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Aktuelle og fremtidige
tendenser inden for svejsning
Den fælles betegnelse ”svejsning”
dækker over et stort område, og det
undergår til stadighed forandringer.
Som teknologi har svejsning da også
utallige parametre, som influerer på
resultatet, og udviklingen gør, at der
løbende opstår behov for justeringer
og tilpasninger. Det kan være en følge
af nye krav, skærpede miljøhensyn,
økonomi, bedre styring og så fremdeles.
Hjælp til at vælge den mest optimale
svejsning i en given sammenhæng vil
derfor forudsætte et godt indblik i de
forskellige faktorer/parametre, som
kan påvirke krav og forventninger til
det svejste produkt.
For at kunne forudsige - og dermed
styre - den ønskede svejsekvalitet, skal
man vide noget om de forskellige processer og deres egenskaber, herunder
også automatiseret produktion og mekaniseringsgraden. På samme tid skal
man være opmærksom på forhold
som nye fabrikationsteknologier, udviklingen inden for svejsestrømkilder samt
udviklingen inden for materialer og
deres egnethed til svejsning, lige som
udviklingen inden for tilsatsmaterialer
og svejsebeskyttelse har betydning.
Svejsning er et must i talrige industrier,
og lige så varierende, behovene kan
være, lige så varierende kan kravene
til svejsningen være det.
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I stigende grad er der fokus på miljø
som en naturlig del af svejsekvaliteten,
lige som inspektion og svejsekontrol
udgør en væsentlig del af udviklingen
i svejseproduktion. Der er for producenter af svejste produkter et naturligt ønske om at sikre kvaliteten og
opfylde kravene til det svejste produkt.
Af samme grund går udvikling og
forskning blandt andet i retning af en
stadig bedre styring af svejsedata og
sikring af processens reproducerbarhed.
Et område, som i den grad har fået
opmærksomhed hos producenter af
svejste produkter, er svejsepersonellets kvalifikationer, samt de normer
og standarder, der skal følges ved
svejsning. I nyere tid har svejsning
udgjort en global bro mellem de
industrialiserede lande, fordi certifikater for personel-opkvalificering og
kvalifikationsbeviser af personel med
tiden bliver temmelig ensartede.
Normer og standarder, som vejleder
producenten af svejste produkter, er et
afgørende værktøj, som det ofte bliver
pålagt producenten at følge og dokumentere brugen af. Også her virker
svejsning som en global bro. For at
lette international handel og mindske
restriktioner sker der et øget samarbejde på området for svejsestandarder og koder, der bruges til specifikke svejste produkter. De nationale
vejledninger bliver i stigende grad
erstattet af de internationale, hvor
kompromiser er en nødvendighed, og
hvor tidligere byggeregler erstattes af
globale regelsæt.
Producenter af svejsestrømkilder
arbejder intenst på at forstå fysikken i svejseprocessen. Det drejer sig
naturligt nok om at indfri behovet for
at kunne sikre kvalitet af svejsning på
komplekse fugeformer og en bred
vifte af materialer.
Det er næsten 40 år siden, at de første inverter-baserede svejsemaskiner

gjorde avanceret styring af svejsestrømmen mulig. Der er fortsat store
muligheder for at forbedre reguleringen af svejseprocessen.
MIG/MAG svejseprocessen forbliver
en af de meget anvendte. Der er udviklet mange modificerede varianter af
kortbue processen til specifikke formål.
Matematiske modeller og modelleringen bruges for at optimere MIG/MAG
processen.
Også andre mere specielle svejsemetoder – eksempelvis lasersvejsning
- vinder frem.
Udviklingen på materialesiden influerer på svejsning. Gennem efterhånden flere årtier er der blevet forsket i
at udvikle/modificere materialer, så
de er egnede til svejsning uden alt for
mange ekstra omkostninger i form af
nødvendige varmebehandlinger eller
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Forsiden:
Her et konceptfoto af en bro, der bliver
opbygget som 3D-print v/lysbuesvejsning. ( Kilde: MX 3D)

Svejsning
betydning. Således kan netværk
vise sig at føre til nye samarbejder,
produkter og konferencer, som er til
fælles gavn - og dermed en klar ”winwin” situation.

robotter er blevet ”samarbejdende”
og uhyre fleksible – også når det
drejer sig om enkeltstyksproduktion
eller små serier. Den oprindelige
frygt for at robotterne ville medføre
tab af arbejdspladser har da også
langt hen ad vejen vist sig at være
ubegrundet. Modsat kan en vellykket
automatisering bidrage til at skabe
ekstra vækst, lønsomhed og udvikling
i virksomheden, og dermed være
med til at fastholde/ styrke staben af
medarbejdere.

andre særlige tiltag. Og indsatsen for
at udvikle og fremkomme med industrielle materialer, der er problemfrie
at svejse, har i høj grad båret frugt.
Svejselighed af materialer som stål,
letmetaller, rustfrie materialer og jern
er i dag næsten givet på forhånd. Der
har været et sundt og givende samspil
mellem metalfremstillingsindustrien,
producenter af strømkilder, tilsatsmaterialer og svejsebeskyttelse. Og denne
udvikling stopper næppe. For man vil
til stadighed søge efter løsninger, der
både er bedre og billigere.

Af Osama Al-Erhayem
Leder af JOM Institute
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• Høj svejsehastighed

I moderne svejseteknologi indgår
simulering, matematiske modeller og
avancerede testmetoder i stigende
grad. Områder som efteruddannelse
og deltagelse i fagkonkurrencer vil jeg
også fremhæve som noget af det, der
kan gavne virksomhedens lønsomhed.
Endelig mener jeg også, at værdien
af at etablere netværk kan have stor

Inden for mekanisering og automatisering sker udviklingen i et rivende
hastigt tempo. Som bekendt er den
tid for længst passé, hvor det primært
var i forbindelse med automobilproduktion og massefremstilling af emner
i forholdsvis enkle geometrier, at der
blev anvendt svejserobotter. Dagens

KOMPAS FOR
SVEJSEUDVIKLINGEN
NU OG I FREMTIDEN
Set fra producentens 360 graders verdenssyn - og som den
romerske gud Janus med de
to ansigter, skuer vi i følgende
artikel både fremad og bagud
for at huske at få de gode dyder med.
Af Torben
Henriksen,
Produktchef
hos Migatronic
A/S og medlem
af DSL’s
bestyrelse
Starten er gået, og lad os kigge nærmere på de megatrends, der uden tvivl
vil påvirke vores ageren i såvel adfærd
som i helt jordnære og kommende
software- og hardwareudviklinger.
Hvad er det så, vi skal have med i
rygsækken? Det må primært være det,
som kendetegner respekt og anstændig omgang med vore medmennesker
bag visitkortene, og som på det kommercielle niveau tilfører værdi til den
dagligdag, virksomhederne aktuelt
står i.
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Begrebet fremtidssikring er absolut én
af hjørnestenene i moderne svejsemaskiner og deres tilhørende periferiudstyr; produkter, der til tider har
levetider på op til flere årtier, hvor opdateringsmulighed i usynlig software
betyder utrolig meget for markedet og
for kunders tryghed i investeringen.
Den ilagte software og muligheden for
løbende opdatering til nye, komplekse
opgaveløsninger, hvad enten det er
nye materialer eller raffinerede svejseprocesser, er blevet den ”komponent”,
der levetidsforlænger produkter anno
2016 og frem. Hardwaren er næsten
reduceret til en absorber for unik
adgang til producentens matchende
software.
First movers
Kendetegnet for virksomheder, der
overlever på sigt, er de store, som
selv skaber trends. De såkaldte ”first
movers” eller de kvikke, der via forretningskonceptet formår at flytte sig på
forkant af trends som ”first followers”,
altså dem der har spottet, hvor markedet bevæger sig hen.
Kun få firmaer, oftest med nichepro-

dukter, har med succes formået at gå
imod deres branches megatrends. Metaforen om ”Den Kogende Frø” versus
resignerende virksomheder er værd at
nævne som et praktisk skrækindjagende eksempel. Vi taler ikke om fransk
kogekunst! Men placeres en frø i en
kasserolle med vand, og der gradvist
skrues op for varmen, vænner frøen
sig til den ny temperatur. Slutresultatet
er retorisk givet: frøen dør selvsagt
i det kogende vand. Hvis vandet
derimod allerede er kogende og
frøen sættes i, vil den straks springe
op og derved overleve. Efter samme
billede vil virksomheder, der gradvist
accepterer negative strømninger i
markedet eller ikke formår at tilpasse
sig nye forhold, sygne hen og på sigt
gå til grunde. Konklusionen er, at det
handler om at flytte sig i den rigtige
retning – naturligvis lettere sagt end
gjort, vil den opmærksomme læser
sikkert tænke!
Blandt mange megatrends i svejseverdenen er nedenstående af stor strategisk betydning for, i hvilken retning
markedet bevæger sig.

