle 

teach-programmering i større grad 
bliver afløst af offline-programmering. 
Offline-programmeringen foregår på 
en PC med 3D-modeller af robotcellen 
og det emne, der skal programmeres, 
og den store fordel er, at produktions-
udstyret ikke står stille, imens der laves 
nye programmer til nye emner.

Specialdesignede 
automatløsninger
En anden form for automatiserings-
løsning end robotter kan være en 
automatløsning, som bliver specialde-
signet til en specifik opgave eller et 
kundeemne. Automaten kan på denne 
måde optimeres i forhold til for eksem-
pel en ønsket cyklustid eller kombinere 
flere processer og operationer i én og 
samme løsning. Lad mig i denne sam-
menhæng fremhæve en specialauto-
mat fra Migatronic Automation, hvor 
der plasmasvejses med to brændere 
i en 0,3 mm tynd kobberforing til en 
varmtvandsbeholder. Anlægget hånd-
terer beholderne lige fra indfødning til 

sammenpresning og rotation, renklip-
ning af kobberkanter og svejsning, 
samt efterfølgende stukning af de svej-
ste kobberforinger. Automatløsning til 
svejsning af varmtvandsbeholdere er 
kun en af mange, som virksomheden 
har designet og bygget, og det er vel 
i sidste ende kun fantasien, som sætter 
grænserne for automatiseringsløsnin-
gerne nu og i fremtiden.
 

AUTOMATISERING KAN  
ØGE PRODUKTIVITETEN
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Svejsning

Onsdag den 4. juni 2014 stod 
truppen af forventningsfulde 
DSL/NDT-medlemmer klar 
ved receptionen hos Siemens 
Vingefabrik i Aalborg. Allerede 
ved parkeringspladsen, hvor 
baglæns parkering var en 
selvfølge, fornemmede vi 
akkuratessen og vingesuset, 
når store multinationale 
virksomheder ønsker at 
sætte sikkerhed og kvalitet 
i højsædet – ikke bare i ord, 
men også i synlig handling.

Af Torben Henriksen, DSL 
bestyrelsesmedlem

Historien begyndte i 1998 med Bonus 
Energi A/S, som nogle måske husker 
fra Brande. Hele syv ud af et start-
team på ni mand høj er stadig med i 
spidsen for den højteknologiske - og 
nu verdens største vingefabrik, som i 
dag beskæftiger ca. 2000 specialise-
rede fagfolk, fordelt på 100 ingeniø-
rer og øvrige funktionærer, og som 
i dag er Danmarks suverænt største 
virksomhed målt på antallet af egen-
oplært personale.
Ekspansion på alle parametre er 
dagligdag på fabrikken, der senest 

har færdiggjort en produktionshal på 
– hold lige fast – 480 meter i læng-
den. I hallen produceres de længste 
vinger af modellen B-75, som selvsagt 
måler 75 meter fra rod til vingespids 
og vejer omkring 24 tons, inklusive 
lynafleder og de helt specielle ”Dino-
takker”, som er med til at optimere 
energieffektiviteten og reducere det 
lavfrekvente støjniveau under driften, 
når vingespidserne snurrer rundt med 
op til 300 km/t!

Vi fra DSL har en stærk tro på, at der 
er et nøje afstemt sammenfald mellem 
længden på vingerne og foreningens 
75 års jubilæum, som netop blev fejret 
i forbindelse med konferencen på  
Kolding Fjord i maj måned; lad os 
følge kapløbet tæt og gøre status om 
25 år.

Vi fra foreningen takker for en en-
gageret og professionel information 
fra Albert Holkenberg, som holdt os 
i hånden under hele overfarten og 
sikrede, at vi blev ført igennem de 
fleste processer, fra tegnebord til slut-
test af de enorme vinger. Til de mange 
fremmødte, som fik en informativ 
eftermiddag, siger vi også tak for 
udvist interesse i arrangementet og 

ser frem til at se jer igen til kommende 
arrangementer.

NAL Smede- og Maskinværk-
sted har investeret i en ny 
Koike plasmaskærer og 
oplever øget aktivitet.  

