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LEDER
Mange små og mellemstore stålvirksomheder leverer produktionsudstyr til
fødevareindustrien. En del af det udstyr
der leveres, kommer i kontakt med fødevarer og falder derfor ind under lovgivningen om fødevarekontaktmaterialer. Det er ikke de store ordrer, der skal
til, for at man skal lade sig registrere
hos Fødevarestyrelsen. Det er nok, hvis
den samlede ordre i løbet af et år er på
mere end 50.000 kr. Alle virksomheder
skal, uanset mængden der leveres,
overholde lovgivningens krav.
En del virksomheder er blevet noget
overraskede over de krav, der stilles
i denne sammenhæng. Vi oplever
jævnligt virksomheder, der enten ikke
er klar over kravene, eller som regner
med, at de kan blive ved med at flyve
under radaren (og dermed risikere at
ende i bjergsiden).
Umiddelbart kunne man mene, at
fremstilling af produktionsudstyr i
rustfrit stål er relativ simpel, og at
det derfor er irrelevant, at en mindre
smedevirksomhed skal være underlagt
sådan et regelsæt. Men der er en hel
del, som kan gå galt.
Når man fremstiller fødevarekontaktmaterialer i rustfrit stål, skal korrosion
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undgås. Korrosion vil tilføre metaller til
fødevaren, og det kan være sundhedsskadeligt. Korrosion vil samtidig
betyde, at udstyret bliver meget
vanskeligt at rengøre. Det medfører,
at fødevareproducenterne enten må
rengøre oftere og/eller hårdere, typisk
med mere nedbrydning til følge. Alternativt udskiftes udstyret helt. Begge
dele med betydelige omkostninger.
Stålkvaliteten skal være egnet til
kontakt med de fødevarer, der skal
produceres, og den skal kunne tåle
rengøringen. Samtidig skal man sikre
sig dokumentation for stålkvaliteten,
f.eks. et 3.1 materialecertifikat, og
kvaliteten af tilsatsmaterialet. Selv en
mindre smedevirksomhed skal efter
loven udstede en overensstemmelseserklæring på deres produkter, og her
hænger det meste på dokumentation
af stål og tilsatsmaterialer. Der er
set eksempler på forurenede rustfri
ståltyper fra både Indien, Kina og
Rusland. Man bør derfor benytte en
leverandør, der har ressourcer til at
kontrollere, at varen er OK.
Som regel er det dog ikke
materialerne men svejsekvaliteten, vi
oplever, der er problemer med. Man

Chefkonsulent M. SC. Jens Sinding,
FORCE Technology Aarhus
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Endnu en innovation fra Air Liquide
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førende teknologi og samlede ekspertise til en unik løsning. Med EXELTOP sikrer
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Svejsning

kan enten have valgt det forkerte
tilsatsmateriale, eller f.eks. have
udført svejsningen uden ordentlig
gasdækning. Hvis svejsningen er
sjusket udført, kan selv en bejdsning
ikke redde den, og selv mindre fejl
kan give problemer, hvis produktet,
eller den nødvendige rengøring, er
tilstrækkeligt aggressivt. Normalt
benytter man den ståltype, der lige
netop er god nok til formålet, hvilket
gør, at der ikke skal meget til for at
flytte holdbarheden fra OK-området til
et ikke acceptabelt område.
Typisk ser vi korrosionsangreb i
den varmepåvirkede zone omkring
svejsningen eller i selve svejsningen,
og man bør være opmærksom på,
at det går galt, når svejsningen er
blåsort og ujævn. Kvaliteten på sådan
en svejsning falder heller ikke under
formuleringen ”svejsninger udført i
god håndværksmæssig kvalitet”.
Ved produktion af udstyr til fødevareindustrien er det dog ikke kun stål- og
svejsekvalitet, der bestemmer, om
udstyret er egnet. Selve designet er
afgørende for holdbarheden og for
rengøringsvenligheden. Så selv om
materialerne og svejsekvaliteten er i
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top, kan designet forringe udstyrets
kvalitet. Forkert udformning af tanke,
rørbøjninger, flanger osv. kan hurtigt
skabe gode betingelser for bakterievækst og korrosion.
Har man fået styr på materialer,
svejsning og design, kan man
imidlertid fortsat nå at forringe
udstyret, hvis man udfører en
uhensigtsmæssig overfladebehandling.
F.eks. vil en glasblæsning betyde,
at overfladen kommer til at ligne
et blomkålshoved. På en sådan
overflade har både mikroorganismer
og rester af kemikalier nemt ved at
”gemme sig”. Rester af kemikalier på
overfladen giver bedre betingelser for
korrosion.
En bærende konstruktion med glasblæste firkantrør (profilrør), der har
åbne ender opad og vandrette flader,
hører ikke hjemme i en fødevareproduktion, da den er uhygiejnisk.
Desværre ser vi den slags.
Vi har i de seneste år oplevet flere
udbrud af Listeria og andre fødevarebårne sygdomme, hvor kilden formentligt har været produktionsudstyr og
lokaler, der har været for vanskelige

at rengøre. Derfor er det afgørende
for fødevaresikkerheden, at man
tænker hygiejnen med ind, når man
designer sit udstyr. Heldigvis er der i
dag gode muligheder for at skaffe sig
viden på området.
Som mindre producent kan det være
vanskeligt at overskue alle kvalitetskrav, og vi må ikke glemme, at den
der køber udstyret også har et ansvar
for at sikre sig, at det er korrekt specificeret.
Alt for ofte indeholder specifikationerne desværre nogle udefinerede
krav som ”svejsninger i god håndværksmæssig kvalitet”. Så længe den
del ikke er bedre, vil der fortsat blive
produceret og indkøbt en del uhygiejnisk udstyr, der vil give problemer
med fødevaresikkerhed, kvalitet,
rengøring, nedetid og holdbarhed på
såvel produkter som udstyr.
Det er sikrest, bedst, og billigst – for
alle parter, at gøre det ordentligt
første gang.
Af Jens Sinding

FastMig X
Gør klar til dit livs bedste svejsninger

Tak til alle der besøgte os på stand D3130

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

Svejsning

TEST OG
CERTIFICERING

Fig. 1: DTU Center for Hygiejnisk
Design er det eneste EHEDG
testcenter i de nordiske og baltiske
lande og servicerer såvel danske som
udenlandske virksomheder dedikeret
til hygiejnisk design.

AF UDSTYR TIL FØDEVAREOG BIOTEKBRANCHEN
DTU Center for Hygiejnisk Design er dedikeret til at styrke industriens konkurrenceevne.
Af Henrik Fallesen, IPU og
Gun Wirtanen,
DTU Fødevareinstituttet
DTU Center for Hygiejnisk Design
har siden efteråret 2013 været det officielle European Hygienic Engineering
and Design Group (EHEDG) testcenter
i Danmark. Centerets hovedopgave
er at teste og certificere udstyr til
fødevare- og biotekbranchen. Men
der bliver samtidig udbudt kurser i
hygiejnisk design, både til DTUs egne
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studerende og til virksomheder, der
ønsker efteruddannelse inden for
området. Derudover fungerer centeret
som knudepunkt for udstyrsproducenter og aftagere af udstyr.
Centeret blev til i et samarbejde
mellem DTU Fødevareinstituttet og virksomheden IPU, som siden 1956 har
bragt de nyeste teknologiske udviklinger fra DTU ud til industrien. Centeret har dermed en vigtig funktion i
forhold til at sikre, at danske udstyr-

sproducenter og aftagere er førende
på området for hygiejnisk design og
de relevante fagområder, som ligger
til grund for hygiejnisk design såsom
konstruktionsteknik, materialeteknologi, rengøring og mikrobiologi.
EHEDG er en international sammenslutning af udstyrsproducenter,
udstyrsaftagere (primært fødevareproducenter) og vidensinstitutioner, som
i fællesskab opstiller guidelines for

Svejsning

Tak for besøget på hi 2015.
Vi glæder os til samarbejdet.

