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Svejsning

Offshore industrien beskæftiger i dag 
ca. 25.000 mennesker og skaber en 
ganske betydelig valutaindtjening i 
det danske samfund. Det gælder både 
den del, der har med olie/gas produk
tion at gøre og offshore vind.

Den glædelige nyhed er, at de virk
somheder, der arbejder i offshore 
sektoren selv vurderer, at de vil være 
i stand til at fordoble beskæftigelsen 
over de næste 56 år. Altså 25.000 
nye arbejdspladser. Det lyder jo 
forjættende.

Men som bekendt ”kommer intet af  
intet” – derfor er der også nogle gan
ske hårde forudsætninger for, at dette 
kan komme til at ske i praksis. Lad mig 
i det følgende nævne nogle stykker.

Øget indvindingsgrad fra 
Nordsøen
Den danske Nordsøsokkel er moden. 
De lette felter er høstet. Derfor skal vi 
blive endnu bedre til at øge indvin
dingsgraden. Det er ikke let. Men det 

er nødvendigt. I starten af det danske 
”olieeventyr” fik vi kun 7-8 % op af de 
påviste reserver – nu er det 27-28%. 
Men vi skal videre. Og tiden er knap. 
Det kræver ny teknologi og nye ideer.

Reduktion af omkostningerne
Havvindmøllerne er en succeshistorie. 
Men de er dyre. Derfor skal omkost
ningerne ned med 40% over de næste 
56 år. Det er ikke nogen lille op
gave. Det kræver, at alle led i kæden 
bidrager. Møllerne skal være større og 
mere effektive, lige som fundamenter
ne skal være billigere og de elektriske 
systemer forenkles. 

De rigtige kompetencer
Vi kan kun skaffe 25.000 nye arbejds
pladser i offshore industrien, hvis vi i 
tide har uddannet de rigtige personer 
med de rigtige uddannelser. Også 
det haster. Det ville jo være kreper
ligt, hvis offshore eventyret gik i stå 
på grund af mangel på kvalificeret 
arbejdskraft.

Meget er usikkert om fremtiden. Men 
én ting er sikker. Konkurrencen fra 

udlandet vil blive skrappere. Vi har 
et godt udgangspunkt. Men tiden er 
knap. Vi må ikke tabe den mulighed.

De nye testfaciliteter på LORC kan  
yde et godt bidrag. Her får vi nu et af 
verdens bedste testmiljøer til vinmølle
turbiner, til udvikling af nye fundamen
ter og til lasersvejsning.

I Offshoreenergy.dk kan vi samle 
de mange virksomheder i offshore 
branchen om at gribe den mulighed, 
vi har for at skabe 25.000 nye høj
kvalitetsjobs.

Bestyrelsesformand for 
Offshoreenergi.dk 
Anders Eldrup

LEDER
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2 Leder/ Anders Eldrup,   
 Bestyrelsesformand for  
 Offshoreenergi.dk 

6 Monitering af fundamenter  
 til offshore vindmøller.

10 Bladt Industries på hastig  
 fremmarch i offshore  
 industrien.

12 At navigere i en branche 
   med omfattende kvalitets 
  krav er en daglig udfordring.

14 Offshore kvalitet.

18 Welltec klar med nye   
 faciliteter til egenproduktion  
 i Esbjerg.

20 Verdens mest realistiske  
 indendørs test af hav  
 vindmøller.
 
Forsiden:
På billedet et af de ca. 740 tons tunge 
jacket-fundamenter, som Bladt Industries  
i Lindø er i gang med at fremstille til  
offshore vindmølleparken EnBW Baltic2.  
( Fotokilde: Bladt Industries). 

Anders Eldrup, Bestyrelsesformand for Offshoreenergi.dk (foto: Lisbeth Holten fotografi).

Offshore – store muligheder  
og udfordringer



3M Speedglas svejseskærm 
9100-QR med 3M 
sikkerhedshjelm H-701.

Ingen kompromiser: Nu er det slut med at svejse uden komplet 
hovedbeskyttelse, og slut med at bære svejseskærm, når det ikke er 
nødvendigt. Den nye 3M Speedglas Quick Release (QR) skinne, gør det 
muligt at fastgøre en 3M Speedglas 9100 svejseskærm med automatisk 
nedblændende svejsekassette til en af industriens mest populære sik-
kerhedshjelme.

Selv med arbejdshandsker på er det let at sætte svejseskærmen 9100-
QR fast. Når du er færdig med at svejse, tages svejseskærmen nemt og 
hurtigt af igen.

100% kompatibel med 3M Speedglas 9100 serien af svejseskærme, 
som har en unik optisk kvalitet og god brugerkomfort. 

Find yderligere oplysninger her: 
www.3M.dk/QuickRelease 
www.3Msikkerhed.dk

facebook.com/SpeedglasGlobal

youtube.com/3MSpeedglas

Release
Quick 

Ingen kompromiser

Skaber sikre arbejdsforhold©
3M

 2
01

3.
 A

ll 
Ri

gh
ts

 R
es

er
ve

d 
3M

 o
g 

Sp
ee

dg
la

s 
er

 v
ar

em
æ

rk
er

, s
om

 e
je

s 
af

 3
M

 C
om

pa
ny

.



4 

VI SES PÅ HOTEL KOLDINGFJORD 
DEN 24. – 25. APRIL 2015

I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor udstyrsleverandører og NDT-firmaer på det danske marked præ-
sen terer deres nyeste produkter og ydelser. Der vil være god mulighed for at netværke med kolleger, kunder og leverandører. 

Derudover afholdes henholdsvis årsmøde i NDTForeningen og generalforsamling for DSL.

Kom og hør inspirerende og informative foredrag samt diskussioner om nye tendenser og udviklinger  
inden for svejsning og NDT.

Dansk Svejseteknisk Landsforening og 
Dansk NDT-Forening inviterer til seminar

Foreløbigt program:

Bladt Industries aktiviteter på Lindø

Industrielt design og dets potentialer

Super højeffekt pulversvejsning

Den nye EN ISO 5817 for visuel prøvning

Nyt referenceatlas for anløbningsfarver i rustfrit

Inspektion med droner

Eddy Current Array – metode og fordele

Wheel arrays UT til plastkompositter

Tørkoblet phased array undersøgelser af kulfiber kompositter

Nye teknologier inden for penetrant og magnetprøvning

Udmattelse og brudmekanik i svejste konstruktioner

Uddannelsessystemet i dag

Human factors i produktionen

Der tages forbehold for ændringer.

SÆT STORT KRYDS I KALENDEREN VED DEN 24. – 25. APRIL 2015! 



www.albee.dk
Makes your work easier

”I racersport skal det gå hurtigt 
og være sikkert. Derfor vælger 
jeg ALbee bytteflaske”.
Ulf Lindholm, dragracekører



Svejsning

Hvad der foregår på en 
offshore vindmølle under drift, 
er der rigtig godt styr på. Men 
drift og løbende vedligehold 
af møllens fundament har 
i årenes løb ikke haft helt 
samme fokus. Indtil for få år 
siden har dette blot udgjort 
en struktur, som man havde 
forventninger til skulle stå der 
i 20-25 år uden vedligehold. 

Af civilingeniør Flemming 
Andersen, FORCE Technology

Der er i dag en del bekymringer om, 
hvorvidt fundamenterne faktisk kan 
holde i de forventede 25 års drifttid.
De fleste af de offshore vindmøller, 
der er i drift, er monteret på et fun
dament, der består af et cylindrisk 
rør, en mono pæl (MP), der hamres 
ned i havbunden, så kun 1 til 2 meter 
stikker over havoverfladen. Uden på 
denne monteres et overgangs stykke 
(TP), som overlapper MP én med 6 til 
10 meter. MP’en er det grå rør, der 
ses på figuren – TP én er det gule.

Inde i TP én er påsvejset 6 konsoller, 
som ved hjælp af donkrafte bliver 
anvendt til at justere TP én i lod.
Når dette er opnået, injiceres en mør
tel (grout) i mellemrummet mellem MP 
og TP. Efter denne er hærdet, fjerner 
man donkraftene, og selve møllen 
monteres ovenpå TP én.

Som det er fremgået af forskellige 
artikler i pressen, har det vist sig, 
at grouten mellem MP og TP i visse 
tilfælde er svigtet, og konsollerne i 
TP én er kommet i kontakt med MP éns 
top. Derfor kunne man frygte, at de er 
kommet til at bære langt større belast
ninger end forudset. 

Monitering af spænding, 
deformation og hældning 
For at undersøge konsekvensen af den 
utilsigtede belastning på konsollerne 
er FORCE Technology blevet anmodet 

MONITERING PÅ OFFSHORE 
VINDMØLLE FUNDAMENTER



NSSW pulverfyldte rørtråde

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

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

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

Vores forhandler i Danmark:

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

www.nst.no

Pulver Kobberbelægning

Stål

www.nst.no
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Svejsning

om at foretage strain gauge målinger 
på  og omkring konsollerne. Med 
strain gaugene kan man bestemme 
spændingerne i konstruktionen og 
derefter vurdere risikoen for udmat
telse i de hårdest belastede områder 
ved konsollernes svejsninger.

