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LEDER
Fremstilling af
vindmølletårne
– set med
”metal-øjne”.
Når en virksomhed som Siemens
Wind Power –
finanskrise eller
ej, fra 2004 til
Bjørn Pedersen,
2011 globalt set
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Global E R WP
syvdobler antallet
SCM QNDT.
af leverede MW
og endvidere tolvdobler salget, så er
det klart for de fleste, at der et eller
andet sted i processen også har været
udvidet på produktion kapaciteten.
Siemens Wind Power har valgt at
source langt størstedelen af komponenter både hos leverandører i DK og
globalt. Med høje kvalitetskrav og før
nævnte udvikling i mente, stiller det
store krav til faste og solide processer
i forhold til leverandørstyring.
Et af de steder, hvor det har været
nødvendigt at udvide er på tårnområdet. Selvom tårnets umiddelbare funktion er at agere afstandsstykke mellem
fundamentet og nacellen - og på den
måde forhindre vingerne i at ramme
jorden - er konstruktionen langtfra så
simpel. Konsekvenserne ved at tage
for let på opgaven kan være fatale og
i værste fald koste menneskeliv.

Når en tårnleverandør modtager den
første ordre fra Siemens Wind Power,
er flere måneders forberedende arbejde gået forud. Opgaven har været
fordelt på flere forskellige afdelinger
hos både leverandøren og Siemens
Wind Power.
End-to-end processen indeholder flere
forskellige trin, som vi i store træk kan
dele op i følgende:
• Leverandør-screening
• Evaluering af valgte leverandørs
”muligheder” og ”svagheder”
• Kvalificering af den valgte leverandør
• Produktion
Afhængig af den valgte leverandørs
”modenhed” kan processens tidshorisont variere med flere måneder.
Screening
I denne del er det primært styregruppen for det enkelte indkøbsområde,
der indsamler data. Dette sker via
besøg ved leverandørerne, men også
via info fra udsendte spørgeskemaer.
Styregruppen, som i øvrigt er ansvarlig for alle aktiviteter inden for indkøbsområdet, består af den relevante
indkøbsansvarlige for området, en
repræsentant fra ingeniørafdelingen
og en kvalitets-ingeniør (SQE), der
også er leverandørens kvalitetskontakt i Siemens Wind Power, efter at
leverandøren er overgået til produktionen.

Evaluering af
leverandør-feedback
Når den nødvendige information
er indsamlet fra de enkelte leverandører, bliver materialet vurderet, og
styregruppen vælger herefter hvilke(n)
leverandører, Siemens Wind Power
ønsker at arbejde videre med.
Kvalificering
I forbindelse med kvalificeringen af en
leverandør, sikrer man, at der er en
fælles forståelse af tegninger og tekniske krav mellem de enkelte afdelinger
hos leverandøren og Siemens Wind
Power. Det sikres endvidere, at diverse
udarbejdede planer og procedurer er
i overensstemmelse med kravene, og
at de er implementeret inden First Article Inspection (FAI) samt efterfølgende, når produktionen påbegyndes.
De tekniske krav er klart defineret i
generelle og specifikke indkøbsspecifikationer. De indeholder bl.a. krav til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dokumentation
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Svejsning
Når alle processerne er på plads, får
leverandøren status som ”conditional
released”, og en FAI-ordre kan oprettes.
Efter FAI’en er afsluttet med tilfredsstillende resultat, og der ikke længere er
åbenstående punkter, bliver leverandøren ”Final Released” og dermed
frigivet til produktion, hvorefter ordren
kan udstedes.
Produktion
SQE’en har det overordnede kvalitetsmæssige ansvar. Vedkommende
har ansvar for alle processer med
undtagelse af NDT, som ligger under
den NDT level 3 inspektør, der har
ansvaret for det enkelte område (Forging, Welded Components, Casting
og Towers).
Sort/hvid inspektør
Processen omkring opfølgning hos
tårnleverandører er løbende blevet
udviklet. Men i hele perioden har
der altid været minimum én sort/hvid
inspektør hos den enkelte leverandør.
Med ”sort/hvid” menes det, at inspektøren helt eller delvist overvåger alle
processer både før og efter overfladebehandlingen.

producerer mere eller mindre uafbrudt
gennem året - lad mig kalde dem
serie-leverandører – bliver der valgt
forskellige opsætninger inden for NDT
området.
Hvis en leverandør leverer til ét
projekt, og leverandøren vel at mærke
ikke har fungeret som serie-leverandør, vil der under hele produktions-

forløbet være minimum én level 2
inspektør til stede.
Hos serie-leverandører er der et lidt anderledes set up. Her vil der typisk være
en inspektør fast hos leverandøren i
1-3 måneder efter afsluttet FAI. Efterfølgende vil besøgsfrekvensen være 4-6
gange årligt. Hvert besøg vil have en
varighed på omkring 14 dage.

Nyt stærkt makkerskab
AH International A/S, Valk Welding BV og Panasonic

har indgået en strategisk alliance om markedsføring
af Panasonic robotløsninger og svejseartikler fra

Succesfuld
svejsning
i rustfrit
Valk Welding i Danmark
og Sverige.
Tak til de mange,
stål med Valk Welding
der kiggede forbi
stand D 3248 på

Opgaven som sort/hvid inspektør er
en nøglerolle, da der er mange forskellige funktioner forbundet hermed.
• F ungerer som bindeled mellem
leverandør og SQE.
•A
 ssisterer leverandøren i oprettelse
af afvigelses rapporter.
•K
 orrigerer leverandøren, hvis denne
af forskellige årsager ikke kan producere inden for:
oS
 iemens Wind Power
specifikationen.
oM
 anufacturing Process Plan.
o Arbejdsinstruktioner.
o Kontrolinstruktioner.
o Svejseprocedurer.
o Lagring.
• Er ansvarlig for procesoptimerings
forslag.
• Er kontakt til Siemens Wind Power
NDT level 3 og 2.
Derudover udføres også opgaver for
de 2 øvrige ben i styregruppen.
NDT level 2 og 3 inspektører
Alt afhængigt af om den enkelte
leverandør er projektleverandør eller

Svejsning i rustfrit stål bliver kun en
succes, hvis du har den rigtige
knowhow af processen. Valk
Welding har denne viden i
eget hus, og en lang række
virksomheder har nydt godt af
denne viden.
Valk Welding leverer en udvidet
program af svejsetråd- og udstyr
samt automatiserede robotter til
svejsning i rustfrit stål.
Valk Welding har også altid en god íde til at
automatisere små serier. Giv dem et kald!

Valk Welding DK A/S

Tel. +45 6442 1201
Fax +45 6442 1202
info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

A.H. International A/S
Tel. +45 7550 1100
Fax +45 7550 2021
ahi@ahi.dk
www.ahi.dk
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Svejsning
Alle observationer og heraf følgende
konklusioner bliver rapporteret, og
eventuelle korrigerende handlinger
sættes i værk.
Level 3 inspektøren er ansvarlig for
alle aktiviteter inden for området og
er primært ind over i forbindelse med
kvalificeringen af leverandøren eller
efterfølgende i forbindelse med frigivelse af nye inspektører.
Green Tagger
Udover sort/hvid-inspektøren og NDT
inspektøren, er der også en Green
Tagger hos leverandøren. Opgaven
her består bl.a. i at sikre, at alle aktiviteterne efter overfladebehandlingen,
så som opmonteringen af ”internals”
mv., er udført i henhold til de frigivede
arbejdsinstruktioner. Herudover sikrer
vedkommende sig også, at afvigelser,
der er opstået inden for de øvrige
områder, er lukkede.

Kort sagt, så samler Green Tagger alle
relevante informationer og sikrer på
den måde, at alle åbenstående issues
er lukkede, inden tårnet bliver frigivet
til afskibning.
Personale krav
Kravene i indkøbsspecifikationer,
kontrol instruktioner mv. er bestemt og
specificeret af ingeniører eller specialister inden for de enkelte områder.
Dette afføder naturligvis også behovet
for at kvalificere egne inspektører til
opgaven. Hvis ikke snorene mellem det
specificerede niveau og niveauet hos
den enkelte inspektør når sammen, er
Siemens Wind Power efterladt med en
falsk tryghed. For at forhindre dette i at
ske, er der iværksat træningsaktiviteter,
som dækker de nødvendige faglige
områder med henblik på at sikre, at
kvaliteten på de leverede tårne stemmer overens med det specificerede.

