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Svejsning

LEDER
erstatte de noget langsommere TIG
processer - og dermed tilføre konkurrenceevne.

Et eksempel er en af de nye kolde
processer, der reducerer den tilførte
varme og minimerer det sprøjt, der
normalt følger med konventionel kortbuesvejsning.

Jesper Lundgaard Skovfo,
Control System Engineer ved Migatronic A/S.

Trends i svejsning
Det er 35 år siden de
første inverter-baserede
svejsemaskiner gjorde
avanceret styring af
svejsestrømmen mulig. Og
der er stadig store muligheder
i at forbedre reguleringen
af svejseprocesserne. I
svejsebranchen stopper
udviklingen aldrig.
Producenter af svejsemaskiner arbejder hårdt på at forstå fysikken i den
komplicerede MIG/MAG svejseproces
for dermed at kunne tilbyde brugerne
bedre svejsning. Især de seneste års
øgede fokus på kvalitet af svejsning,
på komplekse fugeformer og på
eksotiske materialer har medført en
stigende interesse i at forbedre reguleringen af specielt kortbueprocessen.
Der er på det seneste udviklet mange
modificerede varianter af kortbueprocessen til specifikke formål. Nogle skal
minimere svejsesprøjt eller heat input
og er dermed velegnede til tynde plader og bundstrenge. Andre skal øge
produktionshastigheden eller sørge for
dyb indtrængen. Eller én proces skal
kombinere flere egenskaber. Flere af
de nye processer kan afløse eller helt

2

I kortbuesvejsning skiftes der mellem kortslutning med emnet og aktiv
lysbue. I den traditionelle proces overføres og øges strømmen ved kortslutning og sænkes igen ved lysbue. Det
betyder, at kortslutning mellem tråden
og emnet typisk brydes ved en høj
strøm (200-300 A), hvilket medfører
en eksplosion med meget sprøjt.
Med en matematisk model og målinger fra processen, er det muligt at
udregne diameteren af tråden på det
sted, hvor indsnævringen sker.
På bagrund af den udregning kan
svejsemaskinen sænke strømmen til
et lavt niveau lige før fribrændingen.
Dermed undgår man den kraftige eksplosion i fribrændingen, som er årsag
til svejsesprøjt.
Det er bare ét eksempel på, hvad den
øgede regnekraft i de inverter-baserede svejsemaskiner åbner for. Efterhånden som forståelsen af svejseprocessen bliver bedre, bliver det også
muligt at implementere mere præcise
modeller af svejseprocesserne og
dermed forbedre svejsningen markant.
Der er ingen tvivl om, at branchen
kun har set den spæde begyndelse af
udviklingen på dette område.
Processikkerhed
I takt med at der er kommet stadigt
større bevågenhed omkring kvaliteten i svejsningen, er der tilsvarende
kommet større fokus på processikkerheden. De nye modificerede svejseprocesser er ofte mere stabile end de

traditionelle, hvilket gør det muligt at
repetere svejsninger af høj kvalitet.
Med de stadigt mere avancerede
svejsemaskiner følger også mange
indstillingsmuligheder.
Med den nye software, vi i dag har,
vil alle svejsemaskiner i en produktion uden problemer kunne indstilles
fuldstændig ens. Dermed er det også
nemmere at imødekomme de stigende
krav om kvalitet og dokumentation af
svejsning samt at overholde specifikke
svejseprocedurer med endda meget
små tolerancevinduer.
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Svejsning
Fleksibel svejseproduktion
Vores brugere rundt om på svejsevirksomhederne er opmærksomme på at
udnytte det store antal indstillingsmuligheder til at svejse mange forskellige
emner, lige som man har fordel af
at kunne gemme alle indstillinger på
svejsemaskinen til hvert specifikt emne,
der skal produceres.
Og skal man skifte fra at producere
et specifikt emne til et andet, kan man
ved få ganske tryk - eller gennem
et robot interface - hurtigt kalde de
forskellige indstillinger frem.
I dag er det en almindeligt udbredt
tendens i virksomhederne, at man har
et stort antal svejsemaskiner i produktionen, som alle skal kunne bruges til
de samme opgaver. Her skal svejseren
blot indstille én enkelt maskine og
derefter overføre et komplet sæt indstillinger til alle andre maskiner. Det er
kernen i en fleksibel svejseproduktion.
Nye modificerede processer
er også velegnede til
automatiseret svejsning
De nye modificerede svejseprocesser
kan også med fordel bruges i forbindelse med automation, da flere af
processerne er udviklet med fokus på
højere svejsehastighed, hvilket er nemt
at realisere med en robot. Med det
automatiserede svejse-setup, er det på
samme tid også nemmere at opfylde
kvalitetskravene til svejsningen.

Billedet viser en ”reduceret” kortbueproces lige før fribrændingen sker og lysbuen starter.

Alt i alt kan man sige, at trenden
inden for svejsning er øget fokus
på kvalitet, heraf følger forbedrede
svejseegenskaber, processikkerhed og
dokumentation af svejsningen.
Af Jesper Lundgaard Skovfo,
Control System Engineer ved
Migatronic A/S
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Princip tegning af strøm/spænding i traditionel kortbuesvejsning (Org) sammenlignet med
en forbedret sprøjtereduceret svejseproces (IAC – Intelligent Arc Control).
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Svejsning

PROJEKT SKAL AFDÆKKE
NYE MULIGHEDER INDEN
FOR LASERPROCESSER
Af M.Sc., PhD Morten
Kristiansen, Lektor på AAU
ved Institut for Mekanik og
Produktion
Inden for svejsning og bearbejdning af metaller er laseren et oplagt
alternativ i forhold til mange andre
forarbejdningsmetoder. De senere års
nye typer af højeffektlasere er med til
at udbygge dette. De er mere robuste
i opbygningen, og de kan transmittere
laserstrålen i et fiberkabel, hvilket er
en fordel i modsætning til CO2 laserens spejlbasserede transmission.
Højeffekt laser udstyr
Udstyret, der anvendes for at udføre
laserprocesser, er ikke så forskelligt alt
efter hvilken proces, der udføres. Det
består af følgende: En laserkilde, et
transmissionsmedie, et proceshoved,
et bevægelsessystem, et fikstur, en
styring og en sikkerhedsindkapsling.
Laserkilderne på markedet ligger fra
watt området og op til 100 kW, dog
afhængig af hvilken type laser, der
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Et stort fælles
udviklingsprojekt har
med udgangspunkt i
Institut for Mekanik
og Produktion på
Aalborg Universitet
fokus på laserprocesser
inden for skæring og
svejsning.

fokal længden, dysen og det ekstraudstyr, som bruges til procesregulering.
Bevægelsessystemet kan udføres på
flere forskellige måder alt afhængig af
f.eks. emnets størrelse, dets kompleksitet og proceshastigheden. Bevægelsestyperne kan deles op i flyt proceshovedet, flyt emnet, flyt laserstrålen eller
kombinationer af disse. Flytning af proceshovedet og emnet kan gøres af en

ønskes. De forskellige typer af lasere
er vanskelige at sammenligne. Men
nedenstående er en sammenligning af
opnåelige output fra forskellige 1kW
lasertyper på markedet.
Som regel bliver proceshovedet opbygget af en række moduler, hvor forskellen i forhold til at udføre forskellige
processer basalt set ligger i valget af
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Svejsning
robot eller et krydsbord. Disse metoder
har begrænsede hastigheder på grund
af dynamik ved retningsskift. Alternativt kan laserstrålen flyttes hurtigt ved
hjælp af spejle. Dette har en begrænset rækkevide, hvilket igen medfører,
at denne metode kombineres med
brugen af en robot. Emne fiksering
er vigtigt, da laser forarbejdningen
foregår med fine tolerancer. Sikkerheden og styringen er opgaver, der kan
leveres af system integratorere.
Laserlaboratoriet på Aalborg
Universitet
I 2011 satsede Institut for Mekanik og
Produktion på Aalborg Universitet på
laserprocesser med fokus på skæring
og svejsning. Dette blev gjort i samarbejde med IPU og senere også med
Force Technology, som er de to andre
store i Danmark, der forsker i og udvikler på højeffekt laserprocesser.
På Aalborg Universitet blev der opbygget en lasercelle, hvori der kunne
drives forskningsprojekter. Det skete
med det klare formål, at det valgte udstyr skulle være sammenligneligt med
udstyr, man anvendte i industrien. Det
betyder, at resultaterne så vidt muligt
hurtigt kan overføres til industrien,
og der kan arbejdes med industrielle
problemstillinger.
Kernen i laboratoriet, der består af
flere lasere, er en 3kW single mode
fiber laser. Denne laser blev valgt, da
et forskningsområde var brug af strålemønstre til at styre smelten i processen
ved både skæring og svejsning.
For at kunne lave disse strålemønstre
kræves en laserstråle med høj intensitet og en meget god strålekvalitet,
dvs. at strålekvalitetsfaktoren, M2,
skulle være tæt på én, som svarer til
en laserstråle med en perfekt energifordeling i forhold til teorien.
Bevægelsessystemet i lasercellen består både af et krydsbord, en robot og
en rotationsenhed for netop at kunne
gennemføre forskellige industrielle
situationer. Endvidere er der et spejlhoved under opbygning, som kan give
enormt høje proceshastigheder, og
som sammen med robotten kan give
god rækkevidde, flytning og rotation i
alle tre dimensioner. Yderligere er der
udstyr til monitorering af laserstrålens
effekt og strålemønsteret, lige som der
er faciliteter til materialeundersøgelser
og -test.