Ideas become solutions.

www.aga.dk
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Svejsning
korrekt hygiejnisk design af produktionsudstyr. Oprindeligt var fokus rettet
mod fødevareindustrien, hvilket også
afspejles i medlemsskaren, hvor Kraft
Foods, Nestlé og Unilever er blandt
de oprindelige medlemmer. Men
også virksomheder, der ikke beskæftiger sig med fødevareproduktion
- eksempelvis danske Novozymes - er
at finde på medlemslisten.
Som det eneste EHEDG testcenter i
Skandinavien servicerer vi både danske op udenlandske udstyrsproducention of Food and Biotech Processes",
som omfatter evaluering af udstyrets
integration i proceslinjer. Kurset ledes
af Dr. Roland Cocker, som også er
involveret i det avancerede HD-kursus
i Holland.

ter, der får testet og certificeret deres
udstyr efter EHEDGs guidelines. Disse
guidelines dækker over helt generelle
specifikationer til f.eks. overfladebeskaffenheden eller krumningsradier
på hjørner, til specifikke guidelines for
eksempelvis ventiler og sensorer.
Rådgiver om korrekt
hygiejnisk design
Med udgangspunkt i EHEDGs
guidelines rådgiver DTU Center for
Hygiejnisk Design både udstyrsproducenter og aftagere af udstyr om
korrekt hygiejnisk design. Ved at
fokusere på det hygiejniske design
opnår virksomhederne ikke kun, at
udstyret er mikrobiologisk sikkert, men
også forbedrerede oppe- og levetider for udstyret. Hygiejnisk designet
udstyr er nemlig både lettere at gøre
og holde rent. Derfor er risikoen for,
at der opbygges aflejringer i udstyret
mindre og dermed også risikoen for
tildækningskorrosion. På denne måde
er hygiejnisk design altså ikke kun
relevant for fødevareindustrien og
andre mikrobiologisk følsomme procesindustrier, men for en lang række
af industrier, hvor rengørligheden
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påvirker levetiden af udstyret.
Med ansættelsen af lektor Gun Wirtanen i efteråret 2014, sikrer DTU Fødevareinstituttet, at kommende ingeniører
fra DTU er bekendt med hygiejniske
designprincipper, og at virksomheder
kan få efteruddannelse i hygiejnisk
design. Centeret arrangerer således
både et grundkursus i hygiejnisk
design (HD) og et EHEDG advanced
HD-course. Det avancerede HD-kursus,
som ikke har været afholdt i Danmark
siden 2009, bliver nu afholdt den
23.-26. november 2015 på DTU Fødevardeinstituttet. Fremadrettet vil det
blive afholdt én til to gange årligt.
Det skal tilføjes, at man kan kontakte
Lissi Holm (lihol@food.dtu.dk), hvis
man er interesseret i at høre nærmere.
Der er således mulighed for både at
få grundlæggende viden om hygiejniske designprincipper og mere dybdegående indsigt i design af specifikke
typer af udstyr. I begge tilfælde med
inddragelse af praktiske eksempler fra
centerets arbejde med test af udstyr.
I marts 2016 afholdes kurset "Inspec-

Med til at udvikle fremtidens
testmetoder
Foruden de etablerede testmetoder
bidrager DTU Center for Hygiejnisk
Design også i arbejdet med at
udvikle fremtidens testmetoder. Heri
inddrages også erfaringer fra danske
udstyrs- og fødevareproducenter, som
på denne måde er med til at påvirke
de krav, der skal stilles til fremtidens
hygiejnisk designede udstyr. Desuden
arbejder centeret målrettet på at etablere både forsknings- og netværksprojekter for danske industrivirksomheder,
som er dedikerede og fokuserede på
hygiejniske design, hvilket nogle virksomheder allerede anerkender som
en international konkurrenceparameter. Vi er desuden involveret i arbejdet
med den kommende EHEDG World
Congress on Hygienic Engineering &
Design 2016 i Herning den 2. og 3.
november 2016.

VI SES PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
DEN 20. – 21. MAJ 2016
DSL og Dansk NDT Forening lægger igen op til et spændende seminar,
hvor en række brancherelevante emner er på tegnebrættet.

Seminaret samler alle grene af svejse- og NDT
branchen på kryds og tværs, og byder derfor
på rig lejlighed til at sparre med andre fagfolk
omkring tekniske løsninger, udfordringer og
brugererfaringer.
Der vil begge dage være en række inspirerende

foredrag på programmet, hvor fageksperter
præsenterer nye teknikker og udviklinger inden for
såvel svejsning som NDT.
Her følger et lille udpluk af de emner, der indgår
i den foreløbige planlægning af næste års
seminarprogram.

•

Normer og regler i medicinal- og fødevareindustrien

•

Passivisering og andre teknikker til overfladebehandling

•

Undervandsinspektion

•

Svejsning af duplex-stål

•

Materialeegenskaber, herunder status for udviklingen og for de kommende normer og standarder

•

Termisk sprøjtning

•

3D-print i metal

Det endelige program er på trapperne og vil blive offentliggjort i kommende nummer af
SVEJSNING og på hjemmesiden: www.dslsvejs.dk

HUSK ET KRYDS I KALENDEREN VED DEN 20. – 21. MAJ 2016!

Svejsning

RUSTFRIT STÅL

ER
IKKE
(ALTID) RUSTFRIT

Fig. 1: Rustfrit stål er hele verdens favorit til kritiske formål, og
det er helt utænkeligt med et mejeri eller en medicinalfabrik
uden adskillige tons af dette herlige materiale. Her ser toppen
af en stribe tanke fra et dansk mejeri. Uden rustfrit stål ville
der ikke være meget tilbage.

Gennem mere end 60 år har rustfrit stål været standardmaterialet til næsten enhver food/pharmaapplikation lige fra vor hjemlige køkkenvask og Global-knivene til Arlas enorme mejerier eller hele
medicinalbranchen. Det er ganske enkelt utopisk at forestille sig et stykke kvalitetsudstyr uden
adskillige kilo eller tons rustfrit stål.

Af Claus Qvist Jessen,
Damstahl A/S
Modsat manges opfattelse er rustfrit
stål ikke ét, veldefineret materiale,
men en fællesbetegnelse for uendeligt
mange stållegeringer, der alle har det
til fælles, at indholdet af krom (Cr)
er mindst 10,5 %, og at indholdet af
kulstof (C) er max 1,2 %. Formålet
med krom er at sikre stålet en god
grad af ”passivitet”, og det er denne
passivitet, som gør, at stålet holder sig
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fint og blankt. Det er mere end noget
andet kromet, der gør stålet ”rustfrit”.
Sammen med dets gode svejseegenskaber samt muligheden for at bukke
og smede indeholder det rustfri stål
intet mindre end opskriften på en
succes. Rustfrit stål er om noget det
21. århundredes materiale til kritiske
formål og krakilske kunder.
Spørgsmålet er, om rustfrit
altid er rustfrit
Desværre er rustfrit stål trods sine

mange gode egenskaber ikke altid
rustfrit. Rustfrit stål kan i uheldige tilfælde korrodere (ruste), og en stor del
af kunsten ved at vælge og håndtere
rustfrit stål er derfor at sikre stålet sin
gode korrosionsbestandighed.
Rustfrit stål er fra naturens hånd
beskyttet af en få nanometer tynd
oxidfilm, og det er denne oxidfilm, der
sørger for, at stålet vedbliver at være
rustfrit. Men gennembrydes filmen kan
man afhængig af ståltype og miljø

Svejsning
risikere hele fem forskellige typer af
korrosionsmæssige ulykker:
•
•
•
•
•

Generel korrosion
Interkrystallinsk korrosion
Grubetæring
Spaltekorrosion
Spændingskorrosion

Generel korrosion giver et stort, men
meget jævnt materialetab og ses
normalt kun ved stål, der har været
eksponeret for meget stærke syrer – fx
svovlsyre. Det samme gælder interkrystallinsk korrosion, hvor der dog
er den lille ”detalje”, at korrosionen
skyldes karbiddannelser i stålet pga.
for højt kulstofindhold. I vore dage
er den slags en saga blot grundet
stålværkernes gode evne til at fjerne
kulstoffet fra stålsmelten. Brug lavkulstofstål (<0,030 % C), og problemet
er elimineret.

