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Svejsning

LEDER
Korrosion og
konstruktioner i stål

Det danske klima er ret
aggressivt over for jernog stålkonstruktioner. De
gennemvædes af regn,
der fører salte med sig fra
havet, og solvarmen er ofte
utilstrækkelig til en grundig
udtørring på vores hjemlige
breddegrader. Hvad angår
konstruktioner til brug
offshore og i den maritime
sektor, er det især nødvendigt
at korrosionsbeskytte stålet,
så det kan holde så lang
tid som muligt i det barske
saltvandsmiljø.
Clemco Danmark beskæftiger sig
bl.a. med korrosionsbeskyttelse, og vi
har efterhånden mange års erfaring
indenfor overfladebehandling af
stål, lige som vi med tiden har fulgt
udviklingen i forhold til korrosionsbeskyttelse. Der stilles større krav til
korrosionsbeskyttelse end tidligere.
Det skyldes blandt andet, at der bliver
lavet flere konstruktioner i stål i dag,
og de enkelte emner i stål kan laves
tyndere men stærkere, hvilket kræver
en anden tilgang til selve korrosionsbeskyttelsen end tidligere. Der er også
det aspekt, at der i takt med industrialiseringen er blevet mere forurenet, hvilket har medført syreregn og
ætsende elementer i det omgivende
vand og i atmosfæren, hvilket gør forholdene for korrosion mere gunstige.
Og så har udviklingen af forholdsvist
nye teknologier indenfor olie & gas og
vindenergi medført strengere krav til
korrosionsbeskyttelse.
Den type korrosion, som fra et teknisk
og økonomisk synspunkt har størst
betydning, er rustdannelse på jern og
stål. Det, der sker er, at metallet kun
venter på den mindste anledning til
at vende tilbage til malmstadiet, og
det sker, så snart metallet kommer i
kontakt med bare en lille smule ilt og
vand. Vandets indhold af elektrolytter
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som eksempelvis ioner, salte og oxygen, giver stålet de bedste betingelser
for at sætte gang i den korrosive
proces. Man kan derfor ikke komme
udenom korrosionsbeskyttelse når
man har med stål- og jernkonstruktioner at gøre. Men i hvor høj grad man
bør beskytte konstruktionerne, kan
vurderes ud fra de 5 korrosionsklasser, der generelt arbejdes med ved
korrosionsbeskyttelse.

En korrosionsklasse indikerer, hvor stor
korrosionsrisikoen er under forskellige
vind- og vejrforhold. Det meste stål,
som anvendes i byggeri, bliver korrosionsbeskyttet - og alligevel ses der ofte
skader på de færdige stålkonstruktioner efter nogle år. En væsentlig del af
skaderne - og dermed også udbedring
og vedligehold - kunne undgås, hvis
de korrosionsforebyggende foranstaltninger inddrages allerede når
stålkonstruktionen konstrueres, så man
kan undgå rustfælder. Desuden er
det vigtigt, at konstruktioner er sådan
opbygget, at man kan komme til at
udføre en god og sikker overfladebehandling med sandblæsning, eventuel
metallisering med zink/alu, og en efterfølgende sprøjtemaling med epoxy
primer og polyurethanmaling.
•

•

•

•

Korrosionsklasse C1 = Meget lille korrosionsrisiko. Indendørs med fugtighed under 60%.
Korrosionsklasse C2 = Lille
korrosionsrisiko. Emner til brug
indendørs, i uopvarmede og
ventilerede rum.
Korrosionsklasse C3 =
Middel korrosionsrisiko. Emner
til brug indendørs, ved skiftende
temperatur og fugtighed. Emner
til brug udendørs i klima langt fra
hav og industri.
Korrosionsklasse C4 = Stor
korrosionsrisiko. Emner til brug, i
tæt bebyggelse og i forbindelse
med industriområder. Over vand
og ved kyster.

Frederik Nielsen,
Direktør i Clemco Danmark A/S
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Korrosionsklasse C5 = Meget stor korrosionsrisiko. Emner
i konstant fugtigt klima samt ved
og i svær industri. Korrosionsklasse C5 kan endvidere opdeles i:
C5 I (forurenet industrimiljø)
C5 M (maritimt miljø i saltvand)

Typer af korrosionsbeskyttelse
Korrosionsbeskyttelse går ud på at
fjerne eller hindre en eller flere af
forudsætningerne for, at korrosionen
kommer til at ske. Alt afhængigt af
korrosionsrisikoen, skal man finde en
passende måde at beskytte stålet på.
1.

Den mest simple løsning for at
undgå korrosion er at vælge et
materiale, som ikke korroderer i
det aktuelle miljø. Men i og med
at stål er stærkt og holdbart –
især med den rette korrosionsbeskyttelse, så vælges stål som den
foretrukne måde at lave konstruktioner på i industrien.

2.

Der er også den mulighed at
påvirke miljøet, så det ikke kan
reagere med stålet. Man kan
eksempelvis fjerne oxygenet eller
tilsætte anti-korrosionsmidler.

3.

Man kan også udforme konstruktionen på en sådan måde, at korrosion ikke kan opstå – f.eks. ved
at undgå tilstedeværelse af vand,
og dermed holde metallet tørt.

4.

Man kan undgå korrosion ved
at ændre korrosionspotentialet
ved såkaldt katodisk beskyttelse.
Det går ud på, at metallet gøres
negativt ladet og dermed får
modvirket, at de positive metalioner bevæger sig fra metal til
væske.

5.

Man kan også påføre metallet
en belægning for at undgå, at
elektrolytterne kommer i kontakt
med metallet. Det varierer mellem maling, galvanisering og
termisk metallisering med zink/
alu 85/15.