Strain gaugen er i princippet en 
modstandstråd, som fastgøres til kon
struktionen, og som ændrer modstand 
proportionalt med konstruktionens 
belastning. Denne ændring måles, og 
man har et udtryk for de mekaniske 
spændinger under strain gaugen.

Strain gauge sættes som regel fast ved 
limning. Men punktsvejsning bliver 
også af og til anvendt, hvor der er 
specielle krav til holdbarheden.

Strain gauge målinger omkring 
konsollerne på forskellige offshore 
vindmølleparker har givet designerne 
vigtige oplysninger om behovet for 
konstruktionsændringer og bidraget til 
en nødvendig kalibrering af de teore
tiske beregninger, som bliver udført af 
producenterne.

Ved løbende at foretage strain gauge 
målinger på et vindmølle fundament 
over længere tid, er man i stand til at 
registrere, om der sker ændringer i 
fundamentets bæreevne. 

Som eksempel herpå har FORCE Tech
nology monteret lodrette rækker af 
strain gauge på indersiden af MP ér 
i det område, hvor TP én overlapper. 
Hvis grouten imellem de to svigter i et 
eller andet område, må det forventes 
at give udslag i betydelige ændringer 
i de målte spændinger i gaugene.

Ved at foretage en frekvensanalyse 
af signalerne fra en strain gauge 
kan man meget let finde relevante 
egenfrekvenser for vindmøllen. Disse 

relaterer sig til hele konstruktionens 
stivhed og dermed også den indspæn
ding, der sker af MP én i havbunden. 
På den måde får man et indtryk af de 
geologiske forhold.

Strain gauge på mono pæle, som 
kommer under vand, bliver som regel 
monteret på land. Og på grund af det 
ekstreme miljø bliver der her anvendt 
punktsvejste strain gauge, som er 
ekstra beskyttet mod vand. Kablerne 
trækkes ud til pælens top, hvor de 
forankres solidt, så den kan overleve 
nedramningen. Når møllen er færdig
monteret, bliver strain gauge kablerne 
trukket videre op langs TP éns væg og 
tilsluttes en datalogger, der befinder 
sig i et tørt område.

Også i allerede installerede mono
pæle har vi leveret strain sensorer til 
montage under vand. Strain sensorer
ne, der bliver monteret af dykkere, er 
for mange år siden udviklet af FORCE 
Technology til oliegas sektoren, hvor 
de finder anvendelse på meget store 
dybder.

Som supplement til strain gauge målin
gerne på indersiden af MP én har vi 
leveret sensorer til måling af afstanden 
mellem MP éns top og konsollernes 
trædeflade. Disse vil direkte advare, 
hvis konsollerne er på vej til at blive 
bærende.

På nogle offshore vindmøller har vi 
desuden monteret hældningsmålere. 
Disse er beregnet til at give advarsel, 
i tilfælde af at møllen kommer til at 
hælde utilsigtet.

Ser vi bort fra hældningsmålerne, 
befinder alle de nævnte sensorer sig 
i et område, som man bestræber sig 
på at holde lufttæt for at minimere kor
rosion. Det betyder igen, at området 
er svært tilgængeligt. Derfor må alle 

målekabler føres via lufttætte gen
nemføringer til data opsamlingsudstyr 
uden for området. Fra dette udstyr kan 
måledata tilgå operatørens SCADA 
system.

Monitering af korrosion
Foruden de ovennævnte sensorer har 
vi også erfaring i at registrere korro
sion på såvel inder som ydersiden af 
fundamenterne med diverse sensorer. 

Korrosionsbeskyttelse af ydersiden 
opnås typisk ved en kombination af 
coating og katodisk beskyttelse (CP), 
som det kendes fra andre marine 
konstruktioner. Korrosion indvendigt 
i monopælene er dog en særlig 
udfordring på grund af kombinationen 
af stillestående vand med indtræng
ning af oxygen og bakteriel aktivitet i 
sedimentet. Sådanne forhold kan føre 
til accelereret korrosion ved vandlinjen 
eller mudderlinjen.
CP bliver nu anvendt i mange projek
ter som indvendig korrosionsbeskyt
telse. Men dens anvendelse i lukkede 
rum er med risiko for forsuring af 
vandet og problemer i forbindelse 
med udvikling af hydrogen gas, hvil
ket kan føre til sprødhed og revner i 
fundamentet. Derfor er det vigtigt at 
overvåge korrosionen, så man kan 
reagere i tide.

Vores systemer til overvågning af kor
rosion dækker over en række specielt 
designede prober til måling og eva
luering af miljøforhold og korrosion 
i vand og mudderzone. Prober og 
selvregulerende systemer til at sikre  
en korrekt drift af CP systemet kan 
også leveres. De kan på forhånd 
modelleres og designes med den 
såkaldte SeaCorr software pakke,  
og dermed være med til at sikre den 
korrekte korrosionsbeskyttelse, så  
havvindmøllerne kan blive stående 
mange år endnu.

Fremadrettet kan man forestille sig, at et moniteringssystem i 
substrukturen vil blive standard i en vis del af fundamenterne 
i en offshore vindmøllepark, på samme måde som det er 
det for den vibrationsovervågning, der som standard i dag 
er installeret i alle naceller. I eksempelvis Tyskland er der 
myndighedskrav til, at der foretages en vis grad af monitering.

Monitering kan anvendes til fortsat optimering af 
møllekonstruktioner, placering af mølleparker, drift og 
vedligehold etc. ved øget teknologiforståelse.

Sådan kan en strain gauge se ud:



Svejsning

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

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

bundlinjen. Vores svejsemaskiner og tilbehørsartikler er designet til at give 

dig en konkurrencemæssig fordel ved hver eneste svejseopgave.

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

koden eller kig ind på migatronic.dk. Migatronics svejseeksperter står 

altid klar med svejseteknisk rådgivning og support.

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

EFFEKTIVITET
BETALER SIG

IGC®  
Intelligent Gas Control

IAC™  
Intelligent Arc Control

MJC™  
Miga Job Control

PowerArc™

TIG-A-Tack™
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Svejsning

Du kan ikke krydse havet blot 
ved at stirre på vandet. Det 
indianske ordsprog siger det 
hele – og som en af de største 
spillere inden for offshore-
industrien efterlever Bladt 
Industries ordsproget på mere 
end en måde. Innovation, 
kvalitet og erfaring er blot 
nogle af virksomhedens 
styrker, men de er mere 
end det. Bladt Industries er 
frontløbere og holder ikke  
kun trit med nutiden – de ser 
også fremad.

Offshore. Termen er blevet omdrej
ningspunktet for Bladt Industries, for to 
ud af tre af virksomhedens divisioner 
fokuserer på offshore markederne 
inden for Vind og Vedvarende Energi 

og Olie & Gas. Bladt Industries har 
haft succes med at omdanne flere års 
offshore viden til solide produkter, der 
efterspørges i offshoremarkedet og 
lever op til kravene i dette årtusinde. 
Med en imponerende referenceliste 
fra offshore platforme og transformer
stationer til omfattende jacketkon
struktioner og offshore fundamenter 
er Bladt Industries klar til fremtidens 
stålopgaver. 

Med næsten 50 års offshoreerfaring 
er Bladt Industries’ styrker klare: De 
har den viden, det kræver at føre indu
strien videre til næste niveau. Viljen 
til at lykkes er tydelig, og virksomhe
den er vokset betydeligt gennem det 
seneste årti, hvor både faciliteter og 
arbejdsstyrke er blevet udvidet. Dette 
skyldes primært det faktum, at de har 

været gode til at forudsige havmølle
parkernes fremtid. 

”Siden vi byggede verdens første 
transformerstation i 2002, har vi 
været involveret i næste alle offshore 
vindprojekter i Europa. Sammen med 
vores kunder har vi været i stand til 
at udvikle skelsættende stålløsninger 
til offshoreindustrien,” siger Peter 
Rindebæk, administrerende direktør i 
Bladt Industries.

Internationale offshore 
projekter
Udsigten over Bladts område i 
Aalborg er næsten altid præget af 
de store, gule fundamenter – over
gangsstykker – til havvindmøller og 
jævnligt også af transformerstationer 
eller boreplatforme. I produktionen 
arbejdes der lige nu på højtryk med 
at fremstille 97 overgangsstykker til 
DONG Energys offshore havmøllepar
ker Gode Wind 1 og 2 med placering 
i den tyske del af Nordsøen.

Ved faciliteterne i Lindø er udsigten 
en lidt anden, selvom det også her 
er fundmenter til havvindmøller, der 
produceres. I Lindø er ca. 82 smede/
svejsere netop i gang med at produ
cere 41 jacket-fundamenter à 740 tons 
stykket til offshore havmølleparken 
EnBW Baltic 2 med placering ca. 16 
km ud for den tyske kyst i Østersøen. 
Fundamenter af jackettypen forventes 
at spille en mere dominerende rolle 
i fremtiden i takt med, at offshore 
vindmølleparkerne bliver opstillet på 
stadigt dybere vand. 

Bro, bro Bladt – ikke kun 
offshore-projekter
Man behøver dog ikke kigge ud over 

BLADT INDUSTRIES 
INDTAGER OFFSHORE 
INDUSTRIEN



Svejsning

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

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

We provide local access to global knowledge.