Fig. 2: Grubetæring er en af de hyppigst forekommende korrosionsformer ved rustfrit stål.
Korrosion skyldes en lille, lokal aktivering, mens resten af stålet forbliver passivt. Dette
giver høje korrosionshastigheder, og det er ikke ualmindeligt at se gennemtæring i en
3 mm stålplade på et par måneder. Billedet her viser grubetæring i en 0,5 mm tyk plade
4301 (sv.t. AISI 304). Bemærk de mange punktformige angreb samt gennemtæringen ved
pilen. Det tog kun fire dage!

De rigtige problembørn er de tre
nederste: Grubetæring, spaltekorrosion og spændingskorrosion. Tilsam-

men er disse tre ansvarlige for næsten
samtlige alvorlige korrosionsskader i
food/pharma, og det er dem, der skal

bekæmpes, hvis man vil have en god
levetid på anlægget.

FÅ OPTIMAL SIKKERHED MED VERDENS MEST
AVANCEREDE TANKINSPEKTION
Nu kan du få hele TechCorrs globale ekspertise her i Danmark. Som verdens førende virksomhed
inden for inspektionsydelser, med 12 års erfaring og det nyeste udstyr, er vi klar til at sikre dig verdens
mest avancerede tankinspektion. Så er sikkerheden optimal – hver gang.
Vores serviceområder er:
Tank inspektion
NDT (non-destructive testing)
Avanceret NDT

Food & Pharma
Svejsning & undervisning

3D scanning & Engineering
QA/QC inspektører

Ring til os, og lad os sammen se, hvordan vi løser din udfordring.

+45 5357 5353 · www.techcorr.com

Svejsning

Fig. 4: Grubetæring (pilen) ved siden
af en svejsesøm i rør af 4301. Mediet i
røret var almindeligt, koldt postevand,
og korrosionen skyldtes udelukkende
de mørke anløbninger, som stammer
fra påsvejsningen af en studs. Havde
man bejdset efter svejsning, var
gennemtæringen aldrig sket.

En klassisk kilde til grubetæringer er
de blålige eller brunlige anløbninger
(Fig. 4), man kan risikere, hvis der er
for meget ilt i beskyttelsesgassen –
dvs. for ringe skylning med gas (fx argon el. formier). Jo mørkere farvning,
jo værre er korrosionsbestandigheden,
og kan man ikke ved hjælp af gassen
komme ned på ”strågule anløbninger”
(= karakter B efter FORCES Referenceatlas; Publ. 94.30), bliver man nødt til
at bejdse.

Fig. 3: Spændingskorrosion (SPK) er en speciel korrosionsform, som giver anledning
til fint-forgrenede revner og særdeles hurtig gennemtæring. Korrosionstabet er som
regel mikroskopisk, mens hastigheden er enorm. Mikroslibet her viser SPK i en tank af
almindeligt 4301 (AISI 304). Godstykkelsen er 3 mm, og bemærk, hvor lille korrosionstab,
der skal til, før der sker gennemtæring.

Grubetæring (Fig. 2) og spaltekorrosion ligner meget hinanden, og begge
er karakteriseret ved et hidsigt, lokalt
korrosionsangreb. Mens grubetæring
finder sted på de ”fri flader”, ses
spaltekorrosion oftest ved snævre
geometrier som fx svejsefejl.
Spændingskorrosion ligner ikke rigtig
noget andet. Korrosionen ses som
fine revner i stålet og ses især på de
almindelige, austenitiske kvaliteter af
4301-klassen, typisk stål der har været
udsat for en relativt høj temperatur
(> 60 °C). Det er den korrosionsform,
der giver klart det mindste materia-
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letab, men lige så klart den hurtigste
gennemtæring. Fig. 3 er et flot eksempel på dette.
Pas på lokale svagheder
Især grubetæring og spaltekorrosion
angriber stålets svageste steder, og
korrekt forarbejdning af rustfrit stål
bliver derfor langt vigtigere end ved
fx sort stål. Dette spiller godt med
ønsket om at undgå krinkelkroge, der
kan vise sig uheldige pga. risikoen
for bakterievækster, så der er mange
gode grunde til at lave arbejdet
ordentligt.

Porer, bindingsfejl, sugninger og
lignende er alle potentielt kritiske
spalter, der kan give anledning til
spaltekorrosion. Det kan man ikke
bejdse sig ud af, så enten skal man
lave sine svejsninger 100 % spaltefri,
eller også skal man bruge et stål,
der kan tåle den korrosionsmæssige
svækkelse. I food/pharma er spalter
uønskede af bakteriologiske årsager,
og så har man ikke andre udveje end
at udføre svejsearbejdet til spitzenklasse.
Overfladeforhold
En sidste ”detalje” er overfladen af
det rustfri stål. Traditionelt har man i
food/pharma brugt meget slibning,
men dette er langt fra heldigt – dels
fordi at en sleben overflade generelt
har en ringere korrosionsbestandighed end en tilsvarende (kedelig)
koldtvalset plade, og dels fordi at
den slebne overflade er langt bedre
til at holde på salte og urenheder =
dårligere rengørlighed. Det sidste
bør ikke undre, for hvad gør vi, før
vi maler vores garageport? Vi sliber
for at få malingen til at hæfte på
overfladen. Det gør salte og bakterier
desværre også.

Svejsning

Fig. 5: Slebne overflader ser flotte ud på det rustfri udstyr, men på mikroplan er de yderst
uheldige. De mange sprækker og krinkelkroge er både en korrosionsmæssig svækkelse og
en bakteriefælde, hvilket ikke forhindrer fx FDA i at elske slebne overflader. Denne rustfri
overflade (4404, 316L) er slebet til korn 320 med aluminiumoxid, men er stadig rimeligt
grov. SEM-billede fra DTU.