Reflekterer nye industrielle
muligheder
De projekter, der forskes i afspejler,
hvad der kunne komme af nye industrielle muligheder inden for en kortere
årrække.
Omkring laserskæring gennemfører vi
Robocut projektet sammen med IPU.
Der forskes her i at udvikle strålemønstre, som kan forbedre udpresningen af
smelten fra snitfugen. Fordelene er, at
der kan opnås højere skærehastigheder, forbedringer af skærekvaliteten, og
at man vil kunne reducere eller undgå
brugen af skæregas.
Aktuelt er projektet er i en fase, hvor
tusindvis af strålemønstre er blevet testet
ved lavere effekt, og næste trin er at
teste udvalgte mønstre ved høj effekt i
lasercellen.
Anvendelsen af strålemønstre medfører
også styringsmæssige udfordringer til
systemet, der skal udføre processen. Det
skyldes, at der er mange frihedsgrader i
spil, og de skal håndteres på en måde,
der på én og samme tid minimerer forbruget af tid og overholder kvalitetskrav.
Et andet projekt inden for laserskæring
omhandler skæring af tykke plader i 25
mm og opefter. Pladerne skal anvendes
i forbindelse med fabrikation af bøttefundamenter til off-shore vindmøller.
I dette projekt kombineres laser med
brugen af oxygen for at opnå højere
skærehastigheder. Formålet med dette
er, at laser oxygen skæring skal gøres
konkurrencedygtig i forhold til andre tildannelsesprocesser, der anvendes, når
det efterfølgende ønskes at anvende
lasersvejsning. I samarbejde med Force
Technology har de første resultater vist,

Her ses installationen af lasercellen på
Institut for Mekanik og Produktion.

at der kan fremstilles svejsninger på
Lindø Welding Technology uden fejl,
og der arbejdes lige nu på at udvikle
skære og svejse procedurer.
Inden for lasersvejsning har en erhvervs
PhD i et samarbejde mellem IPU og
Aalborg Universitet netop lavet en afhandling, hvor emnet er brugen af strålemønstre ved svejsning. Disse mønstre
kan ligesom ved skæring blandt andet
bruges til at styre, hvordan smelten
flyder under processen. Dette kan f.eks.
bruges til at svejse forskellige geometrier og materialer sammen, fjerne eller
reducere visse svejsefejl og reducere
hårdheden i svejsningen.
Formgivning med laser
Efter nogle lovende forundersøgelser
er formgivning med laser endnu et nyt
område, som satses på i de kommende
år. Princippet i dette er, at plader vil
kunne skæres ud og herefter formgives
med laser til en ønsket geometri. Dette
er et værktøj, som blandt andet vil
kunne anvendes som konkurrent til 3D
print og til fremstilling af kundetilpassede produkter.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Svejsning

SEMI-AUTOMATISKE
SVEJSEPROCESSER BAG
FREMSTILLINGEN AF
FLEKSIBLE OLIERØR
National Oilwell Varco Denmark, der i daglig tale blot kaldes
Flexibles, fremstiller fleksible olierør. Det er rør, som bliver
anvendt til transport af olie fra havbunden og op til en FPSO,
(Floating Production Storage and Offloading Unit).
Af Metallurgist, Ph.D. Christian
Højerslev, Subsea Production
Systems, Flexibles
Det kræver en kombination af adskillige og forskelligartede ingeniørdiscipliner at designe fleksible rør, der kan
produceres, håndteres og installeres
på adskillige kilometers vanddybde.

De primære komponenter
i et fleksibelt rør.

Dertil kommer, at det fleksible rør i
hele sin levetid på 15-25 år skal kunne
holde til ret så massive påvirkninger.
Der er tale om påvirkninger fra olie,
der kommer op af reservoiret, og som
kan være flere hundrede grader varmt
med et tryk på flere hundrede bar for ikke at tale om det ydre tryk, der
stiger ca. 1 bar for 10 m vanddybde.

Disse forhold gør, at Flexibles i sin
rørproduktion stiller meget store krav
til de anvendte materialer – herunder,
at der er fuld sporbarhed på alt materiale, der indgår i Flexibles’ rør.
Set indefra og udefter er de primære
komponenter i et fleksibelt rør:
Carcass: det er den inderste del af røret, som er i direkte kontakt med den
olie, der kommer op af oliebrønden.
Strukturelt sørger carcass for, at det
fleksible rør ikke kollapser som følge
af det ydre tryk.
Carcass’en er lavet af rustfrit stål.
Inner liner: Det er en polymerkappe,
som sørger for at holde røret olie- og
vandtæt. Valg af polymertype afhænger
af den specifikke anvendelse af røret.
Trykarmering: Det er et viklet stållag,
der sikrer, at røret ikke eksploderer
som følge af det indre tryk.
Trækarmering: Det er en serie af
parallelle stålwirer, som bærer det
fleksible rørs egenvægt.
Outer sheath - også kaldet yderkappen: Det er en polymer, der sikrer, at
havvand bliver holdt ude af røret. Valg
af polymertype afhænger i høj grad
af, hvorvidt røret i drift er udsat for
statiske eller dynamiske belastninger.
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Mere end 100 år med nye ideer.
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Ideas become solutions.

www.aga.dk

Svejsning

Hverken Flexibles, vores kunder eller
omverdenen vil acceptere olieudslip
som følge af brud på et fleksibelt rør.
Da størstedelen af Flexibles’ rør er
umulige at reparere, når de først er
installerede, er det derfor et ufravigeligt krav, at rørene holder i hele
design-levetiden.
Semi-automatiske svejsninger
De metalliske materialer i Flexibles
produkter får i høj grad styrke via
kolddeformation. Hos Flexibles svejses
der uden brug af tilsatsmateriale. En
følge af dette er, at der opstår et lokalt
styrketab i og omkring svejsningerne.
Blandt andet derfor er der særlig
fokus på svejserobusthed.
Der laves årligt ca. 4.000 svejsninger
ved Flexibles. Vi producerer 24/7 alle
årets 365 dage. Og det er et ubetinget krav, at svejsningernes kvalitet skal
være ens uanset hvornår på døgnet,
de er udført. Semi-automatiske svejsninger er derfor et nærliggende valg
til at opnå den påkrævede robusthed
af carcass- og armeringsstål-svejsningerne.
Carcass svejsninger
Carcass bliver fremstillet af sammensvejsede fladbånd af rustfri stål. Fugen
er en I-fuge, og fugeforberedelsen bliver udført manuelt ved klipning. Efter
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fugeforberedelsen stødes de to ender
manuelt sammen i en dertil egnet
fikstur. Endelapperne hæftes manuelt
på hver side af stødet, og operatøren
vurderer, om der skal hæftes i stødet.
Operatøren vælger så et svejseprogram, der allerede er indkodet i svejsemaskinen. Herfra forløber processen automatisk: Der TIG svejses - uden
brug af tilsatsmateriale. Det sker for at

spare den tid, som ellers ville gå med
at bortslibe svejsevulst.
Efter endt svejsning fjernes endelapperne, og svejsningens kvalitet bliver
kontrolleret og verificeret.
TIG svejseværker leveres af Ideal,
og såvel opbygning/integration som
svejseproces er velkendt.

Svejsebakker

Armeringsstål

Armeringsstål

1. Modstandsopvarming

Elektrisk kredsløb

Grat

2. Sammensvejsning

Elektrisk kredsløb

Fusion line
Svejseprocessen.

Svejsning
Armeringssvejsninger
Træk- og trykarmering bliver lavet af
sammensvejsede profiler, der er fremstillet i sort stål. Som det var tilfældet
med carcass, anvendes der manuelt
forberedt I-fuge. De fugeforberedte emner svejses sammen med stuksvejsning,
hvor modstandsopvarmning kombineret
med sammenpresning sikrer sammensvejsning. Også her er de tilgængelige
svejseprocesser indkodet i svejsemaskinen. Og ligesom efter TIG-svejsning
er manuel bearbejdning nødvendig
efter endt svejsning forud for kontrol og
verificering af svejsningens kvalitet.
Svejseprocessen
Flexibles stuksvejseværker bliver
leveret af Strecker. Hvert svejseværk
er en kompakt enhed, der kun skal
tilsluttes strøm og trykluft for at være
fuldt operationel. Stuksvejseprocessen
forløber mellem to elektroder, hvor de
to emner, der skal svejses sammen,
er anbragt. I det væsentlige udgøres
svejseprocessen af fem dele:

1.
2.
3.
4.
5.