WE OFFER:
• Examination and classifi cation of pressure equipment

• Periodic inspection of lifting equipment

• Periodic inspection of pressure equipment offshore

• Inspection of offshore tank containers

• Preparation of specifi cations for welding procedures

• X-ray and digitalized X-ray

• Ultrasonic/TOFD/phased array

• Automated ultrasonic

• Level III services and procedure development

havet for at se Bladt Industries’ pro
jekter. Den tredje af Bladt Industries’ 
divisioner fokuserer på Infrastrukturop
gaver. Og kun et stenkast fra facilite
terne i Lindø er Bladt netop nu i gang 
med at etablere en stibro – en såkaldt 
dobbeltkrumbro – der krummer 
begge veje henover baneterrænet vest 
for Odense Banegårdsscenter. En del 
af broen skal ophænges i stag fra en 
knap 40 m høj, spejlende og konisk 
pylon i poleret rustfast stål. Så det er 
ikke en helt almindelig opgave.

Kigger man til vores naboer i nord, 
er der netop taget hul på at bygge en 
svingbro – Skansebroen – til lystbåde
havnen i Trondheim i Norge for Det 
Norske Vegvesen. Skansebroen er i 
sig selv af skulpturel karakter, og det 
er den første svingbro, der bygges i 
Norge i 62 år. 

Stålvirksomheden med speciale inden 
for fremstilling af komplekse stålkon
struktioner til både on og offshore 

projekter har en finger med i spillet i 
projekter af meget forskellig karakter 
og i både nær og fjern. Dens historie 
og erfaring rækker tilbage til 1965, 
og gennem årene har Bladt Industries 
bidraget med ekspertise, viden og 
faglighed til en lang række skelsæt

tende og iøjnefaldende projekter 
verden over. Bladt Industries er en af 
den slags virksomheder, som ikke står 
og venter på, at andre skal tage det 
første skridt. De står ikke bare og stir
rer på vandet. De erobrer det!

BLY

Portalkranen i Lindø er perfekt til at løfte de ca. 740 tons tunge jacket-fundamenter, som 
Bladt Industries er i gang med at producere til offshore vindmølleparken EnBW Baltic 2. 

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

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

We provide local access to global knowledge.

WE OFFER:
• Examination and classifi cation of pressure equipment

• Periodic inspection of lifting equipment

• Periodic inspection of pressure equipment offshore

• Inspection of offshore tank containers

• Preparation of specifi cations for welding procedures

• X-ray and digitalized X-ray

• Ultrasonic/TOFD/phased array

• Automated ultrasonic

• Level III services and procedure development
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Svejsning

National Oilwell Varco 
Denmark I/S, eller bare NOV 
Flexibles i Brøndby designer 
og producerer fleksible rør til 
Offshore installationer i hele 
verden. 

Af Svejseingeniør IWE 262 
Henrik Jørgensen, National 
Oilwell Varco Denmark I/S

Fleksible rør fra NOV Flexibles bliver 
benyttet til produktion (Production Riser) 
af olie og gas, til Injection Lines (for 
at opretholde tryk i brøndene), til for
bindelse mellem FPSO ér og Rig til Rig 
samt til et utal af andre anvendelser. 

Rørene bliver fremstillet på vores 
fabrikker i Kalundborg og i Acú, 
Brasilien. Acú er en ny fabrik, som for 
nylig er begyndt at producere fleksible 
rør. Til rørene hører selvfølgelig også 
tilslutninger - vores End fittings. De 
bliver fremstillet på vores maskinværk
sted i Glenrothes, Scotland. Dette 
maskinværksted blev købt ind i NOV 
Flexibles for 1½ år siden og er nu 
fuldt integreret i NOV ś systemer og 
hverdag. Ikke desto mindre leverer de 
uændret også selvstændigt til andre 
kunder.

På hovedsædet, de 2 fabrikker og 
maskinværkstedet, er der i alt beskæf
tiget 1.200 mennesker med en årlig 
produktion på ca. 185 kilometer rør. 
NOV World Wide har hovedsæde i 
Houston, Texas og beskæftiger cirka 
62.000 mennesker.

Også leverandør af 
komponenter
National Flexibles leverer ikke kun rør. 
Der bliver også leveret komplette løs
ninger, lige fra Subsea og til Topside 
med de komponenter, der skal til. Den 
aktuelle udvikling på markedet er, at 
vi bliver bedt om at levere et stigende 
antal tilhørende komponenter. 
Ind i billedet kommer her de omfat
tende kvalitetskrav, vores branche 
opererer i. Vi møder både kundespe
cifikke krav fra olieselskaber som Ma
ersk, Total, Statoil og Shell, lige som vi 
møder branchespecifikke standarder 
som EEMUA 158, DNV, NORSOK, 
ISO 19902, NACE osv. I tillæg hertil 
er der de ”normale standarder” som 
BS 4515, ISO 15609, ASME IX, AWS 
D1.1. Oveni dette kommer så det NDT 
tekniske og omfanget af undersøgelser 
og dokumentation, som skal afklares 
til hvert projekt i forhold til, hvad den 
specifikke kunde kræver. 

Inden for materialer møder vi både 
smedede emner, plader og rør efter 
NORSOK eller ISO 10225 krav.  
I enkelte tilfælde kan vi tillade efter 
”normale standarder” som EN 10025. 
Smedede emner bliver leveret i hen      
hold til NOV Flexibles specifikke  
materialespecifikationer, hvor egne 
metallurger sørger for, at vores kun
ders og egne krav leveres af et udvalg 
af underleverandører. Materiale
kvaliteter er alt fra standard karbon
stål til Duplex og Super Duplex og 
stort set alt i godstykkelser fra 10 mm 
til 230 mm.

De af vores komponenter, som ikke 
er egenproduktion, får vi fra leveran
dører fra det meste af verden. En stor 
del af de mindre komponenter er fra 
danske leverandører, hvorimod større 
komponenter som f.eks. Mid Water 
Arch kun kan produceres af leveran
dører med direkte adgang til kaj.

AT NAVIGERE I EN BRANCHE 
MED OMFATTENDE 
KVALITETSKRAV ER EN 
DAGLIG UDFORDRING

Standard Fleksibelt rør.

Her et udvalg af komponenter fra NOV 
Flexible.

NOV Flexible i Kalundborg.
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Udfordringen ligger i at få alle 
disse komponenter leveret efter vores 
kunders projektspecifikke standarder, 
efter branche standarder og ”normale 
standarder”. På samme måde som det 
er en udfordring at få materialekvalite
ter, der ikke altid er hyldevarer, leveret 
til den aftalte tid, hvor installationsski
bet ankommer for at afhente.

Endnu en udfordring er det, når vores 
kunder begynder at ”plukke” fra de 
forskellige standarder og herefter 
lave en projektspecifik standard med 
de strengeste krav. Lidt ligesom man 
husker det som dreng, når man spil
lede bilkort, så kan det se ud, som 
om vores kunder ønsker at trumfe sine 
konkurrenter. Her bliver det ofte van

skeligt at overbevise konsulenter og 
”kodeinspektører” uden værkstedser
faring om, at 3. decimal på heat input 
nok er uvæsentlig, eller om der nu 
skal udføres ultralydsundersøgelser 
på kantsømme. Fra en leverandørs 
synspunkt ville det være rart at kunne 
diskutere nødvendigheden af kravene 
og diskutere, hvorvidt det bibringer 
merværdi at kræve, som de nu gør. 

For mig at se ligger svejseingeniørens 
helt store udfordring i, at vi som det 
indskudte led mellem store internatio
nale olieselskaber til enhver tid skal 
– og ønsker – at levere den højeste 
kvalitet til konkurrencedygtige priser 
og til skarpe leveringsterminer.

Har mit indlæg vakt interesse  
og ønskes mere information,  
kan jeg kontaktes på E-mail:

Henrik.Jorgensen@nov.com

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, MOTS 12, NORSOK M601, 101 m.� ., 
WPS, Certi� cering af svejsere iht. Svejsenormer ISO 9606-1 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

Udskibning fra Kalundborg.
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Af svejseingeniør Aksel 
Vinther, FORCE Technology

Efter den anden oliekrise i 1979 blev 
investeringerne i olieefterforskning 
intensiveret. Det betød, at mange 
firmaer, der ikke tidligere havde 
leveret til offshore industrien, blev 
stillet over for en række kvalitetskrav, 
de ikke havde erfaring med. 
Indtil da var det først og fremmest 
virksomheder, der leverede til 
kraftværkerne, der var vant til, 
at der blev stillet krav om test af 
svejseprocedurerne, inden de kunne 
udføre arbejdet.

Det betød, at de svejseansvarlige i 
virksomhederne måtte vænne sig til, at 
der var begrænsninger på, hvor store 
heatinput man kunne svejse med, hvis 
de krævede slagprøveværdier skulle 
overholdes. 
Der var også behov for nye 
tilsatsmaterialer. Især Filarc var i front 

med udvikling og afprøvning af nye 
tilsatsmaterialer.