Niels Alfred Larsen fra NAL Smede- 
og Maskinværksted i Brønderslev har 
arbejdet med skæremaskiner i mange 
år. Men det er første gang, han har 
investeret i en ny af slagsen. Skære-

maskinen er leveret af Svejsehuset i 
Viby ved Aarhus og blev sat i drift 
tidligere i år. Den nye skæremaskine 
er en Koike model Deltatec 4000. 
Den er konfigureret med Kjellberg 
strømkilden HiFokus 280i Neo og 
monteret med oxy-fuel skæremodul.  
Den afløser en Koike CNC-styret 
flammeskærer, der var opbygget med 
plasmaskærer, og som har kørt siden 
2009. -Vi har været godt tilfredse med 
den gamle Koike-maskine, men ville 
godt tage skridtet videre med hensyn 
til skærehastighed og kvalitet, og vi 
har taget noget af et tigerspring med 
den nye plasmaskærer, siger Niels 
Alfred Larsen, som også fremhæver, at 
den nye maskine er kompakt opbyg-
get og dermed sikrer en øget stabilitet. 
Ud over en fordoblet skærehastighed 
oplever vi også, at vi har fået en langt 
højere præcision i skærekvaliteten. I 

forbindelse med opsætningen fulgte 
der en uges introduktion og efterføl-
gende tre dages træning i at anvende 
den, og netop den gode støtte, vi har 
fra vores leverandør i Viby, er alfa og 
omega for, at vi kan køre stabilt og 
uden stilstand, pointerer Niels Alfred 
Larsen.

Der bliver primært arbejdet i sort stål, 
og emnerne indgår i alt lige fra skovle 
til landbrugsmaskiner til transportkas-
ser og udstyr til biogasanlæg. De 
fleste af arbejdsdagene kører den nye 
skæremaskine 8 timer i træk, og der 
er 4 ansatte. Men at udelukke flere 
ansatte vil Niels Alfred Larsen ikke 
umiddelbart, for han oplever, at der er 
et stigende antal aktiviteter i virksom-
heden.
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BESØG HOS SIEMENS VINGEFABRIK I AALBORG
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Bedre arbejdsmiljø. Helt enkelt.   
 GENIE® 300 bar letvægtsflasken. Mere gas – Mindre vægt. 

GENIE® 300 bar letvægtsgasflasken vejer op til 33% mindre end traditionelle  stålflasker, men rummer alligevel 
op til 50% mere gas. Monterbare hjul, teleskophåndtag og robuste, ergonomiske håndtag giver nem transport og 
håndtering og gør, at du undgår tunge og komplekse løft. 

Ring til Lars Larsen hos AGA på 40 54 99 12 og hør mere om, hvordan GENIE® kan bidrage til jeres arbejdsmiljø. 

AGA – ideas become solutions.

DK AD A4 GENIE Svejsning_112100-3-DK09_1.indd   1 14/08/14   15:56

DSL medlemmer foran ”Dino takkerne”.

Moderne vingeprofil uden metalkerne.

Albert Holkenberg modtager applaus.

NY PLASMASKÆRER MED FORDOBLET SKÆREHASTIGHED

Hes ses Niels Alfred Larsen i værkstedet 
ved siden af sin nye Koike plasmaskærer.
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Lås op for opfyldelsen af EN 1090-2 
 Kemppi’s A nøgle  

Universal WPS-pakker til alle typer af svejsemaskiner

www.kemppi.com/wps

Kemppi´s universal WPS-pakker til produktion og byggepladser er en økonomisk og 
godkendt løsning til opfyldelse af de nye standarder, hvor du sparer tid og penge på 
følgende måder:

• Understøtter din eksisterende maskinpark og alle maskintyper og mærker
• Intet behov for en tidsrøvende, dyr kvalifikationsprocedure
• Kvalificerede WPS-pakker til MIG/MAG og MMA, nu også til MIG/MAG rørsvejsning
• Opfylder kravene i EN1090-2 EXC1 og EXC2.

Nu også til rør og profiler

Nye tal fra Danmarks Statistik 
viser, at maskinindustriens 
produktivitet er vokset og nu 
tilbage på ca. samme niveau, 
som før krisen satte ind.

