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Svejsning

De seneste fem år 
har været plaget 
af et hårdt økono-
misk klima. Den 
finansielle krise 
og efterfølgende 
recession betød, 
at mange dan-
ske virksomheder 
har skullet træffe 
vanskelige valg 
i et forsøg på at 
holde skuden oven 

vande. Meget tyder dog heldigvis på, 
at de utallige dårligdomme, der er fulgt 
i kølvandet på krisen, er ved at ebbe 
ud nu. Således er der flere tegn på, 
at samfundsøkonomien igen er ved at 
rejse sig. Dugfriske tal fra Danmarks 
Statistik viser, at beskæftigelsen er ste-
get i 2. kvartal, lige som også forbru-
gertilliden har fået et nøk opad. 

At optimismen er begyndt at spire kan 
blandt andet ses i antallet af tilmeldte til 

de to store, netop afholdte tyske messer 
inden for metalbearbejdning og svejs-
ning: Schweissen & Schneiden i Essen 
og EMO i Hannover. Begge fagmes-
ser havde et rekordstort antal udstil-
lere, lige som Danmark også var pænt 
repræsenteret begge steder.

Der er ingen tvivl om, at Schweissen & 
Schneiden har fat i noget af det rigtige, 
når messen sætter spot på den nyeste 
teknologi og de seneste landevindinger 
inden for svejsning. Den finansielle kri-
se har nemlig vist os, hvor vigtigt det er 
hele tiden at forsøge at skabe ny tekno-
logi. Og der er masser af muligheder 
for dette på de danske arbejdspladser. 
Al den erfaring, som de danske arbej-
dere sidder inde med, er guld værd. Så 
udfordringen er at få omsat den rige er-
faring til nytænkning - og i sidste ende 
til udvikling af nye, indtjeningsoptime-
rende teknologier. 

Højteknologifonden arbejder til daglig 
med at støtte de firmaer og virksomhe-
der, som har gode idéer til, hvordan 
der kan udvikles ny teknologi på om-
råder inden for produktion, energi og 

miljø samt bygge- 
og anlæg. 

På nuværende 
tidspunkt støtter 
Højteknologifon-
den flere meget 
spændende og 
interessante tek-
nologiprojekter 
inden for pro-
duktionssektoren, 
hvoraf nogle er 
direkte knyttet til 
svejsningsområ-
det. 

Robocut er et af projekterne. Her søger 
man at udvikle fremtidens laserskæ-
reteknologi. Det sker ved at anvende 
skarpe fiber-laserstråler, der ved hjælp 
af Diffraktive Optiske Elementer (DOE) 
formes til passende strålemønstre i snit-
fugen. Sidste år blev der etableret et 
unikt forsøgslaboratorium ved Aalborg 
Universitet, hvor der nu er en 3kW 
single mode fiberlaser. Der arbejdes 
med computerberegninger og fremstil-
lingsmetoder. En af udfordringerne er 
at kunne definere de præcise stråle-
mønstre for at opnå de ønskede forbed-
ringer af laserskæreprocessen. 

Et andet projekt har fokus på lasersvejs-
ningsteknologi, og parterne i projektet 
anvender som noget nyt denne tekno-
logi i forbindelse med farvestoffer. Me-
toden er, at man indfarver plastik med 
farvestoffer, og når farvestofferne bliver 
belyst med en kraftig laser, smelter pla-
stikken, hvorefter der sker en svejsning. 
Denne måde at svejse på betyder dog, 
at man må bruge meget kraftige farve-
stoffer, typisk blå eller grønne, og det 
begrænser det antal af farver, man kan 
bruge til produkter, der skal laves med 
denne form for svejsning. Derfor er det 
målet med projektet at fremstille nye 
farvestoffer, som ikke er synlige for det 
menneskelige øje, men som stadig kan 
bruges af en laser til at svejse. 

Det er to eksempler på, hvordan det 
er lykkedes for danske virksomheder 
at tænke nyt og innovativt – og ikke 
mindst at omsætte nytænkning til hand-
ling. Det skal vi i Danmark have meget 
mere af; mere satsning på nye teknolo-
gier, mere fokus på nytænkning.

Af analysechef Thomas Bjerre, 
Højteknologifonden
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designet til svejsere

Opgrader til en lettere turbo
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batteri, som gør hele enheden næsten 20% lettere, og 
komforten for svejsere endnu bedre.

Kombineret med de nyeste Speedglas svejseskærme kan 
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svejseopgaver.

Se www.speedglas.dk for yderligere oplysninger.
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Svejsning

Af Michael Myrup Andersen, 
Svejseteknisk Innovation 
FORCE Technology
 
Produktion i Danmark er et 3-årigt 
projekt, der er iværksat af Forsknings- 
og Innovationsstyrelsen. Visionen 
med indsatsen er at styrke de danske 
produktionsvirksomheders beskæftigel-
se, produktivitet og konkurrenceevne 
gennem at udnytte det potentiale for 
produktivitetsøgning, som ligger i an-
vendelsen af eksisterende og kendte 
teknologier. 

Fokus på eksisterende viden 
og teknologi
Indsatsen tager udgangspunkt i 
specifikke teknologi- og vidensområ-

der. Dette har man gjort for at sikre 
en konkret og praktisk tilgang. Der 
fokuseres især på eksisterende viden 
og teknologi, som dokumenteret har 
skabt værdi for andre, f.eks. gen-
nem introduktion af nye processer i 
produktionen.

Projektet henvender sig til mellemstore 
produktionsvirksomheder med mellem 
25 og 250 ansatte, der har ambitio-
ner og vilje til at finde nye platforme 
for udvikling og vækst på et internatio-
nalt konkurrencedygtigt grundlag.

Lasersvejseprocesser er et af 
de teknologiske temaer
Grundlæggende er projektet bygget 
op omkring 6 forskellige teknologiske 

temaer. Disse bliver i ligelig fordeling 
varetaget af FORCE Technology og 
Teknologisk Institut.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen sætter fokus på potentialet for mere teknologi 
i produktionen hos de små og mellemstore virksomheder.

De 6 temaer i Produktion i 
Danmark er:

• Lasersvejseprocesser
• Avanceret materiale- og 

procesteknologi, herunder 
mikro- og nanoteknologi

• Digitalisering og 
automatisering

• Digitaliseret dokumentation og 
kvalitet

• Ressourceproduktivitet
• De menneskelige aspekter i 

produktionssystemer
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Et af de temaer, der bliver varetaget 
af FORCE Technology omhandler la-
sersvejseprocesser. Her er målet at un-
derstøtte de deltagende virksomheder 
i at afdække potentialet og gevinsten 
ved at indføre lasersvejseprocessen i 
deres produktion.

Samarbejde i klynger
De deltagende virksomheder er samlet 
i en klynge bestående af 10 virk-
somheder, som bliver udvalgt ud fra 
graden af potentiale for produktivitets-
øgning og omstillingsparathed m.m. 
Til klyngen bliver der desuden tilknyt-
tet mindst én dansk og én udenlandsk 
mentorvirksomhed, som har indført 
lasersvejseprocessen i deres produk-
tion, og dermed været igennem de 
problemstillinger, denne proces måtte 
medføre.

Involveringen af både danske og 
udenlandske mentorvirksomheder 
vil give deltagerne adgang til mere 
viden, flere idéer samt en større mar-
kedsindsigt og dermed bedre mulig-
heder for at udvikle nye produkter og 
services med udgangspunkt i andres 
erfaringer.

Klyngesamarbejdet bliver organiseret 
i en web-baseret IT-Portal, hvor der 
er mulighed for at dele de opnåede 
erfaringer og dokumenterede effekter. 
Portalen består af en offentlig del og 
en lukket del, som kun kan tilgås af de 
involverede parter.

Lasersvejsning i projektet
FORCE Technology stiller sit brede ud-
valg af laserfaciliteter til rådighed, og 
virksomhederne kan gennem projektet 
få svar på mange af de spørgsmål, 
som indførelsen af en ny svejseproces 
nødvendigvis stiller. Det kan eksempel-
vis være:

• Emnernes egnethed for lasersvejs-
ning

• Geometriske og materialemæs-
sige forhold

• Relevante lasertyper
• Opnåelige svejsehastigheder
• Kvalitets og økonomiske forhold
• Eksperimentelle undersøgelser.
 
Undervejs vil virksomhederne kunne 
få glæde af hinanden og mentorerne 
i klyngesamarbejdet, ligesom de vil 
kunne dele den opnående viden til 

fælles fordel. I sidste ende vil projektet 
give de deltagende virksomheder et 
solidt beslutningsgrundlag for, om 
de skal indføre lasersvejsning i deres 
produktion. 