Der er stadig en del danske 
virksomheder, der fremstiller svejste 
konstruktioner til offshore. Men 
behovet for svejste konstruktioner har 
gennem flere år været konstant, og 
der har i overvejende grad været tale 
om reparation og vedligeholdelse.

Fundamenter til tårne og 
havvindmølleparker
I de senere år er der vokset en 
ny offshore sektor frem. Den 
fremstiller fundamenter og tårne til 
havvindmølleparker. Også i denne 
sektor bliver der stillet store krav til de 
egenskaber, svejsningen skal have. 
Således er slagprøve ved 50 °C 
almindeligt i plader over 50 mm.  
Da der på samme tid er krav om lave 
omkostninger, er de virksomheder, 
der fremstiller konstruktioner til 

offshore vindmølleparker mere 
præget af masseproduktion med store 
og meget ens produkter, end den 
enkeltstyksproduktion, der har præget 
offshore sektoren i olieindustrien.
Det har betydet at man i 
dag fremstiller sektioner med 
pladetykkelser fra 1314 mm (Ifuge)  
til pladetykkelser på 70-80 mm 
(Xfuge) på et og samme anlæg.

Da der også  af hensyn til 
produktiviteten  er tale om store 
anlæg til pulversvejsning, hvor det er 
vanskeligt at skifte tilsatsmateriale, 
er der behov for, at den samme 
kombination af tråd og pulver vil 
kunne anvendes til svejsning af både 
Ifuger, med prøvning ved 20 °C og 
V/Xfuger med prøvning ved 50 °C.
Dette stiller de svejseansvarlige og 
tilsatsproducenterne overfor nye 
udfordringer.
Traditionelt har man ved Ifuger, 
hvor der er stor opblanding med 
grundmaterialet, valgt at tillegere bl.a. 
Mn i enten tråd eller pulver. Ved tykke 
plader med krav om slagprøvning ved 
lave temperaturer har man traditionelt 
set legeret med enten Ti/B eller Mo 
(og andet, vi ikke får at vide).

Nye udfordringer 
for svejseansvarlige 
og producenter af 
tilsatsmaterialer.

En 35 mm plade svejset fra to sider  
i en asymmetrisk X-fuge. 1/3 tykkelse 
svejset fra side et og 2/3 tykkelse  
fra side to.
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Bedre arbejdsmiljø. Helt enkelt.   
 GENIE® 300 bar letvægtsflasken. Mere gas – Mindre vægt. 

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

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

AGA – ideas become solutions.

DK AD A4 GENIE Svejsning_112100-3-DK09_1.indd   1 14/08/14   15:56
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Projekt i samarbejde med 
Böhler
I mit virke som IWE på Valmont-SM, 
(herefter SM), det tidligere DSSM, var 
jeg i samarbejde med Böhler med 
til at videreudvikle et eksisterende 
svejsepulver (418TT) sammen med 
S3Si tråd, så vi blev i stand til at 
opfylde kravene til svejsning af både 
tykke og tynde plader.

Egentlig kom det som en overraskelse 
for mig, at problemet var nyt for 
leverandøren. Men ikke desto 
mindre gik Böhler meget aktivt 
ind i processen med at få tilpasset 
tilsatsmaterialerne, så det blev muligt 
at opfylde kravene.

Når et projekt, som det omtalte fra 
2010, skal føre til succes, er det 
en betingelse, at begge parter har 
forståelse for de problemer, der er 
for leverandøren på den ene side 
og forbrugeren (fremstilleren) på den 
anden.

Fabrikanterne af tilsatsmateriale 
kan til en vis grad synes at stille sig 
tilfredse, når de ellers kan få deres 
produkt til at performe i den test, 
der står i standarden med en 4 mm. 
tråd og 750 amp. Man slutter på 
den baggrund, at så må alt jo være i 
skønneste orden.

På samme måde synes kunden 
at mene, at hvis man køber en 
kombination, der er godkendt til  

50 °C, så kan man ”mishandle” 
produktet som man vil med to eller 
fire tråde og måske 1200-1300 amp, 
samtidig med at virksomhedens 
WPQR stadig holder ved 50 °C.

Begge parter skal huske på, at vi skal 
respektere de regler, som gælder 
for svejsning, nemlig at heatinput og 
mellemstrengs temperatur sammen 
med pladetykkelsen er det, der styrer 
Δ T8/5 og dermed de egenskaber, 
man i sidste ende får i svejsemetallet 
og HAZ.

Svejsemetallet er det – til en vis 
grænse  muligt at gøre noget 
ved. Stålet derimod er hverken 
tilsatsmateriale fabrikant eller 
producenten herre over, for det 
bestemmes som oftest af slutkunden.

Det er i dag muligt at købe stål med 
meget fine egenskaber. Men da de er 
lidt dyrere end stål, der blot opfylder 
standarden, og da materialeprisen er 
så stor en del af slutprisen, er dette 
ofte kun en teoretisk mulighed.

Det viste sig, at det var rimelig let 
at opnå de krævede værdier ved 
svejsning i tykke plader. Men det  
viste sig også, at de tynde plader  
på 15 mm, der blev svejset med en 
streng fra hver side i en Ifuge, gav 
store problemer.

Ved denne svejsning er der mindst  
50% grundmateriale i det svejsemetal, 

der skal kærvslagprøves. Det betyder, 
at det grundmateriale, der svejses i, 
pludselig får endnu større betydning.

Da rigtig mange af de store spillere 
på markedet har en regel om, at Ceq 
i det materiale der svejses højest må 
ligge 0,03 over Ceq i den WPQR, der 
ligger til grund for den til svejsning 
anvendte WPS, kan producenten af 
tilsatsmateriale ikke bare bruge de 
plader, han har på lager til de prøver, 
der bliver svejst til standardtest af 
tilsatsmaterialet.

I det konkrete tilfælde betød det, 
at begge parter måtte gå aktivt 
ind i processen med at finjustere 
tilsatsmaterialet, så det kunne 
anvendes til både 15 og 80 mm 
plader. Derfor leverede SM pladerne 
til de prøver, Böhler svejsede i deres 
laboratorie.

På løbende møder både hos Böhler 
og SM udvekslede vi resultater og 
erfaring med de prøveproduktioner, 
der under vejs blev fremstillet i 
laboratoriet hos Böhler.

Efter endt test i Tyskland svejsede vi 
nye prøver på SM, og det viste sig, 
at det var noget vanskeligere at få 
prøverne til at holde i Sønderjylland 
end i Tyskland. Kun fordi begge 
parter nægtede at opgive, lykkedes 
det til sidst at nå i mål.

Siden 2010 har både SM og Böhler 
arbejdet videre på at forbedre 
svejsningens egenskaber. Efter at 
de mekaniske egenskaber var på 
plads, er det især slaggeløsning og 
udseende, der har været i fokus.

Hvis vi fortsat skal have produktion 
af stålkonstruktioner i Danmark, må 
vi til stadighed prøve at finde mere 
rationelle måder at producere på.
Det betyder både, at vi skal prøve at 
videreudvikle de processer vi allerede 
bruger, og at vi skal være åbne for 
nye måder at sammenføje stål på.

12 mm plade svejset fra to sider med en streng fra hver side.
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The strong connection

‘Let programmering af 

svejserobot’

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

  

Sjørring Maskinfabrik er skiftet til svejserobotsystemer fra Valk 

Welding for at kunne svejse sværvæggede komponenter til grave-

maskiner fra Volvo. “Foruden en høj svejsekvalitet og et nøglefærdigt 

automatiseringssystem, har vi realiseret vores gevinst især inden for offl ine-

programmeringen. Dermed kan vi, uden for produktionen, hurtigt skrive 

svejseprogrammer og uden korrektioner anvende dem på svejserobotten. 

  MIG- og TIG-svejsning med ét system

 Førsteklasses opbakning i opstartsfasen 

 Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed

 Specialister inden for svejsning og robotter

 Komplette systemer fra én leverandør

Henrik Borggaard & Karl Martin Hansen, Sjørring Maskinfabrik: 

Valk Welding adv serie 2014 DK.indd   14 28-08-14   11:17
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Den globalt opererende 
innovative danske offshore 
virksomhed Welltec har i 
sensommeren taget en ny 
fabrik i brug til fremstilling af 
virksomhedens completions-
produkter.

29. august i år blev Welltecs nye 
facilitet med godt 7.200 m2 fabriks- 
og kontorlokaler indviet. Det skete 
med taler af Welltecs administrerende 

direktør, Jørgen Hallundbæk og 
Esbjergs borgmester, Johnny Søttrup. 
Blandt de mange gæster til indvielsen 
var repræsentanter fra flere ministerier 
og store olie og gasselskaber.

Den nye fabrik i Esbjerg vil være ram
men omkring fremstillingen af Welltec 
Annular Barrier® og Flex-Well®-
konceptet, der indgår i virksomhedens 
completionsprodukter til det globale 
offshore marked.

Ifølge fabrikschef Vagn Nielsen er 
placeringen i Esbjerg valgt, fordi 
det i dag udgør et af de absolutte 
knudepunkter for den danske olie og 
gasproduktion, lige som det også har 
været afgørende, at man ville være 
rimelig tæt på virksomhedens hoved
sæde og udviklingsafdeling i Allerød.
 