Her udsnit af 3.0 DD møllen, der er den nyeste fra Siemens Wind Power.
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Fremtiden
Som tidligere nævnt er processerne
gennem tiderne raffineret og baseret
på feedback fra alle, der er eller har
været involveret i loopet.
Fremtiden, formodentligt allerede
inden denne leder er i trykken, byder
ligeledes på ændringer og tilføjelser.
Dette stiller krav om, at hver enkel
medarbejder konstant skal være indstillet på at leve et liv i forandring og
være i stand til at finde motivationen
ad den vej. En egenskab, der i disse
tider - også under for Siemens Wind
Powers mure - er ualmindelig god at
kunne bestride.
Af Bjørn Pedersen,
Siemens Wind Power A/S

Bliv DS-certificeret robotintegrator
Nye sikkerhedskrav til robotceller
Deltag i kursus og bliv certificeret
Du ved allerede, hvordan svejsningerne på dine konstruktioner skal
udføres. Du ved også, hvordan dine
produkter skal samles, eller hvordan
kasserne skal stables på pallen.
Kender du også reglerne for, hvordan robotten skal opstilles, så den er
sikker under drift, kan omstilles og
serviceres?
Deltag i kursus om robotter og robotceller og bliv DS-certificeret robotintegrator. Kurset bygger på standarden
for robotceller DS/EN ISO 10218-2,
der blev udgivet den 23. august 2011.

Kurset afholdes den 2.-3. november
2011 i trekantsområdet. Tilmeld dig
på www.ds.dk/kurser eller
www.maskinsikkerhed.dk
Som DS-certificeret robotintegrator
får du en række værktøjer, så du bliver i stand til at udforme robotceller,
hvor alle krav bliver tilgodeset.
Kurset afholdes i samarbejde mellem
Dansk Standard og Maskinsikkerhed
ApS. Vi arrangerer også kurset i jeres
virksomhed.

Kollegievej 6
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 96 61 01
Fax 39 96 61 02
www.ds.dk

Svejsning

Havet driver udviklingen mod større møller. Her ses den
britiske havmøllepark Ormonde, der kom i drift i år. Parken
kan med sine 30 møller producere næsten det samme,
som den ni år ældre Horns Rev 1 kan med 80 møller.
Foto: Ben Barden/Vattenfall

Vindkraft blæser på krisen
Vindmøller er en stor spiller blandt de vedvarende energi-former, og væksten fortsætter. Nu sætter
teknologien grænsen for, hvor godt det kan komme til at gå.

Af Karsten Prinds, kommunikationskonsulent, Lindoe Offshore Renewables Center (LORC).
Før talte man om et dansk eventyr.
Nu er vindmøller en stor forretning for
virksomheder verden over. Vindmøllebranchen har haft globale vækstrater på 23 og 24 procent de sidste to
år [1]. Status er, at hele verden i det
seneste halvår har installeret vindmøller svarende til fire atomkraftværker af
Fukushimas størrelse.
Og vind er blandt de største af de
grønne industrier – for eksempel fem
gange større end solceller, hvis man
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måler på den installerede effekt i
verden [2].
Den største vækst inden for vind skal
ikke længere findes i Europa, men i
Asien og USA. For eksempel installerer Kina lige nu, hvad der svarer til
alle Danmarks opstillede vindmøller –
fire gange om året.
Landet installerede møller med samlet
effekt på 8 gigawatt (GW) i første
halvår af 2011 [3]. Danmarks totale
effekt fra vindmøller udgør 3,8 GW [4].
Effekten er den mest brugte sammenligningsform. Det er en mærke-effekt:
Lidt lige som hestekræfterne i en

bilmotor, der i praksis varierer med
omdrejningstallet. Mærke-effekten
udtrykker en vindmølles produktion
under optimale forhold for vindhastighed og omdrejninger.
Danmark går tilbage
De kommende år tyder alt på, at
væksten fortsætter. Også i Europa,
hvor de flestes øjne fokuserer på
Storbritannien. Her har staten annonceret, at de i 2020 vil have installeret
vindmøller med en samlet effekt på 32
GW – alene offshore. Dermed regner
briterne med at dække en fjerdedel
af nationens elforbrug udelukkende
fra offshore vindmøller. Det største af

Svejsning
felterne, Dogger Banke, kan komme
til at dække et areal på størrelse med
Sjælland og Lolland-Falster tilsammen.
Indtil nu er Storbritannien dog faktisk
et beskedent marked.
Danmark er som vindmøllemarked
på retur – ifølge World Wind Energy
Association (WWEA) så er Danmark
sammen med Frankrig de eneste
lande, hvis installationer af vindmøller
i øjeblikket falder i forhold til sidste år.
De største møller
Ud over vindparkernes størrelse – målt
i effekt – så er mange også optaget
af selve møllens størrelse. Her er det
vigtigt at skelne mellem landmøller
og havmøller. På land er der mange
logistiske begrænsninger, som gør, at
loftet for møllestørrelser synes nået.
Grænserne bestemmes for eksempel af helt praktiske forhold, som at
elementerne skal transporteres på landevej. Her bestemmer broerne, hvor
store tårn-elementerne og møllens top
(nacellen) kan være. Også vægten af
transporterne er der snævre grænser
for. Desuden begrænser for eksempel
lokalplaner størrelsen på den opstillede landmølle.
Derfor synes den maksimale effekt for
en landmølle i øjeblikket at ligge omkring 3 MW effekt. Møller over denne
størrelse er typisk så store og tunge, at
det kun giver mening at betragte dem
som offshore møller, hvor de produceres på en havne-lokalitet og sejles til
vindparken – på vandet er grænserne
for vægt og højde helt anderledes. Et
godt eksempel på dette så man, da
Siemens Wind Power denne sommer
skulle transportere deres nye 6 MW
offshore-prototype fra produktionen i
Brande til et testcenter i Høvsøre ved
Vestkysten. Transporten var derfor
nødt til at foregå på land. Trækket
med nacelle og blokvogn vejede 370
ton. Det krævede to lastbiler til at
trække og skubbe, og det tog 16 timer
at tilbagelægge de 99 kilometer.
Offshore kræver større møller
På havet kræver økonomien, at møllerne gøres større og større. Fordi
fundamenterne som tommelfingerregel
udgør en tredjedel af en havmølles
pris, kan det betale sig at installere
meget store møller – fundamentets
omkostninger vokser nemlig ikke pro-

portionalt med møllestørrelsen, viser
hollandsk forskning [5].
Lige nu sætter teknologien fremfor
økonomien grænsen for møllernes
størrelser. De største er for eksempel
Siemens’ 6 MW prototype, og Vestas
har varslet en 7 MW mølle, der kommer som prototype næste år.
Mange teknologier skal udvikles for at
offshore-møllerne kan komme højere
op i størrelse. Her skal Lindoe Offshore Renewables Center bidrage.
Maling afgør størrelsen
En lille detalje som coating kan afgøre
møllestørrelsen. For når en mølle skal
øge effekten, så er en af de umiddel-

bare metoder at øge rotordiameteren.
Men her sætter forholdene ude på
vingespidsen en grænse. Spidsen
farer rundt med en hastighed op til
356 kilometer i timen på de største
offshore-møller. Ved denne hastighed
får almindelig regn næsten samme
effekt som en sandblæsning. Samtidig
bøjer vingen så meget, at coatingen
skal være ekstremt elastisk. Derfor
forskes der meget i coating til vindmøllevingerne. Jo mere holdbar den
bliver, jo mere kan der umiddelbart
skrues op for omdrejningshastighed,
dermed rotordiameter og dermed for
møllens effekt.
På Lindoe Offshore Renewables
Center udvikles der faciliteter, der

Perfect welding
by NST
Nittetsu sømløs
rørtråd
Keramisk
backing
INOX høylegert
tilsettprogram

Repræsentant
i DanmarkAS
Norsk Sveiseteknikk

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

baekagentur@get2net.dk
E-mail: nst@nst.no
Norsk
Sveiseteknikk
AS,
Tel
+47 32 i78Danmark
85 99
Se www.nst.no for repræsentanter
Mer informasjon på www.nst.no
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Svejsning
kan teste disse forhold realistisk og
dermed hjælpe netop udviklingen af
coating på vingerne.
Samspil mellem komponenter
Coating er selvfølgelig kun ét eksempel blandt mange. Slid på lejer, forurening af olier – der er mange andre
områder, hvor teknologien i øjeblikket
sætter grænser. LORC starter Lindoe
Welding Center sammen med Force
Technology og Odense Maritime Technology for blandt andet at forbedre
produktionsmetoder og teste nye
svejseteknologier.
Inde i møllen skal komponenterne
naturligvis også udvikles. Især samspillet mellem hovedkomponenterne
(hovedaksel, gearkasse, generator
og transformator) er et fokusområde.
LORC arbejder derfor på at bygge
verdens mest avancerede testfacilitet
til naceller, så hele nacellen kan testes
i et kontrolleret miljø og samtidig
udsættes for realistiske påvirkninger.
Der vil der være fuld overvågning af
de enkelte komponenters respons på
de faktiske driftsforhold.

Verdens 10 største vindmøllenationer

At teste nacellen i et laboratorium som
supplement til de eksisterende testanlæg i felten vil være et stort skridt
frem mod at skabe mere pålidelige
vindmøller, sænke omkostningerne og
dermed fastholde væksten.