I skrivende stund er vi i fuld gang 
med at organisere klyngesamarbej-
det. Men der er stadig plads til flere 
deltagende virksomheder. Hvis derfor 
ovenstående har vakt interesse, og 
din virksomhed ser potentiale i at øge 
produktiviteten gennem lasersvejsning, 
så kontakt gerne Michael Myrup 
Andersen.  

Direkte tlf.: 43 26 73 48 
E-mail: mma@force.dk

 
Et svejseteknologisk kæmpespring ind i fremtiden 
Fronius TPS/i – omstillingsparat svejseplatform med forbløffende 
intelligens, præcision og hurtighed!  

 

Fronius TPS/i er bare rigtig klog! 
Den nye svejseløsning fra Fronius er en manuel MIG/MAG svejseplatform med 
fantastisk intelligens og omstillingsevne. Den hedder Trans Process Solution – i 
daglige tale TPS/i. 
 
 
Én TPS/i = flere konventionelle svejsemaskiner 
TPS/i er udviklet med henblik på maksimal 
fleksibilitet. Forvandling fra standard 
svejsemaskine til pulsstrømkilde sker på et 
sekund!  Én TPS/i løser selv alle de opgaver, flere 
traditionelle svejsemaskiner løser tilsammen! 
 
 
Intelligent medspiller 
TPS/i spiller intelligent sammen med operatøren 
og bidrager hurtigt, effektivt og sikkert med hjælp 
til opsætning, indstilling og central opdatering af 
komponenter.  
 
 
Suveræne svejseegenskaber 
TPS/i bygger på High Speed princippet, der sikrer en lynhurtig og ekstremt stabil 
svejseproces. Hurtig slukning af lysbuen efter tænding, hurtig pulsproces, perfekt 
tænding og regelmæssig indbrænding er blot nogle af de mange fordele! 
 
 

Kontakt vores svejsespecialist Erik E. Jørgensen på tlf.nr. 4064 3030 eller e-mail 
eej@loewener.dk for flere informationer. 

V. Løwener A/S  
Postboks 1330   Smedeland 2   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 31 C   8660 Skanderborg   Tlf. +45 86 982 288 
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Svejsning

Af Aksel Vinther, DS-SM A/S

Den langsomt, men sikre forbedring 
af svejsemaskinerne kan betyde, at 
man måske af og til er lidt for hurtig 
til komme med kategoriske udsagn 
som: Det der, det har jeg da vist set 
før, eller: Det der, det er da noget, 
alle svejsemaskiner i dag kan.

Præcis den fælde var jeg ved at 
falde i, da min udmærkede svejse-
mester kom med en artikel fra et 
af de tyske tidskrifter vi abonnerer 
på, og viste mig en svejsemaskine fra 
EWM med en styring, der ville gøre 
det muligt at lave en svejsning med 40 
mm. stick-out i meget snævre fuger.

Udgangspunktet for vores vakte 
interesse var, at vi på nogle udvalgte 
opgaver, primært i tykke materialer 
over 40 mm., havde et ønske om at 
få lukket fugen fra de nuværende 
60° til 30° samtidig med, at vi kunne 
reducere gabet en smule. Hvis dette 
lykkedes, ville det for os medføre en 
besparelse i tid på 25 pct.

Vi valgte derfor at invitere den tyske 
producent af maskinerne op til DS-SM, 
så de kunne få mulighed for at kom-
mentere vores fuge og de kvalitets-
krav, vi stiller.

Med sædvanlig tysk grundighed 
havde de gjort et stort forarbejde. 
Der var prøvesvejsninger, slib og test i 
mange forskellige tykkelser.

Vi har i forvejen forskellige fabrikater 
af svejsemaskiner, og efter en test 
over et par dage i den nye fuge blev 
vi opmærksomme på, at den tysk 

producerede maskine var den eneste, 
der kunne holde lysbuen stabil i denne 
snævre fuge.

Indtil videre har vi derfor suppleret 
maskinparken med indkøb af tre af 
de svejsemaskiner, vi fik demonstreret 
og testet, og vi kan konstatere, at 
processen fortsat kører absolut tilfreds-
stillende, idet den ønskede besparelse 
på 25 pct. i svejsetid er opnået.

Hvis den danske sværindustri skal 
overleve, er det vigtigt, at vi hele tiden 
gør, hvad vi kan for at blive stadigt 

mere konkurrencedygtige. Derfor 
må vi konstant holder øje med, hvad 
der byder sig af nye muligheder. Vi 
kan ikke bare vente på de helt store 
spring, som da elektroden kom, eller 
som når laseren engang er anvende-
lig. Undervejs på denne udviklingsrej-
se, må vi også være opmærksomme 
på at tage alle de forbedringer med, 
som det nu en gang er muligt at finde, 
så man ikke bliver den, der sakker 
bagud i evolutionen.

 EVOLUTION 
SNARERE END 
 REVOLUTION

En af de ting, man lærer i 
svejsebranchen er, at der 
kan være langt imellem 
revolutionerne. Nogen 
vil måske endda påstå, 
at der ikke har været en 
revolution, siden Oscar 
Kjellberg opfandt og 
patenterede den beklædte 
elektrode i 1907. Til gengæld 
er det indiskutabelt, at 
der hele tiden sker en 
udvikling, både hvad angår 
stål, tilsatsmaterialer og 
svejsemaskiner.

Svejsning af bremseskive i 60 mm.

Færdig svejsning. Der er svejst i X-fuge med 2 x 17° fugevinkel på begge sider, 
hvilket giver en reduktion på 40 pct. af det forbrugte svejsemetal.



Makes it happen 

SVEJSEROBOTISERING MED 
OFFLINE PROGRAMMERING

Valk Welding har i 30 år udviklet og leveret svejserobotsystemer med Panasonic robotter 

og 3D offl ine programmering. Mere end 2000 anlæg er dagligt i drift, med højeste 

nøjagtighed for færdiggørelse af serie og enkeltdele.

Lad os overbevise Dem dem om den samme lette programmering og fejlfri præstation. 

Valk Welding DK A\S 
5580 Nørre Aaby
tel.  +45 64 42 12 01 mdm@valkwelding.com
mobile +45 24 83 60 86 www.valkwelding.com

Udvidet program med svejsetråd- 
og udstyr, trådfremføring og 

sikkerheds-produkter



10 

Svejsning

Mølbro A/S er sammen med 
FORCE Technology tildelt Forsk-
nings og Innovationsstyrelsens 
basis videnkupon med henblik 
på at styrke Mølbros produk-
ter og produktivitet.

Der opstod lynhurtigt gensidig forstå-
else af, hvad parterne hver især kunne 
bidrage med, da Carsten Jensen fra 
Mølbro A/S og Peter Tommy Niel-
sen fra FORCE Technology mødte 
hinanden ved en temadag sidste år i 
november. Et par telefonsamtaler og 

enkelte møder senere, var et projekt 
blevet defineret og midlerne til dette 
bevilget. 

Udgangspunkt  
i egen produktion
Målet var fra begyndelsen defineret i 
to potentielle løsningsmetoder under 
hensynstagen til Mølbros velfunge-
rende og egen etablerede produktion 
af harvetænder og andre komponen-
ter til landbrugssektoren. Overordnet 
set kunne metoderne bidrage til mere 
holdbare produkter, som oven i købet 

kunne produceres markant hurtigere. 
Et kort udskilningsforløb viste, at 
den oplagte succes lå ved den ene 
metode, nemlig termisk sprøjtning som 
erstatning for MAG påsvejsning.

I teorien er det nemt – noget andet 
er praksis. Derfor afdækkede FORCE 
Technology løsningen ved at erstatte 
selve fremstillingsprocessen og sam-
tidig fastholde de af Mølbros brugte 
materialer. Det kunne ved efterføl-
gende mekaniske tests eftervises, at 
metoden holdt stik, og det i en sådan 

FORBEDRET 
PRODUKT OG 
PRODUKTIVITET 
MED TERMISK 
SPRØJTNING 

Vellykket marktest 
af Mølbros nye 
termisk sprøjtede 
komponenter.



 11

Svejsning

grad, at der udover kvalitetsspørgsmål 
også var plads til at lege med idéer 
inden for det visuelle og designmæs-
sige.

Løsningens potentiale blev dog først 
endeligt erkendt, da den blev under-
lagt Mølbros egen test. Testen er en 
ekstrem slidtest, dvs. en marktest, hvor 
komponenterne – i form af harvetæn-
der - blev udsat for reelt brug på en 
veldefineret mark.