Clemco Danmark har mange kunder
indenfor offshore og den maritime
sektor. Det er kunder, som derfor
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ligger inden for Korrosionsklasse 5,
hvilket igen betyder, at der er stor
korrosionsrisiko pga. det barske og
våde saltvandsklima. Der er flere
metoder til at coate stålkonstruktioner
med termisk sprøjtning (metallisering)
og med zink/aluminium, der giver
en perfekt beskyttelse direkte på
ståloverfladen. Både hvad angår
varm galvanisering og metallisering,
så er det metoder, som udføres
af specialfirmaer med mange års
erfaring, hvorfor forbehandling med
sandblæsning og dyppe processer
ikke omtales yderligere her. Metallisering derimod, kan udføres i specielt
indrettede metalliseringskabiner.
De fleste metaller kan sprøjtes, men
aluminium og zink er bedst til beskyttelse af stålkonstruktioner. Rustfrit stål
er blevet brugt med gode resultater til
maskindele og til cylindere i cellulose- og papirindustrien. De specielle
fordele med metallisering fremfor andre metoder er, at man kan påføre et
tykkere lag af den beskyttende zink/
alu belægning. Ydermere er udstyret
til at flytte rundt på, hvilket gør, at metallisering kan udføres på meget store
emner i stål, og ofte som det eneste
alternativ.
Omkostningerne i forbindelse med
termisk sprøjtning er større end den
tilsvarende maling med 3 lag efter
sandblæsning. Men for konstruktioner, som skal stå i eller ved havvand i
mere end 30 år, vil de færre vedligeholdelsesomkostninger helt sikkert udligne dette - og mere til. Dette gælder
for arc-metallisering, der anses for at
være den klassiske metode at påføre
zink og aluminium. Der hvor det
anses som en fordel at male ovenpå
metalcoatingen, vil zink/aluminiums
coatingen øge malingens levetid,
fordi den metalliserede overflade
forhindrer underrust.
Med lysbue (arc) metalsprøjtning af
zink/alu opnår man en større vedhæftning end med flammesprøjtning
(ilt og gas) af zink/alu. Ved grundig
forarbejdning med sandblæsning og
korrekt metallisering bliver vedhæftningsstyrken meget høj.
Hvad angår aluminium og zink, så
skulle porøsiteten ikke give problemer, og overfladeruheden er ikke
større, end at den giver et godt

grundlag for den efterfølgende
maling med epoxy- og polyurethanmalinger.
For at få et godt resultat med metallisering med zink/alu, er det nødvendigt med en fuldstændig ren, tør
og og sandblæst overflade, før man
begynder at metallisere. Metallisering iver påført manuelt med et
specielt metalliseringsanlæg, og der
er mulighed for påføring i forskellige
lagtykkelser alt efter kundens behov
og ønsker. Metalliserede ståloverflader med en zink/alu legering med
85% zink og 15% aluminium, som
udbygges med et yderligere lag
maling udenpå, giver en førsteklasses
korrosionsbeskyttelse med meget lang
levetid under de fleste forhold. Denne
legering har ydermere den fordelagtige egenskab, at den er selvhelende,
hvilket gør materialet modstandsdygtigt over for bl.a. korrosion på
grund af ridser og mindre skrammer
i belægningen. Zink/alu giver en
fremragende korrosionsbeskyttelse til
langt de fleste opgaver i de øverste
korrosionsklasser. Metallisering med
zink/alu er derfor den foretrukne form
for korrosions- og rustbeskyttelse, og
metallisering udgør i øvrigt det bedste grundlag for en lakerings- eller
coating opbygning efterfølgende.
Af Frederik Nielsen,
Administrerende direktør for
Clemco Danmark A/S
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FORZINKET
STÅL OG
MALING
Vil malingen skalle af forzinket
stål, eller bliver resultatet en
succes.

Fig. 2
København, oktober 2010. Et år gammelt
Duplex-system er ødelagt. Omkostning til
renovering anslået > 50.000 kr. Bemærk
det store lodrette H-profil tv, som er i god
stand – det er ikke varmforzinket, men
er i stedet sandblæst og grundmalet før
slutstrygning.

Holdbarhed
20
18

Af Peter Kronborg Nielsen,
FORCE Technology

Alligevel går det undertiden rigtigt
galt: Efter 6 – 12 måneders ophold i
vejrliget begynder malebelægningen
at skalle af i store flager. Og hvis man
tager en spatel eller kniv, kan man
skrælle hele laget af maling af ned
til zinklaget. En succes er blevet til et
økonomisk og æstetisk mareridt. Og
det er ikke kun et dansk fænomen. (Jfr.
fig. 2, 3 og 4).
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At male varmforzinket (galvaniseret)
stål kan være en rigtig god ide. Man
kombinerer zinkens fremragende
rustbeskyttende egenskaber og giver
stålet en flot, farvet finish. Kombinationen af zinkbelægning og maling giver
det bedste af begge produkter og
sikrer emnerne en lang holdbarhed.
(fig.1). Kombinationen varmforzinkning plus maling benævnes ofte som
Duplex-systemer.
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Fig. 1
Når VFZ og maling kombineres, forlænges holdbarheden. Kilde: Duplex Systems. Hot-dip
Galvanizing Plus Painting, J F H van Eijnsbergen, Amsterdam, 1994.

Hvad er der sket – og hvordan undgås det? For at belyse fænomenet må
man først se på selve zinkbelægningen. Derefter skal forbehandlingen af
zinklaget før maling og den efterfølgende malebehandling vurderes.
Varmforzinkning
Ved varmforzinkningsprocessen dyppes stålet ned i store kar med smeltet

zink (ved ca. 450 °C). Afhængig af
processen og stålets kemiske sammensætning – herunder dets indhold
af silicium – påføres stålet et zinklag
på 50 – 300 µm ved neddypningen.
Varmforzinket stål, som senere skal
males, påføres normalt et zinklag
på 60 – 150 µm afhængig af stålets
siliciumindhold. Højere lagtykkelser
gør ikke beskyttelsen mod korrosion
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Fig. 3
Karlskrona, Sverige. Juni 2013. Et ødelagt, malet tag.

bedre, hvis stålet males efterfølgende
– tværtimod er meget tykke zinklag
mere sprøde og kan give problemer med belægningsafskalning ved
sandsvirpning.
Zinklag, som ikke males, beskytter
mod korrosion. Årsagen er, at zinkens
overflade hurtigt reagerer med ilt
og fugt i omgivelserne og danner
zinksalte. Først bliver den rene zinkoverflade til zinkoxid og zinkhydroxid.
Men efter nogen tid reagerer disse
salte videre med luftens kuldioxid og
nedbrydes til et tæt og omtrent uopløseligt fast lag af zinkkarbonat. Herved
stoppes reaktionen noget, fig. 5. Laget
er dog ikke særligt robust. Det vil let
blive ødelagt ved mekaniske påvirkninger, herunder af indre spændinger

i eventuelle overliggende malingslag.
En vis afvaskning af zinkkarbonatlaget samt gendannelse af laget sker
løbende ved fortsat klimatisk påvirkning. Nedbrydningen af den rene
overflade ophører, når zinkoverfladen
males. Og den begynder først igen,
når malingen ikke længere sidder fast
eller er poretæt.
Afskalning
Man kan groft taget opdele årsagerne
til malebelægningens afskalning i tre:
•

•
•

Utilstrækkelig eller forkert forbehandling af den forzinkede
overflade før maling.
Forkert malingsspecifikation til
den aktuelle opgave.
Forkert maling.