Position

Land

Total effekt, juni 2011 (MW)

1

Kina

52.800

2

USA

42.432

3

Tyskland

27.981

4

Spanien

21.150

5

Indien

14.550

6

Italien

6.200

7

Frankrig

6.060

8

Storbritannien

5.707

9

Canada

4.611

Referencer:
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Portugal

3.960

1.
2.

Top 5 vækstområder

3.

Position

Land

Installeret i 1. halvår 2011 (MW)

1

Kina

8.000

4.

2

USA

2.252

3

Indien

1.480

5.

4

Tyskland

766

5

Canada

603

Kilde: WWEA Half-year report 2011
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Svejsning

Fremtiden formes
af samarbejdet

Indlæg af
projektchef
Kim Nedergaard Jakobsen, Vindmølleindustrien
Det er såmænd hverken for at give dig
grå hår i hovedet eller for at få dig til
at nedlægge din stilling, at jeg skriver
dette: Men om blot et par år findes din
virksomhed ikke! I alle tilfælde ikke i en
stand, der ligner den du kender i dag.

forsøgene i baghaven og i garagen
skiftet ud med en strømlinet produktion
og virksomheder på stribe er vokset
op og trådt ind i vindindustrien. De
har været med til at gøre den til det,
den er i dag. En fuldvoksen industri,
hvor mere end 25.000 har deres
daglige gang i Danmark og som hver
dag bidrager til, at industrien sidste år
eksporterede for mere end 46 mia. eller hvad der svarer til 8.5 pct. af den
samlede danske eksport.

OK, det er måske sat lidt på spidsen.
Men hvis din virksomhed skal følge
trenden og følge den udvikling, som
en meget stor del af leverandørerne
i vindmølleindustrien beretter om, så
står I overfor dramatiske forandringer.
Den gode nyhed er, at langt de fleste
danske virksomheder inden for vindindustrien står godt rustet til at imødekomme de nye udfordringer.

Verden er en anden i dag
Jeg tror og håber på, at når man
om fem år kigger tilbage på vores
branche, så vil vindmøllen stå som
symbolet på en industri, der ikke lod
sig knægte. Som viste den samme
stædige sejhed, som de jyske smede
også viste sidst i halvfjerdserne. For
vi har udfordringer nok. Og der er
rigelig muligheder til at vise, hvad vi
er gjort af.

For mange har vindmølleindustrien
været symbolet på et erhvervseventyr.
Hvor fremsynede jyske smede har taget udfordringen op og gjort det alle
fortalte dem ikke kunne lade sig gøre.
De kunne hive energi ud af vinden.
Det var sidst i 70’erne. Siden da er

Da det i 2007 første gang blev kendt,
at Danmark skulle være vært ved
klimatopmødet kan jeg huske, at der
fandtes mellem 20 og 25 kinesiske
producenter af vindmøller. Ingen af
dem lå i top ti over de største producenter i verden.
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I dag findes der mere end 70 producenter, og Kinesiske virksomheder
sidder på fire af pladserne i top ti. I
en lille bibemærkning kan nævnes, at
hver anden mølle sidste år blev sat op
i Kina.
Det nævner jeg ikke for at fortælle,
at I alle bør flytte til Kina. Men jeg
nævner det fordi, det viser noget om
den enorme udvikling, der har været i
vindmølleindustrien de senere år.
Oveni den udvikling – lad os kalde
den globaliseringen – har vindindustrien ligesom så mange andre brancher
været hårdt mærket af den finansielle
krise, hvilket mere eller mindre har sat
hele markedet i den vestlige verden
i stå.
Der er såmænd udfordringer nok.
Og det er nogle af de udfordringer,
I skal imødekomme ude i virksomhederne.
Intet er så skidt, at det ikke
også er godt for noget
Den gode nyhed er som sagt, at langt
de fleste danske virksomheder står
godt rustet til at imødekomme den globale konkurrence. De har brugt den
finansielle krise til at justere strategien,

Svejsning

trimme virksomheden og til at skrue
op for forskningen og udviklingen. Det
viser en ny undersøgelse, som Vindmølleindustrien har foretaget sammen
med Deloitte blandt leverandørerne i
vindmølleindustrien.
Her er konklusionerne forholdsvist entydige: Leverandørerne i vindmølleindustrien svarer, at de generelt er mere
positive omkring deres konkurrenceevne end det generelle erhvervsliv.
Leverandørerne i vindmølleindustrien
har skruet forholdsvist højere op for
deres forsknings- og udviklingsaktiviteter sammenlignet med det generelle
erhvervsliv.
Jeg tror ikke, der er nogen i min
branche, der forandrer blot for at forandre. Jeg tror på, at virksomhederne
forandrer sig, fordi det er nødvendigt.
Nødvendigt for at imødekomme
en stadig stigende konkurrence i et
globaliseret marked. Nødvendigt
for at imødekomme de udfordringer,
som en evt. ny finansiel krise vil stille
industrien overfor.
Vi vil konkurrere
Vores fortrin består ikke længere blot
i, at vi var først med at udvikle den
moderne mølle. Vores fortrin består
hovedsagligt i, at vi formår at sætte

nye strategiske mål, hvor vi hæver barren for, hvad der teknisk kan lade sig
gøre. Og vi formår at eksekvere strategien. Derfor tror jeg ikke det tilfældigt,
at de danske virksomheder har skruet
op for forsknings- og udviklingsaktiviteterne. Vi skal være først med at
udvikle nye gennemprøvede løsninger.
De der kommer til at stå bedst i fremtidens marked er dem, der forstår at
demonstrere de nyeste løsninger. Det
er virksomhederne udmærket opmærksom på, hvilket forskningsaktiviteterne
er et udtryk for.
Vi kan som branche sammen bidrage
til at sætte de nye strategiske mål,
hvilket vi blandt andet har gjort ved at
være de første i verden, der har formuleret en strategi, hvor vi angiver en
reduktion i prisen på energi fra havvindmøller på 50 pct. i 2020. Det skal
være billigere at producere energi
på havet. Eller sagt med andre ord,
havvind skal være konkurrencedygtigt
med fossile brændsler. Vi skal have
reduceret Cost of Energy, som det så
populært hedder. Der er mange knapper at skrue på. Ikke bare på selve
møllen, men også på fundamenterne,
planlægning og placering af parkerne, drift og vedligehold, etc.
Det, der er kendetegnet ved strategien

om at reducere omkostningerne ved
at producere energi på havet er, at
strategien kun lader sig indfri, hvis vi
arbejder sammen i hele sektoren.
Det bringer mig til en anden af
konklusionerne i den undersøgelse, vi
har foretaget sammen med Deloitte,
der viser, at 6 ud af 10 virksomheder
er midt i overvejelser om opkøb eller
fusion. Det handler dels om at sikre
sig noget kapital for som virksomhed
at blive mere robust. Men det handler
også om, at virksomhederne i højere
grad vil og skal søge samarbejdet
for at udvikle de tekniske løsninger i fællesskab, herunder tænker
jeg blandt andet på uddannelse i
bredeste forstand, procesoptimering,
automatisering, kvalitetssikring, test
og systemleverancer, og meget gerne
i samarbejde med universiteter og
lignende kapaciteter.
Fremtiden i vindindustrien vil blive
formet af de, der formår at arbejde
sammen!
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Tårnproduktion på solidt fundament
DS-SM A/S er en virksomhed, hvis høje teknologiske niveau og kvalitetskrav har sikret dem en
ledende position som producent af vindmølletårne til dansk og international vindmølleindustri.
Af Aksel Vinther, DS-SM A/S
Med mere end 50 års erfaring og en
medarbejderstab på godt 600 har
DS-SM et ganske robust fundament
for sine aktiviteter, der både omfatter
energisektoren, offshore og byggesektoren.
Ud over vindmølletårne fremstiller
DS-SM blandt andet tryktanke og
varmevekslere, transportanlæg for
massegods og gittermaster. Dertil
kommer en del montagearbejde og
opgaver med vedligeholdelse inden
for procesindustrien og i kraftværkssektoren.
DS-SM har gennem årene holdt fast
i det meget brede fundament, hvilket
igen betyder, at kun ca. halvdelen af
virksomhedens samlede omsætning
kommer fra fremstilling af tårne.
Når det er sagt, er DS-SM nuværende
kapacitet inden for tårnproduktion på
ca. 1600 tårnsektioner om året, hvilket
igen svarer til 95.000 tons stål. Der er

tale om tårnsektioner, som typisk er op
til 5 meter i diameter og op til 40 meter i længden. Og rent vægtmæssigt
ligger den maksimale sektionsvægt på
de 120 tons.
Effektive produktionslinjer
Den første linje til fremstilling af tårne
til vindmølleindustrien blev etableret i
1998. Det er i løbet af de efterfølgende år blevet til 5 linjer, som håndterer
produktionen af de stadigt større
tårnsektioner.
For at være konkurrencedygtig på et
så presset marked, hvor kunderne er
store globale virksomheder, og hvor
der de seneste 3 år har været en del
overkapacitet, har DS-SM hele tiden
videreudviklet produktionsapparatet,
således at en svejser i dag – under
optimale betingelser – kan nedsmelte
70 kg svejsemetal pr time.
Ud over udfordringen, som ligger i at
holde lønomkostningerne pr produkti-