Svejsning
•

•

•

Den globale landsby:
Verden er blevet mindre, data og
knowhow kan videndeles på et
splitsekund
Skifte i økonomisk styrke:
Styrken bevæger sig fra vest til
øst som en realitet
Teknologiske gennembrud:
Nye teknikker og procesmuligheder byder sig til

Blandt de mere håndgribelige opgaver, som branchen klogeligt giver fuld
opmærksomhed og har passernålen
dybt forankret i, er værdiskabelse og
modificerede MAG lysbueprocesser,
som gør de svære opgaver lettere at
udføre for gennemsnitssvejseren.
•

•

•

•

•

•

•

Modificerede MAG lysbuer,
som er en procesforædling, der
eksempelvis muliggør svejsning
i narrow-gap fuger med langt
tråd-stickout, stadigvæk med helt
stabil lysbue
Svejsning i rodsømme i åbne fuger som positionssvejsning – også
i helt små godstykkelser
Fokuseret energitilførsel, smal og
kort lysbue med højt lysbuetryk
for maks. svejsehastighed
Svejsedataopsamling for dokumentation i henhold til svejseprocedurer
Enkel og intuitiv grafik og brugerflade, der tilgodeser svejserens
opgaver og brugsmønster
Digitale interfaces, der sikrer
fuld plug and play integration til
forskellige robottyper
Procesomlægning fra TIG til MIG/
MAG med fokus på finish og
produktivitet

MISON

POSSIBLE
Hjælp svejseren i det hurtige MISON
POSSIBLE spil eller vær med i lodtrækningen om 5 iPads og 15 POLAR LOOP
aktivitetsarmbånd.

Enkel og intuitiv brugerflade, og digitale interfaces med fuld plug and play integration
til forskellige robottyper er blot et lille udpluk af det, der karakteriserer udviklingen på
svejseområdet.

•

Adaptiv on-demand intelligens
i maskinerne, så brugeren kan
fokusere på sit håndværk

Summa summarum er moderne
svejseudstyr i dag næsten sammenligneligt med bærbare computere med
stor processerkraft i integration med
en lynhurtig powerinverter-strømkilde.
Helt anderledes end den forestilling,
mange går rundt med, om en stor

MISON

®

Beskytter både dig og svejsningen!

MISON® beskyttelsesgasser reducerer ozonindholdet og beskytter dermed svejserens helbred.
MISON® er et premium produkt med helt unikke
beskyttende egenskaber, som ingen andre
beskyttelsesgasser på markedet kan tilbyde.

www.aga.dk/MISON_info

tung trafobaseret ”CO2” svejser! Smarte funktioner i dag og fremover er
mere baseret på softwaretilkøb kontra
gammeldags ombytning af brugerpaneler. Det fremtidssikrer brugeren til
nye opgaver, som ikke nødvendigvis
kan forudses i dag. Vi kalder det
fremtidssikring on demand!

® MISON er et registreret varemærke under The Linde Group.
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Svejsning

RAKETTERNE
RYKKER UD AF
LABORATORIET OG IND
I PRODUKTIONEN
Fotokilde: ESA

Af M.SC. Eng. Michel Honoré,
Project Manager, Innovation,
Welding Technology, FORCE
Technology
Industrialisering er næste step for
raketmotor-projektet til ARIANE, som
FORCE Technology har arbejdet med
siden 1996. I tyve år har man i fællesskab med GKN Aerospace (tidligere
Volvo Aero Corporation) og andre
partnere i regi af det europæiske
rumfartsagentur, ESA, arbejdet med
at udvikle teknologien til en ny type
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Udvikling er blevet til produktion af raketdyser til ARIANE 6.

raketmotor. Tyve år med håndprøver, skalamodeller og enkeltstående
prototyper. Prototyper, som oftest er
endt deres liv i små stykker: Skåret op
i håndprøver, trykprøvet, karakteriseret, analyseret og prøvet med enhver
tænkelig destruktiv og ikke-destruktiv
metode. I tyve år er kun én motor
designet efter det nye koncept blevet
affyret. Til trods for en overvældende
succesfuld prøveaffyring, har ikke én
eneste af de fremstillede prøver eller
prototyper forladt biosfæren i bare et
øjeblik.

Men nu skifter virkeligheden gear.
I 2016 er produktionen af reel
flight hardware begyndt. Og den
er begyndt, hvor den første udvikling startede i 1996: Hos FORCE
Technology. I faciliteterne i Brøndby
har man påbegyndt udrulningen af
den industrialiseringsproces, som vil
inkludere produktion ikke bare af et
antal prototyper men også af flight
hardware; motorkomponenter som vil
sidde på de første ARIANE 6 raketter,
når de opsendes i 2020.

Svejsning

Vi er stolte af ikke
at fylde så meget
Vi er ikke de største på markedet. Til gengæld er vi blandt de mest
innovative. Det er f.eks. os der har udviklet og introduceret de pladsbesparende XL-batterier og 300 bar KVIK-TOP® flasker med integreret ventil.
Ring og få en snak om dine behov på 701 02 107

Svejsning
Målet er, at ARIANE 6 skal flyve sin
jomfrutur med den nye motor i 2020,
og i 2023 fuldkommen afløse den
nuværende ARIANE 5. Til den tid er
det planen at opsende 11-12 raketter
om året.
Fra udviklingsprojekt til
industrialiseringsprojekt
Svejsning har i tidligere udgivelser
(December 2007 og april 2016)
berettet om FORCE Technologys
langvarige relation til europæisk
rumfart og udviklingsprojekterne, som
har tilvejebragt et proof-of-concept
for fremstilling og karakterisering af
den kommende raketdyse-teknologi.
Oftest har historierne haft en lidt
akademisk karakter. For selv om de
har kunnet berette om teknologisk- og
procesteknisk- nyskabende resultater,
så kan laboratorie resultater synes en
anelse virkelighedsfjerne, netop fordi
resultaterne er opnået i serier på én,
frembragt i et kontrolleret laboratoriemiljø. Men nu tager teknologien
et skridt op ad TRL-stigen til næste
Technology Readiness Level, og påbegynder egentlig industrialisering. Og
arbejdet er allerede begyndt på den
første raketdyse.
Omstillingen fra det nuværende
demonstrations-setup til et egentligt
produktions-setup er da heller ikke
trivielt. Adskillige af de komponenter og teknologier, som er udviklet i
projektet siden 1996, kommer til at
gennemgå en modningsproces, inden

fuld industrialisering af raketdyserne
er en realitet, og processen kan
implementeres i produktion hos GKN
Aerospace. Eksempelvis skal den
avancerede robotteknologi, som anvender røntgenstråling til at opnå den
krævede nøjagtighed i positionering
af svejselaseren, udvikles til industrielt
niveau, som giver mulighed for at gentænke konstruktionen og opgradere
til et automatiseringsniveau, som helt
eliminerer specialistbehovet i forbindelse med selve svejsningen.
Omstilling til kulfiber
Kulfiber vinder frem mange steder,
og forventes således også at blive
integreret i industrialiseringen af
raketdyse-fremstillingen. Heldigvis
ikke i form af et fuldkomment skifte af
det materiale, som selve raketdysen
bliver fremstillet af. Men i form af en
superstabil arm til den videreudvikling
af den digitale røntgen-baserede inspektionscelle, der, som en integreret
del af produktionen, skal kontrollere
de mange kilometer svejsning på hver
enkelt raketdyse inden flight.
Kulfiberarmen designes i samarbejde
med Kirkholm Ingeniører, og den
skal give en øget stabilitet i den del
af detektoren, som fastholder eksponeringspladen. Dermed sikres større
skarphed i de digitale røntgenoptagelser, som benyttes til ikke-destruktiv
kvalitetssikring af en dyse før opsendelse.