Anbefalet malebehandling
med vådmaling
Ved den korrekte forbehandling
fjernes først eventuelle rester af
zinkaske og flusmiddel samt fastsiddende urenheder fra zinkoverfladen.
Dette sker bedst ved slibning. Dernæst
fjernes rester af fedt, olie, korrosionsprodukter og salte ved emulsions- eller
damprensning. Hvis stålet bagefter
skal bruges i korrosive omgivelser (C4
eller C5), udføres en grov slibning
med sandpapir eller nylonsvampe,
eller også sandsvirpes overfladen let
afhængig af malingens krav til overfladeruhed.
Samme fremgangsmåder benyttes på
varmforzinkede emner, som har været
opbevaret udendørs og i fugtige omgivelser, for at fjerne ovennævnte lag af
bl.a. zinkkarbonat.
Det er vigtigt for resultatet, at
sandsvirpningen udføres korrekt. For
det første må man kun bruge mineralsk blæsemiddel som f.eks. kvarts,
garnet, kurund eller glas. Metalliske
blæsemidler som jerngrit vil forurene
zinkoverfladen med jernpartikler og
må ikke benyttes. For det andet skal
blæsetrykket være minimalt for ikke
at rive zinklaget bort; overfladen skal
kun rugøres – der skal ikke blæses i
bund, så zinkbelægningen slås af.

Fig. 4. Malaga, Spanien. Februar 2017.
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Efter slibning og sandsvirpning fjernes
støvet, og så skal der straks males for
at hindre dannelsen af nye zinksalte.

Svejsning

Fig. 5
Vejrliget nedbryder en forzinket overflade til et beskyttende - men svagt - dæklag.

Det er umiddelbart fristende at tro, at
når man nu har et solidt lag af zink i
bunden, kan man reducere filmtykkelsen på de efterfølgende malingslag.
Det er en forkert vurdering. Malebelægningen skal beskytte zinkoverfladen mod korrosionsangreb på nøjagtig samme måde, som belægningen
beskytter en ståloverflade uden zink.
Hvis overfladen ikke beskyttes, kan
fugt og ilt trænge gennem den tynde
film. Herved dannes zinksalte som før
nævnt, og da disse salte har en dårlig
mekanisk styrke, mister malingen sin
hæfteevne til overfladen og skaller af.

De fleste malinger hæfter fint på en
korrekt forbehandlet varmforzinkning
med en enkelt – og meget væsentlig
undtagelse: Alkydmalinger må ikke
anvendes på zink. Alkydmalinger er
ellers blandt de mest solgte malinger
pga. deres generelle gode egenskaber
og pris, og man kan derfor være fristet
til også at benytte dem på zinkoverflader, men det kan ikke anbefales.
Årsagen er, at alkydmalingers bindemidler – kort fortalt – er baseret
på fedtsyreforbindelser. Når disse
syreholdige polymerer kommer i
forbindelse med en zinkoverflade, reagerer de langsomt med zinken eller de

zinksalte, der er dannet, og danner
fedtsyresalte efter princippet ”syre
plus base giver salt plus vand”. Disse
fedtsyresalte er ligesom de tidligere
nævnte salte helt uden mekanisk styrke
og med tiden skaller malingen af.
Det er derfor, at en alkydbelægning
kan se pæn ud i månedsvis, men lige
pludselig svigter hæfteevnen, fordi der
er dannet et lag zink-fedtsyresalte på
undersiden af belægningen.
Specifikationen for Duplex-systemer
afhænger af de omgivelser, hvori den
varmforzinkede og malede konstruktion
skal benyttes. I mindre aggressive miljøer (C1, C2 og C3) kan to- eller tre-lags
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ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg
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Svejsning
Malingsspecifikation for varmforzinkede overflader
Korrosionskategori C4 – Høj. Malingssystem A7.11 ifølge DS/EN ISO 12944-5:2007.
Forbehandling:

Dernæst sandsvirpning med mineralsk blæsemiddel til jævn
og mat overflade. Alternativt: Rugøring og mattering af
overfladen ved slibning med mineralsk sandpapir eller med
grove nylonsvampe.

Fig. 6
Typisk Duplex-system til korrosionskategori C4:
System A7.11, ifølge DS/EN ISO 12944-5:2007.

akrylsystemer bruges. I mere aggressive
miljøer, C4 og C5, anbefales epoxy-polyurethansystemer. Eksempelvis har et
malingssystem bestående af en epoxy
grundmaling efterfulgt af en polyurethan dækmaling – total tør filmtykkelse
på 160 mym - oven på varmforzinkning
en forventet holdbarhed på minimum
15 år i korrosionskategori C4, fig. 6 og
tabel 1. Ved holdbarhed forstås det antal år, der minimum vil gå, før der skal
laves væsentlig malingsvedligehold.
Det første lag maling, som påføres
zinken, bør med fordel fortyndes
let. Herved bliver malingen mere
letflydende og vil nemmere fylde alle
mikrorevner og ujævnheder i zinklaget. Derved sikres god vedhæftning.
Af samme årsag frarådes at benytte
opløsningsmiddelfrie grundmalinger
på zink. De er ofte tyktflydende og
thixotrope og vil have en tendens til
blot at lægge sig på overfladen uden
at flyde tilstrækkeligt ud.
Hvis man ønsker at male på zinkbelagte overflader, bør man – foruden
at følge ovenstående anvisninger om
forbehandling – informere varmforzinkeren, således at det leverede er
produceret til overmaling.
Anbefalet malebehandling
med pulvermaling
I modsætning til den foregående
overfladebehandling med vådmaling
benyttes en speciel opbygget fire
trins overfladebehandlingsproces til
pulvermaling:
Rensning og forbehandling: Det
forzinkede stål rengøres grundigt
og skylles mindst to gange. Sidste
skylning sker med demineraliseret
vand. Herefter påføres en kromfri,
kemisk konverteringsbehandling,
f.eks. zinkfosfatering eller silan-behandling. Herefter skylles atter med
demineraliseret vand.
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Grundig rensning af overfladen, evt. emulsionsrensning,
efterfulgt af skylning med rent vand.