Fuldautomatiseret anlæg til overfladebehandling af tårnene.
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onsenhed nede, oplever DS-SM som
underleverandør til vindmølleindustrien også stadigt stigende krav til
kvaliteten, både visuelt og mekanisk.
Og disse krav synes ofte at trække i
modsat retning af kravet om en stadigt
hurtigere produktion.
Vi taler om sektioner med tykkelser på
op til 75 mm. Og disse stadigt tungere
sektioner kræver mere og mere af
udstyret.
Alle pladerne, der indgår i tårnsektionerne, bliver skåret hos en underleverandør. Og en af de daglige udfordringer i produktionen er at tilpasse
svejsningen til de varierende vinkler
og næsestørrelser.
Verdens første procesautomatiske coating linje
I 2007, da DS-SM investerede i to nye
linjer til svejsning af tårne, blev der
samtidigt investeret i et nyt fuldautomatiseret anlæg til overfladebehandling
af tårnene. Anlægget sikrer et meget

Svejsning
højt kvalitetsniveau, der lever op til
kravene for overfladebehandling af
de korrosionskategorier, der er nævnt
i DS/EN ISO12944.
Anlægget bliver anvendt til overfladebehandling af såvel landbaserede
som havbaserede vindmølletårne med
meget lang levetid, dvs. på over 15
år.
Overfladebehandlingen bliver udført
i nøje overensstemmelse med den enkelte kundes specifikation. Ved manuel
sprøjtning vil man typisk påføre mere
end 50 % for meget maling, da for
lille lagtykkelse ikke vil kunne accepteres af kunden. Dette spild undgår vi,
ved i stedet at anvende robotpåføring.
En af processerne er metallisering,
hvor der er tale om termisk påføring
af zinkbelægning. Generelt gælder,
at onshore møller kun bliver metalliseret på nederste del af tårnet, mens
offshore møller bliver metalliseret hele
vejen udvendigt og de første meter
indvendigt.
Ud over metallisering håndterer anlægget også sandblæsning. Blæsemidlet er stål/ jerngrit, og det bliver
genanvendt ca. 450 gange. Dertil
kommer processer som maling og
efterfølgende hærdning af det færdige
system.
DS-SM har i forbindelse med opbygning og drift af produktionsanlæg stort
fokus på forhold som kvalitet, miljø,
arbejdsmiljø og energi.
Således er virksomhedens energirådgiver eksempelvis i sine beregninger
for den procesautomatiske coating
linje nået frem til, at energibesparelsen på hele dette anlæg i forhold til
de traditionelt byggede – omsat til
CO2 - svarer til en årlig besparelse på
8.400 tons.

Her et kig ind i en af de store haller med linjer til svejsning af sektioner til vindmølletårne.

Produktionsfaciliteterne på fabrikken i Røde Kro dækker et areal på 520.000 m2, heraf
de 65.000 m2 under tag.

Slibning af
wolframelektroder er
vores spidskompetence
:
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Med den planlagte udbygning af vindkraften i Europa og med de nævnte
store investeringer, der er foretaget,
mener vi hos DS-SM at have et rigtigt
godt udgangspunkt for også at klare
os i fremtiden.

Inelco Grinders A/S
Tlf. 96 50 62 33
info@inelco-grinders.com
www.inelco-grinders.com

MØD OS PÅ HI MESSEN, HAL D - STAND 3250, 6. - 9. SEPTEMBER 2011
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Konkurrencedygtige fundamenter
til havvindmøller på dybt vand

Et udviklings- og forskningskonsortium med deltagere fra læreanstalter og virksomheder skal
i fællesskab nå frem til de kvalitetsmæssigt bedste og økonomisk mest favorable løsninger til
etablering af offshore vindmølleparker på store havdybder.
Af Birthe Lyngsø.
Offshore vindmølleparker bliver i dag
typisk etableret i en afstand af ca. 20
km fra land og på dybder op til ca.
20 meter. I vindmøllebranchen er der
imidlertid enighed om, at der i takt
med stadigt større møller vil opstå behov for at rykke endnu længere ud fra
kysten – og dermed på markant større
havdybder.
Design, konstruktion og installation af
fundamenter til havvindmøller på vanddybder op imod de 70 meter er da
også omdrejningspunktet for et udviklingsprojekt, der med et anseeligt antal
millioner kroner i støtte fra Højteknologifonden blev sat i søen oktober sidste
år, og som ventes afsluttet i 2014.
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Vestas Wind Systems er initiativtager og deltager aktivt i dette store
udviklingsprojekt, hvis overordnede
mål er at nå frem til de bedst egnede
fundamenter til højest mulig kvalitet og
lavest mulig pris.
Foruden Vestas Wind Systems er partnerne i konsortiet: 1 st Mile, LORC,
Bladt Industries, FORCE Technology,
RISØ DTU, Aalborg Universitet, LICengineering, MT Højgaard og DNV.
Ifølge partnerne er perspektivet for
projektet praktisk målrettet. Og som
en ikke uvæsentlig sidegevinst vil det
også være til gavn for de mange
danske virksomheder, der i større eller
mindre omfang er leverandører til
vindmøllebranchen.

”Material research”
Projektet er delt op i forskellige
arbejdspakker, fortæller Michel Honoré fra FORCE Technology. Han
er arbejdspakkeleder for området
”Material research”. I denne arbejdspakke deltager også specialister fra
Vestas Wind Systems, LORC og Bladt
Industries.
Populært sagt er der tale om en
arbejdspakke med tre ben. Der er for
det første svejsedelen. Den er i denne
sammenhæng defineret ud fra et mål
om at nå til omkostningsoptimerede
svejste samlinger. Status i dag er, at
svejsningen sædvanligvis foregår ved
ret så traditionelle, men dog optimerede, svejsemetoder som f.eks. almindelig pulversvejsning, elektrodesvejsning

DNV Seminar

Type and Project Certification - Wind Farms

Participants in March 2011 seminar held in Madrid, Spain

Copenhagen, Denmark Dates: 30-31 January 2012
THE SEMINAR
The seminar will last for two days and is intended for technical staff/engineers and project managers working with design
and certification of wind turbines and support structures for
onshore and offshore wind farms.
The seminar is build around DNV standards and related international standards in particular the IEC 61400 series.

WHY ATTEND:
Running a certification process for a wind turbine or wind
farm will ensure that your product adheres to standards. However, in a market with scarce resources and strong growth it is
important to understand the mechanisms of the certification
process and how to interpret the regulatory requirements to
save time and costs.
The seminar covers topics essential to understand the certification system including documentation requirements, verification process, interfaces between project partners, technical
diciplines and timing.

DNV's wind energy offices:
Americas

Asia

USA (Seattle, Boston, Houston) Korea (Pusan)
Canada (Calgary)
China (Shanghai)
Singapore
Brazil (Rio)
India (Hyderabad)

Europe

UK (London, Aberdeen, Manchester)
Denmark (Copenhagen)
Germany (Essen, Hamburg)
Norway (Oslo)
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eller pulverfyldt rørtrådssvejsning.
Noget af det, vi undersøger er, om
man alternativt kan anvende laser
hybrid svejsning med fiberlaser for at
øge svejsehastigheden i forbindelse
med fremstillingen af fundamenter.
Vi er endnu ikke så langt fremme i
projektet, at vi er begyndt at gennemføre konkrete test af forskellige
svejsemetoder. Men første november
i år skulle vi gerne være klar med
en kortlægning af, hvor vi er nu med
hensyn til ”state- of- art” for teknologien, der i dag er til rådighed. Og vi
vil sammenfatte, hvad der på dette
grundlag er muligt rent konstruktionsmæssigt.
En anden del i denne arbejdspakke
har fokus på automatisering. I forbindelse med selve produktionsprocessen
ser vi på, hvordan vi kan effektivisere
og øge hastigheden. Blandt andet
ser vi her på anvendelsen af FORCE
Technology’s OPAU system.

Udmattelsesdelen indgår som det
tredje ben. Noget af det, vi her undersøger er, om man kan designe hele
stålkonstruktionen efter nogle nye udmattelseskriterer. Vi ser blandt andet
på, om man kan optimere designet
og kortlægge det ud fra nogle bedre
kriterier.
Arbejdspakken design
Design er en anden arbejdspakke,
som FORCE Technology indgår i,
og hvor arbejdspakkelederen er fra
Vestas Wind Systems.
Overordnet set gælder det om at få
designet det bedste fundament til
højest mulige kvalitet og lavest mulige
pris. Et afgørende kriterium er, at det
skal indfri kravet om at være stabilt
på de store havdybder, der her er
tale om, siger Michel Honoré, som
tilføjer, at de på nuværende trin af
udviklingsforløbet kun kan sige, at
alle typer fundamenter i princippet er
i spil.