Forberedelse
Sammenføjning
Afgratning
PWHT
Håndtering og kontrol

Som forberedelse sørger operatøren
for korrekt tildannelse af fuge, håndtering og oplinering, hvorefter det
kontrolleres, at det rigtige svejseprogram er valgt. Efter endt forberedelse
“trykkes på knappen”, der starter den
tre-delte automatiske svejseproces.
Første delproces er sammenføjningen,
hvor de to ender bringes sammen, og
modstandsopvarmning påbegyndes.
Når opvarmning har gjort stålet tilstrækkelig blødt, presses de to stålender mod hinanden, hvilket resulterer i
sammensvejsning.
Graten, der dannes ved sammenføjningen, skal fjernes for at sikre kontrollerbar og reproducerbar PWHT, (Post
Weld Heat Treatment). Den automatiske afgratning sker ved en kontrolleret

opvarmning, der bliver efterfulgt af
et hurtigt mekanisk klip - udført med
specielt udviklede svejsebakker. Når
graten er fjernet, begynder PWHTprocessen, som ofte er påkrævet for
at opnå de ønskede mekaniske og
souregenskaber af samlingen.
Det er svejseparametrene for henholdsvis sammenføjning, afgratning
og PWHT, der i det væsentlige
dikterer den opnåelige svejsekvalitet.
At denne kvalitet rent faktisk opnås i
praksis sikres ved, at alle svejsninger
(stuk såvel som TIG) bliver udført af
certificerede svejsere. For selvom de
egentlige svejseprocesser er fuldautomatiske, er alt det, der leder op til
“trykket på svejseknappen” (forberedelsen) og den efterfølgende håndtering og kontrol afgørende for at sikre
svejsekvaliteten, der hos Flexibles altid
skal være bedst mulig.
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Svejsning

OPTIMERET
SVEJSNING AF

STORE
LARVEBÅNDSKRANER

Robotautomatisering har mere
end halveret den tid, det tager
at svejse hjørnerørene på
kranernes gitterkranarme.

Liebherr i den sydtyske by Ehingen er
specialister i at fremstille store mobile
kraner på larvefødder med op til 9
akser. 75% af virksomhedens omsætning stammer fra salget af denne
type kraner. Og her kommer de 20 %
af omsætningen fra salg af larvebåndskraner i den helt tunge klasse
- med en løftekapacitet på op til 3000
tons og en rækkeevne på 240 meter.
Liebherr er producent af de største
larvebåndskraner på markedet. Det er
sværvægtere med en løftekapacitet,
som blandt andet bliver benyttet i
forbindelse med rejsning af vindmøller
og til at løfte tonstunge brosektioner
på plads. Også chassiset til denne
kæmpekran bliver fremstillet på fabrikken i Ehingen.
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Når man skal have transporteret kranerne væk bliver de skilt ad i dele på
maksimalt 70 tons hver. Eksempelvis
bliver hovedbommen og kranarmen
splittet op i tolv meter lange gittersektioner.

Påsvejsning af diagonale
gitterstænger
Diagonalerne bliver svejst på de langsgående rør til gittersektionerne. Der er
her tale om svejsninger, som bliver udsat for ekstremt høje vægtbelastninger.

Svejsning
Hvor Liebherr tidligere udførte
svejsningerne af de langsgående rør
manuelt, foregår det i dag automatiseret med robotudstyr, der er leveret
af IGM. Alene svejsningen af et enkelt
langsgående rør i 60 millimeters tykkelse og med en diameter på 419 millimeter varede 25 timer at håndsvejse.
Med robotsvejsning bliver tilsvarende
svejsninger i dag udført på mindre
end ti timer.
Svejserobot og manipulator
spiller sammen
Den centrale del af svejseudstyret
består af en seksakset robot af typen
RTi330. Denne er installeret på en pæl
med en tværgående glideslæde. Selve
pælen er monteret på en glideskinne i
gulvet, så den lastede robot vil kunne
flytte 15 meter i akselretningen. Robotten kan derfor udføre svejsninger i
begge ender af de langsgående rør,
lige som den vil kunne udføre supplerende svejsninger over hele rørets
længde.

De 2,5 og 5,5 tons tunge langsgående rør anbringes på en manipulator.
Denne er indstillelig til rørdiametre
på mellem 150 og 500 millimeter og
sikrer, at rørakserne forbliver i samme
position. Derudover er der et børsteudstyr i hver ende af manipulatoren,

Kom og besøg Svejsehuset A/S
på HI Messen 2015 på stand D3310.
Vi glæder os til at vise jer kvalitetsprodukter
fra blandt andet disse leverandører:
-Baggas og rørsvejseudstyr

som renser for svejsesprøjt.
Røret er fremstillet i finkortet bygningsstål 890, mens diagonalerne er i
tempereret smedejern.
De enkelte svejsesømme bliver svejst

Besøg os
på
HI Messen
på
stand D33
10

-Plasmaskærer

-Brænder

-Svejsemaskiner

T

A G

-Rørbukke

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

PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

-Skæremaskiner

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

Svejsning
med 450 amperes og med en hastighed på 70 til 80 centimeter i minuttet.

Her et iCam laserkamera.

For at opnå højeste ydelse arbejder
robotten med en tandem brænder,
som føder smeltebadets to tråde. Den
første udfører hovedopgaven og svejser med en trådhastighed på mellem
10 og 10,5 meter i minuttet. Hastigheden for den anden tråd er fra 9 til 9,5
meter i minuttet. Begge de anvendte
MAG svejsetråde er Union X90, som
er 1,2 millimeter tykke. Beskyttelsesgassen er 85% argon og 15% CO2
med de krævede 20 liter pr. minut.
Diagonalerne bliver hæftet op på de
langsgående rør, hvorefter de er klar
til at blive svejst. Manipulatoren drejer
hele tiden røret for at sikre, at robotten
svejser ved det højeste punkt og aldrig
ved et punkt, der stiger eller falder.
En af de helt store udfordringer er at
opnå højeste perfektion i svejsningerne. Temperaturen skal desuden holdes
på mellem 120 og 200 grader for at
undgå, at der opstår hydrogen revner.
Løbende scanninger
Som det første bliver rodstrengen
svejst og visuelt inspiceret. Eventuelle
svejsefejl bliver fyldt ud. Den svejste
sektion bliver herefter scannet med en
ICAM svejsesøm sensor. Laserscanneren, der er udviklet af IGM, har en

rækkevidde på 150 mm og måler hele
vejen rundt. Ved hjælp af individuelle
tværgående beregninger af en ramme
sektion vil kontrolsystemet løbende
være i stand til at tilpasse mængden
af smelte til den aktuelle tværsektion.
Desuden sørger kontrolsystemet for
hele vejen rundt at tilpasse svejsehastighed, mængden af svejse, trådhastighed mm. i nøje overensstemmelse
med signalet fra sensoren.
Efter to, tre fire gennemløb sikrer
yderligere scanninger, at der sker en
jævn udfyldning af svejsesømmene
over hele sektionen.

Når man skal programmere, forudindstiller operatøren kun kontrolsystemet
med det antal gennemløb, der skal
svejses. De øvrige parametre bliver
reguleret af kontrolsystemet inden for
de programmerede svejseområder.
Under svejsningen bevæger brænderen sig med en programmerbar dybde
på mellem 1,5 og 3 millimeter. Som
resultat af den kontrollerede brænderbevægelse er færre antal svejsesømme nødvendige.
ICAM kameraet fra IGM er indbygget
i robottens kontrolsystem og ekstra PC
udstyr er overflødigt. Det er med til at
sikre repeterbarhed ved robotsvejsningen, og det er med til at optimere
svejsningen.
Alle målte værdier bliver optaget og
er tilgængelige også efter brugen
af programmet. Det gør, at man kan
analysere svejsesamlingerne direkte
på udstyret. Kameraet er upåvirkeligt
overfor høje frekvenser og magnetfelter og derfor også anvendeligt i
barske miljøer.
For at undgå overophedning, hvad
enten det er af rør, bærestykker osv.
er programmet konfigureret på en
sådan måde, at svejsningen skiftevis
foregår i hver ende af røret. For at
undgå slaggeindlejringer og andre
svejsefejl, sker der et gennemløb, hvor
svejsesømmen bliver børstet og udfyldt
efter hver næstsidst udførte svejsesøm
og ikke kun efter svejsning af rodstrengen.
Denne operation bliver altid udført,
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Mød os på HI i hal D stand nr. 3100
mens robotten svejser den anden
ende af det langsgående rør.
Svejsesekvensen for hver type
langsgående rør bliver programmeret
manuelt. Det bliver gemt i kontrolsystemet, og man vil kunne kalde
det frem i forbindelse med senere
tilsvarende opgaver. Således optager
kontrolsystemet forløbene i hver eneste
individuelle svejsning.
Først efter to dage er komponenterne
nedkølet så meget, at man med
sikkerhed vil kunne fastslå, om der
er hydrogen revner gennem en NDT
kontrol. For at undgå ændringer i
stålstrukturen må man nøje overholde
t/8/5 kølingstiden for svejsebadet på
800 til 500 grader Celsius til det er
kommet ned på 150 grader Celsius.