Technology transfer
De første ARIANE-raketter som skal
opsendes med den nyudviklede
raketdyse, vil blive sendt op i 2020.
I rumverdenen er det lige om lidt. For
forud for opsendelserne går ikke bare
produktion af dyserne, men også et
omfattende kontrol- og testprogram,
som omfatter én fuld-skala motortest
inklusiv prøveaffyring for hver enkelt
raketdyse. Produktionen af de første
dyser er derfor allerede i sommeren
2016 påbegyndt, og de første cirka
ti raketdyser vil blive produceret på
FORCE Technology.
Sideløbende med produktionen bistår
vi med industrialiseringsprocessen
hos GKN Aerospace, hvor en fuldt
industrialiseret produktionscelle skal
opbygges, og dedikeres udelukkende
til produktion af raketdyserne. Det er
en omfattende opgave at sikre effektiv
technology transfer og samtidig sikre
en effektiv og robust industrialisering, der skal bringe det nuværende
laboratorie-setup ud i et fuldt automatiseret produktionsmiljø med minimal
overvågning.
De første flyvefærdige dyser som vi
producerer, bliver således hver især
elementer i læringen og videreudviklingen af den 20-årige erfaring.
Undervejs tages mindre skridt op ad
TRL-stigen, hvor TRL er aerospace-jargon for technology readiness level og
benyttes til at beskrive, hvor industrielt
modent et produkt eller en idé er.
Fuldt flyvedygtig og industrialiseret
er dysen på et niveau, som svarer til
TRL 9. Det er dér, vi skal hen. Og vi
nærmer os.
Er det så farvel for evigt for
dette danske raketeventyr?
Når den første serie dyser har forladt
svejse- og inspektionscellerne, og processerne er fuldt implementerede hos
GKN Aerospace, er vi så kommet til
sidste side og ”de levede lykkeligt…”
i eventyret om dette danske raketeventyr? Måske. Måske ikke. Med ti-tolv
opsendelser om året, skal der produceres mellem 10 og 12 raketdyser på
årsplan. Det vil formodentlig betyde,
at udviklingsprojekter for kommende
motorgenerationer næppe får tilgang
til produktionsfaciliteterne hos GKN
Aerospace, som skal fokusere fuldkommen på produktion. Dermed kan
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Svejsning
FORCE Technology stadig være en attraktiv medspiller i udviklingsøjemed.
Uanset om udviklingen af kommende
raketkomponenter kommer til at
fortsætte på dansk jord eller ej, så
betyder de seneste tyve års udvikling
på raketdyserne, at der herhjemme
er opbygget en tidligere ukendt base
af know-how indenfor lasersvejsning,
avanceret automatisering og ikkedestruktiv prøvning, som vil komme
dansk industri til gode. Implikationerne er vanskelige at overskue. Men
allerede nu har udviklingsprojektet
haft afledte effekter. Det har blandt
andet medført technology transfers,
som har betydet, at danske museer
har udnyttet projektets NDT-teknikker
til identifikation af maleriers oprindelse, lige som oliebranchen har udnyttet
de udviklede overfladeteknikker til at
opnå forbedringer på borerør.
Ét er sikkert. Når den første opsendelse i 2020 er en realitet, vil hele holdet
bag føle sig en ganske lille bitte smule

Fra laboratoriet hos FORCE Technology.

som Andreas Mogensen. Nok vil vi
ikke være ombord på raketten i fysisk
forstand. Men femogtyve års tankegods og en hel del hjerteblod vil lette

fra planeten, og tilsammen vil vi have
know-how og overvejelser indlejret
i konstruktionen. Det bliver ikke helt
som at være der selv. Men næsten.

Få det til at gå 3 gange hurtigere med SpeedClad Twin
- produktiv pålægningssvejsning med ny FRONIUS teknologi
Du får en lynhurtig proces - uden at gå på
kompromis med nøjagtigheden.
SpeedClad Twin opfylder de højest tænkelige
krav og leverer perfekte resultater.

Kontakt Erik Jørgensen for mere info på mobil nr.
+45 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
ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg
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ROBOTTER FREMSTILLER
SMÅROBOTTER HOS WELLTEC
På Messen Automatik, der fandt sted
i 13. – 15. september, blev Welltec
kåret som vinder af DIRA Automatiseringspris 2016.

det, at virksomheden på en overbevisende og gennemført måde har vist,
at automatiseret produktion i Danmark
er konkurrencedygtig.

Smilene var brede hos medarbejderne
fra Welltec på Automatik i Brøndbyhallen, da de fik overrakt DIRA
Automatiseringsprisen.

Welltec, der har sit hovedsæde i
Allerød, servicerer olieselskaber
over hele verden med blandt andet
reparation af olieboringer. Til dette
bliver der anvendt små robotter, som
virksomheden selv producerer. Videre
i begrundelsen fremhævede juryen,

I begrundelserne for valget af Welltec
som årets vinder hed det blandt an-

at Welltec meget målrettet og over en
kort tidshorisont har automatiseret en
stor del af sin produktion. Således er
der til dato installeret ni robotter, hvis
løfteevne spænder fra få kilo og op til
180 kg.

Her nogle af de glade medarbejdere fra Welltec, der fik overrakt DIRA Automatiseringspris på åbningsdagen den 13. september på
årets Automatik Messe, der fandt sted i Brøndby Hallen. FOTO: John Steenfeldt-Jensen.

SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2017
Vi holder svejse- og NDT seminar i
dagene 28. – 29. april 2017.
I det nye og større udstillingsområde
på Koldingfjord bliver der også lejlighed til at møde de hjemlige producenter og forhandlere af NDT udstyr.

Et spændende seminarprogram er
i støbeskeen. Det glæder vi os til at
fortælle mere om i næste udgave af
SVEJSNING. Men husk allerede nu,
at få sat kryds i kalenderen ud for
28. og 29. april.
På glædeligt gensyn i Kolding.
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OMEGA YARD 300

DESIGNET TIL
ET BARSK MILJØ
Med synergi og puls – og ideel til
brug på værfter, byggepladser
eller i værkstedet.
En robust svejsemaskine - testet
under barske forhold og yderst
modstandsdygtig over for slag
og stød samt støv og fugt.

Høj intermittens - 100%/20°: 300A
Ultrarobust kabinet
Kun 17 kg egenvægt (uden trådspole)
Til 5 kg trådspoler

NEM OG ENKEL BETJENING –
TRE DIGITALE BETJENINGSPANELER

KONTAKT DIN LOKALE
MIGATRONIC FORHANDLER
OG FÅ ET GODT TILBUD

Se Omega Yard 300
på YouTube

Basic panel

Synergic panel

Pulse panel

migatronic.com
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SOME DON'T
LIKE IT SO HOT
NEW COMBINATIONS OF PROCESSES
ALLOW FOR THE PRECISE CONTROL
OF HEAT INPUT WHEN WELDING.

Cheaper alternatives to TIG
welding for the joining of
aluminium are currently in
high demand. For this reason,
Fronius has developed the new
process variants PMC mix and
PMC mix drive. (Source: Fronius)

Having the most exact control over the heat input as possible – especially when welding vertical-up
seams or joining different thicknesses of sheet metal, such as with pipe-to-flange joints – is essential.
PMC mix drive, a new welding process variant, allows precise heat input setting of any process to
date in which high and low energy phases alternate at a low frequency (e.g. SynchroPulse).

Communication Manager
Karin Pointner,
Fronius International GmbH
Welding vertical-up seams using a
standard MIG/MAG power source
requires a lot of skill on the part of the
welder. In order to prevent the weld
seam from sagging, the welding torch
needs to be guided in an open triangle
(also referred to as a fir tree), so that
the weld pool is cooled down by this
weaving motion.
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Innovative power source manufacturers
have therefore used the increasing
performance capabilities of digital
power sources to develop functions that
no longer require this weaving motion,
thus simplifying the welding of verticalup seams or joining of sheets of different thicknesses. Several years ago,
we were already using this technology
to develop its SynchroPulse function,
whose activation involves the welding
power jumping back and forth between
two operating points of the selected

characteristic. Achieved by increasing
and decreasing the wire speed, the
user can set the scope of this fluctuation
between 0 and 2 m/min and the frequency between 0.5 and 5 Hz. While
the root pass is reliably formed during
the high current phase, the process
stabilised in the low current phase and
the base material cools down. This
discontinuous heat input has recently
proven to be particularly cost-effective
and capable of achieving the weave
pattern typical of TIG welding, but

Svejsning
without any of the time-consuming weaving motions. The impact is especially
pronounced with the robot-assisted
welding of aluminium.
With the launch of the latest MIG/
MAG power source, the TPS/i, we
have expanded significantly on this
function and introduced additional
parameters. Among the benefits of this
has been an increase in the stroke (the
gap between the high and low current
phases). Furthermore, the length of
the high current phase within a cycle
can be set as a percentage using the
Parameter Duty Cycle, and is no longer
restricted to a ratio of 50:50. This
allows the heat input to be regulated
more accurately over a larger range
and independently of the wire speed.
Due to these developments, welding
vertical-up seams with the SynchroPulse
system has become even easier.
Fronius has now gone a step further
and used the extensive resources, such
as the large memory, high computing
power and the internal high performance communication bus (SpeedNet), to
create even more significant innovative
approaches to controlling the heat
input.