I forbindelse med at finde frem til det
bedste og mest omkostningseffektive
design ser vi på den totale livscyklus
for hele vindmøllen. Det gælder lige
fra fremstillingen af delene, transporten ud på havet, opstillingen, den
løbende vedligeholdelse af møllen til
og med det tidspunkt ude i fremtiden,
hvor møllerne skal udfases, og hvor
man derfor er forpligtet til at fjerne
alle spor efter dem.
Det er et spændende projekt, hvor
mange forskellige partnere samarbejder. Hver især har de en eller
flere specielle kompetencer. Nogle er
virkeligt gode til at designe vindmøller, nogle ved en masse om, hvordan
man laver et fundament, andre igen
er eksperter i svejsning, NDT, osv. Alle
elementer i den samlede værdikæde
er kort sagt repræsenteret ved dygtige
specialister. Og det er af uvurderlig
betydning i et projekt som dette, fastslår Michel Honoré.

Håndværkere på reb!
Tænk Rope Access ind i dit næste projekt
Med DANCLIMB aut. Rope Access åbnes der op får sikkerhed,
smidighed, tempo og innovative løsninger samt en mulighed for
store besparelser.
Vi er faglærte håndværkere med sans for sikkerhed og faglig dygtighed, vi er et team af professionelle efteruddannede håndværkere, med
lyst til at arbejde målrettet og konstruktivt i alle sammenhænge, vi går
gerne i dialog med Arkitekten, Ingeniøren, Bygherren, Projektledelsen
og Byggeledelsen så alle muligheder og løsninger bliver bearbejdet til
fælles tilfredshed.

DANCLIMB Håndværkere på reb.
Windpower
Byggeri
Teknik

16

Service
Uddannelse

B å d e h a v n s g a d e 4 4 D • 2 4 5 0 K ø b e n h a v n S V.
(+45) 32 62 54 62 • info@danclimb.dk • www.danclimb.dk

OEERLIKON
N takke
er for de
et gode fremmøde på
vo
ores stan
nd i Me
essecentter Hern
ning
Vi vviste nyhe
eder inden
nfor:
•

•

•

CITOARC 1600 HPF, stab
bil elektrode
s
svejser,
forb
beredt for la
ange kabler og
o
generator, med
m Liftarc for
f TIG pisto
ol

•
•

Tilsatsm
materialer
*Gasløss rørtråd
*Højpro
oduktive rørtråde
*Nye tø
ønder
Svejsem
maskiner
*Ny bæ
ærbar MIG/M
MAG
*Nye plasma
p
skærrere
*Ny ind
dustriel MIG
G/MAG
Tilbehø
ør
*Backin
ng
*Penetrant kontro
ol
*Svejse
ehjelme
*Opticlean
AUTOG
GENA
*PORTA
AFIX
AUTOM
MATION

CITOLIGHTT 180, Synerg
gisk MIG/MA
AG‐
ange
svejser på 11,8 Kg, forrberedt for la
kabler og g
generator, med
m udskifteelig
svejsepisto
ol

Nyligt ssolgt skærem
maskine med
d
tilfredsse kunder.
or tilbud!
Ring fo
S OERLIKO
SAF
ON A/S, Stran
ndvejen 100, 2900 Hellerrup, Tlf: 4674
4 0800, www
w.alw.dk

Svejsning

j
ø
På job i h

n
de

Det er en arbejdsplads med
udsigt og meget store sikkerhedskrav, når folkene fra Danclimb skal inspicere tårne eller
vinger på møller til havs.
Af Birthe Lyngsø
Når medarbejderne i virksomheden Danclimb tager på job, er de
ophængt, og det i bogstaveligste
forstand. Det uundværlige udstyr er
nemlig reb og karabinhager - og så
en fysisk ballast af en vis kaliber.
Danclimb blev etableret for fem år
siden af John Clausen og Kim Filthuth.
I dag er det en nichevirksomhed med
kalenderen godt fyldt op af opgaver til de ansatte. Det er opgaver til
lands, eksempelvis i forbindelse med
byggeriet af det 23 etager høje Bella
Sky hotel – men også til vands med
inspektionsopgaver af havvindmøller.
Vores oprindelige udgangspunkt var
byggeriet. Men vi oplever, at offshore
opgaverne er i vækst. I dag har vi
derfor et godt samarbejde med AX-s i
Herning, som også er specialister på
dette felt.
Erhvervsklatring og fritidsklatring er to
vidt forskellige ting, siger John Clausen, der har erfaringer med begge
dele. Og tingene skal holdes skarpt
adskilt. En bjergklatrer kan f.eks.
bruge ét reb eller intet reb, mens vi
til alle opgaver i højden obligatorisk
bruger to reb.
Vi har i forbindelse med certificeringen som erhvervsklatrer lagt os op ad
den nordamerikanske standard SPRAT,
som blandt andet kræver, at man
bliver certificeret hvert tredje år. Der
er her tre levels. Hver gang bestående
af et ugekursus med fire dages teori
og efterfølgende eksamen. Mellem
certificeringen på de tre levels, skal
der gå et nærmere fastlagt tidsrum, og
man skal have oparbejdet et bestemt
antal timer.
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Sikkerhed
og atter sikkerhed
Der skal altid være to certificerede
klatrere på en klatreopgave. Og sikkerheden har højeste prioritet, uanset
det er en opgave på en klippe i
Grønland, på toppen af et højhus eller
oppe ved nacellen på en offshore
vindmølle.
Ved sidste type af opgaver er sikkerheden imidlertid yderligere skærpet.

Det er f.eks. et ufravigeligt krav, at
erhvervsklatrene på opgaven har
gennemført en speciel uddannelse, og
at de løbende er blevet certificeret blandt andet i redningsprocedurer for
at få hinanden ned fra højden og for
at kunne yde førstehjælp. Dertil kommer en række procedurekrav omkring
påklædning og redningsudstyr, lige
som man skal have gennemført det
obligatoriske offshore kursus for overhovedet at måtte komme derud.

Med til forhold omkring sikkerheden
hører selvfølgelig også det vejrmæssige, og her kan både vindforhold og
tidevand spille ind. Afhængigt af læ
og vindstød tager vi f.eks. ikke ud,
hvis det blæser mere end 8 sekundmeter, siger John Clausen.
Opgaver på
tårn eller vingeblade
Når vi med en båd er blevet sejlet ud
til en offshore mølle, har den pågældende vindmøllepark gerne stillet en
kan være en visuel inspektion eller en
tekniker til rådighed med henblik på
inspektion med ultralyd. Er der behov
at betjene møllen og sørge for, at vi
for værktøj af den tungere kaliber, har
får adkomst til den. Er der f.eks. tale
vi det monteret i et reb for sig, og man
om inspektion af en vinge, vil teknihejser det så op eller ned i forhold til
keren sørge for at låse vingerne i en
den højde, man skal bruge det i.
position, så de to vinger stritter opad
og den tredje vinge, som vi skal kigge
Ved opgaver på tårnet monterer vi
på, er placeret lodret nedad parallelt
rebsættene på en måde, så de går ud
med tårnet. Alt efter modellen vil man
over siderne på nacellen, og så de
så typisk åbne toplugen og binde
kan komme ned og køre 360 grader
rebene i nogle preinstallerede ankerrundt om tårnet fra top til bund.
punkter. Rebet bliver herefter kastet ud
over vingerne, så det hænger parallelt
Hård belastning af overfladen
med det vingeblad, vi skal arbejde
Det er afgørende, at overfladen er
på. Vi bevæger os nedad til vingen
intakt
og udfører opgaven,
der eksempelvis
Svejsning_august-2010
16/08/10
6:29 Side
1 for at kunne modstå den stadige

påvirkning, som det barske havmiljø
udsætter den for. Inspektion af overfladen, f.eks. efter svejsning eller overfladebehandling af tårnet, er vi derfor
ikke sjældent ude for. Men vi bliver
også brugt til selv at udføre reparationsopgaver med overfladebehandling
eller svejsning, og vi har blandt vores
offshore klatrere certificerede folk til
begge dele. En del opgaver vil derfor
kunne udføres med brug af specialuddannede erhvervsklatrere, hvilket
igen betyder, at man kan spare at
skulle mobilisere et jackup skib med
tilhørende mandskab.

Nordisk Svejse Kontrol A/S blev stiftet 01. 12. 2000
og er i dag en af Danmarks førende leverandører af
prøvning, inspektion, svejseteknisk rådgivning samt certificering.
Godkendelser:

Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til ikke destruktiv testning under DANAK med reg. Nr. 445.
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. Nr. 3007.
Nordisk Svejse Kontrol A/S har Part 145 godkendelse til fly med godkendelse nr. DK.145.0081.
Personalet i Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt til at udføre ikke destruktiv prøvning samt
personcertificering i henhold til PED.