Der vil i år være 35 – 40 ansatte på 
fabrikken, hvoraf godt 20 vil være 
certificerede svejsere. På sigt venter 

WELLTEC KLAR MED 
NYE FACILITETER TIL 
EGENPRODUKTION  
I ESBJERG

Welltecs nye Transformations 
Center i Esbjerg. Med 
åbningen af de 7.200 m2 
store lokaler, vil Welltec® nu 
holde al produktion af WAB® 
og de andre tilhørende 
completions produkter samlet 
ét sted. (Fotokilde: Welltec®)
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man imidlertid, at medarbejderantallet 
vil øges yderligere.  

Welltec Annular Barrier® er Welltecs 
innovative løsning til isolering og 
foring af borerør. Teknologien er alle
rede taget i brug i olie og gasbrønde 
verden over. Men produktionen har 
hidtil i vid udstrækning været afhæn
gig af underleverandører, hvilket man 
vil ændre på med etableringen af en 
regulær egenproduktion i Esbjerg.

Flex-Well®, der også indgår i Weltecs 
completionsprodukter, beskrives som 
et nyudviklet brøndkoncept, der gør 
det muligt for operatører fra starten af 
at designe brønden med henblik på 
optimal vedligeholdelse og produktion 
over hele brøndens levetid. Flex-Well® 
baner med andre ord vejen for, at 
operatørerne kan indvinde olie og 
gas på en mere sikker og bæredygtig 
måde og med større finansielt afkast.

BLY

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

En Welltec® Annular Barrier (WAB®) er 
Welltecs innovative løsning til isolering 
og foring af borerør, der tager hånd 
om de mange ulemper, som industriens 
nuværende løsninger har. Den er hurtig 
at installere og reducerer ressourcerne 
i forbindelse med installationen. En 
WAB® kan forhindre opbygning af tryk 
i borehullet og nedsætter risikoen for, at 
der dannes små hulrum, hvor væske og 
gas kan migrere op af brønden uden på 
borerøret. (Fotokilde: Welltec®)

Welltec® er en førende leverandør af interventionsløsninger baseret på robotteknologi og 
completionsløsninger til olie og gasindustrien. Selskabets banebrydende teknologi gør det 
muligt for kunderne at optimere udvindingen af deres olie og gasressourcer gennem hele 
brøndenes levetid.

Med Welltecs løsninger kan kunderne, som bl.a. tæller nogle af verdens største nationale og 
internationale olieselskaber, operere i felter, der ellers ikke ville være økonomisk rentable.

Virksomheden blev stiftet af Jørgen Hallundbæk for 20 år siden og har i dag omkring 1.000 
medarbejdere. Virksomheden har hovedsæde i Allerød, datterselskaber i flere end 29 lande 
og er repræsenteret på alle væsentlige markeder. I 2013 var omsætningen USD 321 mio.
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Gennem det seneste halvandet 
år har LORC realiseret en 
stor Green Lab bevilling og 
etableret et avanceret nacelle 
testcenter på Lindø. Det nye 
testcenter blev indviet den 11. 
september i år.

Ved indvielsen af det nye testcenter på 
Lindø deltog blandt andet Ane Mærsk 
Mc-Kinney Uggla, som havde æren af 
at tænde for testbænken, der havde 
en Vestas nacelle installeret. Indvielsen 

markerer fem års privatoffentligt sam
arbejde omkring opbygningen af et af 
de hidtil største testcentre for vindmøl
lebranchen. LORC kan i testcenteret 
simulere vind og vejr i en havmølle
park og dermed teste, om havvindmøl
len virker som den skal, og om den 
reagerer på uforudsete hændelser 
som f.eks. nødstop eller brat skiftende 
vindretninger. LORC kan på samme 
tid teste, hvordan vindmøllen virker i 
samspil med elnettet og andre møller 
i en havvindmøllepark.

Det store avancerede nacelle testcen
ter er nu overgået til kommerciel drift 
og har allerede den første store kunde 
i gang.

LORC har på samme tid taget hul på 
endnu en investering i testfaciliteter og 
opbygger over det kommende halvan
det års tid et testcenter for komponen
ter og substrukturer, hvilket sker med 
FORCE Technology som partner.

Torben Lorentzen, der er nyudnævnt 
CEO for LORC siger: ”Dette testcenter 
vil udbyde storskala mekaniske test af 
strukturer og storskala klimatiske test 
af komponenter og systemer. Visio
nen med testcenteret er, at det brede 
spekter af komponent og systemleve
randører skal kunne bruge testcente
ret i udviklingen af nye effektive og 
pålidelige komponenter, systemer 
og substrukturer til offshore energi 
sektoren”. 

Parallelt hermed overfører LORC 
og FORCE Technology de samlede 
aktiviteter i Lindø Welding Technology 
(LWT) til nye og større udviklings- 
og produktionsegnede faciliteter i 
tilknytning til det nye testcenter for 
komponenter og substrukturer. Des
uden overflytter FORCE Technology 
sine aerospace orienterede aktiviteter 
omkring lasersvejsning til testcente
rets nye faciliteter, således at FORCE 
Technologys samlede aktiviteter inden 
for lasersvejsning bliver centraliseret 
på Lindø.

”Jeg forventer, at flytningen af LWT og 
udvidelsen af ydelsespaletten til også 
at omfatte den lette og avancerede 
aerospace sektor vil give lasersvejs
ning på Lindø et afgørende løft og 
bidrage til at udbrede lasersvejsning 
– i industrien omkring Lindø såvel 
som i resten af landet”, siger Torben 
Lorentzen. 

BLY

VERDENS MEST REALISTISKE 
INDENDØRS CENTER FOR TEST 
AF HAVVINDMØLLER

LORCs nye testbænk, der her ses installeret med en Vestas nacelle.
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Specialister Års erfaring

Teknologisk rådgivning og services 
på alle niveauer, samlet på ét sted

Book et uforpligtende møde med en specialiseret tekniker
Hos FORCE Technology tilbyder vi nu en opdatering på de seneste certificeringer og standarder samt 
et overblik over, hvor din virksomhed med fordel kan sætte ind med forbedringer i værdikæden. Du 
får samtidig mulighed for at gøre brug af vores tekniker til en kvalificeret sparring på mødet. 

Book et møde inden for fire af disse kerneområder: 

Prøvning/NDT

Trykbærende udstyr og elevatorer

Svejseteknisk rådgivning og inspektion

Korrosion og materialeteknologi

Book mødet på Dk6700@force.dk eller læs 
mere om os på  www.forcetechnology.com

Inspektion & Prøvning

Trykbærende udstyr

Svejseteknisk rådgivning

Korrosion og materialeteknologi

Fra ledelsessystemer til rustbeskyttelse 



Svejsning

22 

Maskiner til afgratning 
og slibning af plader fra 
Timesavers bliver fremover 
forhandlet af Svejsehuset.

Timesavers bliver fremstillet i Hol
land. Det er effektive afgratnings og 
slibemaskiner, som tidligere gik under 
navnet Grindingmaster. Maskinerne er 
kendt for deres robuste konstruktioner 
og alsidighed på procesværktøjer, 
fremhæver produktchef Claus Grud 
fra Svejsehuset. I Produktprogram
met indgår der en række forskellige 
afgratnings og slibemaskiner, som 

efterhånden har overtaget de manu
elle arbejdsgange. En af de populære 
maskiner er udstyret med roterende 
flapbørster og kan under samme 
arbejdsproces også slibe pladeem
nerne. Flapbørsterne sidder i midten 
af maskinen, mens der udvendigt på 
begge sider kan monteres slibebånd. 
Et conveyorbånd sikrer, at emnerne 
kommer hele vejen igennem maski
nen. Flapbørsterne har en holdbarhed 
på 20003000 timer. Slibebåndene 
fås med forskellige korntyper efter 
kundernes ønsker og behov. Maski
nerne, der fås i mange størrelser, kan 

som standard bearbejde pladeemner 
fra 50 mm og op til 1600 mm.

Med baggrund i en øget ordretilgang 
på svejsecertificering, svejseprocedu
reprøver og svejseteknisk assistance 
generelt, samt et ønske fra kundemas
sen i oliegas branchen om at have 
servicen af NDT tættere på produkti
onsforholdene, har Inspecta besluttet 
sig for at udvide forretningen med 
disse ydelser og åbner en afdeling i 
Esbjerg.

Inspecta har indgået en aftale med 
Rybners Svejseteknisk afdeling 
på Storstrømsvej 39 i Esbjerg (det 
tidligere EUC Vest). Virksomheden 
har indrettet sig i en kontorpavillon 
og bygget en røntgenbunker med 
tilhørende aktiviteter. Afdelingschef 
Henning Lauridsen glæder sig over 
samarbejdet med Rybners, der byder 
på et af Danmarks største svejseværk
steder inden for efteruddannelse af 
svejsere.