With the new PMC mix and PMC mix drive process variants, the heat input during
welding can be controlled even more effectively than with the solutions that have been
available to date. (Source: Fronius)

Development of a new
algorithm for the PMC mix
At Fronius we have developed a new
algorithm for the PMC mix, whereby
the welding process does not just
simply jump back and forth between
two operating points of a characteristic, as with SynchroPulse, but switches
between an impulse (PMC) and a dip
transfer arc process (LSC).
LSC (Low Spatter Control) is renowned
for its steady arc and minimal tendency
to produce spatter. Within the new
PMC mix approach, the LSC ensures
that the weld pool is stabilised and
supported (i.e. it is the “cold” process
phase). PMC (Pulse Multi Control) is
the most advanced pulsed arc available from Fronius. It guarantees a high
welding speed with optimal droplet
detachment during pulse welding
and is responsible for the necessary
penetration.
This allows PMC mix to encompass
an even larger power range than
SynchroPulse and enables higher wel-
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ding speeds than a pulsed arc process
in combination with SynchroPulse or a
TIG process can achieve. Following,
it is an ideal solution for automated
welding applications too.
Alongside the familiar arc length and
pulse/dynamic correction functions,
new correction functions for PMC mix
have been developed as well that enable precise control over the heat input.
Using “upper power time correction”,
the user can set the duration of the hot
process phase in a mixed process. Likewise, the duration of the cold process
phase in a mixed process can be set
using “lower power time correction”.
“Lower power correction” allows the
energy input of the cold process phase
to be varied in a mixed process, such
that even a small power correction
leads to a noticeable change in the
input. This allows for even more precise
control of the heat input than has been
possible in other methods available to
date
PMC mix drive
Likewise, Fronius has expanded its
range with the PMC mix drive. This
process offers more precise control
over the heat input in comparison
to SynchroPulse and PMC mix. It is
characterised by a low power phase,
which is generated with the help of a
push-pull welding torch: the welding
torch's drive unit performs a reversing
wire electrode movement during the
cold process phase. Reversing means
that the wire electrode is moved
backwards after every short circuit. The
powerful process control “recognises”
the short circuit point and aids droplet
detachment by pulling back the wire.
The practically currentless material
transfer that follows, as well as the broken arc, deliver a stronger supporting
function during the cold process phase.
Additionally, the arc length is precisely
– and Extremely quickly – corrected
via mechanical means in every cycle
thanks to the TPS/i’s powerful control
loops, meaning that the PMC mix drive
is especially reliable and low-spatter.
The same correction functions as for the
PMC mix are also available.
PMC mix drive or PMC mix – a
system comparison
Whether the PMC mix drive or the PMC
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PMC mix drive harnesses the possibilities offered by a powerful PullMig welding torch,
such as the Robacta Drive, to control the heat input even more precisely when welding
aluminium, CrNi or vertical-up seams in steel. (Source: Fronius)

mix is the better choice depends on the
application and the existing or intended
device configuration. Thus, PMC mix
lends itself to welding applications
where steel is to be joined by hand or
semi-automatically. In general, push wirefeeder systems and manual welding
torches without integrated wirefeeder
motors are used here.
However, if aluminium materials are
to be welded using the MIG process,
PMC mix drive is recommended, as
push-only wirefeeder systems are
unable to deliver the required level of
performance here. Even with a welding
system like the TPS/i platform, which
boasts an especially precise wirefeed
function (e.g. innovative feed rollers

and contact tips, optimised plastic
hosepack liners, powerful drive motors),
the aluminium wire electrodes – which
are much softer than their steel alternatives (especially when it comes to pure
aluminium or Al-Si alloys) – can become
clenched in the hosepacks, making it
very difficult for them to be fed properly
by push-only systems. As a result, pushonly systems tend only to be suitable
for manually welding aluminium with
hosepacks of just a few metres in
length. With mechanised or automated
welding, the maximum length is significantly shorter.
In the interest of problem-free operation, however, the use of pull or combination (push-pull) wirefeeder systems

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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is recommended with these hosepack
lengths. When there is a larger distance between the welding torch and
the wirespool or drum, they are a must.
For mechanised or automated welding
of softer (aluminium) or thinner (CrNi)
wire electrodes in particular, it is recommended to use the PMC mix drive
in combination with a pull welding
torch such as the Robacta Drive.
This allows aluminium to be welded
considerably more quickly and, above
all, more economically in comparison
to TIG welding. It also has a positive
effect on the cost balance: the welding
torch with direct drive that was specially designed for robot applications is
generally able to feed the wire directly
from the drum without the need for additional drive units.

contribute to the excellent cost-effectiveness of the new process variants.
Conclusion
Vertical-up welds, joining sheets of
different thicknesses, lap joints and TIGesque weld rippling can be realised
more quickly and cost effectively than
ever before thanks to the PMC mix and
PMC mix drive.
Optimally weaved and spatter-free - weld
seam produced in aluminium using PMC
mix drive is visually indistinguishable from
a TIG seam. (Source: Fronius)

In general, wire can be fed for
distances of up to 6 metres without the
need for special measures. If all the
components of the wirefeeder system
are used optimally and tailored to each
other, e.g. with the aid of PowerLiner
equipment, this distance can even be
increased to 8 metres.
PMC mix drive
application example:
aluminium bicycle frame
How much users of the PMC mix drive
can benefit is shown using the example
of a bicycle frame which is made from
aluminium tubes with diameters of 40
to 50 mm and wall thicknesses of 2
to 3 mm. These components are to be
joined through automated welding.
The Fronius technicians have therefore
fitted a welding with a TPS/i 500 and
a Robacta Drive PullMig robot welding
torch. Welding is performed using the
filler metal AlSi (1.2 mm) under 100%
Argon (12 l/min) and the pre-set standard settings of the PMC mix drive.
The results convince even the most critical of observers. The weld seam is spatter-free and displays the typical weave
pattern of a TIG welded joint. However,
the robot, at 30 cm of weld seam per
minute, is almost twice as productive as
a skilled manual TIG welder. As well as
the higher welding speed, the ease of
handling of the entire TPS/i system, the
long service lives of the wearing parts,
the robustness of the process and the
high reproducibility of the weld also
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A realistic test set-up has clearly shown that PMC mix drive can be used to weld up at
speeds of up to 30 cm per minute in aluminium and is therefore considerably more cost
effective than ever before. (Source: Fronius)

FastMig X
Gør klar til dit livs bedste svejsninger

Svejsning

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
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SPECIALIST

I LØSNINGER

Kølevandsindtag og udløb
til Filippinernes største
olieraffinaderi. Det er ø2400 og
ø2200 Weholite PE rør, som er
samlet ved ekstrudersvejsning.

INDEN FOR
PLASTSVEJSNING

Uponor Infra A/S er internationalt blandt de førende udbydere af plastsvejsning. Virksomheden
forestår svejsning i alle former for plast – herunder PP og PE. Vi svejser rørprojekter i totalentreprise
eller som underentreprenør, hvilket sker i tæt samarbejde med rådgivere, bygherre og entreprenører.
Af Projektchef Jan Lunding,
Uponor Infra A/S
Svejsning af rør, der skal ligge på havets bund, eller lægning af rør i andre
ekstreme miljøer kræver specialviden.
Derudover kræver alle projekter viden
om love vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø. Denne ekspertise har
Uponors Projektafdeling.
Uponor Infra udvikler, producerer,
præfabrikerer og svejser rørsystemer
i plast til Vand & Afløb. Vi leverer
desuden løsninger til industrien:
•
•
•
•
•
•
•
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Transport af drikkevand
Afledning af regn- og spildevand
Ventilation
Dræning
Distribution af naturgas
Fremføring af el- og telekabler
Brønde, tanke og beholdere

Projektafdelingen udfører en lang
række installationstjenester, hvilket
sker ud fra gældende standarder. I de
tilfælde, hvor vi ikke har ansvaret for
installationen, kan vi forestå Projektledelsen af projektet. Vores egne,
certificerede svejsere holder til i nye
og udvidede produktionslokaliteter
i Middelfart samt i rummelige faciliteter til præfabrikation i Svinninge,
Vestsjælland, hvor specialfremstillede

produktløsninger forberedes. Men,
oftest finder man Uponors svejsere
onsite på byggepladserne, hvor de
supporterer og forestår svejsning af
enten polyethylen trykrør eller Weholite rør til regn- og spildevand eller til
ventilation.
Uponors egne svejsere har alle gennemgået plastsvejseuddannelserne og
er certificeret iht. DS 2383.

Uponor er en førende systemleverandører af VVS,
Infrastruktur og indeklimaløsninger til bolig- og
erhvervsbyggeri i Europa og Nordamerika. Uponorkoncernen beskæftiger omkring 3.700 personer i
30 lande og har en årlig omsætning på over 1.050
mio €. Uponor Corporation er noteret på Nasdaq
Helsinki i Finland.

Svejsning
Plastsvejsning
Plastsvejsning består primært af tre
typer:
•
•
•

Stuksvejsning
Elektrosvejsning
Ekstrudersvejsning

Stuksvejsning
Stuksvejsning benyttes ofte, når rør
eller fittings skal samles, og foregår
ved, at rørene spændes fast i en
stuksvejsemaskine. Der indsættes så
et varmespejl imellem rørenderne, og
maskinen opbygger et tryk, så rørenderne presses mod varmespejlet. Efter
et givet tidsrum fjernes varmespejlet,
og de opvarmede rørender presses
mod hinanden med et bestemt tryk.
Herefter fastholdes de i maskinen,
indtil de er afkølede.