Eksplosiv produktionsrate og 
nye produkter til verdensmar-
kedet efter videnkupon

Kvalitetsbarren for Mølbros nye 
termisk sprøjtede belægninger er, at 
emnerne skal være ligeså gode - el-
ler bedre - end hvis de havde været 
fremstillet med den etablerede og 
traditionelle tilgang. Dette mål er nået. 
Men fokus i projektet er også at opnå 

en forenkling af produktionsprocessen 
og en dermed en øget produktionsha-
stighed. Termisk sprøjtning bidrager i 
denne sammenhæng til, at man under 
de nuværende betingelser får øget 
produktionsoutputtet med en faktor 5. 
I tillæg til dette overflødiggøres flere 
af de nødvendige procestrin i forbin-
delse med traditionel tilgang, hvilket 
igen er med til at frigøre tid, maskiner 
og midler. 

Termisk sprøjtning giver også Mølbro 
mulighed for at gå helt nye materia-
leveje, da der bydes på uafprøvede 
kombinationer af materialer, hvor 
bedre og billigere kompromisser er at 
finde både ved belægningen og ved 
selve komponenten.

Som smedevirksomhed med mange 
års solid erfaring inden for landbrugs-
sektoren er Mølbro en markant spiller 
på verdens plan. 

FORCE Technology og Mølbro har i 
denne videnkupon udnyttet hinandens 
omfattende know how med sigte på at 
opnå øget og bedre produktion uden 
at gå på kompromis med kvaliteten. 
Dette samarbejde er af en sådan 
karakter, at det bliver præsenteret på 
International Thermal Spraying Confe-
rence i Barcelona 2014.

”Ud fra en produktions- og forret-
ningsmæssig vinkel ser vi hos Mølbro 
nødvendigheden af at forbedre vores 
specialviden og produkter. Men inter-
national bevidsthed og forpligtigelser 
spiller også en stor rolle for os. Det 
er derfor glædeligt, at projektet har 
givet anledning til en nytænkning, som 
har resulteret i planlægning af nye og 
hidtil usete produkter til verdensmarke-
det”, siger Carsten Jensen.

bly

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

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

Svejsehuset A/S siger tak for en god tur 
til Schweissen und Schneiden 2013 

Classic Race med 
Svejsehuset A/S
Vi ses igen til Classic Race 
den 16-18. maj 2014 – hvor 
vi byder vores loyale kun-
der og samarbejdspartnere 
velkommen i vores V.I.P. telt 
under samme vilkår som de 
øvrige år. 

Nærmere information følger 
efter nytår.

Endnu engang har vi tilbage-
lagt den tyske autobahn for 
at besøge Schweissen und 
Schneiden i Essen. Tak til 
alle vores gode kunder for en 
rigtig god tur, fyldt med godt 

humør og faglighed. 

Vi er glade for interessen 
omkring alle vores arrange-
menter og håber at kunne 
gentage succesen  i 2017.
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Artiklen, der bliver bragt 
uden oversættelse, er af 
Svejseingeniør hos  SubSea 
Global Solutions Uwe 
Ascheimer og Kevin S Peters, 
Vice President for Miami Diver 
LLC
 
When a product tanker ended up with 
a rupture in the hull during cargo op-
erations in a tanker port in Venezuela, 
the owner turned to Miami Diver LLCT. 

The Vessel is a 183 meter long double 
hull ship with Deadweight of 53,160 
tons. It was built in 2009 in a Chinese 
ship yard. The tanker is classed by Det 
Norske Veritas (DNV). In the area of 
the damage, the hull of the vessel is 
constructed from 15 mm thick ordinary 
hull steel Grade A. 

During cargo operation in a Ven-
ezuelan tanker port, contact with an 
unknown object caused a hull breach 
approximately 120mm X 420mm in 
size with water ingress on the port 
side near the bilge keel between FR 
113 and FR 114 in the hull below the 
waterline. Despite the damage, the 
tanker left Venezuela and sailed to 
Curacao in the Caribbean Sea, where 
an initial evaluation of the damage 
was performed by Miami Diver‘s 

office in Curacao. To stop the ingress 
of water, a 6 mm thick steel plate with 
stiffeners, 420 mm X 620 mm in size 
was temporarily installed over the 
breach from the sea side. A neoprene 
patch between the plate and the hull 
ensured the seal. 

Attending the Vessel 
With the vessel in Curacao, Miami 
Diver deployed a team of divers, 
welders and the welding engineer 
from the offices in Miami, Long Beach 
and Curacao to attend the vessel. 

Upon arrival, the crew performed 
an initial inspection dive to evaluate 
the damage. During the inspection 
dive, the following observations were 
made: 

• The approximate size of the hull 
breach was 120mm X 420mm. 

• An insert plate of 800mm X 
710mm in size was required to re-
move all damaged and deformed 
shell plating in the vicinity of the 
hull breach, to ensure sufficient 
distance from interfering and 
therefore to meet the class re-
quirement for a permanent repair. 

• The bilge keel and the ground-
ing bar were also found to be 
damaged. 

The damage prevented the vessel to 
sail to its destination. Class would only 
allow the vessel to continue the jour-
ney, if the hull breach was fixed per-
manently. The vessel was unloaded, 
but dry-dock space was not available. 
The repairs needed to be performed 
with the vessel afloat. Miami Diver’s 
engineering department developed a 
detailed repair procedure which was 
submitted and agreed to by the owner 
and class, suggesting a no condition 
once the repair was completed. 

The repair performed required the 
bilge keel and the grounding bar 
to be trimmed back, far enough to 
gain unrestricted access to the hull in 
the area of the breach. The intermit-
ted bilge keel was also damaged 
in several areas and required to be 
cropped and mechanically profiled to 
match the original contour. 

Templating, Engineering and 
Building the Cofferdam 
A cofferdam large enough to enclose 
the repair area was engineered by 
Miami Diver’s Engineering depart-
ment and built in the Curacao Dry 
Dock to allow the welding of the insert 
plate to be performed in the dry. To 
ensure that the cofferdam would be 
large enough to enclose the area of 
the deformed hull, divers laid-out the 
area the cofferdam needed to cover 
and communicated the measurements 
to the engineering department. Since 
the damage was in the turn of the 
bilge, the transition between the flat 
bottom and the side wall of the ship, 
divers templated the contour of the 
area to be enclosed by the cofferdam. 
The area covered by the cofferdam 
needed to be large enough to cover 
the deformation in the hull caused by 
the impact. 

Based on information and sketches 
provided by the divers, the coffer-

REPAIR OF A HULL RUPTURE 
BELOW THE WATER LINE
Accidents happen, and they usually happen at the most inconvenient times. 

Ruptured Shell Plating (View from the Inside).    (View from the Sea Side).

Svejsning
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dam was modeled by Miami Diver’s 
engineering department to meet the 
required 4 time safe working load at 
10 meters depth. Complete built draw-
ings where produced to ensure the 
cofferdam was built in accord-
ance to the modeling profile. 

Cropping the Bilge Keels 
Due to impact, the intermitted 
bilge keel was damaged in 
several areas and had to be re-
profiled in several locations.  The 
hull breach was located near the 
trailing edge of bilge keel #3. 
The bilge keel had to be cropped 
far enough to allow sufficient ac-
cess to install the cofferdam over 
the area to be repaired. The cof-
ferdam overlapped the ends of 
the breach at a minimum of 300 
mm on each side to ensure that 
the weld and heat affected zone 
would cool at an increased rate 
by the water from the outside. 

The bilge keels #1, #3 and #4 
had to be cropped and me-
chanically profiled to match the 
original form.

Installing the cofferdam.
The cofferdam was fitted with a 
closed cell foam gasket material 
around the outer perimeter. It 
was centered and installed over 
the breach and the deformation, 
overlapping the weld zone 300 
mm, to shield the welding area 
and heat affected zone. 

Weld fixtures were welded to the 
ship hull by welder divers to hold 
the cofferdam in place. 

After installation, the cofferdam 
was dewatered and checked for 
leaks prior to cutting and welding 
work to be performed from the 
inside. 

Removing the damaged 
shell plate section from the 
inside
The damaged section of the hull 
plating was cut out by oxy fuel 
cutting. The cutting area (future 
weld joint) was ground smooth 
and beveled to approx. 37.5 ,̊ 
the corners were prepared with a 
100 mm radii. 

To allow unrestricted access for the 
removal of the damaged hull section 
and the installation of the new insert 
plate, frames needed to be temporary 
removed. 

Preparing the Insert Plate 
A template matching the size and 
curvature of the insert plate needed 
was fabricated. 
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The deformed and breached shell 
plate section was removed and 
replaced with a rectangular insert 
plate, 800 mm X 710 mm in size, 
the corners were prepared with class 
required 100 mm radii. 

The insert plate, fabricated from 15 
mm thick Grade A class approved 
material was cut to size and rolled to 
match the curvature of the hull. The 
preparation of the insert plate was 
performed locally in Curacao. 

The outer perimeter of the insert plate 
was beveled mechanically to approx. 
37.5 .̊ 

Lifting lugs and installation aids were 
welded on to the rectangular insert 
plate to allow for easier handling. 