Vi er på rette spor, når det drejer sig 
om at få produktiviteten op i gear. 
Ser vi samlet på hele den danske 
produktivitet, er det langt fra at være 
det generelle billede endnu, desværre. 
Men retter vi alene fokus på den 
danske maskinindustri, så viser de 
seneste statistikker og analyser, at vi 
har næsen i sporet og ligger på en 
produktivitet, som gennem de seneste 
år er steget 13,7 % årligt. 

Maskinindustrien er den største 
underbranche i dansk industri med 
lidt over 50.000 ansatte. Eksporten 
i maskinindustrien ligger på godt 80 
milliarder kroner om året, og den ge-
nerelle vækst i produktiviteten (regnet 
i værdien, hver enkelt ansat skaber) 
ligger til sammenligning højere end i 
både Sverige og Tyskland nu.

En af forklaringerne på den stigende 
produktivitet i maskinindustrien skulle 
ligge i, at virksomhederne inden for 
dette segment har være meget 
opmærksomme på at skære uhensigts-
mæssige arbejdsgange væk, man har 
arbejdet med lean, videreuddannet 
medarbejderne, og i mange tilfælde 

indført forskellige former for automa-
tiserings- og robotløsninger i de dele 
af produktionen, hvor det kunne være 
relevant.

Det er en udvikling, som blandt andet 
Allan Lyngsø Madsen fra Dansk 
Metal glæder sig over. Den positive 
udvikling er ifølge cheføkonomen tegn 
på, at maskinindustrien i kraft af sin 
høje produktivitet og kvalitet også 
internationalt er konkurrencedygtig. På 
samme tid giver de gode takter inden 
for maskinindustrien anledning til at 
forvente en pæn stigning i antallet af 
ansatte på dette felt.

BLY

MASKININDUSTRIEN ER TRIMMET 
TIL ØGET PRODUKTIVITET 

Fronius oplyser, at de nu som de første 
i verden har udviklet et genopladeligt 
lithium batteri med høj kapacitet, Ac-
cuPocket. Vægten er på 11 kg, og det 
er beregnet til at tage med sig, når 
man er ude for at skulle elektrode- og 
TIG-svejse på steder, hvor der ikke 
lige er stikkontakter inden for nærme-
ste rækkevidde.

Et fuldt opladet batteri er tilstrækkeligt 
til svejsning af op til f.eks. 8 elektroder 
med en diameter på 3,25 mm eller til 
18 elektroder på 2,5 mm.

Sammen med AccuPocket følger også 
et et specialudviklet ladesystem fra 
Fronius.

Indstiller man ladesystenet f.eks. på en 
kvikopladning, vil det ifølge producen-
ten tage en halv time at genoplade 
batteriet til mere end 90% af dets 
totale kapacitet på 400Wh. 

GENOPLADELIGT BATTERI TIL SVEJSEOPGAVER 
LANGT FRA GÆNGS STRØMFORSYNING
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Tidligere blev de første AGV ére 
svejst manuel. Men for nylig har VDL 
Containersystemen købt en svejsero-
botinstallation fra Valk Welding. VDL 
vil selv programmere en del af svejse-
programmerne til svejserobotten ved 
hjælp af robotintegratorens offline-pro-
grammeringssystem. Dermed forventer 
VDL at opnå en betydelig tidsbespa-
relse på svejsearbejdet.

ECT Rotterdam er Europas største 
omladningsselskab til containere. Gen-
nem de seneste 20 år har selskabet 
anvendt AGV ére. I slutningen af 
2009 kontaktede de VDL-koncernen 
med spørgsmål omkring udviklingen 
af en ny model. Herefter har VLD 
udviklet og bygget en ny generation 
AGV ére med dieselhybrid-motor. I 
udviklingen lagde man vægt på, at 
omkostningerne til vedligehold og 
energi blev reduceret. På grundlag af 

prototypen har ECT Rotterdam afgivet 
ordre på levering af 85 AGV ére, som 
VDL skal levere på halvandet års tid.