Nye ansatte
Den øgede ordretilgang, der er i for
bindelse med EN 1090, CE mærkning 
af stålproduktion, og de deraf afledte 

aktiviteter har desuden medført, at 
Inspecta har ansat en række nye 
medarbejdere:

Henning Lauridsen blev pr. 1. juni 
i år ansat som afdelingschef for 
svejseteknik -  herunder certificering 
af svejsere, svejseprocedureprøver 
og anden svejseteknisk assistance. 
Henning Lauridsen kommer senest 
fra en stilling som afdelingschef hos 
FORCE Technology. Han har desuden 
tidligere været ansat som underviser i 
svejseteknik hos Rybners, lige som han 
i andre sammenhænge har opnået 
adskillige års erfaring inden for det 
svejsetekniske. 

Jesper Howlett IWS, IWIS er pr første 
oktober i år ansat som tekniker i afde
lingen for svejseteknik. Jesper kommer 
fra FORCE Technology, hvor han har 
arbejdet med certificering af svejsere 
og svejseprocedureprøver samt en 
række andre svejsetekniske opgaver.
 
Jimmi Lund, IWS, er pr. første oktober 
i år blevet ansat som tekniker i afde

lingen for svejseteknik. Jimmi kommer 
fra Alfa Laval i Kolding, hvor han 
har arbejdet i kontrolafdelingen og i 
produktionen med løsning af svejsetek
niske opgaver. 

Marius Heltoft NDT tekniker, er 
pr. første oktober 2014 ansat som 
tekniker i afdelingen for NDT teknik. 
Marius kommer fra Nordisk Svejse 
Kontrol og han vil med udgangspunkt 
i sin mangeårige erfaring med NDT 
opgaver være med til at sikre Inspec
tas værdier, Trust & Quality.

Chef for NDTafdelingen, Martin  
Christoffersen fortæller, at Inspecta 
gennem de seneste to år også har 
oplevet vækst inden for NDT. Virk
somhedens NDTafdeling har i dag  
20 ansatte, 5 røntgenvogne samt  
3 mindre biler til anden service inden 
for NDT kørende. 

INSPECTA I ESBJERG   
Inspektionsvirksomheden Inspecta ekspanderer hastigt og har valgt at etablere en ny afdeling i 
Esbjerg for at rykke tættere på olie- gas aktiviteterne, oplyser direktør Jens Bruun.

NYT PRODUKT HOS SVEJSEHUSET  
TIL AFGRATNING OG SLIBNING  

Her en Timesaver maskine til afgratning  
og slibning af pladeemner. 



Stop guessing
Start knowing

ANALYZE  R
EFINE  CONTRO
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Hver svejsning er sporbar: Svejseren, hans kvalifikationer og svejseprocedurer. For første gang i his-

torien kan du få alle de nødvendige data fra hele svejseprocessen, alt planlagt, alt monitoreret, alt 

dokumenteret, alt dette med en enkel løsning. TWXM er et total styringsværktøj til svejseproduk-

tion. Hvad står X’et for? Det er op til dig at beslutte. Der er TWQM for Total Welding Quality 

Management (Total styring af svejsekvalitet) og TWPM Total Welding Productivity Management 

(Totalstyring af svejseproduktivitet) og flere i fremtiden.

Altid tilpasset vores kunders behov.

www.kemppi.com 

TWXM

Kemppi ARC  
System 3

Instruktion, 
Procedurer,  
WPS service

Svejseudstyr  
og  

tilbehør

Træning, 
koordinering, 

rådgivning
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Kemppi ARC System 3 er en ny modu
lær software løsning, der ifølge salgs
direktør Kenneth Pedersen vil hjælpe 
til at gøre kvalitetsstyringen effektiv. 
Der er tale om en værktøjskasse, der 
er skræddersyet, så kunden kan vælge 
moduler til at udvikle en hvilken som 
helst del af produktionsprocessen, 
hvad enten det drejer sig om kvalitet, 
projektstyring eller produktivitet.

KAS 3 systemet er en del af Kemp
pis nye TWXM programkoncept. 
Løsningen er blevet bygget ud med 
WeldEye, svejsekvalitet og doku
mentationssoftware fra den norske 
virksomhed Weldindustry A/S, som 
blev overtaget af Kemppi Oy decem
ber sidste år.

Overtagelsen er et vigtigt trin i vores 
strategi for fremtiden. Weldindustry 
er en af pionererne i udviklingen 
af svejsestyringssoftware, og deres 
WeldEye® program er en komplet 
software applikation til svejsedoku
mentation og svejsestyring, siger 
Kenneth Pedersen.

Svejsebranchen er igen på hi 
teknologi- og industrimesse, 
som finder sted fra 22.-
24. september 2015 i MCH 
Messecenter Herning. Og 
der er allerede fuld gang i 
forberedelserne til messen. 

På næste års hi 2015 bliver der sat 
fokus på seks hovedområder, så der 
reelt vil være tale om seks messer i 
én. Delmesserne får betegnelserne 
Automation, Værktøj, Svejsning og 
Produktionsudstyr, Innovation, Energi, 
Underleverandører og Logistik.

Alle medlemmer af SBK – Svejsebran
cheklubben deltager på messen. SBK 

står samtidig sammen med MCH bag 
en fælles café og en række faglige 
aktiviteter i hallen, hvor alle virksom
heder med svejsning og skæring er 
samlet.

 Vi er på mange messer, men det er 
på himessen, at vi kommer i kontakt 
med flest kunder, for messen er både 
Skandinaviens største industrimesse, 
og desuden er den både meget 
velstruktureret og meget professionel, 
siger formanden for Svejsebranche
klubben, Niels Kragh, Air Liquide 
A/S. 

Blandt de mange nye spændende 
tiltag, der er under udvikling, er 

blandt andet et koncept, hvor der 
sættes fokus på vindenergi. Det sker 
i samarbejde med Vindmølleindu
strien, Dansk Forskningskonsortium og 
Offshoreenergi.dk. Desuden planlæg
ges et forum for maskinbyggere – et 
messeområde med konceptstande 
og netværksområde, hvor der bliver 
mulighed for at vise, hvorfor maskin
byggere kaldes automatiseringens 
troldmænd.

Til orientering vil også DSL være 
repræsenteret i Messecenter Herning 
til hi 2015.

BLY

NYT SOFTWARE TIL KVALITETSSTYRING

SÅ ER PLANLÆGNINGEN AF HI 2015 I GANG

Svejsebranchen er med igen på hi 2015, hvor SBK – Svejsebrancheklubben sammen med MCH står bag faglige aktiviteter og café i 
hallen med svejsning og skæring. Svejsegruppens styregruppe på hi er fra venstre øverst: Gitte Grøn, Migatronic A/S, Patrik Lundberg, 
Air Liquide A/S, Gorm Hollesen, V. Løwener A/S, Bjarne Lundorff, ESAB A/S, Niels Kragh, Air Liquide A/S og fra venstre nederst: 
Kenneth Pedersen, Kemppi A/S og Janne Ipsen, AGA A/S. Fotograf: Lars Møller.
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www.nordicweldingexpo.fi

5.–7.11.2014
TAMMERFORS MÄSS- OCH SPORTCENTRUM

FM-SVETSTÄVLING 2014 
FÖR UNGDOMAR

NORDENS STÖRSTA MÄSSEVENEMANG 
FÖR SVETSBRANSCHEN 

MED TEMANA SVETSNING, STÅLBYGGNATION OCH UNDERHÅLL

SAMTIDIGT

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

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

INTERNATIONELL NORDIC 
WELDING CONFERENCE

NORDIC WELDING CONFERENCE NWC2014
5.-6.11.2014

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

IIW ASSOCIATED EVENT

Migatronics halvårsregnskab 
for 2014 fremviser en 
positiv udvikling i salget af 
manuelle svejseløsninger i 
forhold til samme periode 
sidste år. Stigningen er sket 
på koncernens europæiske 
markeder. 

”Vi søger konstant at styrke afsæt
ningsfunktionerne. Det er her vores 
største udfordringer ligger, eftersom 
vi har et stort produktprogram til at 
dække stort set alle behov inden for 
lysbuesvejsning. Som en konsekvens 
heraf har vi styrket vores salgsor
ganisation og i foråret ansat en ny 
salgsdirektør, som indgår i direktio
nen”, oplyser adm. direktør Anders H. 
Jørgensen. ”Også på flere af vores 
udenlandske markeder har vi styrket 
afsætningsfunktionen, bl.a. i Tyskland, 

hvor vi har ansat en lokal salgschef, 
efter at selskabet i flere år er blevet 
ledet fra Danmark. Vi ønsker at øge 
vores markedsandele på dette store 
marked med mange lokale konkurren
ter, og så er det nødvendigt, at vi har 
en meget stærk lokal tilstedeværelse”.

Det er ikke lykkedes at skabe vækst in
den for salg af svejseautomatiserings
løsninger. Efterspørgslen har været 
lavere end sidste år, og det har resul
teret i en tilbagegang i omsætningen.  
Automatiseringsløsningerne bliver 
primært afsat i Danmark samt Norge, 
Sverige og Tyskland og fremstilles på 
virksomhedens fabrik i Aabybro.

”Det er vores oplevelse, at vi fasthol
der vores andel af det danske marked 
for svejseautomatisering, og at der 
dermed er tale om et fald i markedet. 