An innovative ceramic tile and track 
system, developed by and manu-
factured for SGS was fitted on site 
around periphery edge of the insert 
plate and the ceramic backing strip 
was placed in the track around entire 
edge. 

Installing the insert plate 
After preparing the weld joint, the 
insert plate was fitted inside the open-
ing of the shell plating with a consist-
ent root opening of approx. 10 mm. 
The plate was secured in place with 
weld fixtures. 

The weld joint was preheated to a 
minimum 80°C. The temperature was 
controlled by heat indicating crayons.

The preheat and the minimum inter-
pass temperature was maintained 
during the welding operation for a 
distance not less than 75 mm in all 
directions from the point of welding. 

Welding of the root was started from 
the aft lower corner, moving forward, 
followed by welding the fill and cover 
passes. 

After the new insert plate was in-
stalled and passed the nondestructive 
examination, the new the bracket, con-
necting FR 113 (BHD) and FR 115, and 
the new approx. 300 mm long section 
of the stiffener, connecting the afore 
mentioned bracket and a longitudinal 
member were installed. 

After welding was completed, visual 
and ultra sound inspection was per-
formed on the weld between the insert 
plate and the hull plating. The weld 
did not reveal rejectable indications. 

Removal of the Cofferdam. 
Before the cofferdam was removed, 
the weld was allowed to cool down 
for a minimum of 4 hours to allow 
for maximum Hydrogen release for 
minimum delay to the vessel and to 
prevent possible damage to the weld.  
With the removal of the cofferdam, 
a hydrostatic pressure test at ambi-
ent pressure of approx. 2 atm was 
performed on the welds. No leakage 
was observed. After removal of the 
cofferdam, previously welded installa-

tion aids were removed and possible 
weld metal remaining on the hull need 
to be ground flash. 

To verify no discontinuities in the ship 
hull where installation aids for the cof-
ferdam were removed, and underwa-
ter magnetic particle (MT) testing was 
performed prior to applying corrosion 
protection. 

Cofferdam is lowered to the divers.

Damaged Shell Plate Section is being cut.

Damaged Shell Plate Section is removed 
and Weld Joint Prepared.

Welding in Progress 

Completed Weld – From the Inside (Face).

Completed Weld – From the Sea Side 
(Root).

Gratis svejseprocedurer  
til MiGatronics svejseMaskiner 

Nu kan du hurtigt og nemt få svejseprocedurer, så du kan opfylde de nye svejse-

standarder. Med vores loyalitetsservice tilbyder vi alle nuværende og nye ejere af 

udvalgte MIG/MAG svejsemaskiner godkendte WPS’er – helt gratis. Du kan 

downloade WPS’er på vores hjemmeside. Og så snart du har printet og underskrevet 

dem, er du klar til at svejse. scan Qr-koden nedenfor eller besøg migatronic.com/

EN1090 hvis du vil se mere.

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev
Danmark
E-mail sales@migatronic.dk
migatronic.com

svejse-
procedurer

EurOcODE 1990 
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EN 15614
• WPQR

EN 15612  

• WPS
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Underwater wet welding was only 
performed to install installations aids 
for the cofferdam which were removed 
after completion of the work. All 
underwater wet welding was based 
on class approved Welding Procedure 
Qualifications (WPQ), employing the 
wet shielded metal arc welding pro-
cess with Hydroweld FS electrodes. 
All welds were executed as multilayer 
fillet welds in T- and Lap joints 

Top Side welding was performed 
as a permanent repair in the dry. 
Top side welding was performed in 
accordance with the class approved 
Welding Procedure Specification 
(WPS), employing the Dual Shield Flux 
Core Arc Welding Process (FCAW) 
under a shielding gas consisting of 
75% ARGON and 25% CO2 and the 
Shielded Metal Arc Welding Process 
(SMAW) with class approved Low-Hy-
drogen Electrodes (E7018). Complete 
joint penetration welds were welded 
on non-consumable ceramic backing. 

After welding was completed, and 
the welds passed nondestructive 
examination, corrosion protection in 
form of a two component underwater 
epoxy was applied over the welds, 
the adjacent areas to the welds, and 
areas were the corrosion protection 
had to be removed or burned off dur-
ing welding, to assist in the protection 
and reduction of metal wastage in 
those areas due to immersion in salt 
water by providing a permanent anti- 
corrosive protection. Preparation of 
the coating of the internal paint system 
was performed by the vessel’s crew. 

Ekstreme forhold giver ikke plads til fejl

Kemppi ArcQuality systemet løfter holdbarhed og sikkerhed på svejste konstruktion til et helt nyt niveau. 
Det intelligente ArcQuality system rapportere afvigelser øjeblikkeligt og automatisere opsamling af 
svejsedata til kvalitets dokumentation og tilbyder sporbarhed helt ned til den enkelte svejsning.

Præcision og kvalitet
i hver enkel svejsning

www.kemppi.com

TAK for besøget på vores stand til 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2013

Diver removing Installation Aids with the 
Hydro-gouging Process.

Performing Underwater Magnetic Particle 
Inspection.

Join together.

VERDENSMESSE
SAMMENFØJNING SKÆRING 
OVERFLADEBEHANDLING 
16.–21.09.2013 ESSEN, TYSKLAND
MESSE ESSEN GmbH  
Tlf. +49(0)201-72 44-800  
visitors@schweissen-schneiden.com
www.schweissen-schneiden.com

Mød over 1.000 udstillere og eksperter fra hele verden.
Opdag innovative løsninger på områderne sammenføjning, skæring og overfladebehandling.
Benyt dig af de fremragende forretningsmuligheder i branchens hot spot.
Mød din branche i Essen!

DK_Svejsning_210x297.indd   1 18.03.13   11:47

Join together.

VERDENSMESSE
SAMMENFØJNING SKÆRING 
OVERFLADEBEHANDLING 
16.–21.09.2013 ESSEN, TYSKLAND
MESSE ESSEN GmbH  
Tlf. +49(0)201-72 44-800  
visitors@schweissen-schneiden.com
www.schweissen-schneiden.com

Mød over 1.000 udstillere og eksperter fra hele verden.
Opdag innovative løsninger på områderne sammenføjning, skæring og overfladebehandling.
Benyt dig af de fremragende forretningsmuligheder i branchens hot spot.
Mød din branche i Essen!

DK_Svejsning_210x297.indd   1 18.03.13   11:47

Join together.

VERDENSMESSE
SAMMENFØJNING SKÆRING 
OVERFLADEBEHANDLING 
16.–21.09.2013 ESSEN, TYSKLAND
MESSE ESSEN GmbH  
Tlf. +49(0)201-72 44-800  
visitors@schweissen-schneiden.com
www.schweissen-schneiden.com

Mød over 1.000 udstillere og eksperter fra hele verden.
Opdag innovative løsninger på områderne sammenføjning, skæring og overfladebehandling.
Benyt dig af de fremragende forretningsmuligheder i branchens hot spot.
Mød din branche i Essen!

DK_Svejsning_210x297.indd   1 18.03.13   11:47

Da Schweissen & Schneiden lukkede 
og slukkede de store messehaller i 
Essen, havde ca. 55.000 fagfolk fra 
alverdens nationer gæstet messen, 
som bød på udstillere fra 40 forskel-
lige lande – og et næsten overvælden-
de antal nyheder inden for svejsning 
og skæring. Også danske gæster var 
der en del af. Ja, ifølge messeledelsen 
var der op imod 10 pct. flere end ved 
messen i Essen for fire år siden.

DSL havde arrangeret en vellykket tur 
til messen. Der var 40 deltagere, og vi 
besøgte messen tirsdag den 17. sep-
tember. Med en enkelt dag afsat til de 
mange udstillingshaller, kan antallet af 

stande og nyhedspræsentationer må-
ske godt virke lige overvældende nok. 
Der var blandt andet denne gang et 
stort antal kinesiske svejseproducenter 
blandt udstillerne, lige som Indien og 
flere andre lande fra Fjernøsten også 
var stærkt repræsenteret.

Det generelle indtryk var, at automa-
tiserede processer og løsninger med 
avancerede svejseopstillinger var mas-
sivt til stede. Det gjaldt både Kuka, 
ABB og Panasonic, som var repræ-
senteret enten direkte eller via deres 
samarbejdspartnere på flere stande. 
At der i øjeblikket sker en rivende 
udvikling inden for laser processer 

til skæring og svejsning bar messen 
også klart præg af. Blandt andet blev 
der inden for fiberskæring med laser 
præsenteret flere interessante nyheder.