Se blandt andet Fronius nye TPS/i
svejsemaskine, der kan tilpasses
den enkelte brugers behov samt
vores plasmaskæremaskiner fra
Messer, Swift-Cut og Hypertherm

Færre
produktionsomkostninger
Inden man fik installeret svejserobotten, blev de diagonale gitterstænger
svejst manuelt til enderne af de
langsgående rør. Det tog ikke alene
mere end dobbelt så lang tid, men
det var også en stor fysisk belastning
for svejseren. Med svejserobotudstyret kan svejsetiden afkortes 64%, og
tidsbesparelsen øges ydermere i takt
med en øget emnetykkelse.
Svejsespecialisterne hos Liebherr
understreger, at de ud over den massive tidsbesparelse også oplever, at
robotten svejser næsten uden fejl med
meget jævne svejsninger. Der er ingen
bindingsfejl og en god geometri. Det
anslås, at tidsforbruget kan reduceres
5 % ved yderligere optimering af processen – herunder i forbindelse med
forvarmning og eftervarme.
På fabrikken har man til dato robotsvejst langt over to hundrede langsgående rør til diagonalerne, og man
er i øjeblikket oppe på at svejse ca.
10 diagonaler med udstyret pr. uge.
Derfor kan man med rette fastslå, at
svejserobot og tilhørende udstyr fuldt
ud indfrier forventningerne, og det
giver anledning til at overveje muligheden for at udføre robotsvejsning på
andre typer af kraner også, lyder det
fra fabrikkens svejsespecialister.
BLY

V. Løwener A/S

Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg

Svejsning

RÅT ARBEJDSMILJØ
SÆTTER UDVIKLERE
AF SVEJSEUDSTYR
PÅ PRØVE
Svejserne skal kunne stole på deres værktøj næsten uanset
hvad, det udsættes for.

Af Produktchef Torben
Henriksen, Migatronic A/S
En svejsemaskine er for de fleste blot
et avanceret stykke værktøj, og maskinen får ofte en hårdhændet behandling på trods af, at den indeholder
elektronisk styring. Derfor skal det
ydre beskytte det indre. Det er aluminium og stærke kompositmaterialer, der
giver den udvendige styrke. Vi ved, at
maskiner, der bliver brugt i serviceregi og udendørs på byggepladser,
bliver udsat for lidt af hvert. Skal man
producere skibe på værfterne og
sammenføje store stålkonstruktioner på
byggepladserne, er det ikke så lidt,
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udstyret skal kunne stå for. Ofte bliver
det anvendt til opgaver i to- treholdsskift, det skal kunne modstå hårdhændede passager gennem mandehuller,
kranløft, slibestøv og svingende
netforsyning.
Afgørende at inddrage
brugerne tidligt i
udviklingsfasen
Når det gælder udstyr til disse
industrier, er det afgørende allerede
tidligt i udviklingsfasen at inddrage
erfaringer fra brugerne, og sammen
med industridesignere tage højde for
de barske forhold, som stiller ekstreme
krav til robusthed.

Det betyder, at man som udvikler
af nyt svejseudstyr må tænke ekstra
kreativt for at nå i mål. Migatronics
Omega Yard 300 er et eksempel på
dette. Den nye MIG- MMA svejsemaskine er beregnet til at fungere i
denne type barske arbejdsmiljøer. Og
vi har i udviklingen måttet spille en
form for Tetris med komponenterne.
Udfordringen har blandt andet været
at finde de mest optimale placeringer af de dele, der skal understøtte
lysbuen, men som ikke må blive udsat
for unødige stød, og som på samme
tid skal holdes så rene som muligt.
Elektroniske
dele er flyttet i skjul
En svejsemaskine kan aldrig være
fuldstændig tæt og dermed holde støv,
snavs og fugt helt ude, da maskinens
indbyggede blæsefunktion altid skal
sikre optimal køling på powermodulet.
I stedet bliver udsat elektronik lakeret
og silikonebehandlet. Komponenterne blive vendt og drejet, så de er
placeret optimalt i maskinen. Hvis støv
og fugt bliver suget ind via køleluften,
kommer det ikke i kontakt med de
ædlere dele, der kan risikere at tage
skade af krybestrøm, der f.eks. er forårsaget af elektrisk ledende slibestøv
og vandsprøjt.
Nogle krav fra specielt værfterne
er simple: høj ydelse, robusthed og
enkelthed. Det synes enkelt. Men i
praksis er en MIG svejsemaskine om-

Svejsning
spundet af variabler og kompleksitet,
der kan få selv en humlebi til at ligne
et jagerfly!
Højt output på mange tusinde watt,
der genererer store magnetfelter,
fine styrekredsløb, der minder om
indmaden i en computer, en mekanisk trådfremføring og ikke mindst en
svejseslange, der ofte kommer under
pres. Midt i det hele er en sytråd af
en svejstråd, der bliver skubbet ud for
enden af strømdysen, hvor en svejser
sidder med brænderen og et tråd
stick-out, der ofte er uforudsigeligt.
Mere umage størrelser er vanskelige
at finde i den metalforarbejdende
industri, der normalt kendetegnes ved
høj mentalhygiejne, og som ofte måles
på hundrededele af en millimeter.
Svejsning i en frisk brise
Udendørs svejsning i en frisk brise
med gasbeskyttede tråde, måske via
en generator, er normalt uden for
MIG-processens brugsområde og anbefales næppe af de, der vil have kvalitet i slutproduktet. Derfor er maskinen

Der skal en vis portion kreativitet til at udvikle udstyr, der skal kunne modstå et barsk miljø
– offshore eller på store byggepladser.

forberedt med udtag til beklædte elektroder og mulighed for svejsning med
innershieldtråd. På nogle markeder,
specielt uden for Danmark, anvender
svejsere ofte innershieldtråd som
erstatning for konventionelle beklædte
elektroder.

udstyret. Men når det gælder svejsning, så er ingen udviklere for fine
til at flytte rundt på svejsemaskinens
komponenter én gang mere.

Det er med tungen lige i munden når
arbejdsforholdende stiller store krav til
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Svejsning

Videreudviklet Messer
plasma- og autogenskæresystem
med 3 skærekabiner, tre vekselborde,
tre højlagre, ladestation og aflæsning med
håndteringsrobot. Systemet betjenes af en skæreoperatør.

SKÆREBRANCHEN SATSER
PÅ ØGET AUTOMATISERING
OG EFFEKTIVISERING
Mange vil nok med rette kunne hævde, at skærebranchen, hvor plader skæres i format eller til
emner, i nogen grad har været præget af en konservativ indfaldsvinkel - specielt når det handler
om flamme- og plasmaskæring. Imidlertid er der eksempler på, at nogle af de store producenter af
skæreudstyr er i fuld gang med at videreudvikle udstyret, så det indfrier de stadigt stigende krav
fra industrien til udstyr, der kan være med til at sikre en rentabel produktion i hjemlandet.

Af Ken M. Hansen,
Produktchef i Skæreteknologi
ved Løwener A/S
I det følgende vil jeg tage udgangspunkt i den tyske producent af
skæreudstyr, Messer Cutting Systems,
der har fabrik syd for Frankfurt. De
er kendt for deres skæremaskiner til
flamme-, plasma- og laserskæring.
Ser man på trenden i deres seneste
produktudvikling, er det et gennemgående træk, at der er taget bestik af
behovet i industrien for at køre stadigt
mere effektivt, så man kan opretholde
produktionen i sit hjemland.
Der er satset endnu mere på automatisering. Og der er videreudviklet
i selve maskinen såvel som i dens
periferiudstyr.
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Ser man på laserskæring som helhed til pladeformaterne 1500 x 3000 mm
og 2000 x 4000 mm - så er der her
tale en meget høj grad af automation.

af en f.eks. 40 mm tyk plade med formatet 2000 x 6000 mm så anseelig,
at pladehåndteringen naturligt nok
kræver noget mere.

Det gælder plade- og emnehåndtering, men også opsætning og
igangsætning af selve skæremaskinen.
Udviklingen er et eksempel på, at producenterne af maskiner til laserskæring har måttet tilpasse sig kravene fra
tyndpladeindustrien, hvor produktivitet
er en absolut afgørende faktor.

Til dette formål har Messer udviklet
systemer, hvor plader kan lagres
og automatisk hentes fra højlagre,
hvorefter de på kassetter fragtes til og
fra skæreområdet. Med eventuelle efterfølgende håndteringsrobotsystemer
vil de færdige emner kunne lande i de
relevante kasser.

Flamme- og plasmaskæring i
tykkere plader
Man kan så spørge, hvordan det
forholder sig med flamme- og plasmaskæring, hvor der arbejdes i tykkere
plade? Ser man på pladetykkelser fra
20 mm op opefter, så er alene vægten

Alt det her er jo godt nok, for det er
noget, man kan bygge sig ud af ved
at gøre stålet, som indgår i udstyret,
kraftigere eller stærkere. Det er klart,
at en sådan automation koster penge,
når investeringen skal falde.

Svejsning
Maskintiden
Ser vi på maskintiden, er der også
en positiv udvikling i gang, der kan
øge selve maskinens produktivitet.
Størst er gevinsten ved plasmaskæring, hvor bearbejdningstiden for de
enkelte emner i sig selv er hurtigere
end flammeskæring. Mange af disse
nyudviklinger er kommet, uden at det
har medført en øget pris for slutbrugeren. Vi ved alle, at maskintid koster.
Og så længe vi holder det inden for
et skift pr. arbejdsdag, så holder vi
udgifterne i ave.
Men hvis vi lige pludselig ligger og er
nødt til at arbejde f.eks. tre timer over
3 - 4 dage om ugen, så æder det af
virksomhedens lønsomhed. Det kan
igen betyde, at fremtidige investeringer må udskydes eller helt udelades
med deraf ringere fremtidig konkurrenceevne til følge.
Det er en situation, man fra Messers
side har søgt at tackle. Det er sket
ved, at man har taget en del system-

Det viste
plasmaskæresystemet er
med skærekabine, fuldautomatisk
vekselbord med højlager, ladestation og
aftagning af emner.

tænkning og systemteknologi fra produktionen af lasermaskiner og overført
den til de andre processer.
Man gør det ved at kombinere og
kontrollere visse indstillinger via den
databaseopbyggede Global Control
styring med de informationer, der kan
hentes i Messer OmniWin 2013 og
2015 software under neste-forløbet.