Generelt er glasblæste og groft
slebne overflader de ringeste, mens
koldtvalsede (2B), bejdsede og
polerede/elektropolerede overflader
de bedste – både mht. rengørlighed
og korrosionsbestandighed. For at
forsøge at kvantificere kvaliteten af
overfladen bruger de fleste ”autoriteter”, fra EHEDG til FDA, den såkaldte
Ra. Ra er en ”aritmetisk middelværdi”
for ruheden og måles ved hjælp af en
ruhedsmåler, men desværre er netop
Ra ikke særligt brugbar til at sammenligne overflader med meget forskellig
topografi. Der er ikke den store sammenhæng mellem Ra og korrosionsbestandighed/rengørlighed, hvilket
dog ikke har forhindret, at alverdens
kloge hoveder er dybt og inderligt
forelskede i netop Ra. Ra ≤ 0,8 µm
er blevet en slags global standard,
men desværre ikke en god en af
slagsen.
At bruge Ra som målestok er muligvis
bedre end slet intet, men problemerne ved at bruge ét eneste tal
til at beskrive stålets overflade ses
klart af Fig. 6. Ra er meget fin til at
beskrive gennemsnittet, men lommer
og sprækker som på billedet ses slet
ikke. Heller ikke en korttidskorrosionsprøvning vil detektere den slags
svagheder, men vær forvisset om, at
virkelighedens salte og bakterier nok
skal finde vej.
Et evigt tilbagevendende spørgsmål
omkring slibninger er: ”Skal vi slibe

vore svejsninger?” og det korte svar
må være ”NEJ”. En flot udført TIGsvejsning på indersiden af en tank har
ganske vist en Ra på 2-3 µm, men det
er en åben og let rengørlig overflade.
Samtidig er det ret ukompliceret at
slibe sig til en overflade med en Ra på
0,8 µm, og det må jo så være bedre,
ik’?
Desværre nej. Praksis har vist, at en
flot, bejdset svejsning er både mere
korrosionsbestandig og lettere rengørlig end en slebet overflade med en
meget lavere Ra, så det er ved at være
på tide, at der rokkes ved traditionerne. Det har desværre lange udsigter,
men miraklernes tid er ikke forbi.

Fig. 6: At beskrive en overflade ved
hjælp af ét enkelt tal er i bedste fald meget
svært. Mikroslibet gennem et slibespor
(4404; slebet med SiC, P80) viser klart,
at de kritiske spalter (pilene) ikke kan
medtages i nogen ruhedsmåling og derved
ikke ”tælle med” i vurderingen. Både
bakterier og korrosionsangreb vil angribe
spalterne på overfladen, men dette ser
man aldrig i en almindelig ruhedsmåling.

Claus Qvist Jessen er kemiingeniør, PhD og ansat hos Damstahl
a/s i Skanderborg som rustfri stålnørd, korrosionsekspert, rådgiver
og underviser. Han har tidligere
været ansat ved bl.a. FORCE i
Brøndby og har undervejs i karrieren bidraget til flere bøger om
emnet – senest ”Rustfrit Stål og
Korrosion” (Damstahl, 2011) og
”Rustfrit Stål til Hygiejnisk Udstyr i
Food/Pharma” (Damstahl 2014).
Illustrationerne er hentet fra disse
to bøger.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd

Svejsning

Her et iCam laserkamera.

I SIKRE
HÆNDER
Sikkerhed og materialevalg er alt afgørende faktorer ved
vedligeholdelsesstop på raffinaderierne.
Af Sales Manager Hans
Svensgaard, Voith Industrial
Services
Når et raffinaderi gennemfører et
vedligeholdelse stop, kommer Voiths
erfaring til at spille en vigtig rolle.
Planlægningsfasen, som kan begynde
helt op til et år før stoppet, foregår i
tæt samarbejde med raffinaderiet.
I første omgang fastlåses leveringsomfanget, og dette splittes op i en mængde jobpakker. Dernæst arbejder man
alle jobpakkerne igennem med henblik
på at definere bemandingsbehovet.
Det er analyser, som bliver udført i tæt
samarbejde med raffinaderiet.
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Der er typisk en fastfrosset tidsplan,
eller udetid på raffinaderiet, hvor
alt arbejdet skal udføres. Og ved at
kombinere analyserne med udetiden,
når man frem til den første tidsplan
med bemandingsbehov. Denne bliver
normalt optimeret op til flere gange
i detaljer, for at man når frem til den
mest effektive løsning.
Jobpakkerne udvikler og ændrer sig
planlægningsfasen, i takt med at man
kommer nærmere selve stoppet. Dette
kan gøre det vanskeligt at nå helt i
mål med detailplanlægningen. Det er
derfor, at erfaring på dette felt er så
afgørende.

Ud over bemandingsplanen for de
timelønnede, der skal udføre de
praktiske opgaver under stoppet, er
der behov for en omfattende projektorganisation, som styrer slagets
gang under stoppet. De fleste i projekt
organisationen er også mere eller
mindre involveret i planlægningsfasen.
Her indgår en projektleder, en site
supervisor, teamledere, formænd, en
kvalitetsansvarlig og ikke mindst en
sikkerhedsansvarlig.
”Roadshow” forud for stoppet
Voith har indført en rutine, hvor man
afholder et såkaldt ”Roadshow” ganske
tæt på stoppet. Her mødes alle medarbejdere, der skal arbejde på stoppet,
men også raffinaderiets folk deltager.
Her er stor fokus på forventninger omkring sikkerhed og arbejdsmetoder.

Dette ”Roadshow” varer normalt et
par dage. Udbyttet er, at alle ved,
hvad jobbet drejer sig om, og hvad
raffinaderiet og Voith forventer sig.
Det giver normalt en god start på
stoppet, hvor man skal tænke på, at
der pludselig kan stå flere hundrede
arbejdere klar den første morgen i
fuld sikkerhedsudrustning. Derfor er
det af alt afgørende betydning, at
man ved, præcis hvad man skal.
Ugentlige ”Toolbox” møder
Voith afholder også ”Toolbox” møder
ugentligt - igen med stor fokus på
sikkerhed og arbejdsmetoder. Her
mødes alle de, der er involveret i
projektet. Derudover er der møder
hver morgen i de teams, der skal ud
og løse opgaverne. Her gennemgås
arbejdstilladelserne og risiko vurderingerne. Der er ingen, der begynder
med arbejdet, før disse ting er 100%
på plads. Det er gennemprøvede
rutiner, som vi har anvendt i årevis, og
som i højeste grad har været med til

at sikre, at skader og ulykker undgås
eller bliver reduceret til et minimum.
Under selve stoppet er det vigtigt, at
det rigtige værktøj findes lettilgængeligt. Voith har stor erfaring med, hvad
der skal bruges i forløbet. Dokumenta-

tion på værktøjet er et krav for f.eks.
løfteværktøj og el-værktøj. Voith kommer normalt med alt fra skiftenøgler
til specialværktøj så som bundlepuller,
mobilt afdrejningsudstyr og hydraulisk
spændværktøj. Hvis der skal svejses
under stoppet, er kravene til dokumen-

Få opfyldt dine behov med ny Fronius TPS/i svejsemaskine
- svejseteknologisk kæmpespring ind i fremtiden
TPS/i kan tilpasses den enkelte brugers behov med høj intelligens og mange kommunikationsmuligheder, hvor
du bl.a. kan styre strømkilden på svejsestedet. Nu har du ikke kun en maskine, men også en svejsepartner.
Scan QR-koden
og lær mere

Enkel og intuitiv betjening via grafisk display,
som giver hurtigt overblik. Ekstrem robust og
kan betjenes med arbejdshandsker på.
Kontakt Erik Jørgensen for mere info på mobil nr. 40 643 030, e-mail eej@loewener.dk
V. Løwener A/S

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

Svejsning

tation endnu større, da varmt arbejde
øger risikoen på raffinaderiet. Alle
svejsere er uddannet og certificeret til
de standarder, de skal svejse efter.
Under stoppet rapporteres der dagligt
til raffinaderiet, og opgaverne bliver
løbende justeret, så tidsplanen bliver
overholdt. Sædvanligvis bliver der
arbejdet 10 timer dagligt 6 dage om
ugen. Når stoppet er færdigt og trykprøvningerne er slut, skal man forlade
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pladsen, så normalt drift kan begynde
igen. Selvom meget dokumentation
er klar på dette tidspunkt, opstår der
normalt en punch-liste med aftalte
udestående opgaver. De løses i aftalte
tidsrammer, og projektet kan kaldes
for færdigt.
Voith har en tradition med altid at
mødes med raffinaderiet igen for at
evaluere, hvordan stoppet forløb. Det
er super vigtigt at få feedback fra

begge sider, så man kan forbedre og
optimere forløbet til næste gang, et
stop skal planlægges. Kan vi blive lidt
bedre hver gang, bliver vi normalt inviteret til at deltage i næste stop også.
For at opsummere, så er nøglerne til
succes: Planlægning med fokus på
sikkerhed, medarbejdere med stor
erfaring og en tilpas projekt organisation, som sikrer, at tid og kvalitet bliver
leveret som forventet!