Nøglefærdigt projekt
Den nye AGV model har en total 
længde på godt 16 meter og vejer 
27.000 kg. Næsten hele svejsearbej-
det bliver udført hos VDL Containersy-
stemen. Strømforsyningsenheden og 
hjulophæng bliver herefter monteret 
samme sted, mens VDL Steelweld i 
Breda Holland efterfølgende sørger 
for systemintegrationen. Kun til chas-
siset kræves der 600 m svejsearbejde. 
Virksomhedens leder, Mark Verdons-
chot siger: “VDL-koncernens strategi er 
at kunne producere konkurrencedyg-
tigt i Holland. Dette kan kun lade sig 
gøre ved at automatisere processerne. 
Derfor var det næsten en selvfølge 
at anvende en svejserobot til dette 
projekt. AGV-projektet var allerede 

i fuldt sving, så ønsket var at få en 
hurtig levering af en optimalt funge-
rende svejserobotinstallation. Virksom-
heden Valk Welding har erfaring med 
nøglefærdige projekter og er langt 
fremme med offline-programmering. 
De kunne både arbejde på hard-
waren og programmerne på én og 
samme tid. En af vores medarbejdere 
har under projektet været en dag om 
ugen i Alblasserdam for i samarbejde 
med folk fra Valk Welding at skrive 
programmerne for hjulophængningen 
og strømforsyningen, mens Valk Wel-
dings programmører programmerede 
chassiset. Vi fik anlægget leveret nøg-
lefærdigt i marts, hvilket har betydet, 
at chassiset kan svejses til de aftalte 
tidsfrister”.

Produktet bliver svejst i flere trin for 
at sikre, at svejserobotten kan nå alle 
svejsesømme. Til at begynde med 
tilføjes der dele på en skabelon, og 
delene bliver fastgjort til chassiset. 
Derefter færdigsvejses disse dele med 
robotten. Disse trin gentages nogle 
gange, indtil alle delene er placeret 
på chassiset. “Ved hjælp af svejsero-
botten kan vi færdigsvejse hele chassi-
set 3 gange hurtigere. Dermed opnår 
vi ikke kun en høj effektivitet, men vi 
kan også kontinuerligt holde svejse-
kvaliteten på et højt kvalitetsniveau. 
Således forventer vi at kunne levere 
det ønskede antal AGV’ere inden for 
den aftalte tidsfrist på halvandet år 
uden at skulle arbejde i skiftehold for 
at nå det, ” siger Mark Verdonschot.

BLY

SVEJSEARBEJDE FOR AGV’ERE
PÅ SVEJSEROBOTTEN600 M 

Den hollandske virksomhed VDL Containersystemen har i Rotterdams havn sammen med otte andre 
VLD-virksomheder udviklet en AGV (Automated Guided Vehicle eller førerløse truck), som uden 
bemanding kan transportere søcontainere. 
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Tidligere blev de første AGV ére 
svejst manuel. Men for nylig har VDL 
Containersystemen købt en svejsero-
botinstallation fra Valk Welding. VDL 
vil selv programmere en del af svejse-
programmerne til svejserobotten ved 
hjælp af robotintegratorens offline-pro-
grammeringssystem. Dermed forventer 
VDL at opnå en betydelig tidsbespa-
relse på svejsearbejdet.

ECT Rotterdam er Europas største 
omladningsselskab til containere. Gen-
nem de seneste 20 år har selskabet 
anvendt AGV ére. I slutningen af 
2009 kontaktede de VDL-koncernen 
med spørgsmål omkring udviklingen 
af en ny model. Herefter har VLD 
udviklet og bygget en ny generation 
AGV ére med dieselhybrid-motor. I 
udviklingen lagde man vægt på, at 
omkostningerne til vedligehold og 
energi blev reduceret. På grundlag af 

prototypen har ECT Rotterdam afgivet 
ordre på levering af 85 AGV ére, som 
VDL skal levere på halvandet års tid.