På de følgende sider bringes et – i sa-
gens natur – begrænset udvalg af ny-
heder fra en række af de stande, der 
blev tid til at aflægge besøg på denne 
messedag med stribevis af flotte udstil-
linger – men også et ganske intenst 
lydtryk, som ikke alene stammede fra 
den tætte strøm af besøgende, men 
fra de utallige demonstrationer af 
maskiner og udstyr, der kørte rundt 
om på standene.

bly

INTERNATIONALE SVEJSEFOLK SATTE HINANDEN STÆVNE I ESSEN



Ekstreme forhold giver ikke plads til fejl
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Tilbage til Fremtiden
MIG/MAG svejsning af high-tech materialer

SAF OERLIKON A/S
Strandvejen 100 - 2900 Hellerup
Tlf.: 4674 0800 - Fax: 4674 0810
www.alw.dk

CITOPULS II er den
eneste MIG/MAG -
svejser på markedet,
der giver overlegen
svejse kvalitet
og avancerede
svejseprocesser
med få indstillinger
til samme pris som
en standard
svejsemaskine.

CITOPULS II leveres med flere
avancerede patenterede svejse
processer (Speed Short Arc -
Spray-Modal - MIG lodning,
Cold Double Puls...), CITOPULS II
sikrer perfekte svejsninger i alle
typer materialer (stål, rustfrit,
aluminium, galvaniseret...) selv
til de mest krævende opgaver.

CITOPULS II er modul
opbygget, så det er lettere
at tilpasse maskinen i forhold
til svejserens behov.

Ønsker du at vide mere om
fordelene med CITOPULS er
du velkommen til at kontakte os.

Annonce CITOPULS II DK_Annonce ALW_210x297  07/06/13  15:57  Page1
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Svejsning

Vores lancering her på messen er 
en intelligent revolution inden for 
svejsemaskiner, hverken mere eller 
mindre, fastslår Fronius’ Forsknings- og 
Udviklingschef Harald Langener, da 
han præsenterer nyhederne fra den 
østrigske svejseproducent i Essen.

Der er tale om den nye TPS/i MIG/
Mag platform til manuelle svejseopga-
ver. TPS/i (Trans Proces Solution) har 
været kernen i det forudgående store 
udviklingsprojekt, hvor Fronius’ team 
af udviklere har grebet tingene an på 
en anden måde end den traditionelle, 
hvor man udvikler eller opdaterer 
komponenterne hver for sig, fortæller 
Harald Langener. I stedet har vi valgt 
at udvikle alle delene som ét sam-
menhængende hele, og resultatet er et 
intelligent modulært system med mak-
simal fleksibilitet og omstillingsevne.

Brugeren kan måske i første omgang 
snildt nøjes med en basis TPS/i svej-

semaskine til manuelle svejseopgaver 
i MIG/MAG. Men der kan så senere 
vise sig nye opgaver, som kræver 
andre processer. Og her behøver 
man ikke at skulle investere i en ny 
maskine, men kan i stedet nøjes med 
en hurtig og enkel opgradering af 
den eksisterende maskine til f.eks. 
en pulsstrømkilde. Der er med andre 
ord tale om, at de nye TPS/i maski-
ner er fremtidssikrede, da de hele 
tiden vil kunne opgraderes, så de 
passer til den ønskede proces. Og 
det er enkelt at opdatere. For det 
eneste man behøver, er en datakopi 
af den pågældende operation. Et 
nøgleelement er også det indbyggede 
HighSpeed princip. Det er et lynhurtigt 
kommunikationssystem som sikrer, at 
brugeren opnår stabile svejseproces-
ser med stort set ingen sprøjt og med 
en perfekt indbrænding. De nye TPS/i 
Mig/Mag maskiner er desuden alle 
udstyret med en IP-adresse. Man vil 
derfor altid kunne lokalisere maskinen, 
og man vil kunne opdatere den med 
nye programmer uanset dens fysiske 
placering. Brugerpanelet på de nye 
TPS/i strømkilder er også fornyet, 
så de nu – i pagt med tiden – kan 
betjenes på samme måde, som man 
er vant til det fra sin iPhone eller iPad, 
tilføjer Harald Langeder.

bly

Inden for lasersvejsning og specielt 
laserskæring var der en del nyheder 
på messen. I denne sammenhæng 
skal fremhæves en nyudviklet fiberla-
serskærer fra Koike, Fibertec, der blev 
demonstreret på den tyske producents 
stand i hal 7. 
Svejsehusets direktør, Lars Jakobsen, 
som vi mødte foran Koikes opstilling, 
var udelt begejstret. Fibertec er den 
hidtil første fiberlaserskærer, som kan 
skære plader i konstruktionsstål op til 
25 mm. Hidtil har begrænsningen lig-

get ved de 10 mm, så det er virkelig 
en nyhed, der rykker fra vores tyske 
leverandør af skæreudstyr. Maskinen 
leverer hurtige og meget præcise skæ-
ringer, og der er sket en videreudvik-
ling af både skærehoved, styring og 
optik, fremhæver Lars Jakobsen, mens 
vi gennem en glasrude ser maskinen 
arbejde. Så er der jo også de fordele, 
som fiberlaserskæring generelt byder 
på i forhold til CO2 laserskæring, 
kommenterer Lars Jakobsen. Der er 
langt mindre vedligehold og dermed 

sparede udgifter, lige som fiberlaseren 
giver en besparelse i elforbruget på 
imod de 70 pct. da den kører langt 
mere energieffektivt.

bly

NY TPS/I MIG/MAG PLATFORM FRA FRONIUS

Her Forsknings- og Udviklingschef Harald 
Langeder fra Fronius’ svejsesektion. 
Han præsenterer den nye TPS/i MIG/
MAG platform som intet mindre end en 
intelligent revolution. Det indbyggede 
HighSpeed princip forbinder alle 
komponenter i svejsesystemet og knytter 
dem tættere sammen. HighSpeed overfører 
data lynhurtigt, hvilket giver en forbedret 
kontrol af svejsedata. En følge af dette er 
øget stabilitet og minimalt svejsesprøjt, lige 
som man i puls svejseprocessen opnår en 
øget svejsehastighed.

Her Lars Jakobsen fra SVEJSEHUSET 
på Koikes stand ved deres nyudviklede 
fiberlaserskærer Fibertec.

NY FIBERLASER MED SKÆRINGER 
I OP TIL 25 MM KONSTRUKTIONSSTÅL



Tilbage til Fremtiden
MIG/MAG svejsning af high-tech materialer

SAF OERLIKON A/S
Strandvejen 100 - 2900 Hellerup
Tlf.: 4674 0800 - Fax: 4674 0810
www.alw.dk

CITOPULS II er den
eneste MIG/MAG -
svejser på markedet,
der giver overlegen
svejse kvalitet
og avancerede
svejseprocesser
med få indstillinger
til samme pris som
en standard
svejsemaskine.

CITOPULS II leveres med flere
avancerede patenterede svejse
processer (Speed Short Arc -
Spray-Modal - MIG lodning,
Cold Double Puls...), CITOPULS II
sikrer perfekte svejsninger i alle
typer materialer (stål, rustfrit,
aluminium, galvaniseret...) selv
til de mest krævende opgaver.

CITOPULS II er modul
opbygget, så det er lettere
at tilpasse maskinen i forhold
til svejserens behov.

Ønsker du at vide mere om
fordelene med CITOPULS er
du velkommen til at kontakte os.

Annonce CITOPULS II DK_Annonce ALW_210x297  07/06/13  15:57  Page1
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Svejsning

Et af trækplastrene på Valk  
Weldings stand i Hal 3 lader til at 
være Active Wire processen til svejs-
ning i tyndplade. Marcel Dingemanse 
fra Valk Velding Danmark fortæller, at 
softwaren er udviklet i tæt samarbejde 
med Panasonic. Med Active Wire vil 
man hurtigere kunne robotsvejse tynde 
materialer og opnå en stabil overfør-
sel af tråden med mindre tilførsel af 
varme og uden sprøjt.

Arc-eye bliver også præsenteret. Det 
er en lasersensor, som den hollandske 
svejserobot integrator selv har udviklet 
software til. Laseren laver en enkelt 

skanning af svejsningen, hvorefter soft-
waren går ind og optimerer svejseba-
nen, så man får optimeret svejsningen 
løbende, mens processen foregår.