Svejsning

Nøglefærdige svejserobotsystemer fra Valk Welding

Komplette svejserobotinstallationer med
Oﬄine Programmering

Valk Weldings ingeniørteam udvikler kundetilpassede
løsninger efter speciﬁkke behov for at opnå højeste
produktionsudbytte. Både små og mellemstore
virksomheder i hele Europa benytter disse løsninger for
at forbedre svejsekvaliteten samt ﬂeksibiliteten.
MIG- og TIG-svejsning med ét system
Førsteklasses opbakning i opstartsfasen
Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed
Specialister inden for svejsning og robotter

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

Komplette systemer fra én leverandør

The strong connection
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Svejsning

HI 2015 SPEJLEDE EN FORNYET
OPTIMISME I INDUSTRIEN
16.800 fagfolk gæstede
årets store industrimesse i
Herning i dagene fra 22. til
24. september. Over 600
virksomheder udstillede,
og der blev i løbet af de tre
messedage holdt mere end 70
konferencer.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen
klippede den røde snor og stod
dermed for den officielle åbning af
industrimessen i Messecenter Herning.
I sin tale ved åbningen lagde statsministeren vægt på industriens vigtige
rolle som drivkraft for at skabe arbejdspladser.
- Vi er det sjette mest automatiserede
land i OECD, hvis man måler på industrirobotter pr. beskæftiget. Men vi
kan stadig blive bedre, og specielt de
mindre og mellemstore virksomheder
er en dynamisk del af erhvervslivet.
Derfor er det væsentligt, at de også
automatiserer. Og her er messen et
vigtigt omdrejningspunkt for at give inspiration og få flere med på en bølge,
så der kan skabes mere velstand i
Danmark.

Efter åbningen af hi teknologi- og industrimessen 2015 var statsminister Lars Løkke
Rasmussen på en tur rundt på messen. Her ses han sammen med fra venstre Hernings
borgmester Lars Krarup, Georg Sørensen, administrerende direktør, MCH A/S og
Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand, Danfoss A/S. Foto: Tony Brøchner, MCH.

I forbindelse med den officielle åbning
fremhævede formanden for hi-messens
udstillingskomité, direktør Jørgen
Stenberg fra Hans Følsgaard A/S, at
messen er en vitaminindsprøjtning til
hele industrien – både for udstillere og
besøgende.
-De gode ideer, innovation, og udvikling sker bedst, når mennesker mødes,
og der skabes holdbare netværk.
Vi er et lille land. Men med vor

kreativitet, innovative evner og høje
arbejdsmoral har vi store muligheder
på verdensmarkedet. Vores markedsandele er på de fleste områder meget
små. Men med den rette hjælp til at
åbne nye markeder rundt om i verden
kan vores virksomheder sagtens skabe
vækst, øge markedsandele og skabe
jobs, sagde Jørgen Stenberg.

MIR BLEV VINDER AF DIRAS
AUTOMATISERINGSPRIS
På hi-messens første dag blev
Mobile Industrial Robots (MIR)
kåret som vinder af DIRAs
automatiseringspris.
MIR-100, som den fynske virksomhed
Mobile Industrial Robots har udviklet,
er en mobil robot, der kan anvendes
til effektivisering af intern transport og
logistikopgaver. I sin begrundelse for
at tildele MIR automatiseringsprisen,
havde DIRA juryen blandt andet lagt
vægt på, at der er tale om et ungt
firma, der arbejder med en innovativ
robotteknologi, og som allerede nu
oplever en rivende vækst på eksportmarkedet. MIR-100 er samtidig
en fornem repræsentant for den nye
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Under overskriften Wind Energy Danmark bød hi-messen i år på to dage med udstillinger
fra vindindustrien og konferencer. Det var første gang, vindindustrien og forskningen
var gået sammen i et fælles koncept. Der var 40 virksomheder fra vindindustrien, som
udstillede i hal F. Sideløbende hermed blev der holdt et stort antal konferencer, som bød
på alt lige fra fremtidens vindturbiner til emner som den sociale accept af vindenergi.
Foto: Tony Brøchner/MCH

generation af små, fleksible robotter,
der også prismæssigt er til at komme i

nærheden af for små og mellemstore
virksomheder.

Svejsning
SVEJSEBRANCHEN TILTRAK
MANGE BESØGENDE
Trafikken var livlig og
aktiviteten stor i Hal D, hvor
svejse- og skærebranchen var
stærkt repræsenteret.
Trækplastret hos flere af de udstillende
virksomheder på årets hi-messe var
live demoer af maskiner, robotter og
svejseudstyr. Masser af aktivitet var der
også i svejsecaféen, der var bygget
op som et centralt samlingspunkt for
udstillere og besøgende. Man fandt
sammen i caféen over en forfriskning
og fik sludret på kryds og tværs,
eller man troppede op på infotorvet
ved siden af, hvor racerkøreren John
Nielsen – flankeret af en DTC-racerbil
- fortalte om sin spændende karriere.
John Nielsen har selv været med til at

udvikle racerbiler, og han gav med
glæde mange tekniske fif videre til et
spørgelystent publikum.
Det var Svejsebrancheklubben –
bestående af Air Liquide, Migatronic,
Kemppi, ESAB, Løwener og AGA - som
havde arrangeret den velbesøgte svejsecafé. Et andet populært mødested
for udstillere og besøgende var AGA’s
100 års jubilæumsstand, som i midten
var udstyret med et spillebord i bedste
kasino stil.
De overvejende tilbagemeldinger fra
udstillerne i hal D var tilfredshed med
besøgstallene alle tre messedage. Det
blev også fremhævet, at der var blevet
skabt gode kontakter mellem eksisterende og potentielt nye kunder. Og så
var der for nogles vedkommende også
blevet skrevet under på konkrete ordrer

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kom
på sin rundvisning efter den officielle
åbning til hal D, hvor det også blev til et
stop ved svejsecaféen og en snak med
såvel svejsebrancheklubben som med
racerkøreren John Nielsen.

i løbet af messedagene. Som en af
udstillerne præciserer, online kontakter
og kundepleje via internettet kan være
godt nok. Men det kan ikke erstatte de
fysiske kontakter og den værdi, der ligger i, at man hands-on kan præsentere
sine produkter for kunderne.
BLY

I løbet af messens tre dage har
Lemvigh-Müller haft stort rykind på
deres svejsestand. Ifølge salgschef
Henrik Jørgensen var der mere
end 200 besøgende fra forskellige
grene af industrien, og standens
svejsespecialister var fuldt optaget af at
dele ud af deres viden om proces- og
produktivitetsoptimering.

TechCorr Europe er tilfredse med deres deltagelse på messen, hvor der alle 3 dage
har været godt med besøgende. Vi har siden starten for tre kvart års tid siden været
inde i en rivende udvikling og er nu oppe på 23 ansatte. Den første tid var det primært
inspektion af tanke og rør, vi koncentrerede os om. Men som det seneste er der
kommet endnu et hovedområde til. Det er fødevareindustri og pharma, hvor vi blandt
andet leverer rådgivning omkring QUQC, (kvalitetsarbejde, red.). Peter Villumsen
tilføjer, at TechCorr Europe parallelt med dette har indledt et samarbejde med endnu
et amerikansk firma, Technosoft med sigte på at tilbyde 3-D scanninger og beregning
af konstruktioner. Peter Villumsen ses her side om side med David Long.