Nøglefærdigt projekt
Den nye AGV model har en total 
længde på godt 16 meter og vejer 
27.000 kg. Næsten hele svejsearbej-
det bliver udført hos VDL Containersy-
stemen. Strømforsyningsenheden og 
hjulophæng bliver herefter monteret 
samme sted, mens VDL Steelweld i 
Breda Holland efterfølgende sørger 
for systemintegrationen. Kun til chas-
siset kræves der 600 m svejsearbejde. 
Virksomhedens leder, Mark Verdons-
chot siger: “VDL-koncernens strategi er 
at kunne producere konkurrencedyg-
tigt i Holland. Dette kan kun lade sig 
gøre ved at automatisere processerne. 
Derfor var det næsten en selvfølge 
at anvende en svejserobot til dette 
projekt. AGV-projektet var allerede 

i fuldt sving, så ønsket var at få en 
hurtig levering af en optimalt funge-
rende svejserobotinstallation. Virksom-
heden Valk Welding har erfaring med 
nøglefærdige projekter og er langt 
fremme med offline-programmering. 
De kunne både arbejde på hard-
waren og programmerne på én og 
samme tid. En af vores medarbejdere 
har under projektet været en dag om 
ugen i Alblasserdam for i samarbejde 
med folk fra Valk Welding at skrive 
programmerne for hjulophængningen 
og strømforsyningen, mens Valk Wel-
dings programmører programmerede 
chassiset. Vi fik anlægget leveret nøg-
lefærdigt i marts, hvilket har betydet, 
at chassiset kan svejses til de aftalte 
tidsfrister”.

Produktet bliver svejst i flere trin for 
at sikre, at svejserobotten kan nå alle 
svejsesømme. Til at begynde med 
tilføjes der dele på en skabelon, og 
delene bliver fastgjort til chassiset. 
Derefter færdigsvejses disse dele med 
robotten. Disse trin gentages nogle 
gange, indtil alle delene er placeret 
på chassiset. “Ved hjælp af svejsero-
botten kan vi færdigsvejse hele chassi-
set 3 gange hurtigere. Dermed opnår 
vi ikke kun en høj effektivitet, men vi 
kan også kontinuerligt holde svejse-
kvaliteten på et højt kvalitetsniveau. 
Således forventer vi at kunne levere 
det ønskede antal AGV’ere inden for 
den aftalte tidsfrist på halvandet år 
uden at skulle arbejde i skiftehold for 
at nå det, ” siger Mark Verdonschot.
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SVEJSEARBEJDE FOR AGV’ERE
PÅ SVEJSEROBOTTEN600 M 

Den hollandske virksomhed VDL Containersystemen har i Rotterdams havn sammen med otte andre 
VLD-virksomheder udviklet en AGV (Automated Guided Vehicle eller førerløse truck), som uden 
bemanding kan transportere søcontainere. 
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Automatik 2014 mødt med stor 
interesse fra udstillerside
Der bliver 167 udstillere på 
Automatik i Brøndby fra 9. 
til 11. september, hvilket er 
det hidtil største antal siden 
automatik fagmessen blev 
lanceret for 10 år siden.

Der er lagt op til en stribe interessante 
nyheder fra automatik branchen, og 
forventningerne til besøgstallene er 
i top, lyder det fra Messecenter Her-
ning, der er medarrangør af denne 
tilbagevendende messebegivenhed 
inden for automatik og industriel 
automation.

Til sammenligning var der 54 udstil-
lere på den seneste automatik messe, 
der fandt sted i Brøndby for to år 
siden, mens der er 167 udstillere med 
i år. Og i lyset af den meget store 
fokus, der er på at få sat produktion 
og effektivitet op i danske produktions-
virksomheder, er der al mulig grund til 
at vente, at også besøgstallene vil slå 
alle hidtidige rekorder denne gang.
Ud over at give den besøgende en 
god fornemmelse af trends og de 

seneste udviklinger inden for auto-
matiserede løsninger, byder messen 
også på fire konferencer, der på et 
overordnet plan alle vil have fokus 
på, hvordan man med robotter og 
anden automatisering kan få sat skub 
i effektivitet og produktion i de mange 
danske små og mellemstore produkti-
onsvirksomheder.

- Der er et stort behov for, at netop de 
mindre og mellemstore virksomheder 
får forbedret deres produktionsproces-
ser. Derfor vil vi blandt andet stille 
skarpt på, hvordan det kan ske for 
et minimalt budget, siger Carsten 
Nøkleby, SESAM World, som står for 
planlægningen af konferencerne.