Valk Weldings opstillinger omfat-
ter også en E-formet ramme, hvor 
svejserobotten opererer parallelt på 
to arbejdsstationer, der støder op til 
hinanden. I forhold til en traditionel 
H-ramme eller f.eks. en opstilling med 
et roterende bord, vil en virksomhed 
med denne E-formede ramme kunne 
spare op imod 30 % gulvplads, frem-
hæver Marcel Dingemanse.

bly

ROBOTSVEJSNING I TYNDE MATERIALER
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Svejsning

ESABs stand i hal 1 er arealmæssigt 
en sværvægter på messen. På sin 
rundvisning gør kommunikationschef 
Eugenia Vranjan holdt ved en opstil-
ling til pulversvejsning med ESABs 
patenterede ICE teknologi. Manipula-
toren er en CAB 300, og strømkilden, 
som er koblet til tandem svejsesyste-
met, er ESABs nye Aristo 1000 AC/
DC.  ICE står for Integreted Cold 
Electrode, og princippet er, at man 
har placeret en kold elektrode mel-
lem de to elektroder, der traditionelt 

indgår i en opstilling med tandem-
svejsning, forklarer Eugenia Vranjan. 
Der sker så det, at man anvender 
overskudsvarmen fra pulversvejse-
processen til at smelte denne ekstra 
elektrode. Afsmeltningen sker uden 
tilførsel af energi, da man jo anvender 
overskudsvarmen. Og ved på denne 
måde at kombinere tandemsvejsning 
med ICE, vil det i processen give 
en 50 % højere afsmeltningsrate og 
en fordobling af produktiviteten ved 
pulversvejsning.

Blandt flere nyheder inden for strøm-
kilder bliver blandt andet ESABs nye 
kraftfulde multiproces strømkilder 
Warrior 400i/500i fremhævet.  Også 
nyheder inden for skæreudstyr er der 
flere af. Blandt andet er her ESABs 
Suprarex HD. Det er en robust og 
højtydende portal skæremaskine, 
der er modulopbygget og som åbner 
for, at man kan køre plasmaskæring, 
autogenskæring eller en kombina-
tion af begge dele. Standard CNC 
styringen for Suprarex HD er systemet 
Vision T5. Her er skærmen stor og 
med fingertouch, så operatøren uden 
problemer kan klare betjeningen. Der 
er tale om et fleksibelt skæresystem, 

som vil kunne sættes op til at klare en 
lang række forskellige opgaver inden 
for skæring. Blandt andet blev det på 
standen vist, at udstyret heller ikke har 
problemer med hurtigt at skifte til skæ-
ring ved et vandbord, hvor der ikke 
skal ændres på parametre eller skiftes 
tilsatsmaterialer, selv om skæringerne 
foregår under vandet.

bly

FORDOBLER PRODUKTIVITETEN 
VED PULVERSVEJSNING

Her fra ESABs stand de nye kraftfulde 
Warrior 400i/500i multiproces 
svejsemaskiner.

Close up af ICE, (Integrated Cold 
Electrode).



Direktør Svend Sommer fra A.H. Inter-
national A/S besøger også messen i 
Essen og fremhæver her virksomheden 
Stirtec, der præsenter en nyhed inden 
for friction stir svejsning af stål- og 
aluminiumsplader. Besøget på standen 
har ifølge Svend Sommer resulteret 
i en aftale med Stirtec om, at A.H. 
International skal forhandle Stirtec’s 
produkter og serviceydelser i Dan-
mark, lige som det i aftalen indgår, at 
Stirtec vil kunne tilbyde konsulentydel-
ser og træning af operatørerne.

Stirtec har stået for udviklingen af 
værktøjerne til friction stir svejsning 
af stål- og aluminiumsplader, og det 
åbner for, at man vil kunne sam-
mensvejse forskellige legeringer og 
pladetykkelser. Samtidig får man med 
processen minimeret misfarvninger af 
det bearbejdede materiale, da svejs-
ningen foregår ved en lavere tempera-
tur, forklarer Svend Sommer.
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Svejsning

Besøgstallene er fine, fastslår Kemppi 
Danmarks salgsansvarlige, Kenneth 
Pedersen, da vi møder ham uden for, 
hvor Kemppi - udover sin isbryder-
lignende flotte stand i hal 2 - har en 
demo bus med live demonstrationer af 
FastMig M og en række andre af svej-
seproducentens stadigt mere kraftfulde 
svejsestrømkilder.  De besøgende står 
tæt, og endnu én tager plads i Formel 
1 simulatoren for virtuelt at prøve 
kræfter med Hokkenheim banen og 
slå den finske racerkører Valtteri Bot-
tas rekord fra hans besøg på Kemppis 
stand. Kemppi Oy har siden 2006 
støttet Valtteri Bottas, og siden 2012 
været i partnerskab med Williams F1 
team, hvor Valtteri Bottas kører som 
Formel 1 debutant i denne sæson.

Ud over et stort antal nyheder på ma-
skinsiden er der også nyheder på det 
mindre synlige plan. Til denne sidste 
kategori hører en app, hvor man via 
sin smartphone eller tablet vil kunne 
installere eller ændre de ønskede 
parametre på svejsemaskinen. F.eks. 
vil svejsekoordinatoren kunne lægge 
rammerne ind for den aktuelle WPS, 
der skal arbejdes ud fra.

Vores præsentationer på messen 
omfatter også Kemppis nyudviklede 
standard WPS pakke til EN 1090-2, 
der omfatter MIG /Mag og pulsMIG. 
Dertil kommer en pakke inden for 
MMA svejsning. Denne dækker de 
udførelsesklasser, hvor der ikke er 
slagsejhedskrav, og her kan man 
anvende alle elektrodemærker og alle 
maskinmærker. Pakken til opgaver 
med slagsejhedskrav er indtil videre 
til et begrænset udvalg af elektrode-
typer, præciserer Kenneth Pedersen.  
ArcValidator er et andet nyudviklet 
system fra Kemppi, hvor brugeren 
ved hjælp af ArcValidator kan udføre 
årlig validering og automatisk få doku-
mentation for, at svejsemaskinerne 
opfylder krav om korrekte data og 
gældende standarder.

Og så er Kemppi netop blevet certi-
ficeret i overensstemmelse med ISO 
3834-2, tilføjer Kenneth Pedersen. 
Dette betyder, at svejsevirksomheden 
fremover selv kan lave de nævnte stan-
dard svejseprocedurer uden at skulle 
have en tredjepart ind over, hvilket 
igen gør hele processen mere fleksi-
bel. F.eks. kan Kemppi lave tingene 
selv og på eget værksted i situationer, 
hvor man er blevet mødt med bestem-
te behov og krav fra en kunde.

Endnu en nyhed er ArcInfo til dataop-
samling. Det er ikke specielt kostbart, 
og det er enkelt at bruge, idet man 
blot behøver at tilkoble en ”Data 
Catch” for at kunne opsamle svejseda-

ta fra maskinen og få data kørt over 
på en hvilken som helst pc’er, hvor 
man kan installere systemet. Herefter 
kan man få vist den pågældende 
svejsers navn og hvilke data, der har 
været anvendt, lige som man vil kunne 
analysere på, hvilke parametre, der 
har været brugt til svejseopgaven. 
Man kan med andre ord kontrollere, 
at tingene er lavet rigtigt, hvilket både 
synes relevant i forbindelse med pro-
cedure prøvning og f.eks. i forbindelse 
med undervisning.  Kemppi har også 
flere eksempler på nyudviklinger af 
eksisterende systemer. Eksempelvis er 
der kommet sporbarhed med i Kemp-
pis  ArcQ til automatisk opsamling af 
data via en stregkodelæser, hvilket 
giver flere muligheder for at automa-
tisere manuelle opgaver i forbindelse 
med kvalitetsarbejde og dokumenta-
tion af dette.  

bly

AGA i Danmark har været testland 
for de nye praktiske Genie 300 bar 
letvægtsflasker. Og erfaringerne fra 
det hjemlige marked har været så 
tilfredsstillende, at moderselskabet 
Linde Group har benyttet Schweis-
sen & Schneiden som platform for 
en international lancering af de 
nye letvægtsflasker, der trods 25 % 
mindre vægt alligevel rummer 40 % 
mere gas, fortæller AGA Danmarks 
markedschef Lars Larsen. Lindes stand 
byder på flere andre interessante 
nyheder, hvoraf LindoFlamm af Lars 

Larsen bliver fremhævet som specielt 
interessant for det danske marked og 
for vindmølleproducenter i særdeles-
hed. Lars Larsen fortæller:” Når man 
i dag forvarmer, bliver der traditionelt 
benyttet propan, hvor varmen breder 
sig ud over en stor overflade. Men her 
præsenter Linde så et nyt og spæn-
dende koncept i form af LindoFlamm, 
som inden længe også vil indgå i 
AGA Danmarks sortiment. I Lindo-
Flamm bliver der i stedet for propan 
anvendt acetylene og trykluft, hvilket 
bevirker, at forvarmningen nu bliver 

koncentreret til selve svejsestedet, og 
resultatet af dette er, at forvarmningen 
går dobbelt så hurtigt.”                 bly

MOBIL OG SVEJSEMASKINE I TÆT SAMSPIL

NYE LØSNINGER TIL HURTIG FORVARMNING

Kenneth Pedersen (tv) i gang med at 
præsentere nyheder fra standen.

Her finske Valtteri Bottas, der besøgte 
Kemppi på messen.