Stuksvejsning.

Elektrosvejsning
Elektrosvejsning anvendes også til at
samle rør og fittings og består af en
elektromuffe, som er en polyethylen
dobbelt muffe, med indbyggede
metaltråde. Rørene placeres i muffen
og via en elektrosvejsemaskine, der
tilsluttes stikkene på muffen, opvarmes
metaltrådene og der opbygges et tryk
på svejsefladen. Efter endt køletid er
svejsningen færdig.
Ekstrudersvejsning
Ekstrudersvejsning anvendes oftest
til at præfabrikere brønde, tanke, og
bygværker men kan også benyttes til
at samle rør og fittings, hvori der ikke
er et nævneværdigt indvendigt tryk.
Ved ekstrudersvejsning benyttes et
tilsatsmateriale i form af polyethylengranulat eller tråd, som bliver opvarmet i ekstrudersvejsemaskinen og
presses ud som en ”tyggegummiagtig”
masse. Sammen med varm luft, som
blødgør materialet, der skal svejses,
dannes ekstrudersvejsningen.
Alle tre svejsetyper er indeholdt i
de plastsvejseuddannelser, der kan
gennemføres som efteruddannelse
gennem AMU-kurser, eller som en
to-årig uddannelse til Plastsvejser, som
afsluttes med et svendebrev. Svejseuddannelsen er baseret på DS 2383 og
SBC 243, som indeholder regler for
certificering af plastsvejseskoler og
plastsvejsere.
Uponor afholder også seminarer
omkring plastsvejsning.

Elektrosvejsning

Ekstrudersvejsning.
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MONOBØTTE
FUNDAMENT
MED GLOBAL
VIND I SEJLENE
Konkurrencen i Europa blandt udviklere af offshore
vindmølle parker bliver stadigt skarpere i takt med,
at der er kommet stadigt større fokus på økonomien i
projekterne og – i sidste ende – på at opnå den lavest
mulige strømpris.

Af Administrerende
direktør Kristian Ravn
og Svejseingeniør Nicolai
Hallum, Foundation
Package Manager,
Universal Foundation A/S
For hver offshore vindpark er der
mange udbydere – men selvsagt
kun én vinder. Det er med til at
presse udviklerne til at levere
omkostningsreducerende tiltag
og innovation.
Fremtidens vindere af retten til at
bygge og tilslutte offshore vindparker til el-nettet må både være
aggressive, omkostningsbevidste
og villige til at tage nye og mere
effektive teknologier i brug.
Kravene til miljøpåvirkninger for
offshore fundamenter til vindmøllerne bliver på samme tid strengere inden for områder som støj
og krav om komplet fjernelse af
fundamenterne efter endt levetid.
I tillæg til dette udfordres eksisterende installationsskibes grænser
af fortsat tungere fundamenter.

Her et Monobøtte fundament fra Universal
Foundation. Det består af et cylinderisk skaft, der
er forbundet med en såkaldt ”Multishell” bøtte.
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Denne kontekst leder entydigt
udviklerne i retning af et dansk
udviklet, innovativt fundament,
som er et af de eneste reelle
alternativer til de to dominerende
fundamentteknologier til offshore
vindparker.

Fundamentet er udviklet og
patenteret af den danske virksomhed Universal Foundation og
kaldes et Monobøtte fundament
(engelsk: Mono Bucket foundation). Det består overordnet set af
et cylindrisk skaft, der er forbundet til en ”multishell” bøtte. Med
sin større diameter suges denne
ned i havbunden og danner her
en solid forankring for skaftet,
som vindmøllen bliver monteret
på. Fundamentet finder optimal
anvendelse på havdybder mellem 30m og 50m og lægger sig
dermed - som et konkurrencedygtigt alternativt - midt imellem
havdybder, der domineres af
henholdsvis Monopæle og Jacket
fundamenter.
Monobøtte fundamentet kombinerer en moden og omkostningseffektiv produktion af fundamentet med en støjfri installation samt
betydelige vægtbesparelser og
er som sådan ikke en ny opfindelse. Fundamentet er udviklet
gennem de seneste 16 år, hvor
fundamentteknologien, gennem
forskellige demonstrationsprojekter, udviklingsprojekter og en
målrettet opbygning af en kompetent organisation, har sikret,
at det i dag anses som modent
til anvendelse i større offshore
vindparker.

Selv om 16 år er lang tid, så har
det været nødvendigt for at sikre en
tilstrækkelig grad af risiko minimerende udviklinger og tiltag, fuldskala
tests og tilhørende analyser af data
samt modning af samarbejdet med de
fabrikanter, som i dag er kvalificeret til
at producere fundamenterne.
Opbygningen af monobøtte
fundamentet
Man kan dele opbygningen af monobøtte fundamentet i to elementer. Det
ene er skaftet, og det andet er selve
bøtten. Skaftet er i princippet blot et
rør, som er fremstillet af varmvalset
plade. Det valses til enten cylindriske
eller koniske svøb, som bliver svejst
sammen. Nøjagtigt som man kender
det fra fremstillingen af tårne og
monopæle. At skaftet er sammenligneligt med kendte produkter gør, at der
allerede eksisterer en højeffektiv og
veletableret leverandørbase til fremstillingen af det.
Med sin symmetriske opbygning er
bøttedelen ideel til serieproduktion,

Universal Foundation ser det som en fordel at få delelementerne produceret på et værft
med adgang til vandet.

hvor delelementerne bliver fremstillet
hos virksomheder, der råder over svejserobotter, som kan håndtere emner
af størrelser op til 6 tons. Netop fordi
en stor del af fremstillingen af bøtten
kan foregå på en virksomhed, som
er optimeret til automatiseret fremstilling, vil der i forbindelse med bøtte
fremstillingen kunne opnås et væsentligt højere niveau af automatisering
sammenlignet med traditionelle funda-

menter. Dertil kommer andre positive
effekter i form af en højere kvalitet og
en kortere leveringstid.
Delelementerne bliver transporteret
til et værft, hvor der er adgang til
vandet. Her bliver alle dele samlet
til det færdige fundament. Arbejdet,
der bliver udført på værftet, koncentreres dermed til områder, som ligger
indenfor stedets absolutte speciale,

Svejsning
nemlig samling af store stålkonstruktioner, tunge løft og komplicerede
logistikopgaver. Fordelen ved at lade
værftet tage sig af disse opgaver er,
at de kan optimere deres processer til
at producere flest mulige fundamenter
på kortest mulig tid. Alt sammen er det
faktorer, der bidrager til at reducere
de samlede produktionsomkostninger.
Med til at reducere omkostningerne er
også, at man vil kunne producere alle
fundamenter på samme værft. Til sammenligning er det i dag ikke usædvanligt, at fundamenter til en vindpark
deles mellem tre værfter, der ligger
rundt om i Europa. Dette giver udvikleren væsentligt højere omkostninger
i forbindelse med transporten frem til
stedet, hvor fundamenterne skal installeres. For at kunne samarbejde med
tre i stedet for et enkelt værft, ville det
desuden forudsætte, at udviklernes
organisation var langt større.
Tæt samarbejde med udviklere af offshore vindmølleparker har medvirket
til, at fundamentet allerede i dag er
alment anerkendt som en omkostningsbesparende teknologi. Men endnu

vigtigere er det, at produktet har
potentiale for yderligere, signifikante
omkostningsbesparelser. Dette er en
følge af produktionsmetodernes industrialisering, optimering af designet og
summen af de erfaringer, der følger
med de første kommercielle projekter.
Spørgsmålet er nu blot ”how low
can it go”. Det er det, som Universal
Foundation i tæt samarbejde med
både udviklerne og kvalificerede
producenter forsøger at finde svaret
på i øjeblikket. Målet er at sikre en
fortsat reduktion af prisen på offshore
vindenergi, således som det kræves
for at støtte branchen i Europa.
Leverandør til et af de første
offshore vind projekter i USA
Universal Foundation har senest sikret
leverancen af fundamenter til et af de
første offshore vind projekter i USA,
”Icebreaker” projektet i Lake Erie,
og står dermed i en god position for
at indtage dette vigtige fremtidige
marked.
Med en parallel intens dialog flere
parter imellem, som ønsker at anvende Monobøtte fundamenter i Europa,
er der udsigt til vækst, arbejdspladser
og masser af udfordringer til de nye
medarbejdere, som vi hos Universal
Foundation forventer at ansætte i den
kommende tid.
Der mangler endnu flere kompetente
medarbejdere, som sammen med
vores eksisterende team vil være med
til at sætte ny standarder for fundamenter til offshore vind i både Europa
og USA.
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Vi må sikre, at vi fortsat udvikler vores
design kompetencer i både volumen
og kvalitet. Og så er det afgørende,
at vores projekt- og installationskompetencer bliver styrket, for at vi kan
håndtere den risiko, som følger med
disse kæmpe kontrakter. Sidst men
ikke mindst må vi sikre, at vi styrker
kompetencerne med hensyn til at følge
op på vores samarbejdspartnere og
underleverandører. Vores evne til at
løse disse opgaver og opbygge en
stærk kultur vil afgøre vores succes.
Og det bliver bestemt både spændende og udfordrende.
Med aktiviteter i Europa og USA, samt
en nylig succes i et spirende asiatiske
marked, er der udsigt til, at vi hos Universal Foundation begiver os ud på
den globale arena med krav/ønsker
om effektive lokale leverandørkæder i
de nævnte verdensdele.