AGA’s stand var bygget op med en
flot præsentation af gasvirksomhedens
100 års historie i anledning af deres
jubilæum. Der blev præsenteret en lang
række gas produkter og applikationer,
og så var der i midten indrettet et
roulettebord, som alle messedage var
et populært samlingspunkt for såvel
udstillere som besøgende.

På Valk Weldings stand kunne man blandt andet se virksomhedens egenudviklede
Arc Eye laserscanner i en opstilling med en Panasonic svejserobot. Traditionelt køber
man kameraet udefra. Men det kan da være vanskeligt at designe og skræddersy
programmerne til den specifikke opgave. Vi har derfor lagt vægt på selv at have
en udviklingsafdeling, hvor vi kan lave softwaren til at styre kameraet i robotten,
siger Valk Welding Danmarks direktør, Marcel Dingemanse. Han og kollegaerne er
yderst tilfreds med resultatet af deres deltagelse på hi 2015. Her har været mange
besøgende, og vi kunne allerede på messens anden dag glæde os over at have fået et
par nye ordrer hjem.
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Migatronic A/S præsenterede et bredt udsnit af svejseprodukter og havde særligt
fokus på løsninger til svejsning i rustfrit.
En UR robot til svejseopgaver var også med på svejsevirksomhedens stand. Det er
et udviklingsprojekt, som Migatronic kører sammen med Jydenbur Staldinventar.
Virksomheden har i forvejen en UR robot, men de bruger den til andet end svejsning.
I dette nye projekt prøver vi så i fællesskab at nå frem til en løsning, hvor UR robotten
også kan anvendes til svejsning, fortæller Per Grøn fra Migatronic.
KJV A/S præsenterede et bredt program af
tilsatsmaterialer, svejseudstyr og maskiner,
herunder den nye bærbare puls-MIG
svejsemaskine fra FIMER. Vi har haft mange
besøgende alle tre messedage, siger salgschef
Jesper Noesgaard, fra KJV’s svejseafdeling.

Air Liquide præsenterede blandt andet sin stjernemarkerede nyhed Exeltop™, der er
gasvirksomhedens næste generations indbyggede reduktionsventil til industrigasflasker.
Svend Sommer Knudsen fra A.H.
International oplever positiv travlhed
på messen. Nogle af de nyheder, vi
har med er blandt andet Dinse og
ESS strømkilder, hvoraf den ene er
til manuel svejsning og den anden til
robotsvejsning.

Løwener havde flere nyheder inden for såvel skæring som svejsning. En af dem var
plasmaskæreren Swiftcut, som især har adresse til små og mellemstore virksomheder. Fronius
Tps/i blev også præsenteret. Ifølge Fronius skulle den være 200 gange hurtigere end
tidligere generationer af svejseudstyr fra den østrigske producent. Den er udviklet, så den
vil kunne overvåge svejsningen detaljeret, mens den foregår. Opstår der derfor en ændring
i svejsetråden under svejsningen, vil svejsemaskinen nå at korrigere for dette. Her ses
salgskonsulent Erik Evald Jørgensen på Løweners stand i hal D.
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På FORCE Technologys stand bliver der
blandt andet præsenteret et nyt webbaseret
program, eQ 1090, hvor man kan styre
processen med EN 1090-1 certificering. Det
er udviklet med sigte på små og mellemstore
smedevirksomheder, der skal lave svejseopgaver
i bygningsstål, og som derfor skal CE-mærkes.
Med vores system vil man kunne køre hele
processen igennem på en relativt enkelt måde,
fortæller svejsetekniker Kristian Panduro fra
FORCE Technology i Aarhus.

Fast-Mig X serien er et modulopbygget svejsesystem
fra Kemppi og en af de centrale nyheder på
svejsevirksomhedens stand. Vi har også relanceret
Minarc 150, som med sine bare 3,5 kg er særlig
populær til opgaver uden for huset, fremhæver
salgschef Kenneth Pedersen.
A/S ESABs Country Manager Bjarne Lundorff (th) og salgschef Karsten Olsen ses her foran
svejsevirksomhedens bus, der til lejligheden var spækket med et stort udvalg af svejse- og
skæreudstyr, og som bød på live demonstrationer.En af nyhederne, vi præsenterer på
messen, er ESAB Cutmaster True, som er en ny serie manuelle plasmaskæremaskiner,
mens en anden er Miggytrac. Det er en batteridrevet svejsetraktor, som er til mekaniserede
GMAW applikationer, fortæller Karsten Olsen.

Der har alle messedage været pænt med
besøgende, og vi har blandt andet kunnet
fortælle interesserede om vores aktiviteter med
certificering efter EN 1090-1 og ISO 3834, siger
Senior NDT tekniker Jens Jørn Madsen fra Nordisk
Svejsekontrol, (NSK). Jens Jørn Madsen tilføjer, at
virksomheden som det seneste har udvidet med en
afdeling i Ishøj, der skal dække et stigende antal
opgaver på Sjælland.
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Svejsning

GODE FORBINDELSER GIVER
SH GROUP MARKEDSFORDEL
Hurtig udrykning med den rette rådgivning fra svejseekspert Lars Hvidberg, voestalpine Böhler
Welding, var afgørende for, at SH Group med succes kunne gennemføre et projekt, hvor der skulle
udføres en kompleks svejseopgave i højstyrkestål.

Af Stig Andersen
Tidspresset var stort, da fabrikschef
hos SH Group, Martin Beck, i sommeren 2014 skulle etablere setuppet
til en svejseopgave, der i størrelse og
kompleksitet lå ud over, hvad virksomheden fra Svendborg tidligere havde
håndteret: udskiftning af 220 m tandstang i højstyrkestål på fire jack-up
ben på kranskibet J/U Wind Pioneer,
der tilhører DBB Jack-Up Services.
- Vi har rigtig mange dygtige svejsere og stor erfaring med at svejse i
standard konstruktionsståltyper som
S355 og S235. Men svejsning i Q690
højstyrkestål havde vi på det tidspunkt
ingen erfaring med. Jeg skyndte mig
derfor at ringe rundt i mit netværk,
og allerede to dage senere sad Lars
Hvidberg her på virksomheden til
det første møde, hvor vi begyndte at
fastlægge alt fra selve svejseprocessen
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over tilsatsmaterialer til varmestyringen, fortæller han.
Semiautomatisk løsning
Svejseekspert Lars Hvidberg hos
Lemvigh-Müllers strategiske samar-

bejdspartner voestalpine Böhler Welding havde til første møde konkrete
bud på metoder og materialer, der
overholdt DNV-specifikationerne, og
som dermed gav den nødvendige
sikkerhed. Samtidig skulle man også

Svejsning
J/U Wind Pioneer-projektet
• SH Group stod for renoveringen
af jack-up kranskibet J/U Wind
Pioneer tilhørende DBB Jack-Up
Services. Det omfattede bl.a.
omkring 2 km rørtræk i størrelse
fra 30 til 97 mm, ny styring til
jacking-systemet inkl. renovering
af 64 gear, tandhjul og lejer.