Close-up af den nye LindoFlamm proces, 
som Lars Larsen fra AGA fremhæver.
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Vi er eksperter i følgende områder:
Elevatorer – Lifte – Hejs – Trykbeholdere – Rørsystemer – Kraner
Vindmølleinspektion – Dampkedler – Certificering ISO 9001, ISO3834 & EN 1090 
Kvalitetssystemer – Svejsning – Undervisning  – Egenkontrol – Kedelpasser
Konstruktionsgodkendelse af alt Indenfor PED- ADR. – Off Shore 
Undersøgelse af beton/broer – vandanalyser

Vi har afdelinger i Danmark, 
Sverige, Norge, Finland, 
Letland Litauen, Estland - og 
har opgaver for vore kunder i 
hele verden. 

P.T. har vi arbejdsopgaver 
i Tyskland, Frankrig, Polen, 
Rusland, Rumænien, Ungarn, 
Portugal, Spanien og Kina.

Vi foretager endvidere:

• Alle former for NDT undersøgelser: Ultralyd, røntgenkontrol, magnetprøvning, 
penetrant, visuel kontrol m.v.

• Udarbejdelse af speci� kationer for svejsning
Svejseprocedureprøvning iht. EN 15614-1, MÆRSK TS 12, NORSOK M601, 101 m.� ., 
WPS, Certi� cering af svejsere iht. Svejsenormer EN 287 ASMA og tyske normer AD 
2000, svejseteknologi, svejserobotter, optimering og certi� cering samt svejseteknisk tilsyn.

• Skade og havarianalyser, tilstandsvurdering, levetidsberegning og levetidsforlængelse.Vi er 
Noti� ed body no. 1727 inden for elevatorer og trykbærende anlæg m.m.

• Godkendelse af ledelsessystemer i ISO 9001 svejseværksteder ISO 3834 og godkendelse af 
EN 1090 inden for stålkonstruktioner

Inspecta Danmark A/S - Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel 
Tlf. 70 22 97 70 - fax 75 28 79 04 

Mail: info@inspecta.dk - www.inspecta.dk - www.jebru.dk
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Svejsning

Deltagerne på DSL’s bustur til Schweis-
sen & Schneiden sluttede en lang og 
indholdsrig messedag hos Migatronic, 
der til lejligheden bød på rundvisning 
og efterfølgende traktement. Torben 
Henriksen fra Migatronic guidede 
deltagerne rundt på den inspirerende 
stand, som gav flere nye bud på løs-
ninger inden for strømkilder, tilbehør, 
og automatisering.

Første stop er en meget iøjnefaldende 
robot. Den er harlekinmønstret, fordi 
vi godt vil signalere, at vores Galaxy 
svejsemaskiner med det nye Fieldbus 
interface vil kunne sættes op til alle 
svejserobot fabrikater, forklarer Tor-
ben Henriksen. Det kan være ny-instal-
lationer eller Retrofit til eksisterende 
robotanlæg, som kan opgraderes. Der 
er tale om komplette automatiserings-
pakker til MIG/MAG, tig og plasma 
svejsning.

Ved præsentationen af Migatronics 
Ergo Tig brænder bliver der lagt vægt 
på, at den har høj intermittens, og 
at den er udformet med et fleksibelt 
design, som sikrer svejseren de ideale 
adkomstforhold.

NYE UDVIKLINGER INDEN FOR 
STRØMKILDER OG AUTOMATISERING
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Svejsning

NYT I BRANCHEN:

Om CWF Multi-coldwire feederen for-
klarer Torben Henriksen, at den både 
er udviklet til manuelle og automatise-
rede opstillinger. Og taler vi plasma-
svejsning, er der i 99 % af tilfældene 
udelukkende tale om automatiserede 
opstillinger, pointeres det. Ved hjælp 
af automatisk tig trådtilsætning får 
man let øget svejsehastigheden med 
over 40 -50 %, og man får minimeret 
risikoen for svejsefejl. 

Med IGC Intelligent Gas Control får 
man overvåget og synergisk kontrol-
leret mængden af gas og fjernet 
gaspuf ved svejsestart, oplyser Torben 
Henriksen videre og tilføjer, at syner-
gisk gasefterstrømning og gasvagt 
er standard med IGC. Også synkro-
niseret trådpuls med Migatronics Pi 
svejsemaskiner og muligheden for at 

lagre favorit programmer er standard 
her. Og ja, glemte jeg at nævne, at 
der bliver spillet musik i lysbuen! Og 
det er da vist endnu en verdensnyhed, 
lyder det lunt fra vores guide.

Af Birthe Lyngsø

Palle B. Thomsen A/S, der er ekspert 
i fjernvarme, har taget en ny contai-
nerløsning fra Svejsehuset A/S i brug 
i forbindelse med udendørs svejseop-
gaver.
Støjniveau og driftsikkerhed er i fokus, 
når Palle B. Thomsens medarbejdere 
svejser i fjernvarmerør ude i felten. 
Strømforsyningen er sikret via en die-
selgenerator, som er pakket ind i en ti 
fods container. 
Inden for det sidste halvandet år har 
Palle B. Thomsen anskaffet sig fem 
”svejsecontainere”. Fra den indbyg-
gede generator er der tre svejseudtag, 
hvorfra der kan rækkes kabler ud til 
tre svejsemaskiner.
- Med containerløsningen får vi 
reduceret støjniveauet fra generatoren 
væsentligt. Og det har en afgørende 
betydning, når vi udfører fjernvar-
meopgaver i byzoner, hvor vi skal 
overholde bestemte støjkrav, fortæl-
ler entrepriseleder Henrik Axelsen 
fra Palle B. Thomsen A/S i Aarhus. 
Før blev arbejdet udført med diesel 
svejsegeneratorer med indbygget svej-
sedel. Løsningen afgav en masse støj, 
foruden at udstyret var udsat for både 

vejrlig, hærværk og tyveri. Nu kan 
vi svejse uafhængigt af vejret. Der er 
heller ikke samme grad af slidtage på 
generatoren, som hvis den havde stået 
ude i det fri. Den indbyggede gene-
rator er en støjsvag GenSet generator 
MG 23 US-P. Det gælder jo som her 
om at være innovativ og finde frem til 
måder at løse kundens problemer på, 
lyder kommentaren fra Svejsehusets 
direktør, Lars Jakobsen.

Boeing har valgt ESAB Welding & 
Cutting Products som partner ved frem-
stilling af brændstoftanksystemet til 
NASAs nye løfteraket, Space Launch 
System (SLS).
ESABs ekspertise inden for friktions-
svejsning og veldefinerede procedurer 
for drift og projektledelse har været 
udslagsgivende for valget.
SLS bliver 121 meter høj og vil veje 
2.950 tons. SLS er dermed den hidtil 
største raket, USA har bygget, og en 
konstruktion af denne størrelse vil kræ-
ve nye metoder til at producere, samle 
og svejse hovedbrændstoftanken.
Eksperter og ingeniører fra ESAB har i 
mere end et år samarbejdet med Boe-
ing og NASA for at udvikle det nye 
Vertical Assembly Center, (VAC). Det 
er et gigantisk orbitalt svejsesystem, 
der er i stand til at understøtte den 
meget store raketbrændstoftank, mens 
systemet svejser de runde sektioner 
sammen ved hjælp af friktionssvejs-
ning. ESABs VAC-konstruktion er ifølge 
svejsevirksomheden den hidtil største 
svejsemaskine af sin art og er den 
mest præcise del i monteringsarbejdet.

Join together.
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Svejsning

STØJDÆMPENDE CONTAINERLØSNING
BOEING VÆLGER ESAB 
TIL SPACE LAUNCH 
SYSTEM-PROJEKT

Entrepriseleder Henrik Axelsen fra 
Palle B. Thomsen i den blå svejsecontainer.
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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

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.

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.

Svejsning_august-2010  16/08/10  6:29  Side 1

DSL og Dansk NDT-Forening holder julebanko fredag den 22. november 2013.

Arrangementet finder sted i 
FORCE Technology’s lokaler:
Park Allé 345, 2605 Brøndby

Aftenens program indledes kl. 18.00 
med den traditionelle julebanko menu:
Gule ærter med flæsk og pølse hvortil 
hører 1 øl og 1 snaps pr person.
Herefter bliver der serveret pandeka-
ger med is og solbærrom.
Fra kl. 19.30 og frem til kl. 23.00 
bliver der dystet om de mange flotte 
præmier.

Pris for at deltage er kr. 270,- pr per-
son. Ekstra spilleplader kan købes for 
20 kr. pr. styk.