Svejsning

ADDITIV
FREMSTILLING I DAG
3D-print er for tiden genstand
for en intens interesse, og der
gives mange forudsigelser
om den påvirkning, det vil
have på vores samfund.
Der er talrige ”proof of
concepts”, hvor alt lige fra
3D-printede sportssko til
3D-printede burgere er blevet
demonstreret. Det, at det kan
lade sig gøre, tages ofte som
bevis for, at så vil det erstatte
gængse produktionsmetoder
– når ellers printhastigheden
eller maskinpålideligheden er
blevet høj nok.
Af M. Sc. Ph. D Uffe Ditlev
Bihlet, FORCE Technology
FORCE Technology projektet ”Forbrugerprodukter med avancerede materialer” har været i gang siden januar
2016. Et af de materialer, som bliver
undersøgt, er 3D-printet metal. En af
aktiviteterne har bestået i at undersøge state-of the-art inden for metalprint.

Vi har besøgt konferencer og talt med
3D-print eksperter. I det følgende
vil jeg forsøge at kondensere det
indtryk, jeg har fået af 3D-metalprint,
eller additiv fremstilling, sådan som
det fremstår i dag. Termen ”additiv
fremstilling” bruges for at distancere
industrielt print fra hobby-print.
I de meget eksponerede eksempler på
additiv fremstilling vises ofte en CAD
model af det ønskede emne, hvorefter
der klippes direkte til slutproduktet.
I tilfældet med metaldele er slutproduktet som regel eftermaskineret på
pasningsflader eller på anden vis
efterbehandlet. Denne efterbehandling nævnes som regel ikke. Det
fremstår derfor, som om de enkelte
dele er fremkommet udelukkende ved
at uploade CAD modellen og trykke
på print. Det er også det, der forstås
ved en 3D-printer. En maskine, som
kan fjerne alt det svære og kedelige
ved produktionen, og gå direkte fra
idé (i dette tilfælde en CAD fil) til det
færdige produkt.

Tekniske fordele ved additiv
fremstilling
De økonomiske aspekter ved additiv
fremstilling er ret pladskrævende og
vil ikke blive behandlet her. Udover
den umiddelbare fordel ved en direkte
rute fra en CAD fil til et råt emne er
der mange andre fordele ved additiv
fremstilling, måske især for metaldele.
Blandt andet kan nævnes:
1.

2.

3.

Skræddersyet fremstilling af individuelt tilpassede produkter
a. Kroner til tænder
b. Implantater
Hulrum og letvægtsstrukturer
a. Sprøjtestøbningsværktøjer
med overfladenære kølekanaler
b. Lette dele til luftfart og rumfart
Svejsereparation af veldefinerede
emner
a. Reparation af turbineblade

De fleste metalprintere følger det
princip, som ses i Figur 1. Typen kaldes ”powder bed fusion”, idet emnet

Figur 1. Opbygning af den mest udbredte metalprinter. (Kilde: Proto Labs)
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bygges lag for lag af metalpulver,
som sintres med en styret laserstråle.
Det overskydende pulver fjernes efter
printprocessen er færdig ved hjælp
af en børste og en støvsuger. Der
findes andre typer af printere, som
i stedet for at svejse limer pulveret
sammen med en binder. I det tilfælde
er det nødvendigt med en sintring af
emnerne efter printning for at opnå
metallisk binding mellem pulverpartiklerne. Denne metode er dog ikke så
udbredt. Derudover findes printere,
som i stedet for at printe metalemner
printer sandforme til konventionel
støbning. Dette princip kan opfattes
som en slags indirekte additiv fremstilling - på linje med voksprint til lost
wax støbning.
Der eksisterer allerede flere standarder, der beskriver systematiske metoder til validering af additivt fremstillede emner. Med hensyn til mekaniske
egenskaber er det ikke anderledes
end med en støbning. Man printer
noget ekstra materiale og tester det.
Software til design af strukturer
optimeret til 3D-print er et kapitel for
sig. Mange konventionelle CAD programmer er ikke egnede til at skabe
organiske former, som med fordel kan
3D-printes, og konvertering mellem
filformater kan give uventede overraskelser.
Automatiseret efterbehandling
af additivt fremstillede emner
I Danmark findes kun få virksomheder, som aktivt udnytter fordelene
ved additiv fremstilling. En af dem er
Grundfos, som blandt andet anvender deres egen printer til produktion.
Emner, der kan printes, er selvfølgelig
pumpekomponenter, og her er der
fokus på overfladeruheden. De printede overflader er som udgangspunkt
dekoreret med uopsmeltet pulver og
har tydelig karakter af smeltebad.
Afhængig af emnets orientering i
byggekammeret under printprocessen,
bliver der dannet mere eller mindre
jævne overflader (jfr. Figur 2).
Manuel slibning kan reducere ruheden. Men en mere elegant løsning
ville være en automatiseret efterbehandling. Denne type problemstilling
er formentlig symptomatisk for en
hel del af de anvendelser, man kan
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Uopsmeltet pulver

Figur 2. Typisk overfladefinish på 3D-printet emne. Scanning-elektronmikroskopi.

forestille sig for additiv fremstilling.
Udfordringerne opstår ikke kun før og
under printning, men også efter.
For at undersøge og dokumentere
grænserne for det opnåelige med
almindelige og ualmindelige automatiserede slibe- og polereprocesser
er vi hos FORCE Technology ved at
afdække blandt andet langvarig vibrationsafgratning.
En af de metoder, vi anvender til
ruheden af overfladerne, er konfokalt
mikroskopi, som producerer et mikro3D scan af overfladen. Denne metode
muliggør måling af en fladeruhed som
alternativ til en konventionel, lineær
ruhed. Dette er særligt relevant for
additivt fremstillede emner, som har
en overflade, der er uens i forskellige

retninger. Således er det ikke kun nye
og uprøvede karakteriseringsmetoder, vi har behov for. Det er mere en
defineret fremgangsmåde i anvendelsen af de kendte metoder - særligt til
additivt fremstillede emner.
Mit indtryk af additiv fremstilling i dag
er, at det er et af flere begreber som
falder under en paraply, der kunne
hedde ”den fuldstændige digitialisering af produktion”. Perspektiverne
for digitaliseret produktion er mange.
Men her og nu handler det stadig
om at kunne tage veldefinerede og
gennemtænkte skridt i retning af en
sådan vision og at erkende, at additiv
fremstilling på mange måder bare er
en ny måde at producere på.

Figur 3. 3D printet løber med spåntagning af udvendige overflader (Kilde: Grundfos)
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DEN NYE KOLLEGA KAN VÆRE EN ROBOT
EuroBlech 2016 i Hannover finder sted
sidst i oktober. En af de mange udstillere
er Migatronic. Her har man fokus på effektivisering og viser to nye løsninger til svejseautomatisering. Den ene er en såkaldt
CoWelder, som består af en UR (Universal
Robot) robotarm og en Migatronic strømkilde. Tilsammen udgør de en enkelt, men
også intelligent automatiseringsløsning. Eller måske snarere en ”ny kollega”, som det
lyder fra virksomheden, og den er hurtig at
stille op og programmere til opgaverne.
Endnu en nyhed på Migatronics stand er
Sigma Next RC (Robot Cencept). Det er en
svejsestrømkilde, der er beregnet til fuld integration med alle robotter, der er baseret
på anybus kommunikation. Den luftkølede
strømkilde kan svejse MIG/MAG med 400
ampere og findes i tre konfigurationer:
Basic, Synergic og Pulse.
BLY
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IIW 2016 I MELBOURNE
International Institute of
Welding (IIW) afholder hvert
år “Annual Assembly &
International Conference”.
I 2015 var det i Helsinki,
og i år var det i Melbourne,
Australien. Eftersom Danmark
og DSL er medlem af IIW, er
man som DSL-medlem dermed
også medlem.