Vi mener imidlertid, at vi med vores 
løsninger er berettigede til en større 
omsætning i både Danmark, Norge, 
Sverige og Tyskland, og vi er i gang 
med strategiske overvejelser om, 
hvordan vi kan skabe større fokus på 
automatisering af svejsning og der
med øge markedet for svejseautomati
sering”, siger Anders H. Jørgensen.

Samlet set er der i koncernen opnået 
en lille stigning i omsætningen til i alt 
139,4 mio. kr. i 1. halvår 2014.
Gennem bevidst omkostningsstyring, 
effektiviseringer og kostprisreduktioner 
er der opnået et resultat før skat i 1. 
halvår af 2014 på 4,1 mio. kr., mod 
2,6 mio. kr. i 1. halvår 2013.

Der er fortsat forventning om vækst i 
både omsætning og resultat for 2014 
sammenlignet med 2013.

MIGATRONICS HALVÅRSRESULTAT 
OVERRASKER POSITIVT
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2200 tons rør skal samles med 100.000  
svejsninger på den store arbejdsplads nord 
for Esbjerg, hvor naturgassen fra de danske 
gasfelter i Nordsøen kommer i land.

Første spadestik blev taget iforåret 1982. Jord, udgravninger, 
beton- og stålskeletter på en byggeplads af en samlet areal-
størrelse på ca. 10 hektar og med for tiden omkring  
300 medarbejdere i fuld sving med komplicerede bygge-  
og svejsetekniske konstruktioner og bjerge af papir med 
instrukser, standarder, normer, tekniske data og tegnin-
ger - det er øjebliksbilledet af arbejdspladsen ved det store 
gasrensningsanlæg for den danske naturgas, der om kort tid 
skal strømme fra de danske naturgasfelter i Nordsøen til det 
store naturgasnet, som for tiden nedgraves i Danmarks jord. 
Stedets mere præcise position er ca. 10 km nord for Varde 
ad vejen mod Nymindegab.

Anlægget
Bygherre er DONG – Dansk Olie- og Naturgas A/S – og 
anlægget skal i følge planerne være færdigt og indkørt ì 
slutningen af oktober 1984. Når arbejdet til sommer er på sit 
højeste, regner man med, at der vil være ca. 500 medarbej-
dere i arbejde på byggepladsen. 

Monberg & Thorsen Comprimo B.V. har turn-key entre-
prisen, som vil koste omkring 500 mill. kr. Dette firma er så-
ledes ingeniører og konstruktører samt hovedentreprenør på 
dette komplicerede anlæg, hvis formål er at fjerne urenheder 
i gassen – hovedsagelig vand og svovl – før den sendes videre 
ud til forbrugerne.

Tekniske data
Anlægget skal installeres med ca. 2200 tons rør, hvoraf 
de 600 tons er præfabrikerede. Der skal udføres henved 
100.000 rørsvejsninger på rør af mange forskellige kategorier, 
og det kræver bl.a ca. 33.000 røntgenfilm.

De mest anvendte rørstørrelser i anlægget er 16" og 20" rør, 
mens største rørdiameter er 36". I de primære rør - proces-
anlægget - arbejdes der med et tryk på mellem 88 og 138 bar, 
idet gassen kommer ind fra Nordsøen gennem hovedled-
ningen fra den nærliggende Kærgaard Plantage. Med et tryk 
på 138 bar, passerer gassen gasrensningsanlægget og sendes 
videre ud i hovedforsyningsledningen med et tryk på 88 bar.

Hovedmængden af rørene ligger i kvaliteterne A 333, grade 
6 og A 106, grade B. I modtageenden, hvor den største 
surhedsgrad forekommer, er kvaliteten API 5 LX60. De 
krav, som stilles til svejsningerne i disse rør, skal opfylde 
normerne i ANSI B31.3. Anlægget er i øvrigt grundlæg-
gende fremstillet efter disse normer. På den agressive slde i 
det indgående gasrør skal svejsningerne opfylde kravene til 
NACE MR 01-75.

I de sekundære rør arbejdes der med tryk mellem 0 og 25 
bar. Der indgår også en betydelig del rustfrie rør i anlægget. 
Kvaliteten her er ANSI 321, og de skal arbejde ved tem-
peraturer helt ned til -90°C. Derfor bliver materialet også i 
forvejen slag/sejhedsprøvet ved denne lave temperatur.

Så krævende svejseopgaver skal selvsagt udføres af certifikat-
svejsere, og disse, der alle er danske og for tiden i et antal på 
60 på hele dette projekt, uddannes af entreprenørerne selv. 
Når arbejdet er længere fremme i løbeI af foråret i år, regner 
man med, at der vil være op tll 80 certifikatsvejsere beskæfti-
get i projektet.

Entrepriserne
Som nævnt har Monberg & Thorsen Comprìmo B.V. 
udliciteret det udførende arbejde på normal vis. Monberg 
& Thorsen Comprìmo B.V. tager sig derudover af kvalitets-
styring og kvalitetskontrol inden for alle de discipliner, som 
forekommer på denne byggeplads. Disse discipliner er:
   - Almindelige jord- og betonarbejder
   - Almindelige stålkonstruktioner (bæringer til rør etc.)
   - Maling af stålkonstruktioner

Gasrensningsanlægget ved Nybro 
– en svejseopgave med udfordringer

Dansk Svejseteknisk Landsforening           April 1983

Fig. 1. Vue ud over byggepladsen.

I anledning af DSL’s 75 års jubilæum

bringer vi denne artikel, 

der er fra SVEJSNING april 1983.
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   - Rørarbejder
   - El-installationer
   - Almindelige håndværksarbejder som tømrer-, smede -  
     arbejde og lignende.

Eksempelvis er rørarbejderne opdelt i fem forskellige 
entrepriser. De udbydes på samme måde som i almindelige 
licitationer, og her har firmaet Monberg & Thorsen A/S 
afgivet tilbud helt på linie med andre firmaer.

Rør- og stålentreprenører pä anlægget er:
   - Monberg & Thorsen, Erritsø (præfabrikerede procesrør)
   - Monberg & Thorsen, Kalundborg (sekundære rørsystemer)
   - Monberg & Thorsen, Aalborg (rørbæringer)
   - Monberg & Thorsen, Byggeafdelingen (alt betonarbejde)
   - Monberg & Thorsen, El-afdelingen (alle el-arbejder,  
     herunder såvel midlertidige som blivende installationer)
   - Monberg & Thorsen, Kalundborg (processtyringer)
   - Monberg & Thorsen, Erritsø (udstyrsmontage, d.v.s.      
     beholdere, ventiler, maskiner, samt stålkonstruktioner).

Under denne sidste entreprise kan det nævnes, at levering 
af udstyr er overdraget en række underleverandører, bl.a 
B&W Energi, Sønderjyllands Maskinfabrik A/S, Hjordkær, 
Herning Beholderfabrik m.fl. I forbindelse med udstyrs-
montagen kan det endvidere nævnes, at udstyret er indkøbet 
i hele Europa, inklusive Danmark.

Af andre entrepriser kan nævnes:
   - Ludvigsen & Herman A/S (alle nedgravede               
     rørinstallationer i stål)
   - B&W Energi (rørmontage af procesrør)
   - A/S Vølund (rørmontage af procesrør)

Kontrol og atter kontrol
Kontrol er nøgleordet på alle arbejder på denne byggeplads. 
Monberg & Thorsen tager NDT-prøver, røntgenprøver, kapil-
larprøver, radiografiprøver og magnetofluxprøver, og Svejse-
centralen udfører ultralydundersøgelser i begrænset omfang.

Derudover varetager Svejsecentralen det overordnede tilsyn 
på arbejdspladsen, idet DONG har indgået kontrakt med 
Svejsecentralen om det overordnede svejse- og NDT-tilsyn, 
medens det primære tilsyn varetages af Monberg & Thorsen 
Comprimo B.V. og entreprenørerne selv. Naturgasgruppen 
(NGG), som også har kontor på byggepladsen, er rådgivende 
ingeniører for DONG.

På alt arbejde på denne byggeplads skal der udføres procedu-
rer, som skal godkendes af bygherren eller dennes repræsen-
tanter. Disse procedurer bliver jævnligt og ofte under arbej-
dets udførelse revideret, og det bliver hele tiden kontrolleret, 
om entreprenørerne følger de forlangte og aftalte procedurer 
– kort sagt: Her overlades intet til tilfældighederne – end 
ikke et hul i jorden til en hegnspæl!

Dansk Svejseteknisk Landsforening           April 1983

Fig. 2. Indkørslen til den store byggeplads ved Nybro.

Fig 3. Her er rørene lagt op på bæringerne klar til at blive sammen-
svejst.

Fig. 4. Der skal kraftige stålkonstruktioner til at bære de mange, 
komplicerede rørsektioner.
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ESAB Svejsning & Skæring er nu på 
banen med certificerede WPQR (Wel
ding Procedure Qualification Records). 
Den er udviklet med sigte på at gøre 
det lettere for producenter at overhol
de de fra 1. juli 2014 gældende krav 
i EN 1090.