Vi rådgiver indenfor:

1. Løsninger af svejsetekniske problemer med udstyr eller metoder.
2. Udarbejdelse af specifikationer for svejsning.
NSK certificerer i henhold til DS/EN 287-1,
DS/EN ISO 9602-2, -3, -4 og -5 samt DS/EN 1418.
Vi overværer procedureprøver i henhold til
DS/EN 15614 og andre standarder.

Syd- Vestjylland / Fyn:
Susåvænget 1 • 6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 6904

Nordjylland:
Nørredybet 1 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 2061 0559

Midtjylland:
Tlf. 8636 7400

Sjælland:
Tlf. 2567 5371
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Fokus på

Hi 11 var en messe værd
Messehallerne i Herning var i
dagene fra 6. til 9. september
omdannet til et stort, tæt besat
udstillingsvindue for dansk industri, som næsten 20.000 – eller helt præcist 19.914 - fagfolk
valgte at kigge nærmere på.
Der var 616 udstillere fordelt
på 7 halområder, som så igen
var grupperet i 9 delmesser.
Messen bød på rekord mange nyheder. På forhånd udvalgt af et dommerpanel, som så igen havde tildelt

nyhederne, hi Marks, op til tre stjerner
og en yderligere kategorisering ud fra
Danmarksnyhed, Europanyhed eller
Verdensnyhed. I sig selv opløftende
med mange nye produkter, processer eller løsninger, som stort, småt
og hver især kan bidrage til at gøre
tingene lidt mere smart, effektivt og
omkostningsbesparende. Og dermed være med til at sætte lidt mere
turbo på et tøvende marked. Set med
den besøgendes briller er hi Marks
også et godt hjælpeværktøj for den
besøgende fagmand, som dermed

kan tilrettelægge sine ruter i en vis
prioriteret rækkefølge.
Delmessen automation optog flere haller og dominerede dermed pladsmæssigt. Ikke alene på grund af de mange
robotopstillinger, som blikfang eller i
drift, men også, fordi processer med
automatisering synes at gå igen som
den røde tråd i de fleste af industriens
tiltag til effektivisering og fornyelse.
Under samme hat var der arrangeret
daglige konferencer. Blandt andet
holdt firmaet Maskinsikkerhed i sam-

Migatronic A/S:

A.H. International:

Det var især beslutningstagere, der besøgte vores stand. Og vi
har fået mange hits at gå efter, så det var umagen værd, siger
Torben Henriksen, som især oplevede stor interesse for automatiseringsløsninger og deres live demonstrationer med præsentation
af blandt andet plasmasvejsning og svejsning med IAC, (Intelligent
ARC Control).

Vores forventninger forud for messen var ikke specielt høje. Men
det viste sig alligevel at gå rigtig godt, siger direktør Svend Sommer Knudsen fra AH International. Kvaliteten af de besøgende var
høj, forstået på den måde, at der var en del værkførere og andre
beslutningstagere, som kiggede forbi. Vi havde en robot tændt,
så vi havde lejlighed til at demonstrere, hvor let det er blevet at
programmere. Det syntes at overraske mange. Og jeg kunne så
henvise til Valk Welding på standen overfor, når man ønskede
nærmere information om robotløsninger. Tilsvarende henviste Valk
Welding besøgende på deres stand til os i forhold til de mange
andre produkter, vi også havde med, så der var en rigtig god
synergi mellem os.

Inelco Grinders:
Vi deltog i hi11 som back up for vores danske forhandlere, og så
naturligvis for at få kontakt med nye kunder, siger Inelco Grinders
direktør, Anders Thy, der vurderer at messen var god for Inelco
Grinders, men som samtidigt godt kunne efterlyse endnu flere fra
de producerende virksomheder blandt de besøgende.
Der var blandt andet pæn interesse for vores Ultima-Tig-Cut. Den
blev demonstreret på standen, lige som vi gjorde en del ud af at
demonstrere forskellen mellem tørslibning og vådslibning, siger
Anders Thy.
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Kemppi:
Der kom mange forbi Kemppis stand. Nok flere end vi som udgangspunkt havde regnet med, siger Kemppis nye salgsdirektør,
Kenneth Pedersen. Der var blandt andet stor interesse for at prøve
det opstillede virtuelle læringsværktøj fra Kemppi. Ifølge Kenneth
Pedersen blev også det nye design for den manuelle svejser Kempact RA positivt modtaget.

Svejsning

Fokus på
arbejde med Dansk Standard indlæg
om nye sikkerhedskrav til industrielle
robotter.
Helt fremme var der indrettet Speakers
Corner og et innovationstorv, hvor
opfindere og andre idérige iværksættere kunne holde møder og indlæg om
aktuelle innovative projekter.
Videre frem til hal L, der fungerede
som platform for en ny delmesse,
Wind Power, der er blevet til på
initiativ af brancheforeningen Vindmølleindustrien.
Havde man her ventet at finde
stande med vindmøller i miniudga-

ver eller andre fysiske
manifestationer fra dette
univers, måtte man kigge
forgæves. I stedet var
den primære idé med
indretningen af dette
område, at det skulle
fungere som mødested
for vindmølleproducenter og nuværende eller
potentielle underleverandører, lige som en række
konsulenter og eksperter
fra vindenergien var til
rådighed med individuelt tilpassede oplæg,
informationer og relevant
brochuremateriale.

Her Monica Wenøe fra DSLs sekretariat og bestyrelsesformand Steen Ussing i god snak med en af de mange,
der lagde vejen forbi DSL’s stand.

SAF Oerlikon:

Dansk Standard:

Salgschef Jens Christian Pedersen fortæller, at de på forhånd mest
af alt havde en ambition om at vise flaget i forhold til kunder og
samarbejdspartnere og fortælle, at de var på banen – krise eller
ej. Det viste sig så – også rent salgsmæssigt - at blive nogle positive udstillingsdage. Der var blandt andet en del forespørgsler fra
aktører i vindmølleindustrien, siger Jens Christian Pedersen. Det
gjaldt dels en række af SAF Oerlikon’s tilbud inden for tilsatsmaterialer, dels løsninger i forbindelse med svejseautomatisering.

Vi har været tilfredse med vores deltagelse på hi11 og den interesse, de besøgende mødte os med på vores stand, siger Jørgen
Hagelund fra Dansk Standard. Han tilføjer, at der især var tre ting,
man ville høre om: Maskinsikkerhed, certifikater for svejsere med
den nye standard 287-1 og CE-mærkning efter 1090-11.

Maskingruppen:
Forventningerne til hi 11 var ikke ultra høje. Der var da også langt
mellem de besøgende den første dag, fortæller salgschef Bjarne
Nielsen fra Maskingruppen. Der kom dog efterfølgende gang i
tingene, og mange viste stor interesse for såvel de udstillede robotløsninger som for de manuelle MIG Mag svejsemaskiner. Og
det endte ganske enkelt med at blive en rigtig god messe for os,
endda med salg af en robot og med flere efterfølgende seriøse
kontakter, konkluderer Bjarne Nielsen.

Yara Praxair:
Vi var først og fremmest med på hi 11 for at gøre opmærksom på
vores Maxx®svejsegasprogram i 30 liters gasflasker med et tryk
på 300 bar. Vores gimmick med en rallybil bidrog til at gøre standen utroligt velbesøgt – og dermed til, at vores målsætning blev
opfyldt, siger Yara Praxair’s marketingchef Christian Specht.
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Så tilbage til udgangspunktet, hal D
hvor svejse og skærebranchen var
flot repræsenteret. I midten med en
svejsecafé, der lod til at fungere rigtigt
godt som det fælles samlingspunkt for
udstillere, kolleger og besøgende.
Desuden et massivt befolket område,
når de to raketbyggere, Peter Madsen
og Kristian von Bengtson fra Copenhagen Suborbitals besteg talerstolen
foran den til lejligheden opstillede
raket, og fortalte om proces og etaper
i deres fantastiske rumfartsprojekt,
der - om alt går vel - skal bringe Peter
Madsen og den hjemmebyggede
raket sikkert ud i rummet.

Valk Welding:
Direktør for Valk Welding Danmark Marcel Dingemanse fortæller,
at de på selve messedagene fik ordrer i hus. Så det er svært at få
armene ned. Vi oplevede ikke mindst stor interesse for de automative celler, der er bygget op med en svejserobot og to vendbare
arbejdsstationer. Han fremhæver videre om en af de ordrer, de
fik på messen, at det handler om en automatiseret produktion af
udstødningsrør til lastbiler. Kvaliteten af de besøgende på hi11 har
vi været rigtigt godt tilfredse med, og vi har her efter messen travlt
som aldrig før, konstaterer han.