Det er store arrangementer med typisk
800-1000 deltagere, og det samlede
forløb strækker sig over en hel uge. I
år havde en dansk delegation på hele
2 taget den lange rejse til Australien
(1 fra Migatronic, og 1 fra FORCE
Technology) – lidt beskedent i forhold
til 4 fra Norge, 16 fra Finland, 18 fra
Sverige og mange flere fra store lande
som Tyskland, der stillede med 71
deltagere!
Det mest interessante foregår efter
manges mening (også undertegnedes) de første 3 dage, hvor der bliver
afholdt møder i kommissionerne. Det
kan umiddelbart lyde lidt støvet. Men
møderne har karakter af seminarer
med præsentationer of forskning &
udviklingsresultater, nye industrielle
applikationer m.v. Møderne bliver afsluttet med diskussioner og vedtagelse
af hvilke artikler, som skal ophøjes til
IIW-dokumenter. IIW-dokumenterne
med et væld af svejseviden kan findes
på IIW’s hjemmeside www.iiwelding.
org. Man kan hér søge på emner og
stikord.

IIW blev i år afholdt i Melbourne. Her fra åbningsceremonien.

Mere modne medlemmer af DSL vil
måske kunne huske, at acceptkriterier
for svejsekvalitet i mange år var i henhold til IIW røntgenatlas. I dag bliver
væsentlige erkendelser, som kan have
relevans for udarbejdelse og opdatering af ISO standarder, kanaliseret
dén vej.
Der er 17 forskellige kommissioner,
større og mindre – blandt de væsentligste Comm. 1 ”Additive Manufacturing,
Surfacing & Thermal Cutting”, Comm.
4 ”Power Beam Processes” (primært
laser) og Comm. 12 ”Arc Welding
Processes and Production Systems”.
Hvis man skal pege på ét væsentligt
”take-away” fra IIW-møderne: Det

Netværks-aktiviteter er en væsentlig del af IIW-møderne.
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er nyt, at Comm. 1 også omfatter
”Additive Manufacturing” – læs 3Dprint i metalliske materialer. Det blev
vedtaget for et par år siden, at man vil
sætte kraftigt fokus på 3D-print, som
grundlæggende går ud på at fremstille
emner af 100% svejsemetal. Man er
enige om, at 3D-print er kommet for at
blive. Det vil blive billigere og billigere,
og emnerne vil blive større og større. I
Amsterdam vil der snart stå en hel 3Dprintet fodgængerbro, der er fremstillet af robotter ved hjælp af elektrisk
lysbueteknik.
Næste års IIW møde bliver afholdt i
Shanghai.
Af Steen Ussing

Visualisering af en kommende fodgængerbro i Amsterdam i 100% 3D-print.

Svejsning

TACKLER UDFORDRINGEN VED
SVEJSNING I SMALLE FUGER
Ved at reducere fugevinklen
er det muligt at forbedre
produktiviteten, når
man svejser i kraftige
metalkonstruktioner. Den
konventionelle svejsning af
smalle fuger kan anvendes i
langt de fleste svejseprocesser.
Der er dog den ulempe, at
det vanskeligt lader sig gøre
uden at anvende specielt
konstrueret udstyr til formålet.
Det er en begrænsning som
Kemppi har overvundet med
sin nyudviklede RGT løsning,
(Reduced Gap Technology).
Ved svejsning i smalle fuger er fugevinklen typisk mindre end 20 grader i
stedet for de normale 25 til 60 grader.
Dette reducerer det nødvendige antal
svejsestrenge til at udføre svejsningen
af fugen, og det reducerer svejsetiden,
såvel som forbruget af tilsatsmateriale.
Det gør også, at materialet er mindre
tilbøjeligt til at deformere. Den mindre
fugevolumen påvirker både svejsekvalitet og produktivitet positivt.
At reducere fugevinklen kan dog være
en udfordring. I en smal fuge kan det
være vanskeligt at styre lysbuen, med
mindre man investerer i en svejsepistol
og tilbehør, som er specielt konstrueret
til formålet. Imidlertid åbner RGT-

Svejsning af bloksektioner til en isbryder hos Artech i Helsinki. De bliver udført med brug
af RGT sammen med Kemppi's A5 MIG rail 2500 og FastMig M 520 strømkilden.

teknologien fra Kemppi for, at man
ved MIG/MAG svejsning af smalle
svejsefuger i kraftige metalkonstruktioner kan nøjes med standardudstyr.
Skibsværftet Arctech i Helsinki er en af
de virksomheder, som er begyndt at
anvende Kemppis RGT løsning til svejsning af smalle fuger, og her har man
fået reduceret fugevinklerne fra 45 til
30 grader. Skibsværftet bruger WPS
dokumenter baseret på kvalifikationsregistreringer af svejseproceduren,
kaldet WPQR'er (Welding Procedure
Qualification Records) til mekaniseret
svejsning i forbindelse med deres
konstruktion af isbrydere. “Valget af denne
teknologi har givet os
omkostningsbesparelser og forbedret svejsekvaliteten” , siger Niko
Rautiainen, der er chef
for Arctech’s skrogproduktion. “Svejsearbejdet udføres hurtigere,
fordi fugevolumen og
antallet af svejsestrenge er blevet mindre.
Der kræves også
mindre tilsatsmateriale.
Mekaniseringen har
desuden forbedret

lysbuetiden og givet svejsningerne en
mere ensartet kvalitet” , tilføjer han.
Princippet i RGT styresystemet er,
at WisePenetration opretholder en
ensartet lysbueeffekt uanset afvigelser
i afstanden mellem dyse og arbejdsemne, mens WiseFusion giver en tilpasset regulering, der holder lysbuen
fokuseret og kort. Dette minimerer
risikoen for manglende indbrænding
og manglende binding. Styresystemet
muliggør en driftssikker svejsning af
materialer med tykkelser på op til
30 mm med en 20° fugevinkel fra én
side, og der er som nævnt ikke behov
for specialudstyr. Mindre fugevolumen
giver markant sparede omkostninger,
da svejsetid og forbrug af tilsatsmateriale er mindre. Metoden er velegnet
til såvel stumpsøm som kantsøm uanset
svejsestillingen. Arctech har valgt at
anvende denne teknologi med A5
MIG rail 2500, da det optimerer
brugbarhed og svejseeffektivitet.
BLY
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3D-print med svejserobot
Et fælles udviklingsprojekt mellem
Ramlab og Valk Welding tager sigte
på den maritime industri, der vil have
fordel af at anvende 3D-teknikker.
Sammen udforsker man muligheden
for at udføre 3D-print med en svejserobot.
Inden for en overskuelig tidsramme
venter parterne i udviklingsprojektet, at det vil være muligt at skabe
forskellige metaldele til den maritime
sektor, fremhæver Valk Welding. Det
er produkter, der vil kunne fremstilles
på grundlag af den nuværende model

med 3D-svejseteknologi. Dette sikrer,
at skibe i tilfælde af defekter hurtigt
vil kunne udskifte dele og herefter
fortsætte deres rejse.
Ifølge Valk Welding er deres ingeniører og ingeniører fra Ramlab i fuld
gang med at videreudvikle eksisterende teknologier på området og gøre
dem klar til fremtiden. Og der er en
forventning om, at partnerskaber som
dette vil kunne løfte ”Smart Industry
4.0” til endnu højere niveauer.
BLY

Tips til at minimere eller
helt undgå sprøjt under
svejsningen
Svejsesprøjt opstår ved, at der
dannes dråber af flydende
metal fra lysbuen, som flyver
fra svejsestedet og lander på
nærliggende overflader. Det
siger sig selv, at der er store
gevinster ved at reducere
sprøjt under svejsningen. Her
følger et par tips til at opnå
en markant reduktion af
svejsesprøjt.
Af svejsespecialist hos KJV A/S
Arne Birn Rokkjær
Juster buespændingen: Er
buespændingen ikke korrekt indstillet, kan spændingsindstillingen øge
forekomsten af sprøjt. En lav spændingsindstilling vil medføre sprøjt, da
tråden gentagne gange kortslutter
i svejsebadet og forårsager små
eksplosioner ved spidsen af tråden.
Denne kortslutning er normal for "kort
lysbue MIG" svejsning. Men hvis buespændingen er korrekt indstillet, kan
man typisk begrænse sprøjtet til en
lille mængde og undgå, at det klæber
til emnet og omgivelserne. På den
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anden side kan høj spænding også
producere for meget spøjt på grund af
ekstrem buekraft. Her skal man ændre
længden på stick-out.
Juster længden af stick-out:
Strømstyrken på lysbuen bestemmes
til dels af stick-out længden, men også
af tråddiameteren. Hvis stick-out er for
lang, kan det reducere strømstyrken
og kaste sprøjt ud over svejsningen,
fordi det ikke trænger dybt nok ind i
svejsningen. Hvis stick-out er for kort,
øges strømstyrken, og der kastes materiale ud over svejsningen på grund
af kraften fra buen.
Vælg maskiner med højhastighedselektronik: Med fremkomsten
af ultra-høj hastigheds-elektronik – det
vil sige processorer, der kan behandle
signalerne hurtigt - har en række
moderne svejsestrømkilder fokus på
reduktion af sprøjt på grund af de
kostbare konsekvenser. Højhastighedselektronik er således standard i alle
nye Kemppi-maskiner. Dette mindsker
den menneskelige faktor, og de fejl,
der kan opstå som følge heraf.