Fra venstre Lars Hvidberg – Voestalpine, Søren Ladefoged Pedersen – Lemvigh-Müller og
Martin Beck – SH Group.

finde frem til den arbejdsproces, der
gav den laveste risiko for fejl, men
som samtidig var effektiv.
- Vi landede ret hurtigt på en semiautomatisk løsning med to pulversvejsetraktorer per rør. Sammenlignet med
eksempelvis 20 mand med hver sin
rørtrådssvejser er det det mest sikre,
fortæller Lars Hvidberg.
Varmestyringen altafgørende
Der var flere udfordringer, der skulle
tackles. Her viste den største sig at
være opvarmningen af tandstængerne
og rørene, der hver vejer 160 tons.
- Når man har at gøre med højstyrkestål, er det afgørende at have styr på
varmen. Udfordringen for os var, at vi
kontinuert skulle holde en temperatur
på 120 grader i rørene og tandstængerne, fortæller Martin Beck.
Ifølge Lars Hvidberg er propanbrændere ikke en option, når man har med
højstyrkestål at gøre.
- Hydrogen og højstyrkestål er en dårlig kombination, da det giver revner.
1 kg propangas udvikler 1 l vand, når
man brænder det af. Så al forvarm-

ning bør være elektrisk, når det handler om højstyrkestål, siger han.
Med hjælp fra en underleverandør
endte man derfor på en løsning med
otte 63 amperes maskiner, der fra
hver sin ende via et meget stort antal
kabler opvarmede 240 m varmebælter, der var placeret inde i rørene.
Der skal som bekendt smedes, mens
jernet er varmt, så når den rette temperatur på rørene var opnået, kørte
man i døgndrift med fire mand på
dagholdet og fire mand på natholdet.
Cirka seks dage tog det pr. rør, og
opgaven blev afsluttet til tiden og i
den høje kvalitet, som SH Group har
som sit varemærke.
Kan tage nye typer opgaver
- Jeg synes, at vi sammen med dem,
der har bidraget til at løfte denne
opgave, kan være rigtig stolte over
resultatet. Vi har gennem dette projekt
høstet en meget værdifuld erfaring
med at arbejde i højstyrkestål. Det
giver os en markedsfordel og en
mulighed for at byde ind på opgaver,

FAKTA - SH Group
• Hovedsæde i Svendborg, opererer globalt.
• Omkring 300 medarbejdere, heraf omkring 50 ingeniører og 180 timelønnede smede, service engineers og maskinarbejdere.
• Specialiseret i offshore hydraulik-løsninger inkl. svejs og bearbejdning.
Opererer inden for tre markedsområder:
• Xervo: Life-saving, f.eks. løsninger til nedsænkning af redningsbåde fra
borerigge og skibe.

• Relativt sent i projektet blev der
opdaget revner der, hvor tandstængerne var svejset på jack-up
benene. SH Group blev bedt om
at byde ind på svejseopgaven,
og selvom de ikke tidligere havde
haft opgaver i højstyrkestål, løste
de opgaven til tiden og i høj
kvalitet. En del af baggrunden for
succesen er det gode samarbejde
med en række underleverandører
og eksperter som for eksempel
svejseekspert hos voestapline
Böhler Welding, Lars Hvidberg,
og Lemvigh-Müller.
• Hvert jack-up ben er 54 m langt
og vejer 160 tons. Der blev i alt
svejset 220 m nye tandstænger
på benene.
• Svejsearbejdet foregik hos Fayard
i Lindø Industripark ved Odense
og blev afsluttet i januar 2015.

vi ikke før har kunnet tage ind, fortæller Martin Beck, som også fremhæver
Lemvigh-Müllers rolle i projektet. Der
var blandt andet en daglig sparring
mellem svejsetekniker Søren Ladefoged Pedersen og SH Group's produktionsfolk samt en løbende opfølgning
på materialeforbruget.
- Vi skulle bruge en stor mængde
tilsatsmaterialer i høj kvalitet meget
hurtigt, og den udfordring blev løst
effektivt, blandt andet ved at LemvighMüller fløj materialer ind, som de
havde ”lånt” hos nogle af deres andre
kunder. Og som bekendt i vores branche, så er det alt afgørende, at vores
leverandører kan rykke lige så hurtigt,
som vi selv kan, fastslår Matin Beck.

• Sepro: Handling systems, f.eks. løsninger til nedsænkning af undervandsfartøjer, der skal undersøge olieforekomster, skader, rør osv.
• Service & Projects: Servicering og ombygning af borerigge, skibe,
kraner, osv. Også nybygning inkl. styringer, gear, osv.
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SELVKØRENDE ROBOT TIL INSPEKTION
AF BROER OG VINDMØLLER
FORCE Technology har udviklet
en styrbar suge-crawler-robot
til NDT inspektion på ikkemagnetiske materialer.
En nyudviklet styrbare suge-crawler-robot vil i den kommende tid blive testet
hos A/S Storebælt og Siemens Wind
Power A/S. Suge-crawler-robotten er
i stand til at køre på ikke-magnetiske
materialer ved hjælp at et nyt vakuumkoncept.
En robot, der kan køre på betonoverflader, og som er udstyret med det
rette NDT testudstyr til opgaven, er
interessant i forhold til store infrastrukturanlæg som Storebæltsbroen. Det
kan være undersøgelser af vanskeligt tilgængelige steder, og her vil
man helt sikkert kunne spare tid og
penge ved at bruge den nye styrbare
suge-crawler-robot, siger Kim Agersø
Nielsen fra Sund & Bælt.
Et andet område, hvor den er oplagt
at bruge, er til NDT inspektion af vindmøllevinger. Man vil i den forbindelse
kunne udføre den indledende NDT-in-

spektion direkte på vingerne. Modsat
bliver man i dag i en del tilfælde nødt
til at tage vindmøllevingerne ned, når
de skal inspiceres og repareres, hvilket er en kompliceret og tidskrævende
proces.
Selvkørende robot
Robotten er selvkørende og kan
medbringe forskellige former for inspektionsudstyr. Der åbner sig uanede
muligheder, hvis det lykkes at køre på
både betonoverflader og vindmøllevinger, siger projektleder hos FORCE
Technology Steen Arnfred Nielsen.
Han vurderer, at den nyudviklede
robot vil kunne bidrage til, at det
bliver langt hurtigere og billigere at
inspicere på steder med vanskelige
adgangsforhold.
Demonstrationsprojektet, der kører i
regi af RoboCluster, slutter december
i år. Der vil være lejlighed til at høre
nærmere om suge-crawler-robotten,
når Steen Arnfred Nielsen har et
oplæg på en konference den 28.
oktober i Odense, som RoboCluster
er medarrangør af. Konferencen har

En nyudviklet suge-crawler-robot til NDTinspektion på ikke-magnetiske materialer
bliver i disse måneder testet af Siemens
Wind Power A/S og A/S Storebælt.

titlen: Inspektion med droner og robotter – onshore og offshore.
BLY

ANTALLET AF ROBOTTER I INDUSTRIEN VOKSER
De seneste tal for antallet af
installerede robotter i dansk
industri viser, at stigningen er
den hidtil største. Det oplyser
DIRA på baggrund af helt nye
tal fra International Federation
for Robotics, (IFR).
Her fremgår det, at der i 2014 blev
installeret 608 industrirobotter i Danmark. I forhold til 2013 er der tale om
en stigning på ca. 130 robotter eller
en relativ stigning på ca. 27 procent.
Ud fra en antagelse om, at en industrirobot gennemsnitligt er ti år i produktion, har DIRA beregnet, at antallet
af aktive robotter herhjemme var ca.
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Kilde: IRF/DIRA

4.150 i 2014. Man oplever i dag en
langt bredere anvendelse af robotter
i industrien, og specielt i segmenter
som medicinal- plast- og fødevareindu-

stri opleves der ifølge DIRA en særlig
stor vækst.