ESAB:
Olympus Danmark:
Olympus nyheden Omniscan blev godt modtaget på hi11, siger
salgschef Jørgen Hilsøe. Han tilføjer, at det overvejende var folk
fra vindmølleindustrien, som spurgte interesseret til udstyret. Men
også en del inspektionsfirmaer var henne for at få en præsentation
af Omniscan. Vores intentioner med at deltage på en industrimesse som denne var også at etablere netværk og at vedligeholde
kontakten med eksisterende kunder. Og hvad det angår, blev
vores forventninger også fuldt ud indfriet.
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I forhold til tidligere industrimesser i Herning var der ikke helt så
mange besøgende. Men de, der gæstede vores stand var så til
gengæld seriøse, siger Sales Manager Lars Frank.
Vi fik i løbet af ugen ganske mange henvendelser om sikkerhedsudstyr. Men også automatiseringsløsninger og håndteringsudstyr
til svejseautomater var der stor interesse for. En del af de, der
lagde vejen forbi var fra vindmølleindustrien, siger Lars Frank, der
tilføjer, at en messe som hi 11 jo også er en god anledning til at
få hilst på kolleger i branchen og få snakket med samarbejdspartnere.

Svejsning

Maskindirektivets krav til robot-celler
August 2011 blev standarden DS/EN ISO10218-2 Sikkerhedskrav til industrielle robotter - Del 2:
Robotlinjer og integration endeligt godkendt.
Af Senior-konsulent, ingeniør
Flemming Madsen,
Maskinsikkerhed ApS.
Den nye standard, der er udarbejdet
som fortolkning af Maskindirektivets
krav til sikker indretning af robot-celler, vil blive gældende minimumskrav.
Og den vil sandsynligvis være gældende for alle de celler, der leveres
allerede fra dette efterår.
Jeg har i flere år deltaget i ISO-gruppen TC 184 SC2, der har til formål at
udarbejde internationale standarder
for sikkerhedskrav til robotter, robotlinier/celler og andre typer robotter.
Og jeg mener, at der vil være noget
at hente i standarden, uanset robotten
skal svejse, palletere, montere eller
føde en maskine. Der er væsentligt nyt
i forhold til de robot-celler, vi normalt
ser installeret på virksomhederne. Faktisk mener jeg, vi endnu har til gode
at se én, der er bygget efter kravene.
De fleste af indretnings-kravene i standarden er, hvad der var anerkendt
som ”best practice”, og som kun få
celler er indrettet helt og fuldt efter.
F.eks. er det nu klart, at robotten ikke
må kunne ”kigge ud gennem hegnet”,
hermed sigtes der til, at robotter ved
fejlprogrammering har lavet arbejdsulykker ud igennem afskærmning.
Der skal med andre ord være så meget plads, at robotten ikke kan nå ud
til afskærmningen. Man kan her bruge
mekaniske stop på hovedakserne,
eller man kan bruge en sikker styring
til at begrænse robottens bevægelsesområde. Det er så ikke robottens
”standard” styresystem, der her skal
bruges, men den specielt validerede
sikkerhedsstyring, som kan tilkøbes de
fleste fabrikater.
Standarden har også en del lettelser.
Og dem forventer vi hurtigt bliver indført; f.eks. kan man ifølge standarden
bygge rullebaner ind til robotten uden
lysbom/lysgitter. Men kun hvis man
opfylder de andre krav. Løsningerne
er dog både billige og simple. Tilsvarende er kravene til indhold i brugsanvisning og dokumentation meget klare.

Robot-integratoren
Et af de væsentligste nye elementer
er definitionen af en robot-integrator.
Hermed menes den person, der sikrer
en god projekt-gennemførelse med
inddragelse af alle relevante krav,
men som også sikrer, at sikkerhed er
varetaget fra den første skitse og til
det færdige anlæg bliver taget i brug.
Robot-integratoren kan være fabrikant,
bruger, konsulent eller andet.
Der er krav om, at robot-integratoren
laver risikovurderingen tidligt i processen og løbende justerer den, når der
kommer nye oplysninger frem.
Dansk Standard udbyder et kursus,
hvor man dels får et grundigt kendskab til, hvordan standardens sikkerhedskrav kan indarbejdes i et robot-

projekt, dels lærer rollen som robotintegrator. Man har valgt at afholde
eksamen, så kursisten efterfølgende
har papir på at være ”DS-certificeret
robot-integrator”.
Vi oplever pæn interesse for at deltage i kurset. Imidlertid synes der at
være endnu større efterspørgsel efter
det som virksomhedsinternt kursus
– hvad enten det nu er hos maskinfabrikanter, udbydere af robot-løsninger
eller hos større produktionsvirksomheder. – Til orientering for interesserede,
afholder Dansk Standard kurset: Bliv
DS-certificeret robot-integrator d. 2. 3. november i Kolding.

Som ny forhandler indenfor NDT er vi stolte af
at have forhandlingen af mange kendte navne.

Vi har desuden Danmarks
billigste ultralydapparat med alle
evalueringsmetoder
•
•
•
•
•

Fuld DGS, AVG, DAC, TCG, JISDAC, AWS etc.
Square wave pulser på 300 V Unipular 600ns puls.
Dokumentation via usb
Ultraportable
Lav pris, høj yde evne.

Vi leverer alt fra de mest
simple løsninger til de meget avancerede løsninger. Selv avanceret
Pa, som tidligere har været svært, bliver vist med simple metoder.

ENDETY ApS Teglparken 15B 4200 Slagelse Danmark
Tlf. +45 81 71 01 09 www.endety.com sk@endety.com
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Fra IIW-årsmødet I Indien
Af Jens Klæstrup Kristensen
FORCE Technology
I 2011 blev IIW(The International
Institute of Welding) årsmødet holdt i
Chennai. Indien er et utroligt gæstfrit
land at besøge med en meget venlig
og interesseret befolkning. Landet er
fuld af modsætninger mellem f.eks. rig
og fattig eller primitiv og avanceret
teknologi. Også på det svejsemæssige
område er Indien interessant og modsætningsfyldt. Mange steder ser man
fattigdom og primitive værksteder.
Men parallelt hermed har Indien f.eks.
udviklet sin helt egen atomreaktortype
(en breeder-reaktor), som blandt andet
har krævet en meget langvarig og
avanceret materiale- og svejsemæssig
forsknings- og udviklingsindsats.
Jeg skal i det følgende kort fremhæve
nogle af de faglige diskussioner inden
for lysbuesvejse- og laserområdet, som
jeg i forbindelse med IIW-mødet hæftede mig ved som særligt interessante.
Lysbuesvejsning
Udnyttelsen af de mange styremuligheder, den moderne højeffektelektronik tilbyder i forbindelse med
inverter-baserede svejsemaskiner, er
i dag state-of-art teknologi. De fleste
svejsemaskinfabrikanter tilbyder nu
denne teknologi i forbindelse med
især kortbuesvejsning med en nøje
styring af svejsestrømmen i kortslutningsperioden. Inden for styring og
automatisering af selve svejseprocessen arbejdes der blandt andet med

3 mm

Fuldsvejst søm i 16 mm stål hvor rodstrengen er udført med laser-hybrid/MAG
(8kW lasereffekt) og opfyldningen med en
enkelt MAG-streng.
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Simulering af gas strømninger i forbindelse med tandem lysbuesvejsning med 2x150A i
argon, 18% CO2. Kilde: M Schinck et al (IIW-XII2041-11).

matematisk modellering af processen
og anvendelsen af eksempelvis enkle
CCD-kameraer til at observere smeltebadet. Således blev der fra japansk
side præsentet et paper (Yamane (IIWXII-2040-11)), hvor man uden ekstern
belysning kunne iagttage smeltebadet
i pulseret plasmasvejsning. Her udnytter man at synkronisere kameraet med
svejsningens pulsering, således at man
optager billederne i pauseperioden,
hvilket er en teknik, vi også har diskuteret på FORCE i forbindelse med
MAG-svejsning.

blevet fremlagt under IIW. Af undersøgelserne fremgik det tydeligt, at lysbuen dirigeres til at følge laserstrålens
fokuspunkt, idet der her allerede er
en væsentlig ionisation og ofte plasmadannelse. Groft sagt opnår man
det bedste fra de to verdener, nemlig
laserens store indtrængning og lysbuesvejsningens tolerance overfor gap.

Numerisk simulering af svejsninger har
desuden nået et ganske interessant
stade, hvor meget komplekse systemer
kan simulere ganske detaljeret. Det
kan f.eks. dreje sig om smeltebadets
cirkulation eller, som det fremgår af
illustrationen fra Schinck et al (IIWXII2041-11), om gas cirkulationen ved
tandem svejsning.

I år blev der eksempelvis fra Japansk
side præsenteret et spændende arbejde, hvor indtrængningen af en lasersvejsning bliver studeret som funktion af
såvel lasereffekt som tryk. Ikke så overraskende finder man under vakuum
samme store indtrængning, som det
kendes fra elektronstrålesvejsning. Men
mere interessant er det nok, at man
selv ved meget høje lasereffekter ikke
opnår større indtrængning end godt
20 mm i rustfrit stål. Årsagen er, at den
kraftige ”plume” dannelse af varme
gasser spreder og dæmper strålen.