Det handler om at reducere maskinens
opstarts- og positioneringstid.
Reduktion i tidsforbruget til
opstart og positionering
I opstartsfasen kan maskinen med sit
laser trianguleringssystem selv søge
pladen og lave en trepunkts pladeopmåling og herefter dreje skæreprogrammet til den målte vinkelafvigelse.
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Svejsning
Den beregner selv det aktuelle offset
til maskinens nulpunkt og sætter selv i
gang fra det programmerede startpunkt.
Operatøren kan til en hver tid programmere den højde, brænderen skal
løftes mellem gennemslagene. Det kan
være f.eks. 20 - 30 mm eller med lidt
bedre sikkerhedsmargin 50 mm i stedet for fuld løft på 200 eller 300 mm.
Test har vist, at produktionstiden for
en Ø150 flange med 8 huller næsten
bliver halveret på denne måde.
Ja, det er godt nok, kunne man sige.
Men hvis nu emnet vipper. Så kolliderer brænderen vel med emnet eller
skrottet!
Men her kommer så Messer optimization for indvendige konturer ind i billedet. Med funktionen ”undgå kollision”
(Collision avoidance) ser softwaren
OmniWin Professional på den ilgang,
brænderen vil følge mellem de enkelte
gennemslag. Risikoen for kollision i
forhold til de kriterier, kunden har stillet. Er der ingen problematiske steder,
bliver brænderen nede i skærehøjden
mellem snittene. Registreres der i
softwaren en sandsynlig kollision i det
færdige nest, vil programmet sørge for,
at brænderen bliver hævet med kort
løft til f.eks. forudbestemte 50 mm. Eller
det vil helt annullere den programmerede brænderhøjde og af sikkerhedshensyn hæve brænderen til fuld højde
i det aktuelle område. Efterfølgende vil
skæreprocessen fortsætte med den programmerede højde på brænderløftet.
Med ”Rapid traverse distance minimization" (Minimering af ilgang strækning) går OmniWin ind og minimerer
brænderens kørsel på det enkelte
emne mellem gennemslagende.
Løftehastighed er på 260 mm/min.

De beskrevne optimeringer bliver
yderligere løftet gennem nye hurtige
og stærke brændervogne, der har en
løfthastighed på 16 m/min. Det lyder
måske ikke af meget. Men når den
maksimale vandring er på henholdsvis
200 eller 300 mm, og hastigheden
omregnes til 260 mm/sek., fornemmer
man måske, at den ikke er lang tid om
at nå fra top til bund. Så konklusionen
må blive, at mulighederne for øget
produktivitet bestemt er blevet markant
forbedrede.
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Mød Valk Welding på hi-industri

Ulrik Nielsen, designingeniør hos ACO Engineering:

‘Fire gange hurtigere med
Valk Welding svejserobotten’

Til svejsning af tynde termo plader i rustfri stål
har ACO Engineering for nylig installeret en Valk
Welding svejserobot med Arc-Eye lasersensor. “Det betyder, at
vi nu kan svejse termo plader på en fjerdedel af tiden og med en
meget høj nøjagtighed samt ensartet svejsekvalitet”.
MIG- og TIG-svejsning med ét system
Førsteklasses opbakning i opstartsfasen
Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed
Specialister inden for svejsning og robotter

Valk Welding DK A/S
tel. +45 644 212 01
info@valkwelding.dk
www.valkwelding.com

Komplette systemer fra én leverandør

The strong connection

Svejsning

PRÆCISIONSSVEJSNING AF RØR
TIL NYE LABORATORIER PÅ DTU
Wicotec Kirkebjerg A/S skal
i gang med at svejse renrør
til installation i nybyggede
laboratorier på DTU i Lyngby.
Rørene bliver svejst med
automatiseret udstyr fra tyske
Orbitalum, som er leveret af
Svejsehuset.
I en af de utallige skurvogne på
byggepladsen ved DTU instruerer
Svejsehusets direktør, Lars Jakobsen
et lille team af svejsere fra Wicotec
Kirkebjerg i at opnå de optimale
svejsninger af fine laboratorierør fra
6 mm og opefter med Orbitalum svejseudstyret og en tilhørende ORBmax
baggasmåler.
Det er en mekaniseret proces, som i
denne sammenhæng bliver anvendt til
tig svejsning af renrør, forklarer Lars
Jakobsen. Vi har leveret et lignende
anlæg til Wicotec Kirkebjerg for et års
tid siden, og der var gode erfaringer
med udstyret, som er blevet benyttet i
forbindelse med byggeriet af det nye
universitetshospital i Skejby.
Mekaniseret orbitalsvejsning
Tidligere blev denne type rør håndsvejst. Men det er afgørende at anvende en mekaniseret proces i forbindelse
med opgaver som denne, hvor der
ikke alene er høje krav til svejsningerne og renheden inde i rørene, men

Lars Jakobsen fra Svejsehuset ses her med svejsere fra Wicotec Kirkebjerg. Han er mødt
op for at assistere med kvalitetstests og dokumentation i forbindelse med virksomhedens
svejsning af meget fine rørsystemer, der skal anvendes i de nye loboratorier på DTU, som
er under opførelse.

også høje dokumentationskrav og
krav om repeterbarhed fra bygherren. Der skal laves rørsystemer til alle
gasarter, og der vil blive svejst rør fra
6 mm og opefter. Det er afgørende, at
overfladen inde i røret er ultra fin, lige
som den anvendte gasart skal være
meget ren.

mentation. Når teamet så går i gang
med de mange rørsvejsninger, skal
der være sikkerhed for, at resultatet
bliver ens hver gang.

Repeterbarhed og
dokumentation
Vi er i igangsætningsfasen, forklarer
Lars Jakobsen, der assisterer med at
lave indledende kvalitetstest og doku-

For at få den rigtige overflade inde i
røret, skal man have evakueret det for
atmosfærisk luft og urenheder. Man
indstiller den kvalitet og de parametre, man vil have, hvorefter udstyret
automatisk måler ud fra dette. Og når
der er renhed i luften, vil svejsningen
starte, forklarer Lars Jakobsen.

DTU i Lyngby bliver bygget om og renoveret i et storstilet projekt. Virksomheden
Wicotec Kirkebjerg har entreprisen på at udføre VVS, køl og rene gasser på DTU, hvor
Veterinærinstituttet, Aqua og Fødevareinstituttet bliver samlet under et tag med den
fælles betegnelse DTU LIFE Science & Bioengineering. Projektet omfatter ca. 47.000 m2
nybyggeri og renovering.
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I det anvendte udstyr til opgaven
indgår en ORBmax baggasmåler fra
Orbitalum.

Der går så kun 30 sekunder fra man
tænder på knappen og til den virker,
mens der i mere konventionelle typer
af udstyr kan gå flere minutter. Dertil
kommer, at baggasmåleren lagrer
data på et datakort, hvilket også har
stor betydning i opgaver som denne,
hvor der skal være krav til dokumentationen hele vejen igennem, og hvor
kvaliteten – sidst men ikke mindst - skal
være i top.
BLY

RUSTFRIT OMRÅDE

INTELLIGENT
WELDING

KVALITETSLØSNINGER TIL
DEN RUSTFRI
INDUSTRI

MIGATRONIC STILLER OP PÅ HI MESSEN.
BESØG RUSTFRIT OMRÅDE ...
Migatronic stiller skarpt på den rustfri industri på HI. Vi stiller op i
stærkeste opstilling med den nyeste generation af udstyr og løsninger
til kvalitetssvejsning i rustfrit stål. Fra små mobile montørmaskiner til heavy
duty industrimaskiner og avancerede robotløsninger til MIG/MAG, TIG,
MMA og PLASMA svejsning.
Besøg Migatronic på HI - vi ses i ”RUSTFRIT OMRÅDE”, stand D3230.