BLY

September
9. – 11. september 
Automatik i Brøndbyhallen 

23. – 26. september
WindEnergy Hamborg

Oktober
6. – 10. oktober
11th European Conference on Non- 
Destructive Testing, ECNDT 2014 i Prag
 
28. – 30. oktober 
FoodTech messe i Herning  

November
5. – 6. november
Nordisk Svejsekonference 2014 i Tampere 
Finland. Konferencen bliver afviklet i for-
bindelse med den store nordiske svejseud-
stilling samme sted 5. - 7. november

11. – 13. november 
FabTech i Atlanta, USA

21. november 
DSL holder julebanko 

27. – 28. november
Ajour Messen i Odense
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Øget ordretilgang og flere 
store nye ordrer på vej til 
FORCE Technology giver 
grobund for nyansættelse både 
på Fyn, i Århus og Esbjerg.

I kraft af det brede og komplemente-
rende udvalg af teknologier og viden 
som FORCE Technology tilbyder via 
”one-stop-shopping” konceptet, har 
flere virksomheder fået øjnene op for 
fordelene ved at samle sine tekniske 
rådgivnings- og certificeringsopgaver 
hos én leverandør. Dette betyder øget 
ordretilgang hos FORCE Technology 
inden for bl.a. det svejsetekniske om-
råde - i især de afdelinger af FORCE, 
der ligger forankret lokalt i Jylland og 
på Fyn.

Det betyder, at Force Technology har 
ansat følgende nye medarbejdere:

Lars Frank er ansat som ny afde-
lingschef for de svejsetekniske ydelser 
i Jylland og på Fyn med kontor i 
Esbjerg. Lars Frank kommer fra en stil-
ling som Nordic Product Manager ved 
ESAB, som er en af verdens førende 
producenter af svejsemaskiner, og 
med sin uddannelse og erfaring inden 
for branchen, kan han rådgive på alle 
niveauer. Han bliver sammen med 
salgschef Liza K. Brinch en nøgleper-
son i den fortsatte udvikling af det 
svejsetekniske område i Jylland og på 
Fyn.

John Grønning er ansat som ny 
svejseteknisk inspektør på Fyn/Tre-
kantsområdet. John kommer fra en 
stilling som ansvarlig svejsekoordina-
tor hos AMU Fyn, hvor han igennem 
de seneste knap 12 år har undervist, 

haft kvalitetsansvar og en stor rolle 
inden for udvikling af de løsninger og 
tilbud, som i dag udbydes. Sammen 
med de nye kollegaer i FORCE skal 
han servicere og rådgive produktions-
virksomhederne i området inden for 
de svejsetekniske discipliner.

Kristian Panduro er ansat som ny 
svejseteknisk inspektør og driftsleder 
i Midtjylland. Kristian kommer fra en 
stilling som kvalitetschef og tidligere 
værkfører hos kedelfabrikanten Dan-
stoker A/S. Med sine uddannelser som 
bl.a. IWS og IWI-S og erfaring inden 
for fremstilling og kvalitetssystemer, 
skal han i samarbejde med de øvrige 
kollegaer servicere og rådgive produk-
tionsvirksomhederne i området inden 
for de svejsetekniske discipliner. Han 
har fået kontor i Aarhus og har herfra 
ansvaret for den daglige drift og kun-
dekontakt i området Midtjylland.   

Nyansættelser som følge af vækst 
på det svejsetekniske område

Vi holder svejse- og NDT seminar i 
dagene 24. – 25. april 2015. 

Der bliver i lighed med tidligere år 
også lejlighed til at møde de førende 
hjemlige producenter og forhandlere 
af NDT udstyr på udstillingen samme 
sted den 24. april.

Et spændende seminarprogram er 
i støbeskeen. Det glæder vi os til at 
fortælle mere om i næste udgave af 
SVEJSNING. Men husk allerede nu, 
at få sat kryds i kalenderen ud for 24. 
og 25. april.

På glædeligt gensyn i Kolding.