Støv fjernes.
Umiddelbart herefter skal der males.
Malingsspecifikation:

1x Epoxy grundmaling
1x Polyurethan dækmaling
I alt		

80 µm
80 µm
160 µm

De to lag maling skal have forskellig kulør.
Bemærkninger:

•
•
•

De nævnte filmtykkelser er nominel tør filmtykkelse.
Epoxy grundmalingen kan med fordel fortyndes let for
at sikre god hæfteevne på zinklaget.
Alle krav til temperatur, overmalingsinter-val, ventilation og arbejdsmiljø skal overholdes, jfr. tekniske og
arbejdshygiejniske datablad for produkterne.

Tabel 1. Duplex-system til korrosive omgivelser (C4).

Tørring: Der tørres i konvektionsovn
ved ca. 180° C. Tørretiden afhænger af emnet.
Påføring af pulvermaling: Afhængig
af den endelige korrosionskategori
påføres en egnet pulvermaling vha.
elektrostatisk påføring. Ofte benyttes robotter til denne proces, idet de
ved en korrekt indstilling overfører
et jævnt lag maling på emnet.
Hærdning af malingen: Malingen
hærdes f.eks. med infrarød stråling
eller i en konvektionsovn. Hærdetemperaturen afhænger af malingstypen
og hærdetiden af konstruktionen.
Hvis man ønsker den bedste beskyttelse af det forzinkede emne til
korrosionskategori C4 eller C5, bør
man benytte et to lags-system: Efter
forbehandling og tørring påføres først
en grundmaling, og når denne er
ovnhærdet, påføres slutstrygningen.
De fleste problemer med afskalning
af pulvermaling forårsages af forkert
udført forbehandling. Hele forbehandlingen til pulvermaling er en
kemisk proces, som kræver konstant
tids- og temperaturovervågning af de
kemiske konverteringsbade. Undertiden ses også, at rensningen og/eller
skylningen før forbehandlingen har
været utilstrækkelig. Derved bliver de
kemiske bade forurenede, og deres

evne til at skabe en god bund for
malebehandlingen ødelagt.
Velgennemført forbehandling giver
succes – negligerede bade og processer det modsatte.
Erfaringer med Duplex-systemer
Den altafgørende fordel ved maling
af forzinket stål er den langvarende
beskyttelse mod korrosion. Belægningerne skal ikke renoveres de første
mange år – 20 år og mere er nævnt i
litteraturen. Dyr reparationsbehandling
undgås, og derved bliver Duplex-systemet også økonomisk fordelagtigt, når
man fordeler investeringen til systemet
over de mange vedligeholdelsesfrie år.
Mange bygherrer og entreprenører
er vidende om dette forhold, og
Duplex-systemer ses derfor ofte i nyere
byggerier og entrepriser. En god
reference er Københavns Idrætspark,
”Parken”, hvor de bærende konstruktioner og elevatortårnene blev varmforzinkede og malede i slutningen af
1980’erne. Efter Parkens renovering
og nyåbning i 1992 står konstruktionerne stadig helt intakte uden skader.
Hvis man derfor sørger for en god
forbehandling af den forzinkede
overflade før maling og påfører de
korrekte malinger til formålet, vil man
opnå en lang holdbarhed af stålkonstruktioner med Duplex-systemer.
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NYE MULIGHEDER FOR
OVERFLADEHÆRDNING AF TITAN
Gennem de seneste år har
der hos DTU Mekanik været
stort fokus på at udvikle
metoder til at forbedre
slidbestandigheden af titan
ved overfladehærdning.
Af Thomas L. Christiansen,
Morten S. Jellesen, Marcel A.J.
Somers, DTU Mekanik.
Titan er i mange henseender et ganske
unikt materiale. Udviklingen af titan
har historisk, i høj grad, været knyttet
til militærindustrien og den Kolde
Krig: Amerikanerne udviklede titan til
brug i militærfly og russerne til ubåde.
Sidenhen har titan dog vundet indpas
i mange andre applikationer – lige fra
sportsudstyr til kemisk industri. Titan
er et letvægtsmateriale med høj styrke
og med en fremragende korrosionsbestandighed. Titanlegeringer kan
hærdes ved varmebehandling, som
det kendes fra stål. Mest kendt er nok
legeringen Ti6Al4V (grade 5). Titan er
derfor meget anvendt i al luftfartsindustri og i applikationer, hvor høj specifik
styrke og/eller høj korrosionsfasthed
er vigtig. I luftfartsindustrien, hvor kompositter og kulfibermaterialer anvendes
mere og mere, betyder det faktisk
– modsat hvad mange tror - mere
udbredt brug af titan, da aluminiumsbaserede materialer i denne sammenhæng er mindre velegnede grundet
korrosionsproblematikker.
Materialet er også biokompatibelt
og er derfor bredt anvendt til for
eksempel implantatbrug. Fremkomsten af additive manufacturing eller
3D metalprint baserer sig også i høj
grad på brug af titan(legeringer).
Netop 3D print teknikken muliggør et
lavere materialeforbrug og design af
komponenter med for eksempel indre
hulrum til opnåelse af lavere vægt. Og
her kommer vi til en af titans svagheder, hvilket er prisen. Materialet er
relativt dyrt i forhold til mere udbredte
metalliske materialer såsom rustfrit
stål. Prisen på titan relaterer sig til
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udvindingen af metallisk titan som er
en krævende proces (Kroll processen),
for selve grundstoffet titan er ganske
udbredt i jordskorpen, men det findes
altid kemisk bundet som mineralske
forbindelser. Titan er meget reaktivt
og derfor svært at fremstille i sin rene
metalliske form. I 1930 og 1940’erne,
hvor udvikling af titan var i sin spæde
start, havde man forestillinger om,
at materialet kunne benyttes som
konstruktionsmateriale til alskens ting,
for eksempel til broer og andre store
konstruktioner! Som bekendt kom det
ikke til at gå sådan. Ikke desto mindre
arbejdes der stadig på at finde billigere og bedre fremstillingsmetoder
end den klassiske Kroll proces. Dog
skal det understreges, at selvom
materialet er dyrere end f.eks. rustfrit
stål, så er de applikationer, hvor titan
anvendes typisk high-value, og hvor
materialeprisen alligevel udgør en lille
del af værdien af komponenten.
En anden overskyggende svaghed
som titan har, og som begrænser dets
anvendelse, er dårlig slidbestandighed. Langt hen ad vejen har dårlig
slidbestandighed været accepteret og
noget, man har levet med, når man
brugte titan. En løsning til at forbedre
titans dårlige slidegenskaber kan
findes i overfladehærdning. Historisk
har man brugt en høj-temperatur
gasnitrering, som finder sted i meget
ren nitrogen gas ved temperaturer i
området omkring 900 til 1000°C - eller endda højere. Herved omdannes
overfladen til guld-farvet titannitrid
(TiN) med et underliggende lag af
forbindelsen Ti2N, og en diffusionszone, hvor nitrogen er opløst i
metallisk titan. Denne proces er på
mange måder glimrende, hvis man
kan acceptere, at komponenten ligner
guld, da TiN er kendetegnet ved
en hårdhed på mere end 2000 HV
(Vickers hårdhedsskala) og f.eks. en
lav friktionskoefficient. TiN er da også
kendt fra deponeringsteknikker såsom
PVD og CVD, hvor TiN pålægges et
substrat med dertil hørende risiko for