Svejsning

KEMPPI UDVIDER PÅ LINDØ
Kemppi Danmark holder
reception den 6. november i
Lindø Industri Park. Det sker
for at markere indvielsen af
virksomhedens nye fynske
afdeling, der byder på
værksted og faciliteter til
svejsetests.

Kemppi har valgt at etablere en ekstra
afdeling med værksted i Lindø Industripark og rykker dermed endnu tættere
på sine kunder i hele landet. -Vi
oplever, at en del kunder efterspørger
svejsedemonstrationer, praktisk råd
og vejledning omkring svejseløsninger
eller at få lavet en række svejsetests,
inden man går i gang med en større
opgave. Det er behov, som vi endnu
bedre vil kunne imødekomme med
vores nyindrettede værksted på Lindø,

siger Kemppis salgschef Kenneth Pedersen, som tilføjer, at valget af Lindø
Industripark lå lige for.
Lindø, som det er i dag, syder af aktiviteter og meget er centreret omkring
svejsning, så vi har i forvejen en del
engagementer her. Samtidig mener
vi, at en placering på Fyn er hensigtsmæssig for langt de fleste af vores
kunder.

Jesper MehlLudvigsen, der er
Kemppis rutinerede
svejsetekniker, vil
være den, der står
for værkstedet på
Fyn, og som er
klar til at assistere
kunderne, når der
er behov for det.

Vi glæder os til at
præsentere vores
nye faciliteter for
såvel kunder som
venner af ”huset”
på åbningsdagen,
hvor der også bliver budt på en lille
forfriskning, siger
Kenneth Pedersen.

Kemppis nye afdeling ligger på
adressen: Ingeniørgangen 2d,
5330 Munkebo.
Arrangementet i anledning af
indvielsen finder sted fredag
den 6. november fra kl. 10 – 14.

HARDOX OG
TOOLOX

NU SOM RUNDSTÅL
Den skarpe konkurrence i industrien
stiller krav til markedet om stadigt
kortere leveringstider og bedre produktegenskaber. De nye Hardox- og
Toolox-rundstål fra SSAB bliver leveret
bratkølede og anløbene for høj strækstyrke og hårdhed. Dette åbner for
nye designmuligheder med konstruktioner, som er lettere og stærkere. Behovet for varmebehandling af gængse

stålkvaliteter bortfalder, og man vil
kunne opnå kortere leveringstider,
fremhæver Joaquin Azcona, Protection
& Tooling hos SSAB.
SSAB kan henvise til dokumenterede
tekniske anvendelser af Toolex-rundstål
i værktøjsholdere og i forskellige former for drivaksler og valser. Hardoxrundstål har ligeledes demonstreret

De nye rundstål Hardox og Toolex
fremstilles i diametre fra 21 – 141
mm og i længder op til 5000 mm.

gode egenskaber inden for traditionelle Hardox-segmenter f.eks. som stifter
til fastholdelse af skovlen på gravemaskiner, siger Joaquin Azcona, der
videre fremhæver, at man med de nye
rundstål vil kunne optimerer en række
processer på værkstedet som f.eks.
svejsning, spåntagning og polering.
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Oktober
27. oktober
Virksomhedsbesøg hos Give Stålspær A/S
November
4. november
Virksomhedsbesøg hos FORCE Technology
I Brøndby

9. – 12. november
Fabtech 2015 i Chicago
19. – 20. november
Ajour Messe i Odense
20. november
DSL og Dansk Forening holder Julebanko
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DSL og NDT Foreningen havde en velbesøgt stand. Her er det Monica Wenøe, DSL Sekretariatet
og David Long, TechCorr Europe, der er klar til at fortælle om DSL og NDT Foreningens aktiviteter.

Næstformand Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Lars Mohr, NSK A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, TechCorr Europe ApS

Vi takker de mange, der lagde vejen forbi
vores stand
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Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2016

Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, FORCE Technology
René Jacobsen, Kemppi DK A/S

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 1

22. februar

26. januar

Energisektoren

IIW International Institute of Welding.

Nr. 2

25. april

18. marts

Svejsning i Europa

Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer

Nr. 3

12. juni

18. maj

Reparation og vedligehold

Nr. 4

31. august

2. august

Automatisering

Nr. 5

27. oktober

22. september

Aktuelle og fremtidige
svejsetrends

Nr. 6

12. december

14. november

NDT
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Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af

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.

Tak til sponsorerne ved
sidste års julebanko:

Vi ses til julebanko
DSL og Dansk NDT Forening
holder julebanko fredag den
20. november 2015

Fra 19.30 og frem til kl. 23.00 bliver
der dystet om de mange flotte præmier fra sponsorerne.

Arrangementet finder sted hos FORCE
Technology, Park Allé 345, 2605
Brøndby. Vi begynder kl. 18.00 med
den traditionelle menu, der består af
gule ærter med flæsk og pølse. Til
dessert serveres pandekager med is.
Til menuen hører en øl (eller vand), en
snaps og et glas solbærrom. Ekstra
drikkevarer kan købes på stedet.

Pris pr deltager for menu og en spilleplade er 270 kr. Ønskes ekstra spilleplader er prisen pr styk 20 kr.
Tilmelding senest 12. november 2015
til Monica Wenøe på mail til:
dsl@dslsvejs.dk eller via hjemmesiden
www.dslsvejs.dk

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
Hotel Koldingfjord
V. Løwener A/S
Metal-Consult
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

Inspecta satser på fortsat vækst
Bestyrelsen for Inspecta Danmark A/S
har netop søsat en vækstplan, hvor
målet er, at man i løbet af de kommende fem år skal vokse til ca. 200
ansatte. Første skridt på vejen er allerede taget tidligere i år, hvor man opkøbte Applus. Opkøbet har betydet,
at der nu er ca. 100 maskinmestre
og ingeniører ansat i virksomheden,
og opgaverne spænder i dag endnu
videre med blandt andet inspektion,
certificering, NDT, svejsecertificeringer og klassificering af management
systemer.
Country Manager for Inspecta
Danmark Jens Bruun oplyser, at den
fortsatte vækst ventes at ske gennem
opkøb og gennem videreudvikling af
virksomhedens nuværende aktiviteter.
Sammen med søsterselskaberne Kiwa
og Shield er Inspecta en del af den
verdensomspændende Acta-koncern
med over 4000 ansatte. -Samarbejdet selskaberne imellem betyder, at
der intetsteds i verden er en opgave,
der er for stor, siger Jens Bruun, der
som eksempel på dette fremhæver,
at både Inspecta Danmark og andre

Acta-selskaber har bidraget med i alt
100 eksperter ved et stort NDT-projekt
på et kraftværk i Finland.

Country Manager og stifter af Inspecta
Danmark Jens Bruun ses her side om side
med virksomhedens økonomidirektør Gitte
Bruun.

Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening
Parkalle 345 • 2605 Brøndby
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KONTAKT OS
Telefon
3695 6308
E-mail
henj@lemu.dk

FOUR MORE YEARS som Danmarks stærkeste svejsepartner
HI-messen er slut, og der er fire år til næste gang svejsedanmark samles på den store industrimesse. Hos Lemvigh-Müller tager vi ’four more years’ som landets stærkeste svejsepartner, der
hver dag arbejder på at sikre dig perfekte svejseresultater, som kan ses på bundlinjen.
Kontakt os i dag så hjælper vi dig med at optimere dine svejseprocesser, øge produktiviteten og
styrke konkurrencekraften.
Sådan sikrer vi dig perfekte svejseresultater:
• Svejsespecialister med tung viden om svejseprocesser
• Alt i tilsatsmaterialer
• 100 pct. styr på kvalitet og dokumentation
• Logistisk muskelkraft
• Samarbejde med voestalpine Böhler Welding