Laser og laser hybrid svejsning
Laser hybrid svejsning betegner en
kombination af laser- og lysbuesvejsning. Her er der i de senere år sket en
voldsom udvikling. Det har medført, at
lasersvejsningens store hastighed og
indtrængning har kunnet kombineres
med lysbuesvejsningens større tolerance overfor spaltevariationer mm.
Flere fundamentale undersøgelser
af de to processers vekselvirkning er

Ved større godstykkelser er det derfor
en mulig løsning at kombinere en
rodsvejsning baseret på laser-hybrid
svejsning med en opfyldning med
traditionel lysbuesvejsning. Herved
opnår man, at rodstrengen kan udføres med stor hastighed og kvalitet
samtidig med at restarealet, der skal
opfyldes med lysbuesvejsning, bliver
reduceret dramatisk, hvilket også de
resulterende kastninger bliver.

Svejsning
Endelig er også svejsning af plast med
laser blevet et interessant forskningsområde. Det var genstand for flere
præsentationer ved årets IIW møde.
Også den meget interessante mulighed, der lå i at sammensvejse plast til
metal blev diskuteret. Men indtil videre
er det kun muligt at opnå ret grove
svejsninger med mange porer, idet
selve poredannelsen er en væsentlig
del af processen.
Dansker valgt til IIW’s kommision IV: Power beam processes
IIW´s kommission IV arbejder med
det meget vigtige område, som laser-,
laser-hybrid- og elektronstrålesvejsning
udgør. Kommissionen er vokset meget

gennem årene og er
nu ganske stor. I år
havde den repræsentanter fra 22 lande og
mellem 60 og 80 personer ved møderne.
Der skulle denne gang
vælges ny formand.
Og det var ganske
ærefuldt for mig, såvel
som for hjemlandet, at
blive valgt til formand
for denne kommission
de næste tre år.
Indtrængningen ved 16 kW disk-lasersvejsning som funktion af tryk og hastighed. Kilde: S Katayama et al (IIWIV-1055-11).

Den afgående formand for kommission IV, Ernest Levert – USA, til
venstre, og den tiltrædende Jens Klæstrup Kristensen til højre.

Lasersvejsning af plast til metal. Kilde: S Katayama et al (IIWIV-1056-11).

Nyt i branchen:

Ny forhandler af svejsematerialer og tilbehør
DANSK Svejsecenter ApS blev
etableret 1. august i år med adresse
og lager i Svendborg.
Salgsansvarlig Jan K. Hansen
fortæller, at Dansk Svejsecenters
hovedaktiviteter bliver forhandlingen
af et bredt produktprogram fra
Norsk Sveise Teknikk. Udvalget

Ny ved rorpinden
hos Kemppi A/S
Efter Steen Bergstrøms pensionering
overtager Kenneth Pedersen ansvaret
for salget og den daglige ledelse af
Kemppi Danmark. Med base på Fyn
har Kenneth Pedersen arbejdet som
salgschef for Kemppi gennem de
seneste fem år.

omfatter blandt andet NITTETSU
svejsematerialer samt diverse
tilbehør til en lang række svejseog skæreopgaver. Det er vores
vision at komme til at fungere

som den naturlige samarbejdsog sparringspartner for danske
industrikunder på svejseområdet, siger
Jan K. Hansen.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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26. oktober fra kl. 11.00–14.00:
Besøg hos KWH Pipe A/S i Svinninge.

25. november fra kl. 18.00–23.00:
Julebanko.
December:
SVEJSNING 6 – Tema: NDT

Besøg hos KWH Pipe A/S
Som omtalt på hjemmesiden www.dslsvejs.dk har KWH Pipe i Svinninge inviteret
medlemmer af Dansk NDT Forening og DSL til at besøge virksomheden den 26.
oktober. KWH Pipe fremstiller plastrør til vand og afløbssystemer, lige som de
leverer løsninger med rensning af spildevand i områder, der er uden kloakering.
KWH Pipe udfører også individuelt designede løsninger og er i øvrigt kendt for
at have et meget bredt udvalg af produkter til industriel anvendelse.
I SVEJSNING 6 2011 bringer vi et referat fra besøget hos KWH Pipe.
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Torben Lund går på pension
Af Kim Agersø Nielsen
Torben Lund, YXLON International
A/S, har efter 36 år med salg af
industrielt røntgenudstyr besluttet
at gå på pension. Torben ønsker
samtidigt at udtræde af Dansk NDT
Forenings styregruppe.
Torben har, gennem sit arbejde
i styregruppen og som formand
for foreningen, afsat et tydeligt
aftryk i branchen og givet Dansk
NDT Forening tætte relationer til
søsterforeninger over hele verden.

Dansk NDT
Forening vil
gerne sige tak
for den fine
indsats gennem
årene og ønske
Torben og
familien held og
lykke fremover.
Suppleant
Jørgen Melchior indtræder som
afløser for Torben Lund, og
bestyrelsen vil snarest vælge en ny
formand.

Aksel Vinther, DS-SM A/S
Lars Holmberg, FORCE Technology
Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Steen Bergstrøm, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:
Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Bent Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Jørgen Melchior, FORCE Technology

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dslsvejs@post12.tele.dk
www.dslsvejs.dk

Udskiftning i redaktionsudvalget
Lars Holmberg, FORCE Technology,
har desværre måttet trække sig fra
SVEJSNING’s redaktionsudvalg.
Vi takker Lars for en god indsats,
og for hans evne til at komme med

inspirerende input til fortsat udvikling
af bladet.
Vi byder samtidigt Lars Frank fra A/S
ESAB velkommen i redaktionsudvalget
og ser frem til et godt og konstruktivt
samarbejde.
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Innovation i den
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11. juni

15. maj

Robotisering
automatisering

Nr. 4

28. august

1. august

Reparation og vedligehold
af svejste konstruktioner

Nr. 5

26. oktober

28. september

Produktion i Asien kontra
Produktion i Danmark

Nr. 6

13. december

12. november

NDT
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Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Lars Frank, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology
Christian Højerslev, LORC
Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU
Osama-Al Erhayem, JOM-instituttet
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.

Svejsning

Vi ses til Julebanko
DSL’s store julebanko finder sted den 25. november 2011
Vi holder den festlige aften i FORCE
Technology’s lokaler:
Park Allé 345, 2605 Brøndby.
Aftenens program:
Kl. 18.00
Gule ærter med flæsk og pølse
1 øl og 1 snaps
Pandekager med is og solbærrom
Kl. 19.30
Julebanko med masser af flotte præmier
Kl. 23.00
Afslutning
Pris for at deltage er kr. 270,- pr.
person. Ønskes ekstra spilleplader, er
prisen pr styk 20 kr.
Sidste frist for at melde sig til er
14. november 2011

Ring, send, fax eller e-mail din
tilmelding til:
DSL Park Allé 345, 2605 Brøndby
Telefon: 40 61 30 90
Fax: 43 26 70 11
E-mail: dslsvejs@post12.tele.dk
Med blokbogstaver:
Navn:.........................................
Adresse:.....................................
Tlf. nr..........................................
Antal kuverter:.............................

Og vinderne blev...

Tak til sidste års sponsorer:
A.H. International A/S
Air Liquide Danmark A/S
DABOTEK Trading ApS
Dansk NDT Teknik A/S
ELGA DK
A/S ESAB
FORCE Technology
Kemppi Danmark A/S
Hotel Koldingfjord
Lincoln Electric A/S
V. Løwener A/S
Metal-Consult
Migatronic A/S
Olympus Danmark A/S
Palmepiloterne
SAF Oerlikon A/S
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
Valk Welding DK A/S
YXLON International A/S

Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Tak til de mange, der besøgte DSL’s stand i hal D
på hi 11 i Herning.
Alle messedage udtrak vi en vinder af 2 flasker rødvin blandt
de, der lagde vejen forbi.
Og vi kan her afsløre de heldige vindere:
Bård Hatten, Lynettefællesskabet I/S; Henrik Christensen,
Mærsk Drilling; Claus Michaelsen, Herningholm Erhvervsskole
og Christopher James Jolly, C.J. Solutions.

Fredag den 11. og lørdag den 12. maj 2012
holder DSL og NDT Foreningen seminar, generalforsamling og årsmøde på Hotel Koldingfjord. Vi følger op og fortæller nærmere om
programmet i næste udgave af SVEJSNING.
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Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening
Parkalle 345 • 2605 Brøndby
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Verdens førende inden
for svejsning og skæring…
ESAB har ALT inden for svejsning og skæring.
Læs mere på www.esab.dk eller kontakt din lokale ESAB forhandler.

STRENGTH THROUGH COOPERATION

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