afskalning. Nitreringsprocessen til
titan giver dog relativt lille lagtykkelse
og kan medføre forringede udmattelsesegenskaber grundet tilstedeværelsen af et hårdt og sprødt overfladelag. Andre tiltag til overfladehærdning
involverer brugen af et element som
ilt, hvor titan, i forhold til andre metalliske materialer, har en meget høj
opløselighed. Ilt opløst i titan har en
stor styrkeøgende effekt (ligeledes
også nitrogen og kulstof). Normalt vil
oxidation anses som værende noget
negativt og som noget, man forbinder
med høj-temperatur korrosion. Men
det kan i tilfældet titan faktisk bruges
som overfladehærdning. Traditionelt
anser man dog de små indskudsatomer nitrogen, kulstof og ilt som
”urenheder” i bulk-titan. Oxidation
som overfladehærdningsproces blev
vist allerede i 1960’erne ved brug af
glassmelte som ilt-donerende medium.
Det er dog ingenlunde trivielt at
benytte ilt, da titan er yderst reakti,
og man risikerer meget nemt, at der
dannes et (uønsket) oxidlag i form
af rutil (TiO2). Det kræver således et
uhyre lavt ilt-partialtryk for at undgå
oxid-dannelse: Termodynamisk set
– og lidt populært sagt - vil ét enkelt
iltmolekyle over Danmark være nok
til at fremkalde dannelse af TiO2 på
et stykke titan. Kulstofindsætning ved
en karbureringsproces er praktisk talt
ikke mulig, da den kræver meget høje
temperaturer (for dannelse af hårdt
titankarbid, TiC). Desuden er opløseligheden af kulstof lav i titan. Dette
betyder, at der ikke er bærelag til at
understøtte TiC laget, og man risikerer
derfor krakelering på grund af den
såkaldte æggeskalseffekt.
Gennem de senere år har der på
DTU Mekanik været stort fokus på at
udvikle bedre metoder til at forbedre
slidbestandigheden af titan ved overfladehærdning, og opnå en bedre
forståelse af, hvordan indskudsatomerne nitrogen, ilt og kulstof opfører sig
i titan. Nogle af de nye muligheder
som er udviklet omhandler brugen af
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Fig. 1. Mikrostruktur af overfladehærdet titan. Venstre) grade 5 (Ti6Al4V) (tværsnit)
behandlet ved 690°C. Den øverste sorte del af billedet er indstøbningsmasse. Den
hærdede zone (lysere nuance) er indikeret i billedet og har en tykkelse på ca. 200 µm.
Hårdheden nær overfladen er målt til over 1200 HV; kernehårdheden er knapt 400 HV.
Den hærdede zone indeholder primært ilt i fast opløsning i titan-legeringen. Civilingeniørafgangsprojekt; Marc Samuelsen. Højre) Mikrostruktur og hårdhedsprofil af CP titan
overfladehærdet ved 590°C og efterbehandlet i inert atmosfære. Tykkelsen af den
hærdede zone er mere end 50 µm; der er en blød overgang fra maksimalhårdheden nær
overfladen på knap 900 HV til det blødere substrat (ca. 250 HV).

flere indskudsatomer samtidig under
dannelse af såkaldte blandings-faser
[1]. Teknologien er også patentanmeldt [2]. I følgende vil de forskellige
nye muligheder for overfladehærdning
af titan forsøges illustreret ved en
række eksempler. Grundet at teknologien er under patentering er flere af
procesdetaljerne bevidst udeladt.

Lav-temperatur
overfladehærdning med ilt
Som nævnt har man tidligere benyttet
ilt til overfladehærdning af titan. Dette
skyldes, at ilt har en stor styrkeøgende
effekt og høj opløselighed i titan. Det
er imidlertid meget vanskeligt at opnå
lave partialtryk af ilt for at undgå
dannelse af et sprødt titanoxidlag af