SVEJSE- og NDT seminar 2015

Årets elevpris går til ukrainske Anja 
Yakovleva, der som led i sin 3 årige 
handelsuddannelse har været elev 
hos A.H. International i Kolding. 
Hun har netop afsluttet sin uddan-
nelse som handelselev med speciale 
i salg og er efterfølgende blevet 
ansat i A.H. International, hvor hun i 
hele sin praktiktid til fulde har bevist 
sit værd. Overrækkelsen af årets 
elevpris fandt sted den 26. august 
hos A.H. International. Det skete ved 
en festlig reception, hvor der var ta-

ler af Koldings 
borgmester, 
Jørn Pedersen 
og formand for 
Dansk Industri 
i trekantsom-
rådet, Jacob 
Madsen.

Vinder af årets 
elevpris hos  
A.H. International 
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Automatik 2014 mødt med stor 
interesse fra udstillerside
Der bliver 167 udstillere på 
Automatik i Brøndby fra 9. 
til 11. september, hvilket er 
det hidtil største antal siden 
automatik fagmessen blev 
lanceret for 10 år siden.

Der er lagt op til en stribe interessante 
nyheder fra automatik branchen, og 
forventningerne til besøgstallene er 
i top, lyder det fra Messecenter Her-
ning, der er medarrangør af denne 
tilbagevendende messebegivenhed 
inden for automatik og industriel 
automation.

Til sammenligning var der 54 udstil-
lere på den seneste automatik messe, 
der fandt sted i Brøndby for to år 
siden, mens der er 167 udstillere med 
i år. Og i lyset af den meget store 
fokus, der er på at få sat produktion 
og effektivitet op i danske produktions-
virksomheder, er der al mulig grund til 
at vente, at også besøgstallene vil slå 
alle hidtidige rekorder denne gang.
Ud over at give den besøgende en 
god fornemmelse af trends og de 

seneste udviklinger inden for auto-
matiserede løsninger, byder messen 
også på fire konferencer, der på et 
overordnet plan alle vil have fokus 
på, hvordan man med robotter og 
anden automatisering kan få sat skub 
i effektivitet og produktion i de mange 
danske små og mellemstore produkti-
onsvirksomheder.

- Der er et stort behov for, at netop de 
mindre og mellemstore virksomheder 
får forbedret deres produktionsproces-
ser. Derfor vil vi blandt andet stille 
skarpt på, hvordan det kan ske for 
et minimalt budget, siger Carsten 
Nøkleby, SESAM World, som står for 
planlægningen af konferencerne.

BLY

September
9. – 11. september 
Automatik i Brøndbyhallen 
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WindEnergy Hamborg

Oktober
6. – 10. oktober
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28. – 30. oktober 
FoodTech messe i Herning  

November
5. – 6. november
Nordisk Svejsekonference 2014 i Tampere 
Finland. Konferencen bliver afviklet i for-
bindelse med den store nordiske svejseud-
stilling samme sted 5. - 7. november

11. – 13. november 
FabTech i Atlanta, USA
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DSL holder julebanko 

27. – 28. november
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Poul B Petersen, Mærsk Container Industry A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant I bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S 

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Næstformand Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Lars Mohr, NSK A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, C&P Inspektion A/S
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Foxdal Endety ApS 
 
Sekretariat: 
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dsl@dslsvejs.dk

www.dslsvejs.dk 

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Karsten Olsen, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology
Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU 
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Valmont SM A/S 

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

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

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

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2014
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 5 27. oktober 22. september Offshore

Nr. 6 15. december 17. november NDT

Øget ordretilgang og flere 
store nye ordrer på vej til 
FORCE Technology giver 
grobund for nyansættelse både 
på Fyn, i Århus og Esbjerg.

I kraft af det brede og komplemente-
rende udvalg af teknologier og viden 
som FORCE Technology tilbyder via 
”one-stop-shopping” konceptet, har 
flere virksomheder fået øjnene op for 
fordelene ved at samle sine tekniske 
rådgivnings- og certificeringsopgaver 
hos én leverandør. Dette betyder øget 
ordretilgang hos FORCE Technology 
inden for bl.a. det svejsetekniske om-
råde - i især de afdelinger af FORCE, 
der ligger forankret lokalt i Jylland og 
på Fyn.