Sidste frist for tilmelding er den 14. 
november 2013. 
Tilmelding via mail til DSL Sekretaria-
tet: dsl@dslvejs.dk eller via hjemmesi-
den www.dslsvejs.dk

Tak til sidste års sponsorer:
A.H. International A/S
Air Liquide Danmark A/S
Dansk NDT Teknik A/S
Dansk Svejseagentur ApS
Endety ApS
A/S ESAB
FORCE Technology
Kemppi Danmark A/S
Koldingfjord
V. Løwener A/S 

Metal-Consult
Migatronic A/S
Nordisk Svejsekontrol A/S
Olympus Danmark A/S
Palmepiloterne
SAF Oerlikon A/S
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
Valk Welding A/S
YXLON International A/S

Vi ses til Julebanko
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November 
5. november kl. 14.00 
Virksomhedsbesøg hos NLMK Dansteel 
A/S i Frederiksværk

22. november  
DSL holder sit årlige julebanko 

 
28. – 29. november  
Ajour 13 – Erhvervskonference og udstil-
ling Odense Congress Center
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Formand Steen Ussing, Force Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Thomas Bertram, DONG Energy Wind Power
Aksel Vinther, DS-SM A/S
Lars Holmberg, Strandmøllen A/S
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S
Bent Nehlsen, Sabro A/S 

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Jørgen Hilsøe, Endotest 
Næstformand Bent Nehlsen, Sabro A/S 
Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, C&P Inspektion A/S 
 
Sekretariat: 
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Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
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Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af  
IIW International Institute of Welding.  

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

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

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

Nr. 1 21. februar 17. januar DSL 75 år

Nr. 2 22. april 18. marts Automatisering

Nr. 3 16. juni 19. maj CE-mærkning - EN 1090

Nr. 4 2. september 1. august Produktivitet

Nr. 5 27. oktober 22. september Offshore

Nr. 6 15. december 17. november NDT

2. – 3.

MAJ

2014
Husk at sætte kryds i 2014 kalenderen 
ved 2. og 3. maj, hvor jubilæet bliver 
markeret og fejret i forbindelse med 
næste års seminar på Hotel Kolding-
fjord.

DSL FEJRER 75 ÅRS 
JUBILÆUM I 2014

Det er med vemod, vi har modtaget 
meddelelsen om, at Dansk NDT-For-
enings tidligere mangeårige formand 
Torben Lund er gået bort 26. septem-
ber 2013 i en alder af 69 år. 

Vi vil huske Torben som et positivt og 
imødekommende menneske, der var 
respekteret som en god kollega i NDT 
branchen. Via sit internationale job i 
firmaet YXLON rejste Torben verden 
rundt og deltog i mange nationale 
og internationale NDT konferencer. 
Han kombinerede på bedste vis sit 
civile job med jobbet som formand og 
skabte gode relationer, der kom NDT-
Foreningen til gode ved at tiltrække 
udenlandske foredragsholdere til den 
årlige kongres.

Torben var i kraft af sit formandskab 
også et værdsat medlem af DSLs 
bestyrelse. Jeg er sikker på, at vi er 

mange, der husker og savner Tor-
bens festlige ”special welcome to our 
friends from abroad” velkomst til vores 
udenlandske venner ved festmidda-
gene på Hotel Koldingfjord.

Vi vil mindes Torben for hans store 
engagement og sociale egenskaber.

På Dansk NDT-Forenings vegne

Jørgen Hilsøe 
Formand

MINDEORD FOR TORBEN LUND

Torben Lund.
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NYANSÆTTELSER HOS NORSK 
SVEISETEKNIKK AS (NST) 
Norsk Sveiseteknikk AS har som følge 
af en positiv udvikling udvidet og 
styrket staben:

Bjørn Skjølberg er pr. 1. september 
2013 indtrådt som bestyrelsesformand 
for NST. Bjørn har mere en 30 års 
erfaring inden for svejsebranchen i 
Norge, resten af Skandinavien og 
Baltikum. Bjørn blev efter en række 
lederstillinger ansat i Nordweld, som 
i 1988 blev til Lincoln Electric Norge. 

Da han i oktober 2010 gik på pension, 
var det fra en stilling som daglig leder 
af Lincoln Electric Norge og Lincoln 
Electric Nordic region. 

Jan Arne Hansen er ny markedsdirek-
tør og leder af markedsafdelingen på 
NST’s kontor i Drammen.

Kenneth Bekkemellem er ansat med 
ansvar for salget i Norge. Kenneth 
har lang erfaring som svejser og som 
sælger af svejseprodukter. Kenneth har 
erfaringer fra TESS Norge og senest 
som regionschef i Elga. 

Tobias Henriksson har erfaring i 
Sverige både som svejser og instruktør. 
Tobias er svejsekontrollør EN 287-1, EN 
ISO 9606-2, IWS og WE. Han kommer 
senest fra Monico Kompetanseutvikling 
AB med ansvar for eksaminationen til 
IWS – International Welding Specialist. 
Tobias vil først og fremmest indgå i 
NST’s svenske salgsorganisation, men 
vil også blive benyttet som svejsein-
struktør i andre lande, hvor NST er 
repræsenteret.

Are Bottolfs er ny økonomichef hos 
NST.

INSPECTA OPRUSTER PÅ 
NDT-OPGAVER I DANMARK 
Inspecta er i løbet af få 
måneder blevet en seriøs aktør 
inden for Non Destructive Tests 
af svejsninger.  
En ”utæt” svejsning i et trykbærende 
anlæg eller et kraftværk kan være 
både risikabel og kostbar.Derfor sætter 
Inspecta-koncernen nu massivt ind med 
teknologisk udstyr og NDT-eksperter 
på det danske marked og opruster 
på kontrol af svejsninger i såvel små 
elementer som helt store anlæg. Med 
NDT kan man kontrollere svejsninger i 
stålemner og stålkonstruktioner i mind-
ste detalje uden at skære i eller skrabe 
på emnerne. Med NDT er det således 
blevet meget nemmere og hurtigere 
og dermed billigere at kontrollere og 
udbedre et emne eller et anlæg, inden 
der sker et egentligt brud.
- Vi har også tidligere gjort brug af 
NDT, når vore svejseinspektører har 
vurderet, at der var brug for at få svejs-
ninger eller overflader undersøgt grun-
digere, inden de udstedte en eventuel 
ibrugtagningstilladelse på et anlæg. 
Her anvendte vi eksterne operatører. 
Men med egen NDT-afdeling bliver 
processen både hurtigere og smidige-
re. ”Når vi taler om store anlæg inden 
for kraftværker eller offshore, koster 
det enorme summer i driftstab for hver 
dag, et anlæg står stille eller venter 
på en sluttilladelse, så en smidigere 
kontrolproces ses straks på bundlinjen,” 
forklarer økonomidirektør Gitte Bruun, 
Inspecta Danmark.

Der er lige nu tilknyttet 8 medarbejdere 
til NDT-afdelingen, men flere er på 
vej. Inspecta har i første omgang også 
indrettet 3 køretøjer med røntgenkame-
raer og fremkalderudstyr. Disse vogne 
er som de første i Danmark også 
godkendt til opbevaring af isotoper, 
altså radioaktive elementer, døgnet 
rundt. Administrerende direktør i 
Inspecta Danmark Jens Bruun forklarer, 
at det sparer en masse tid for inspektør 
og kunde, at man ikke skal køre tværs 
over landet for at få opbevaret isotoper 
uden for almindelig arbejdstid i en 
dertil indrettet og godkendt bygning. 
Udover røntgenundersøgelser omfatter 
NDT også såkaldte penetrant-undersø-
gelser samt undersøgelser med ultralyd 
og magnetprøvning på elementers 

overflader. Sidstnævnte anvendes 
eksempelvis ved kontrol af svejsninger 
i tivoli karruseller, fordi man slipper for 
at skrabe eller slibe maling af svejsnin-
ger, før de kan kontrolleres.

Økonomidirektør Gitte Bruun tjekker NDT 
grejet i Lars Frandsens arbejdsvogn. Han 
har stået for indretningen af virksomhedens 
første røntgenbiler, hvor der også må 
opbevares radioaktive emner døgnet rundt.

Bjørn Skjølberg, 
ny bestyrelsesformand.

Are Bottolfs, 
ny økonomichef. 

Tobias Henriksson,  
teknisk sælger i Sverige.

Kenneth Bekkemellem, 
ny regionsschef.

Jan Arne Hansen,
ny markedsdirektør.
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Den nye Warrior™ 400i/500i er den optimale partner for svejsning af konstruktions- 

og rustfrit stål med krav om brugervenlighed og gode svejseegenskaber.

Strømkilderne er pålidelige og kraftfulde og er beregnet til grov og krævende MIG/MAG-,

MMA- og TIG-svejsning (med LiveTig™ start), samt kulbuemejsling (Warrior™ 500i).

Warrior er fremstillet med ESABs egenudviklede inverterteknologi med høj intermittens,

letlæseligt display og brugervenlige paneler - selv når du arbejder med handsker.

For yderligere information, se www.esab.com/warrior eller skan QR-koden.
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