rutil (TiO2). Hvis TiO2 dannes, er det til
en hvis grad en barriere for indsætningsprocessen, og det har tendens til
at skalle af. For at undgå dette har vi
udviklet processer, som benytter sig af
et kemisk styret ilt-partialtryk (modsat
et fysisk lavt ilt-partialtryk). Herved
er det muligt i en gasatmosfære ved
atmosfærisk tryk, ad kemisk vej at
”påtrykke” et meget lavt partialtryk
af ilt og derved undgå dannelse af
overflade-oxid. To eksempler med
brug af forskellige gas-systemer er vist
i Fig. 1.
Til venstre ses en lavtemperaturproces, hvor primært ilt (og muligvis
en lille mængde kulstof) er indsat i
overfladen på titan-legeringen grade
5 (Ti6Al4V) ved en temperatur på
690°C. Processen medfører en dyb
diffusionszone og praktisk talt ingen
dannelse af overfladeoxid. Dybden
af det hærdede lag er omkring 200
µm (faktisk dybere end hvad man
umiddelbart vil forvente ved at se på
mikrostrukturen). Overfladehårdheden
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Svejsning
målt i tværsnit tæt på overfladen er
højere end 1200 HV, hvilket er en 3
dobling i forhold til kernehårdheden
på ca. 400 HV. Kombinationen af
lav temperatur og en gas-proces med
et kemisk styret ilt-partialtryk medfører denne store hårdhed og gode
indsætningsdybde. Den lave temperatur betyder også en fremragende
dimensionsstabilitet af den behandlede komponent. Forventeligt opstår
der trykspændinger i overfladen, som
ydermere kan bidrage til forbedrede
udmattelsesegenskaber. Dette er dog
endnu ikke undersøgt. Men det er på
tegnebrættet i fremtidigt arbejde. I
billedet til højre i Fig. 1 er vist en lavtemperaturoverfladehærdning af CP
titan (Commercially Pure). Processen
er udført i et anden type gas-system,
som giver et styret ilt-partialtryk (evt.
med mulighed for medindsætning
af nitrogen). Efter selve indsætningsprocessen har der været lavet en
efterbehandling i inert atmosfære.
Hele processen giver en komponent,
som æstetisk er fuldstændig upåvirket,
og som har bibeholdt sin metalliske
fremtoning. Hårdhedsprofilen viser,
at der opnås en hårdhed på ca. 900
HV målt i tværsnit tæt på overfladen,
og at der er en gradvis overgang til
substrathårdheden på omkring 250
HV. Hærdedybde er i dette eksempel
ca. 50 µm. Det kan også noteres, at
den hærdede zone indeholdende primært ilt er mere kemisk resistent end
substratet: Ætsevæsken indeholdende
flus-syre angriber selektivt substratet
og efterlader den hærdede zone
upåvirket (fremstår hvid).
Høj-temperatur
overfladehærdning,
blandingsfaser og ekstrem
hårdhed
En anden mulighed for overfladehærdning af titan kan findes ved lidt højere
temperatur over den såkaldte transus
temperatur, hvor titan skifter krystalstruktur1. Titan er som nævnt specielt,
da det har en meget høj opløselighed
af ilt. Det har også en ganske pæn
opløselighed af nitrogen, hvorimod
kulstofopløseligheden er lav. Noget
som dog ikke er særlig godt undersøgt
er, hvad der sker, når der er flere typer

Fig. 2. Mikrostruktur af CP titan hærdet med både ilt og kulstof ved 1050°C (karbooxidation). Venstre) oversigtsbillede fra stereomikroskop. Komponenten er en Ø10 mm
stang med et indre M4 gevind. Alle overflader som har været eksponeret til gassen er
hærdet. Højre) mikrostruktur fra område markeret med en hvid boks i venstre billede.
Lagtykkelsen er i størrelsesordenen 1 mm, og det hærdede lag består af en diffusionszone
vist med en sort pil (kulstof og ilt i fast opløsning i titan) og karbo-oxider vist med en rød
pil. Hårdheden af diffusionszonen overstiger 1500 HV; karbooxiderne er omkring 2500
HV for denne procesvariant.

indskudsatomer til stede - f.eks. hvad
sker der med kulstofopløseligheden, når
der allerede er ilt til stede? Så tidligt
som i 1950’erne blev det faktisk vist, at
der var nogle synergi-effekter, når man
havde ”blandinger” af flere typer indskudsatomer. Fænomenet er imidlertid
fortsat ikke særlig godt undersøgt.
Titan er også specielt i den henseende, at de (hårde) kemiske forbindelser
som kan dannes med henholdsvis ilt,
kulstof og nitrogen (oxid, karbid og
nitrid) udviser samme krystalstruktur og
har praktisk talt fuld blandbarhed i hinanden. Det vil sige, at titanoxid (TiO)
kan fuldt ud ”blandes” eller opløses i
titankarbid (TiC). Sjovt nok er dette fænomen heller ikke fuldt undersøgt. Det
er dog delvist teknologisk udnyttet til
brug af belægninger med f.eks. PVD,
hvor blandingsforbindelser af f.eks.
TiC-TiN (”TiCN”) benyttes. Blandinger
af kemiske forbindelser udviser typisk
andre kemiske og fysiske egenskaber
– f.eks. højere korrosionsresistens.
Vi har fundet inspiration i disse
blandingsfænomener ved udvikling af
teknologien til overfladehærdning af titan. Når man ønsker at have blandinger af flere indskudsatomer, så fordrer
det (typisk), at man benytter lidt højere
temperaturer end hvad der er vist i
ovenstående afsnit. Typisk vil man
udføre processen i beta-temperaturområdet (se fodnote). I Fig. 2 er vist et
eksempel på overfladehærdning af CP
titan ved 1050°C ved indsætning af

både ilt og kulstof (karbo-oxidation).
Komponenten er et Ø10 mm emne
med et M4 gevind. Og det fremgår
tydeligt, at der er opnået et ekstremt
tykt hærdet lag på alle overflader,
som har været eksponeret til gassen.
Lagtykkelsen på ca. 1 mm er uhørt
dyb for overfladehærdning af titan.
Den gamle ”klassiske” nitreringsproces, som er nævnt i introduktionen,
giver typisk 10 til 20 µm altså næsten
en faktor 100 mindre end hvad der er
vist i Fig.2. Den hærdede zone består
af en diffusionszone hvor ilt og kulstof
er opløst i titan (indikereret med en
sort pil) og et netværk af karbo-oxider
(rød pil). Diffusionszonen har ved
denne specifikke proces en hårdhed
på op til 1500 HV som langt overstiger hvad der er muligt med ét element
alene – f.eks. ved brug af ilt. Kulstof
og ilt udviser således en synergieffekt,
idet de fremmer hinandens opløselighed i titan, og den totale opløselighed
(og hårdhed) bliver derfor markant
større. Netværket af karbo-oxiderne
har her en hårdhed på ca. 2500
HV, hvilket er ekstremt hårdt. I nogle
procesvarianter har vi målt hårdheder af karbooxiderne på op til 3500
HV, hvilket indikerer, at de er rige på
kulstof. Man kan sige, at der er tale
om en slags komposit bestående af to
faser: En binderfase (diffusionszonen)
hvori der ligger en dispersion af endnu hårdere partikler (karbo-oxider).
Dette koncept er kendt fra klassiske
”hårdmetaller” til brug i ekstremt slid-