Det betyder, at Force Technology har 
ansat følgende nye medarbejdere:

Lars Frank er ansat som ny afde-
lingschef for de svejsetekniske ydelser 
i Jylland og på Fyn med kontor i 
Esbjerg. Lars Frank kommer fra en stil-
ling som Nordic Product Manager ved 
ESAB, som er en af verdens førende 
producenter af svejsemaskiner, og 
med sin uddannelse og erfaring inden 
for branchen, kan han rådgive på alle 
niveauer. Han bliver sammen med 
salgschef Liza K. Brinch en nøgleper-
son i den fortsatte udvikling af det 
svejsetekniske område i Jylland og på 
Fyn.

John Grønning er ansat som ny 
svejseteknisk inspektør på Fyn/Tre-
kantsområdet. John kommer fra en 
stilling som ansvarlig svejsekoordina-
tor hos AMU Fyn, hvor han igennem 
de seneste knap 12 år har undervist, 

haft kvalitetsansvar og en stor rolle 
inden for udvikling af de løsninger og 
tilbud, som i dag udbydes. Sammen 
med de nye kollegaer i FORCE skal 
han servicere og rådgive produktions-
virksomhederne i området inden for 
de svejsetekniske discipliner.

Kristian Panduro er ansat som ny 
svejseteknisk inspektør og driftsleder 
i Midtjylland. Kristian kommer fra en 
stilling som kvalitetschef og tidligere 
værkfører hos kedelfabrikanten Dan-
stoker A/S. Med sine uddannelser som 
bl.a. IWS og IWI-S og erfaring inden 
for fremstilling og kvalitetssystemer, 
skal han i samarbejde med de øvrige 
kollegaer servicere og rådgive produk-
tionsvirksomhederne i området inden 
for de svejsetekniske discipliner. Han 
har fået kontor i Aarhus og har herfra 
ansvaret for den daglige drift og kun-
dekontakt i området Midtjylland.   

Nyansættelser som følge af vækst 
på det svejsetekniske område

Vi holder svejse- og NDT seminar i 
dagene 24. – 25. april 2015. 

Der bliver i lighed med tidligere år 
også lejlighed til at møde de førende 
hjemlige producenter og forhandlere 
af NDT udstyr på udstillingen samme 
sted den 24. april.

Et spændende seminarprogram er 
i støbeskeen. Det glæder vi os til at 
fortælle mere om i næste udgave af 
SVEJSNING. Men husk allerede nu, 
at få sat kryds i kalenderen ud for 24. 
og 25. april.

På glædeligt gensyn i Kolding.

SVEJSE- og NDT seminar 2015

Årets elevpris går til ukrainske Anja 
Yakovleva, der som led i sin 3 årige 
handelsuddannelse har været elev 
hos A.H. International i Kolding. 
Hun har netop afsluttet sin uddan-
nelse som handelselev med speciale 
i salg og er efterfølgende blevet 
ansat i A.H. International, hvor hun i 
hele sin praktiktid til fulde har bevist 
sit værd. Overrækkelsen af årets 
elevpris fandt sted den 26. august 
hos A.H. International. Det skete ved 
en festlig reception, hvor der var ta-

ler af Koldings 
borgmester, 
Jørn Pedersen 
og formand for 
Dansk Industri 
i trekantsom-
rådet, Jacob 
Madsen.

Vinder af årets 
elevpris hos  
A.H. International 
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Coreweld 46 LS er den nye generation af metalfyldt rørtråd med unikke 
svejseegenskaber.

•	 Svejser med et minimum af siliciumsøer, reduceret efterbearbejdning og velegnet 
til flerstrengssvejsning uden afslagning.

•	 Meget gode svejseegenskaber - stabile startegenskaber og meget lidt sprøjt.
•	 Stor parameter boks for at optimere kvalitet og produktivitet.
•	 Ny overfladeteknologi for bedre tråd fremføring.
•	 Lav røgudvikling

Coreweld 46 LS mekaniske egenskaber (Typiske værdier):
Rp	0.2	(MPa)	490	•	Rm	(MPa)	590	A5	•	26%	•	CVN	(J	at-40oC)	70

ESAB ApS / esab.dk

 COREWELD 46LS 
DET	NATURLIGE	VALG	VED	 

MEKANISERET SVEJSNING