Besøg os på
Stand D3230

NORDENS STØRSTE INDUSTRIMESSE

migatronic.com

TE

Svejsning

Fokus på

ALLE GRENE AF INDUSTRIEN SÆTTER
HINANDEN STÆVNE I MESSECENTER
HERNING FRA 22. – 24. SEPTEMBER
Alle grene af industrien sætter hinanden stævne i Messecenter Herning fra
22. – 24. september
Hi-messen i Herning ventes at samle
mere end 6.000 virksomheder og
16.500 fagfolk. Det bliver tre dage
spækket med nyheder, konferencer, ny
inspiration og rigtigt gode muligheder
for at netværke på kryds og tværs.
Årets hi er bygget op i delmesserne
Automatisering, Værktøj, Svejsning og
Produktion, Energi, Underleverandører
og Logistik.
I denne foromtale har vi naturligt nok
valgt at holde fokus på svejsning – og

KOMPLET LØSNING TIL
INDUSTRIMESSE
VALIDERING AF SVEJSEUDSTYR
Kemppi’s ArcValidator er første
automatiske løsning til validering af
svejseudstyr. Den giver hurtig, ensartet
og grundig validering af udstyr, der
opfylder kravene i ISO 3834- og EN
50504-standarderne.
ArcValidator er en af hi-messens stjernenyheder og kan ses på Kemppis stand
D 3130. Man vil kunne udføre valideringer, der er op til 80 % hurtigere,
rapportering, dokumentation og udarbejdelse af certifikat går let, og så overholder den standarden, siger Kemppis
salgsdirektør Kenneth Pedersen.
Man kan godt tale om lidt af et højdespring, når vi fremover vil kunne tilbyde
virksomhederne universalløsninger,
der er kompatible med alle mærker
i svejseudstyr. Kendsgerningen er jo,
at industrien i dag bliver mødt med
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strenge krav fra kunder, myndigheder
og inspektionsinstanser. Er svejseudstyret ikke valideret, kan det ikke opfylde
internationale standarder og kundekrav
til nøjagtighed.
ArcValidator er til validering af strøm,
spænding og trådhastighed af svejsestrømkilder og trådbokse.
I vejledt manuel tilstand er ArcValidator
kompatibel med langt størstedelen af
det svejseudstyr, der er på markedet
med absolutte enhedsmålere - uanset
mærke eller type.
Med et udvalg af avanceret Kemppi
FastMig udstyr kan man også vælge en
automatisk valideringstilstand. ArcValidator styrer og betjener automatisk
udstyret, der valideres gennem stikket til
fjernbetjeningen under valideringen.

dermed på hal D, hvor svejsebranchen er repræsenteret.
Ud over et stort antal spændende
præsentationer af produkter og svejsetekniske løsninger, vil der i Hal D også
være indrettet en svejsecafé, hvor
man blandt andet kan opleve Le Mans
vinderen John Nielsen og høre ham
fortælle om sin spændende karriere.
I lighed med tidligere hi-messer har
messeudvalget også denne gang
tildelt en række af de udstillede produkter de såkaldte hi-marks i form af
stjerner.
BLY

Brugeren kan enten vælge standardvalidering (normal nøjagtighed) eller
præcisionsvalidering (større nøjagtighed) i henhold til Europæisk Standard
EN 50504.
ArcValidator RC (Remote Control) er
en håndholdt fjernbetjening, der kan
betjenes med én hånd. Man kan med
denne validere svejseudstyret ved hjælp
af ArcValidator L 650 prøvebænken og
overføre de gemte datarapporter for
valideringen til ArcValidator PC applikationen og give dem den sidste finish.
Herefter er det bare at udskrive og dele
de officielle valideringscertifikater.
Det er et værktøj, som er egnet til alle,
der skal udføre validering på udstyr til
lysbuesvejsning, hvad enten det f.eks.
er som servicevirksomhed eller som en
intern aktivitet.
ArcValidator er en integreret del af
Kemppi’s TWXM koncept og Kemppi
ARC System 3 til total svejsestyring.
BLY
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Hvor møder du hurtigst
hele din branche??
Få svaret på
Skandinaviens teknologi- og industrimesse

Skandinaviens teknologi- og industrimesse
NORDENS
INDUSTRIMESSE
22.-24.
sept.STØRSTE
2015 | Herning
| hi-industri.dk

VÆRKTØJ, SVEJSNING
OG PRODUKTIONSUDSTYR

Svejsning & skæring
Værktøj
Bearbejdningsmaskiner
Værktøjer
Sikkerhedsudstyr
Beklædning
Tekniske artikler

På hi teknologi- og industrimessen kan du udbygge dine relationer på tværs af brancher.
Med seks fokuserede delmesser under ét tag har du direkte adgang til de nyeste værdiskabende løsninger. Har du tid til at blive hjemme?
Få ideer til effektivisering på delmessen Værktøj, svejsning og produktionsudstyr fra de
førende virksomheder i branchen. Tag et break fra hverdagen og kom hjem med ny inspiration og spændende oplevelser i bagagen. I svejsehallen kan du f.eks. opleve tidligere DTC
racerkører, John Nielsen, fortælle om sin spændende karriere.
Se listen med mere end 550 udstillere og læs om messens aktiviteter på hi-industri.dk

22.-23. SEPTEMBER · WIND ENERGY DENMARK ANNUAL EVENT 2015 – 24. SEPTEMBER · TECHNOMANIA "POWERED BY IDA"

Svejsning

Fokus på

KJV’S STAND D3010
BYDER PÅ TO GANGE
STJERNENYHEDER
OG FLERE NYE
SVEJSETEKNOLOGIER
Det er første gang, vi er repræsenteret med en svejsestand, siger Judith
Vestmark fra KJV.
Dette for at understrege, at vi ud
over værktøj og maskiner også satser
stærkt på produkter til svejse branchen.

Løftehastighed er på 260 mm/min.

En 2-stjernet verdensnyhed er URrobotarmen, som er monteret med en
MIG-brænder. På standen kan man se
en opstilling, hvor der indgår en UR-robotarm og en FIMER Symplex MIG-svejsemaskine. Det er en robotsvejseløsning,
som både kan benyttes til små serier og
til svejsning rundt om hjørner.

Blandt de mange maskiner, vi har
med på standen, er også den professionelle 1-fasede MMA-maskine FIMER
Artur. Den er på hi-messen tildelt
1-stjerne som en Danmarksnyhed,
hvilket skyldes, at det er verdens eneste svejsemaskine, der er med 10 års
garanti, siger Judith Vestmark.

SPECIALIST I BESKYTTELSE AF SVEJSEREN
Tornbo Svejs viser på stand
D 3332 et bredt udvalg af
udstyr til svejsebranchen,
lige som virksomheden også
præsenterer et udvalg af
svejsebeklædning fra Weldas,
som de siden 2008 har
forhandlet.
Weldas® fortsatte udvikling af nye
produkter og virksomhedens løbende
kontrol af kvaliteten hos brugerne har
givet dem et godt omdømme internationalt.
Produkterne er mærket med den tilhørende EN standard og bliver fremstillet
på Weldas egen fabrik, der er certificeret af TÜV i Tyskland og samtidig
ISO certificeret.
Samtlige svejsehandsker og al anden
svejsebeklædning er også CE certificeret af TÜV Germany.
Weldas er en producent, som udelukkende sælger sine produkter gennem
et net af distributører i en lang række
lande.
En af de hjemlige forhandlere er
Tornbo Svejs i Sønderjylland. Kåre
Schultz fra Tornbo Svejs fortæller, at
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deres erfaringer med Weldas forskellige beskyttelsesprodukter til svejsere
er positive.
Vi sælger specielt meget til svejsere
i offshore industrien, og de tilbagemeldinger, vi får på deres forskellige
former for læderbeklædning er rigtig
gode, siger han og tilføjer, at han i
samarbejde med Weldas vil have et
udvalg af produkterne med på standen i hal D.
Træning og service i forbindelse med
produkterne fra Weldas begrænser
sig ikke til informationer om typen af
læder eller stof, der er brugt I fremstillingen. Det omfatter også informationer om, hvorfor en bestemt model er

blevet valgt og om, hvordan produkterne er blevet syet, siger salgsdirektør
hos Weldas, Martijn Veenstra. Vi
har hele spektret med – herunder
også omkring vores valg af knapper,
lynlåse osv.
Alt sammen er det med til at gøre
Weldas kendt for høj kvalitet. Og
eftersom stort set alle vores produkter er blevet testet og certificeret i
overensstemmelse med de europæiske
normer, lægger vi også vægt på at
undervise vores forhandlere i krav,
normer og lovgivning, der hører under
de europæiske normer for personlige
værnemidler ( Personal Protection
Equipment), siger Martijn Veenstra.

Fokus på

FastMig X
Gør klar til dit livs bedste svejsninger

FastMig X er egner sig til alle metaller og alle svejseprocesser. Nu kan du kopiere
indstillinger fra maskine til maskine og du kan bruge den trådløse ARC Mobile Control
til at overvåge, administrere og ændre parametre og indstillinger.
www.kemppi.com

Svejsning
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FREMTIDSSIKRET STRØMKILDE
Vejen er banet for interaktiv
kommunikation mellem bruger
og maskine.
MIG/MAG-svejseplatformen Fronius
TPS/I er med til at flytte hegnspæle
i svejsebranchen, fremhæver den
østrigske producent her op til den
kommende hi-messe i Herning, hvor V.
Løwener på stand D3100 vil præsentere svejseplanformen, som brugeren
kan kommunikere med på flere måder.
Et højopløseligt display viser alle parametrene, og systemet genkender automatisk samtlige tilgængelige komponenter, lige som der kommer advarsler
ved eventuelle fejlkomponenter.
Et minidisplay er indbygget i selve
svejsepistolen. Dette har samme betjeningsmuligheder som det på strømkilden. Det er derfor oplagt at benytte
i tilfælde, hvor der er stor afstand til
denne.
Via internettet er der også mulighed
for at udføre systemanalyse og fjernvedligehold.
Det fremhæves videre, at alle de
vigtigste funktioner i TPS/I er bygget
op helt på ny.
Der er tale om en hurtig processor
ydelse, hvor mange nye variabler kan
måles, så svejseprocessen bliver kontrolleret og analyseret endnu mere tæt.
Konsekvensen af dette er, at mængden
af svejsesprøjt er reduceret, når man
svejser med kort lysbue, lige som der
er en forbedret dråbeovergang og en
mere stabil lysbue samtidig med, at man

får øget svejsehastigheden og har fuld
kontrol med tændingsegenskaberne.
Nyt er også et kølekoncept til gasdysen i svejsepistolen, som udover at
bidrage til præcise svejsninger er med
til at forlænge levetiden på sliddelene.
Bygget op i moduler
TPS/I er bygget op i moduler, så man
med én og samme svejsemaskine kan
have en stort antal muligheder.
Med hensyn til strømkilden er den
i en fremtidssikret standard, hvilket
gør, at man uden videre vil kunne

SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2016
Vi holder svejse- og NDT seminar i
dagene 20. – 21. maj 2016.
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 20. maj.
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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 20.
og 21. maj.
På glædeligt gensyn i Kolding.

udvide efter behov. For eksempel kan
svejsemaskinen med en opgradering
over internettet eller med et USB-stik
udvides til en puls-strømkilde, lige som
også firmware opdateringer sker på
denne måde.