ESABs WPQR er godkendt til stålkon
struktioner (EN 10902) af udførel
sesklasse (EXC) 2 og er certificeret 
af tyske TÜV Rheinland. Den dækker 
de tilsatsmaterialer, der almindelig
vis bliver anvendt ved fremstilling af 
konstruktionsstål – herunder elektro
der, rørtråde og massive tråde som 
OK AristoRod™ 12.50, OK Autrod 
12.51 og OK Tubrod 15.14. Tilsva
rende dækker ESABs WPQR’er alle 
inverter baserede og digitale chopper 
maskiner, Origo™ Mig, Aristo® Mig 
og Warrior ™modellerne, lige som 
den kan benyttes på mange andre 
maskiner, der allerede er i brug. 

     

JOM-18 
 

 
18th International Conference on Joining Materials 

 
 
In association with the IIW 

 

 
 

Date:  April 26 to 29, 2015 
Venue:  Konventum LO-Skolen, Helsingør-Denmark 
Organiser:  JOM, Osama Al-Erhayem 

 
First Announcement 

 
¤ Call for papers ¤ Main Topics ¤ Conference & Exhibition Information 

¤ Registration & Accommodation
 

                  

                            

WPQR FRA ESAB 
TIL MIG/MAG 
OG MMA-
SVEJSNING
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www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

For to år siden blev specialistvirksom
heden inden for udstyr til svejseauto
matisering ADK Techniek integreret i 
Valk Welding Group. I samarbejdet 
kombinerer begge parter deres viden 
og færdigheder ud fra et mål om at 
levere de optimale løsninger inden for 
svejseautomatisering.

Samarbejdet er begyndt at vise sin 
styrke nu. Blandt andet i form af en 
stor ordre, ADK Techniek har fået fra 
Huisman, der fremstiller maskiner og 
tunge konstruktioner til on og offshore 
industrien world wide.

Ordren omfatter fem svejsetårne, 
der bliver bygget op med den nyeste 
teknologi inden for UP svejsning.

De fire anlæg er identiske og har et 
arbejdsområde på 5 x 5 meter. Det 

femte anlæg har et arbejdsområde 
på 10 x 10 meter. Installationerne 
bliver udstyret med et svejsefuge 
følgesystem. De to svejsetårne bliver 

udstyret med et elektrisk system, mens 
de resterende tre bliver monteret med 
ARCEye laser vision sensor systemet, 
der er udviklet af Valk Welding.

SAMARBEJDE BÆRER FRUGT

DSL og Dansk NDT Forening 
holder julebanko fredag den 
21 november 2014.

Arrangementet finder sted hos 
FORCE Technology, Park Allé 345, 
2605 Brøndby.

Vi begynder kl. 18.00 med den tradi
tionelle julebanko menu: Gule ærter 

med flæsk og pølse hvortil serveres 
1 øl og 1 snaps pr person. Herefter 
pandekager med is og solbærrom.
Fra kl. 19.30 og frem til kl. 23.00 
bliver der dystet om de mange flotte 
præmier fra sponsorerne.

Pris pr deltager er 270 kr. 
Ekstra spilleplader kan købes for 
20 kr. pr styk.

Tilmelding senest 13. november 2014.
På mail: dsl@dslsvejs.dk 
eller via hjemmesiden www.dslsvejs.dk

Tak til alle sponsorerne ved 
sidste års julebanko:
A.H. International A/S
Air Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
Dansk NDT Teknik A/S
Dansk Svejseagentur ApS
Endotest ApS
A/S ESAB
Foxdal Endety ApS
FORCE Technology
Kemppi Danmark A/S
Koldingfjord
V. Løwener A/S
MetalConsult
Migatronic A/S
Nordisk Svejsekontrol A/S
Palmepiloterne
SAF Oerlikon A/S
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
Valk Welding DK A/S
YXLON International A/S

VI SES TIL JULEBANKO
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November
11. – 13. november 
FabTech i Atlanta, USA

21. november 
DSL holder julebanko 

27. – 28. november
Ajour Messen i Odense
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Den 25. september var der arrange
ret besøg for medlemmer af DSL hos 
Bladt Industries Lindø.
Fabrikschef Henrik Victor Hansen bød 
velkommen og gennemgik produkti
onsfaciliteterne hos Bladt Industries 
Lindø   i alt 30.000 m2 samt den 
nuværende produktion på Lindø, der 
er en leverance til den tyske vindmøl
lepark EnBW Baltic 2 (288 MW) i 
Østersøen.

Leverancen består at 39 monopiles  
og 41 trebenet jackets. Bladts afdeling 
i Lubmin Tyskland skal producere 
monopiles og afdelingen på Lindø 
de 41 jackets. Produktionen på Lindø 
er estimeret til 500.000 timer. Hver 
jacket vejer omkring 700 ton og 
bliver monteret med 300 anodeklod
ser, da de kommer til at stå uprimet. 
Efter produktionen af jackets kommer 
monteringen af transition pieces, som 
bliver produceret af Ambau GmbH 
i Bremen. Monteringen af transition 
pieces foregår på en liggende jacket, 
som så efterfølgende bliver vendt 
med den store portalkran. Den sidste 
klargøring foregår på de stående 
elementer, hvor mandskabet og ma
terialerne bliver transporteret op til et 
mølletårn, der er etableret til samme 
formål. Efter færdiggørelsen udski
bes konstruktionerne fra Lindø. Bladt 
havde ca. 320 mand beskæftiget på 
Lindø på besøgsdagen, hertil kommer 
så ca. 30 eksterne inspektører til at 
overvåge produktionen. DSL takker for 
en spændende dag. 

Lars Holmberg

Spændende  
virksomhedsbesøg 
hos Bladt Industries 
Lindø

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2015

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2014

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 1 20. februar 19. januar Kvalitet

Nr. 2 22. april 18. marts Maritim

Nr. 3 16. juni 19. maj Automatisering

Nr. 4 2. september 7. august Svejse og skæreudstyr

Nr. 5 27. oktober 22. september Procesindustri – Fokus på  
HI 2015 i Herning

Nr. 6 15. december 17. november NDT

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 6 15. december 17. november NDT
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Torben Lorentzen har pr. 1. oktober 
i år overtaget posten som CEO hos 
LORC efter Ove Poulsen, der har valgt 
at gå på pension efter at have stået i 
spidsen for LORC siden februar 2012. 
Torben Lorentzen kommer fra en 

stilling som forsknings og udviklings
chef hos FORCE Technology. Torben 
Lorentzen får ansvaret for den fortsatte 
udbygning af testcentret med hovedfo
kus på store komponenter, fundamen
ter og test af naceller.

Nye hos Kemppi 
Danmark A/S: 
Stærkt trekløver skal udfolde 
ny forenklet struktur hos 
Kemppi, hvor salg og 
svejseteknisk support fremover 
vil udgøre ét samlet hele på 
tværs af regionerne.

Tingene skal hænge sammen og 
afspejle behovet i markedet for øget 
svejseteknisk support og service  
både til svejsedokumentation, kvalitets
styring og generel opgradering af 
software på de nye avancerede 
svejsemaskiner i tråd med Kemppi 
Oy’s strategi, siger Kemppi Danmarks 
salgsdirektør Kenneth Pedersen. Fra 
september i år er der derfor ansat tre 
nye medarbejdere, som hver især er 
godt klædt på til at udfylde begge 
roller i form af salg og svejseteknisk 
support.

De nye hos Kemppi er:

Svejseingeniør René Jacobsen, der 
som Key Account Manager står for 
kontakten til de store industrikunder.  
René Jacobsen er uddannet svejsein
geniør fra Helsingør Teknikum og har 
gennem årene været tilknyttet flere 
store virksomheder i dansk industri – 
herunder L.H. Rørbyg.

Karl Erik Mortensen er ansat som 
distriktschef med ansvar for Jylland og 
Fyn. Som svejsetekniker har Karl Erik 
Mortensen blandt andet arbejdet

i en årrække med montagesvejsning. 
Senest kommer han fra en stilling som 
faglærer hos EUC Syd i Tønder, hvor 
han har været underviser på linjen 
Produktion og Udvikling.

Jesper MehlLudvigsen er Svejsetek
niker IWS og kommer fra Syddansk 
Erhvervsskole i Odense, hvor han har 
været faglærer i 18 år. Jesper Mehl-
Ludvigsen har blandt andet stået for 
efteruddannelse, svejsecertificering 
og, som det seneste, fungeret som 
svejsekoordinatorer.

BLY

Aksel Vinther er 
pr. 1. september 
2014 ansat som 
projektleder og 
svejseingeniør hos 
FORCE Techno
logy i afdelingen 
for svejseteknisk 
innovation med 
fokus på lasersvejsning.

Aksel Vinther har mange års erfaring 
inden for svejsning af vindmølletårne 
og offshore konstruktioner og kom
mer senest fra en stilling som svejse
ingeniør hos ValmontSM.

Torben Lorentzen ny CEO hos LORC

Torben Lorentzen.

Fra Valmont-SM  
til FORCE Technology

Aksel Vinther.

Kemppi’s nye 
trekløver er: 
Jesper Mehl-
Ludvigsen (tv), Karl 
Erik Mortensen 
(midt) og René 
Jacobsen (th). 
Alle tre er tiltrådt 
i begyndelsen af 
september 2014.
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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.

 WARRIOR™

KLAR TIL 

UDFORDRINGER
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