1S
 om det kendes fra jern, så kan titan også optræde i flere krystalstrukturer – omslagstemperaturen kaldes ”transus-temperaturen”. Titan
er HCP (alfa) ved stuetemperatur og op til ca. 882°C og BCC (beta) over transustemperaturen. Tilstedeværelsen af legeringselementer
har en indflydelse på transus-temperaturen. Heraf følger også, at der findes mange forskellige klasser af titanlegeringer, fra alfa over
alfa-beta til ren beta.
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Fig. 3. Hårdhedsprofiler og mikrostruktur for CP titan hærdet med både kulstof, ilt
og nitrogen ved 1000°C. Til sammenligning er der også vist hårdhedsprofiler for
karbo-oxidation (kun kulstof og ilt). Der er lavet to separate hårdhedsprofiler, en for
blandingsforbindelsen og en for diffusionszonen. Tilføjelsen af nitrogen medfører en større
hårdhed for metallisk titan (opløst i titan).

Fig. 4. Illustration af egenskaberne af CP
titan hærdet med kulstof, ilt og nitrogen (jf.
Fig. 3). Pladen er poleret med diamanter
efter indsætningsprocessen så den fremstår
spejlblank. Det er umuligt at ridse endsige
påvirke overfladen selv med meget kraftigt
tryk/påvirkning med en skruetrækker.

hærdede lag er meget heterogent.
Der er lavet en profil for selve diffusionszonen, og en for forbindelserne
(karbo-oxider/karbo-oxi-nitrider).
Effekten af tilstedeværelsen af nitrogen
sammen med kulstof og ilt ses tydeligst på diffusionszonen, hvor disse
indskudsatomer er opløst i titanen.
Her ses det, at hårdheden stiger
yderligere, når nitrogen er til stede i
forhold til situationen, hvor der kun er
opløst kulstof og ilt. Den maksimale
hårdhed af metallisk titan er næsten
på 2000 HV tæt på overfladen, hvor
nitrogenindholdet er højest. Interessant
nok virker materialet ikke synderligt
sprødt – snarere tværtimod, når man
tager den høje hårdhed i betragtning.
Det er kendt fra f.eks. rustfrie stål, at
hvis man opløser nitrogen (såkaldte
high nitrogen steels), opnår man en

markant stigning i styrke uden at
kompromittere duktiliteten af materialet. Om tilsvarende fænomen også er
gældende i titan-systemet er endnu
ikke undersøgt. Men noget kunne tyde
på, at man får noget, som ikke er så
sprødt, som den meget store hårdhed
ellers ville indikere. Hårdheden for
forbindelserne er mere eller mindre
upåvirket af tilstedeværelsen af nitrogen og bibeholder en hårdhed på
næsten 2500 HV.

applikationer, som kan bestå af f.eks.
hårde wolfram-karbider i en koboltmatrix. Det hærdede titan udviser dog
også ekstrem slidbestandighed – dette
er testet i et såkaldt tribometer, hvor
man slider overfladen med et hård
keramisk modstykke. Materialet har
også en ekstrem slidbestandighed
mod erosivt og abrasivt slid. Udover
at forbedre slidbestandigheden, så bliver den kemiske resistens af materialet
også meget bedre. Titan er kendt for
at have en fremragende korrosionsresistens, men kan dog angribes ved
brug af flus-syre. Ved eksponeringstest
i flus-syreholdigt medium, hvor rent
titan korroderer øjeblikkeligt, er karbooxideret titan resistent. Selv efter 16
dages eksponering var der ikke sket
korrosion, hvorimod den ubehandlede
titan havde mistet over 10% af dets
oprindelig masse. Denne resistente opførsel kan tilskrives blandingsfaserne
som dannes og som udviser helt andre
egenskaber end de rene faser.
Man behøver dog ikke ”nøjes” med
kun to indskudselementer som vist i
eksemplet med karbo-oxidation. Man
kan også tilføje et tredje element –
nitrogen. I Fig.3 er vist et eksempel på
hærdning med ilt, kulstof og nitrogen
udført ved 1000°C. Mikrostrukturen
af et tværsnit af det hærdede overfladelag er vist sammen med tilhørende
hårdhedsprofiler. Til sammenligning
er der også vist hårdhedsprofiler for
karbo-oxidation. Hårdhedsprofilerne
består faktisk af to profiler, idet det

For at illustrere hvor hårdt materialet
rent faktisk er efter indsættelse af
kulstof, nitrogen og ilt kan man lave en
meget ”hårdhændet” ridsetest. I Fig.
4 er vist en plade, der er hærdet med
alle indskudselementer, og som efterfølgende er højglanspoleret (med diamanter!). Selv ved meget kraftigt tryk på

Fig. 5. 3D-printet komponenter i titan grade 5 (Ti6Al4V) – såkaldte pulley wheels til (dyre)
racercykler. Printet af Teknologisk Institut, Aarhus. Venstre) Komponenten som printet og
efterbearbejdet. Højre) Efter overfladehærdning med indsætning af kulstof og ilt.
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Svejsning
den polerede overflade med en stor
skruetrækker og med ”mandskræfter”
er overfladen fuldstændig upåvirket.
Overfladehærdning af 3D
printet titan
Fremkomsten af additive manufacturing - og især 3D metal print - vil
forventeligt åbne nye døre for brug
af titan, da det er et af favoritmaterialerne til brug i 3D metalprint.
3D printede komponenter kan også
overfladehærdes som konventionelt
fremstillede dele. I Fig. 5 er vist et
eksempel på en 3D printet komponent
i titan grade 5 (Ti6Al4V) – et såkaldt
pulley wheel til brug til kædeføring på
en avanceret racercykel. Komponenten er meget let, da den er lavet i titan
og samtidig delvis hul, og dette er
jo netop er en af 3D print-teknikkens
styrker. Efter karbo-oxidation, som har
et lidt anderledes respons på titan
grade 5 i forhold CP titan, opnås en
næsten sort overflade, der består af
karbo-oxider.
Mikrostrukturen af 3D printede testkuponer i samme materiale efter to
forskellige karbo-oxidationsprocesser
er vist i Fig. 6 (2 og 16 timer). I denne
printede grade 5 legering dannes et
veldefineret og uniformt overfladelag
bestående af hårde karbo-oxider i
overfladezonen. Læseren kan sammenligne denne mikrostruktur med
mikrostrukturen vist i forgående afsnit
for CP titan, hvor karbo-oxiderne ikke
direkte dannes som et lag, men mere
i form af et netværk. Under karbooxiderne findes en tyk diffusionszone,
hvor primært ilt er blevet opløst (ilt
stabiliserer alfa-strukturen). Denne