Fokus på

Stand
D3010

NORDENS STØRSTE INDUSTRIMESSE

Alt det gode
– også i Svejs

Vind Supergavekort
Blandt de besøgende på vores stand
trækker vi hver dag lod om et
Supergavekort på 1.000 kr.

KJV byder dig velkommen!
Vidste du, at KJV også tilbyder et omfattende
produktprogram i Svejsning? Og at vi tilbyder lokal
svejsesupport samt hurtig levering fra stort lager?
Eller at du har mulighed for at købe svejseprodukterne i vores webshop?

21.995,-

EVO
FIMER TM305
TIG maskine med
Trefaset vandkølet
Konfigureret med
højfrekvenstænding. Kan også benytls.
5KHz ”Bi-Level”-Pu
ng (elektrode) op
tes til MMA-svejsni
for lagring af
til 5,00 mm. Mulighed
med 4m TIGprogrammer. Leveres
brænder og stelkabel.

109,Spar 16,-

dstyr

Maskiner KOMPLET - KLAR TIL BRUG
- tilsats sliddele
5.79 5,- værnemid
ler - skæ
Spar 3.195,ring

Spar 3.0000,-

FRIT VALG

Kom og hør mere på stand D3010
- vi glæder os til at se dig!

Svejseu

TIL BRUG
KOMPLET - KLAR

MMA
FIMER ARTUR
300 A
40% intermittens:
255 A
60% intermittens:
220 A
100% intermittens:
Vægt: 28 Kg
0
Mål (BxLxH): 270x600x45
KJV nr 11K951340

10
MMA maskine med
Professionel en-faset
g. Leveres
med skrabetændin
Vægt:
års garanti. TIG
dtag og stelkabel.
med 3m elektrodehån
160 x 440 x 280.
7,5 kg. Mål (BxLxH):
200A
60% intemittens:
170A
100% intemittens:
KJV nr 11K952005

tem
Pick & Clean bejdsesys

i en ”tape”, der
Bejdsen er indeholdt
15 min.
svejsningen i cirka
placeres oven på
en
svejsningen med
Herefter aftørres
Beskyttelsesdragt
neutraliseringsserviet. påkrævet.
yr ikke
og friskluftsudst
Pick plus wipe bejdsetape
4 cm x 25 m
5
KJV nr 11K1030042
sserviet Clean wipe neutralisering cm
30
- 15 x
125 stk pr. rulle
5
KJV nr 11K1030052

1.549,Spar 401,-

TIG elektrode WL-20

til svejsning i rustfrit
Wolfram-elektrode
stål og aluminium.
stål, almindeligt
blå
WL-20 - 1,6 mm
KJV nr 11K922105
blå
WL-20 - 2,4 mm
KJV nr 11K922106

5,50

Spar 12,-

11,-

HD svejsehjelm
ESAB Aristo Tech

MA-TIG svejsntil MIG-MAG-M
Automatisk svejsehjelm
anvendes til f.eks.
den ligeledes kan
n
ing. DIN 5-13, så
Med slibefunktione
plasmaskæring.
en.
gassvejsning og
uden svejsekassett
som slibehjelm
kan den anvendes
0450
Sort - KJV nr 118070000

Spar 28,-

TYR
alt i SVEJSEUDS
Stærke tilbud på

til industrien
Spåntagn

ing

Transmis

sion

Værktøj
Teknik
Maskine

r

Automat

ion

Afhent Svejsetilbud
og nyt Svejsekatalog
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TO STJERNET VERDENSNYHED
FRA VALK WELDING PÅ HI
Seam tracking er et bærende
tema for Valk Welding, når de
præsenterer deres nyheder på
stand D 3210.

Valk Welding er tildelt to stjerner og
har fået prædikatet verdensnyhed
for sine Industri 4,0 løsninger til
robotsvejsning.

På hi-messen vil Valk Welding blandt
andet demonstrere sine 4,0 løsninger,
som de til stadighed videreudvikler.
Der kan som bekendt ske afvigelser
i forhold til den programmerede
svejsesøm af mange grunde. Her
kommer Valk Weldings fugefølgning
(seam tracking) ind i billedet som et
system, der kan sikre, at der ikke sker
afvigelser i forhold til svejseprogrammeringen, og som dermed er med
til at sikre, at man opnår en optimal
svejsning uden fejl og deformationer.
For at skabe den bedst mulige svejsekvalitet er fugefølgningssystemet tilpasset de hyppigt anvendte programmer.
På hi bliver Valk Weldings seneste teknologi med fugefølgning demonstreret
på en Panasonic svejserobot, der er
monteret på en E-ramme.
E-rammen er blandt andet udstyret
med et dropcenter, hvor produkter fra
virksomhedens kunder bliver svejst
på svejserobotten. Fugefølgning med
“touch sensing” bliver demonstreret
i en af opstillingerne, mens realtime
fugefølgning med virksomhedens ArcEye lasersensor vil kunne opleves på
den anden.

AIR LIQUIDE DANMARK A/S
KLAR MED TO-STJERNET NYHED
Der er også hi-marks stjerner til Air Liquide. De har fået to-stjerner for deres
nyudviklede EXELTOP™, der er blandt
de mange produkter, man kan se på
virksomhedens stand D3134.
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EXELTOP™ er næste generations indbyggede reduktionsventil til industrigasflowet.
Reduktionsventilen er indbygget i Air

Liquides ARCAL™ beskyttelsesgasser,
og den er med til at sikre, at man opnår et stabilt flow af beskyttelsesgas,
oplyser virksomheden.

Fokus på

OPTITOME 2
er en skæremaskine
konstrueret til brug
med den nye
NERTAJET HPi
plasma installation
for at opnå en
meget høj skære
kvalitet.
De nyudviklede guide systemer og
el-systemer giver præcise og
hurtige bevægelser, der er
nødvendige for HP skæring.
Konstruktionen er meget robust,
og er enkel og hurtig at montere.
Maskinen kan klare en tung
produktion og arbejder med op
til 300 Amp.
HPC DIGITAL PROCES, det
numeriske styresystem er monteret
på flere Air Liquide Skæremaskiner.
Det styrer alle funktioner på
skæremaskinen, fra program til
processen.
Enkelheden og brugervenligheden
gør maskinen unik på markedet
for plasmaskæremaskiner.
Flere tilbehør (rørskæring, affasning,
laser positionering, mulighed for
gasbrænder...) er til rådighed for
at styrke alsidigheden af
skæremaskinen.
Vil du vide mere kan du kontakte
os på: www.alw.dk.

Høj Præcision
og Høj Produktivitet,
HP-plasmaskæring.
SAF OERLIKON A/S,
Strandvejen 100 - 2900 HELLERUP - Tlf: 4674 0800

Svejsning
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MIGATRONIC
A/S VISER ET
BREDT UDVALG AF
SVEJSEPRODUKTER
PÅ SIN STAND
D3230
Der bliver budt på flere nyheder. En af
dem er et nyt panel med dobbeltpuls,
der er beregnet til bilreparation. Det
nye betjeningspanel er til Automig2
273i maskinen og beregnet til såvel
MIG-lodning i tyndplader som til
MIG/MAG svejsning.
Med dobbeltpuls fremtidssikres værkstederne i forhold til udviklingen af

de nye, stærke ståltyper, som vinder
indpas i autobranchen, fremhæver
marketingkoordinator Christina
Nielsen. Man vil kunne bearbejde
det tynde højstyrkestål præcist efter
de anvisninger for reparation, som
bilproducenterne giver. Og så vil man
som autoværksted fortsat være med
i puljen af professionelle karosseriværksteder, når forsikringsselskaberne

kigger efter partnere til placering af
deres opgaver.

Glimmer, ”goodies” og andet fra den
skuffe skal man ikke vente hos os.
For vi ønsker at signalere, at vi er
en kompetent og seriøs sværvægter,
som alene på svejseområdet leverer
omkring 4.000 ton tilsatsmaterialer
om året på det danske marked. Vi
har 100 procent styr på certifikater
og sporbarhed. Og den seriøsitet,
vi lægger for dagen i det daglige
samarbejde med vores kunder, skal
også skinne igennem på hi-messen, så

de besøgende får et retvisende billede
af os og vores kompetencer", fastslår
Henrik Jørgensen.