Der er mulighed for at reducere
problemer med indstilling af svejseudstyret ved hjælp af synergi-maskiner.
KJV tilbyder løsninger fra Kemppi
f.eks. FastMIG M med softwarepakker, hvor man kan variere sin stick-out
med uændret ampere ved hjælp af
funktionen WisePenetration. Derved
opnås en kraftig reducering af svejsesprøjt, f.eks. i hjørner, og hvor der er
trange arbejdsområder. En svejsning
helt uden sprøjt vil blandt andet kunne
lade sig gøre med brug af en Kemppi
FastMIG X med puls. Brug af pulssvejsning til sort stål bliver mere og
mere almindeligt, idet maskinerne i
dag er optimeret på en sådan måde,
at fremføringshastigheden er den
samme - eller højere - end almindelig
MIG/Mag svejsning.

Svejsning

KJV A/S indgår samarbejde med
DanRobotics A/S om robotsvejsning
KJV har indgået samarbejde
med DanRobotics i Middelfart, der producerer og
implementerer et stort udvalg
af svejserobotter og anlæg.
Alene på det hjemlige marked har robotvirksomheden
implementeret mere end 300
automatiserede svejseløsninger – typisk løsninger med
en tilbagebetalingstid på
under to år.
Administrerende direktør
Kristian Løftgaard, KJV A/S
glæder sig over samarbejdet: " Vi kommer jævnligt
ud til kunder, der overvejer

at automatisere dele af
deres svejseprocesser for
at effektivisere og minimere
flaskehalse i deres produktion. Til dem er vi særdeles
tilfredse med nu at kunne
tilbyde skræddersyede automatiserede svejseløsninger,
der erfaringsmæssigt er
3-6 gange så effektive som
manuel svejsning. Og for
Danrobotics betyder aftalen,
at virksomheden vil kunne
markedsføre deres løsninger
via vores salgsorganisation,
der dagligt besøger mere
end 100 virksomheder rundt
om i Danmark".

Målrettet indsats og ny
struktur bærer frugt
Blaaholm A/S oplever vækst.
Ved årsskiftet var der 45
ansatte. Dette tal er nu oppe
på 85, og lige nu søger
virksomheden efter 4 nye
medarbejdere - herunder
ingeniører.
I 2015 igangsatte Blaaholm A/S en
lang række forandringer, der har ført
til, at de enkelte ledere meget tydeligt
kan se deres opgaver i værdikæden

Endnu et læs rullebukke til en produktion af
vindmølletårne forlader fabrikken.

og en målrettet indsats overfor markederne – mere på vind og industri og
mindre på offshore olie/gas. Med den
nye struktur er virksomheden blevet en
endnu bedre samarbejdspartner for
kunderne og en bedre arbejdsplads,
fastslår Administrerende direktør
Torben Blaaholm.
Vores omsætning ligger allerede på
nuværende tidspunkt markant over
sidste års samlede omsætning. Forventningen er således,
at dette års omsætning
bliver tæt på kr. 90 mio.
Bundlinjen ligger endnu
ikke på budget, men er
positiv, fastslår Torben
Blaaholm.
Han oplyser videre, at
virksomheden for to år
siden både indviede en
ny produktionshal og en
kontorbygning, men at

Administrerende direktør Torben Blaaholm.

det ikke desto mindre allerede nu er
begyndt at knibe med pladsen.
Blaaholm har afdelinger i Esbjerg og
Varde. Sammen med mange underleverandører og samarbejdspartnere
har virksomheden fokus på leverancer
til blandt andet vindindustrien, tårnproduktion og offshore olie og gas
industrien.
BLY
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Annoncer:

Virksomhedsbesøg
hos Alfa Laval
21 DSL-medlemmer var mødt
op til virksomhedsbesøg hos
Alfa Laval A/S i Aalborg den
6. oktober.
Det første indtryk af, at der er sket meget siden Aalborg Boilers og Aalborg
Industries dagene, fik vi allerede, da vi
blev budt velkommen i den nyopførte,
flotte hovedbygning, tæt på fjorden.
Efter en præsentation af virksomheden
af Leif Andersen fik vi fremvist Alfa
Lavals ligeledes nye Test og Uddannelsescenter for miljø- og forbrændingsteknologi, først og fremmest med
henblik på skibe.

til rensning af røg fra dieselmotorer,
anlæg til behandling af ballastvand,
så biologisk kontaminering fra ét farvand til et andet undgås, varmevekslere (bl.a. til genindvinding af energi,
der ellers går tabt), separatorer, ferskvandsgeneratorer og meget andet.
I Testcentret fik vi ”syn for sagn” om, at
man her kan få testet og demonstreret
store anlæg i fuld skala.
Man fik et indtryk af Alfa Laval i
Aalborg som en meget tidssvarende
virksomhed med relevante produkter i
en verden med stigende miljøkrav. Og
så er det alt sammen svejst.
Steen Ussing

Blandt mange interessante, svejste produkter fremstiller Alfa Laval scrubbere
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Karsten Olsen, A/S ESAB
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12. december

14. november

NDT

Stig Rubæk, Metal-Consult

Jørgen Melchior, FORCE Technology
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Aksel Vinther, FORCE Technology
René Jacobsen, Kemppi DK A/S

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

1

22. februar

26. januar

Globale trends

IIW International Institute of Welding.

2

25. april

17. marts

Fabrikationsteknologier

Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer

3

12. juni

18. maj

Internationale udsyn

4

31. august

2. august

Automatisering

5

27. oktober

22. september

Overfladebehandling i den metalforarbejdende industri

6

12. december

14. november

NDT og SVEJSNING
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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
25. november 2016

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 17. november 2016
til Monica Wenøe på mail til:
dsl@dslsvejs.dk eller via hjemmesiden
www.dslsvejs.dk

Øget efterspørgsel på flanger,
rør, fittings og ventiler

A.H. International A/S
Air Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
Dansk NDT Teknik A/S
Dansk Svejseagentur ApS
Endety ApS
Endotest ApS
A/S ESAB
FORCE Technology
Inspecta A/S
Kemppi Danmark A/S
Hotel Koldingfjord
V. Løwener A/S
Metal-Consult
Migatronic A/S
Nordisk Svejsekontrol A/S
Palmepiloterne
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
Valk Welding DK A/S
YXLON International A/S

Lemvigh-Müller oplever en øget efterspørgsel på flanger, rør,
fittings og ventiler og har derfor udvidet sortimentet. Målet
er at være en ’one stop shop’ for produktionsvirksomheder,
procesindustrien samt maskinbyggere og
vedligeholdelsesfirmaer i industrien.
For et år siden udkom det store ’Industri
VVS Katalog’, som over 280 sider viser
bredden i Lemvigh-Müllers produktprogram rettet mod produktionsvirksomheder og procesindustrien. Der var dog
produkter, som ikke nåede at komme
med, da sortimentet af flanger, rør,
fittings og ventiler hele tiden udvides.
Senest er produktprogrammet udvidet med Unite butterflyventiler, Socla
aktuatorer, rustfri svejsefittings i bejdset
udførelse samt hydraulikrør i både sort,
galvaniseret og rustfri udgave.
”Det er en udvikling i vores sortiment,
som svarer til den øgede efterspørgsel, vi oplever på produkter til rør- og
procesinstallationer samt til maskinbyggere og vedligeholdelsesfirmaer i
industrien. Vores mål er at være ”one
stop shop” og være leveringsdygtig i
alt, hvad der er brug for af flanger, rør,
fittings og til dels ventiler. Det meste
leverer vi fra vores centrallager fra dag
til dag - og efter behov med tilhørende
3.1-certifikater. Vi trækker desuden på
en bred vifte af leverandører i EU og
Asien, når vi får projektforespørgsler”,
siger kategorichef Kim Kruse Hansen, som tilføjer, at det store ’Industri

VVS Katalog’ fungerer som et opslagsværk, der hurtigt giver et overblik
over bredden i sortimentet af flanger,
rør, fittings og ventiler. Industri VVS
kataloget kan hentes som IPaper på
følgende adresse: http://catalog.lemu.
dk/lemvighmuller/El_teknik/VVS_Industri_katalog_2015pdf/
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FÅ PERFEKTE SVEJSERESULTATER DER KAN
SES PÅ BUNDLINJEN
Forsyn dig med alt i svejsetilsats og få tung teknisk sparring af
specialister, der ved, hvilke knapper der skal skrues på for at
optimere svejseprocesserne og øge produktiviteten.
Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308.
www.lemu.dk