LEMVIGH-MÜLLER
A/S PÅ HI 15
De besøgende på industrimessen i
Herning vil kunne møde specialister
fra Lemvigh-Müller på stand D3320,
hvor der præsenteres svejseudstyr, og
på stand H6172, hvor det er løsninger
til industrien generelt, der er fokus på.
På svejsesiden stiller vi med et hold
af svejse specialister, som er klar til
at dele ud af deres viden om svejseprocesser og optimering af produktiviteten, fortæller salgschef i LemvighMüller Henrik Jørensen.
”Ud over at få vendt aktuelle problemstillinger med vores egne svejsespecialister vil vi på standen også have
specialister fra vores strategiske
samarbejdspartner Voestalpine Böhler
Welding, som er den største producent af svejsetilsats i Europa.
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Han erkender dog, at der er taget en
ganske lille smule frem fra den nævnte
skuffe, idet besøgende på virksomhedens svejsestand i hal D vil have
mulighed for at vinde en iPad Air.

OFFSHORE
ENERGY 15
FINDER STED
I HOLLAND
Med mere end 13.500 fagfolk fra offshore industrien og mere end 650 udstillere, er der lagt op
til endnu en stor begivenhed, når der i dagene fra
13. til 14. oktober bliver holdt offshore udstilling
og konference.
Et af de nye og meget aktuelle temaer på den
kommende Offshore Energy messe vil være styring
af tekniske data. Der bliver holdt en række sessions, hvor man blandt andet vil diskutere hvilke
uheldige konsekvenser, der kan være ved dårlig
data kvalitet, og hvordan man med forbedringer
kan opnå sparede omkostninger og et langt bedre
grundlag for at træffe beslutninger i offshore olie
og gasindustrien.

Undervisere

Kurser i ikke-destruktiv prøvning - NDT
FORCE Technology søger 2 nye medarbejdere med lyst og evner til
at undervise i vores NDT-undervisningsafdeling i Brøndby, hvor vi
uddanner personale inden for alle NDT-metoder. Vi søger undervisere til vores kurser inden for ultralyd og overflademetoderne
magnetpulverprøvning, penetrantprøvning og visuel prøvning.
Arbejdsopgaver
Din primære arbejdsopgave vil være undervisning på vores kurser i
en eller flere af ovennævnte NDT-metoder. Undervisningen omfatter
både teori og praktik, ca. halvt af hver.
For begge stillinger gælder, at andre opgaver vil være:
• undervisning eller assistance på vores øvrige kurser
• opdatering af kursusmateriale
• udvikling af nye kurser og fremstilling af skriftligt materiale
• NDT-konsulentarbejde for vore øvrige afdelinger samt industrien.
Kvalifikationer
Vi ser gerne, at du har:
• en baggrund som inspektør, tekniker/håndværker eller ingeniør
• kendskab til og praktisk erfaring med NDT og/eller svejsning
• certifikat i en eller flere af NDT-metoderne.
Vi er indstillet på at opdatere din teoretiske og praktiske NDT-viden, hvis
der er behov herfor, samt tilbyde kurser i forskellige undervisningsteknikker.
Undervisningen foregår primært på dansk, så det forudsættes, at du har lyst
og evner til at kunne undervise på dansk, men eventuelt også på engelsk/tysk.
Vi tilbyder
• en hverdag som du selv har megen stor mulighed for at præge
• god løn, efter kvalifikationer.
Du vil indgå i et engageret og velfungerende team på p.t. 10 personer,
der arbejder tæt sammen med de andre afdelinger i FORCE Technology.
Yderligere oplysninger
Har ovennævnte vakt din interesse, kan du få yderligere oplysninger
ved henvendelse til Afdelingschef Helle H. Rasmussen på telefon
43 26 70 92 eller Driftsleder Kenneth Holst på telefon 43 26 74 72.
Tiltrædelse
Snarest, men vi venter gerne på den rette kandidat.
Ansøgning og frist
Ansøgning, inklusiv CV og certifikater/diplom sendes senest
30.09.2015 på mail HHR@force.dk eller pr. brev til:
FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Att.: Helle H. Rasmussen

FORCE Technology er en international teknologisk

Læs mere på

rådgivnings- og servicevirksomhed. Vi rådgiver og ser-

forcetechnology.com

vicerer bl.a. energi- og miljøsektoren, olie- og gasindustrien, medicinal- og fødevareindustrien, den maritime
industri og den offentlige sektor. Vi har afdelinger i
Danmark, Sverige, Norge, Rusland og USA.

Svejsning

Det sker 2015:
September
14. – 17. september
DSV Expo 2015 i Nürnberg
22. – 24. september
hi-messe i Herning
November
4. november
Virksomhedsbesøg hos FORCE Technology
I Brøndby
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NDT – og lejlighed til at høre mere om
de mange aktiviteter, et medlemskab
af DSL åbner for.
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Svejsning

Besøg hos L-tek A/S
16 medlemmer af foreningen havde
sagt ja tak til invitationen den 18. juni
2015 hos virksomheden L-tek A/S i
Nørager ved Allingåbro beliggende
mellem Grenaa og Randers.
Vi blev modtaget af produktionschef

Ingo Koop Jensen og svejsekoordinator
Per Legarth Jensen.
Efter en orientering om virksomheden
var der rundvisning i produktionen.
L-tek A/S, er en ordre producerende
virksomhed, som leverer underleverandørarbejde til bl.a. vindmølle-, bygge-,
automatiserings- og fødevareindustrien.
I den forbindelse er L-tek A/S udover et
ISO 9001 certifikat blevet certificeret i
henhold til EN 1090 og EN/ISO 3834
således at L-tek A/S opfylder de nye
krav til reglerne for CE mærkning af
bærende produkter i byggeri herunder
emner til vindmøller.
Virksomheden har gennem en årrække

været i en meget positiv udvikling med
øget ordretilgang, hvilket har betydet
indkøb af nye og større laserskæremaskiner og bukkemaskiner med større
kapacitet, samt at medarbejderstaben
er øget til i dag 100 mand.
Udover skæring og bukning udfører
L-tek A/S også svejsearbejde i sort stål
over rustfrit til aluminium, bl.a. har L-tek
A/S 3 svejserobotceller til serieproducerede emner.
Firmaet er aktiv samarbejdspartner fra
ide til det færdige produkt.
Vi takker L-tek A/S for et spændende
besøg.
Poul Brown Petersen

JOM – den attende internationale svejsekonference
i rækken blev holdt 26.-29. april 2015
Dette års JOM konference
samlede deltagere fra 19
lande.
Af Osama Al-Erhayem, JOM
Danmark
JOM konferencerne blev indledt for
35 år siden og er blevet holdt hvert
andet år på LO-Skolen i Helsingør.
Det overordnede mål er at formidle
viden inden for svejseteknologi,
som er relevant og stærkt knyttet til
industrielt brug. Det er gennem årene
lykkedes at samle svejseteknologer i
Helsingør fra mange lande. De senere
år har JOM konferencerne også
beskæftiget sig med uddannelse,
kvalificering og certificering af
svejse- personel.

dokumentation af kompetence som
en væsentlig del af en medarbejders
CV til sikring af egnethed til jobfunktionen. Implementering af uddannelsesprogrammer og træning er derfor
rykket op i JOM konferencerne som
en fast del af det tekniske program.
Det følgende viser hovedtemaerne for
dette års JOM konference:
• Udvikling i sammenføjning processer
• Fabrikations teknikker
• Udvikling i sammenføjnings udstyr
deraf automatisering og robotter
• Svejselighed og tilsatsmaterialer

•
•
•
•
•
•
•
•

Cases og anvendelses eksempler
Svejsekvalitet og miljø hensyn
Inspektion og produkt integritet
Monitorering og Kontrol tiltag
Matematiske modeler og simulation
reparation og vedligehold
Uddannelse, træning og certificering
Interpretation af Internationale
standarder for svejseproduktion.

På konferencerne bliver der
formidlet udviklingsresultater og
tendenser inden for materialesamling i centrale industrier. Resultater af industriel anvendelse af
forskning og udvikling bliver præsenteret i det tekniske konferenceprogram. Min vurdering er, at det
er af stor betydning for ingeniører
og teknologer at deltage i disse
konferencer som en del af deres
professionelle efteruddannelse.
De seneste to-tre årtier har
dokumenteret et stigende behov
for formelle kompetencer og
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MØD DE TUNGESTE
SVEJSEDRENGE!
Lemvigh-Müller ruller det helt tunge svejseskyts frem til industri- og teknologimessen hi 2015. På vores stand kan du møde
nogle af landets dygtigste svejsespecialister og specialister
fra vores strategiske samarbejdspartner voestalpine Böhler
Welding, Europas største producent af tilsatsmaterialer. De
står klar til at rådgive dig om, hvordan du kan optimere dine
svejseprocesser – og dermed øge produktionen.

KIG FORBI
STAND D3320 TIL HI 2015

22.-24. SEP.
MESSECENTER HERNING