diffusionszone giver en glimrende
understøttelse af det hårdere karbooxidlag i overfladen. For behandlingen udført ved 16 timer ses udelukkende den hærdede zone og intet af
substratet. For 2 timers behandlingen
med den tilhørende hårdhedsprofil ses
kernestrukturen i en dybde af 400 µm.
Materialet opnår en såkaldt Widmanstätten-struktur med god styrke, men
kan i princippet også varmebehandles
til at give andre strukturer, hvis ønsket.
Fremtidsperspektiver
– næste skridt.
De nye teknologier til overfladehærdning af titan giver nye teknologiske
muligheder for brugen af titan. Desuden åbner det for en videnskabelig
undersøgelse af, hvordan indskudsatomer opfører sig i titan-systemet. Der
er da netop også blevet bevilliget
et større forskningsprojekt fra Det
Frie Forskningsråd til undersøgelse
af disse blandingsfaser og de mere
videnskabelige aspekter inden for
såkaldt termokemisk overfladebehandling. Lavtemperatur-processerne giver
mulighed for at opnå en flerdobling
af overfladehårdheden af titan uden
at materialet påvirkes – det vil stadig
fremstå metallisk blankt og med
minimal påvirkning af dimensionerne.
Dette vil muliggøre ridsefaste overflader og overflader, der ikke bliver slidt.
Hærdningsdybderne og hårdhederne
som er opnåelige med blandingsfaserne (og højere temperaturer) er ikke
direkte egnede til æstetiske formål, da
der sker en farveændring i overfladen.
Men de åbner for helt nye tekniske
applikationer. Det er dog muligt at

polere overfladerne, hvis man ønsker
en metallisk blank overflade. Man
opnår tykkelser, som er mange størrelsesordner over, hvad der hidtil har
været kendt for overfladehærdning
af titan. Dette kombineret med meget
større hårdhed giver helt nye muligheder – specielt inden for ekstremslidapplikationer. Hidtil har man opfattet
titan som et relativt dyrt materiale med
dårlig slidfasthed. Måske skal man se
materialet i et nyt lys, idet egenskaberne kan blive meget ekstreme, hvilket
igen kan retfærdiggøre titans højere
pris. Man skal rette blikket mod det
behandlede materiales performance.
3D metalprint-teknologien har endnu
ikke vundet rigtig indpas (hvilket især
gælder for Danmark). Men det forventes snarligt at ændre sig. Når 3D
metalprint rigtigt slår igennem, vil det
forventeligt også give titan en renæssance, idet man fuldt ud kan benytte
sig af alle de gode egenskaber, titan
besidder. De nye teknologier til overfladehærdning af titan er også yderst
relevante for 3D printede komponenter: Udover de oplagte egenskaber
som meget stor slidfast og forbedret
korrosionsresistens, så vil man også
kunne bruge processen til at introducere trykspændinger i overfladen, der vil
forbedre udmattelsesegenskaber. Man
kunne også forestille sig gennemhærdning, da 3D-printede emner typisk har
en lav godstykkelse. På længere sigt
kunne man forestille sig teknologien
indbygget i selve 3D-printeren som
en slags reaktiv printteknologi, der
mangedobler styrken og hårdheden. I
skrivende stund arbejdes der på at få
kommercialiseret DTU teknologierne
i form af en opstartsvirksomhed som
kan tilbyde processerne til industrien.
Referencer:
[1] N.B. Gammeltoft-Hansen, S.
Munch, M.S. Jellesen, M.A.J. Somers,
T.L. Christiansen: Characterization of
thermochemically surface hardened
titanium by light optical microscopy,
Materials Performance and Characterization 6(3), 2017, 298-310

Fig. 6. Eksempler på mikrostruktur af 3D printet titan grade 5 (Ti6Al4V) med to forskellige
indsætningsprocesser med ilt og kulstof (karbo-oxidation). Printet af Teknologisk Institut.
Venstre) 16 timers proces som giver et relativt tykt og veldefineret karbo-oxidlag i
overfladen; dette lag er understøttet af ilt og kulstof i fast opløsning i titan (som stabiliserer
alfa-titanstrukturen). Laget er så tykt, at kernematerialet ikke fremgår af billedet. Højre)
En 2 timers proces som giver samme type af lag, dog lidt tyndere. Den tilhørende
hårdhedsprofil er vist, og det fremgår, at især overfladen med karbo-oxid er meget hård.
Fra civilingeniør-afgangsprojekt; Emilie H. Valente.
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[2] T.L. Christiansen, M.J. Jellesen,
M.A.J. Somers, N.B. GammeltoftHansen, Europæisk patentansøgning:
“A method of surface hardening
titanium”, Ansøgning nr. 16172699.7,
Juni 2016. (PCT Juni 2017).

Svejsning

VARMFORZINKNING UDEN EKSTRAOMKOSTNINGER
Lidt retorisk kan man jo spørge,
om det nu også kan passe, at
der ikke løber ekstra på. Og
ja, det kan det. Men når det er
sagt, er der naturligt nok nogle
forhold, som skal være på plads.
Af Noomi Ahlgreen, Dansk
Overflade Teknik, DOT
Skulle der komme ekstra ekstraomkostninger efter en varmeforzinkning, kan
det skyldes, at der er noget, som driller
i processen med varmforzinkning eller i
selve produktions flowet. Således er der
som oftest tre forhold, der er årsag til en
fordyrelse:
•
•
•

Hulstørrelse og placering
Olie, fedt, smøremidler, maling og
svejsespray
Valg af stål

Huller i konstruktionen er altafgørende for
at få en optimal korrosionsbeskyttelse af
emnet. Det gælder både indvendigt i rør

og udenpå profiler. Processen er umiddelbart ganske enkelt. Det handler om at få
væske ind i alle hjørner og hulrum. I praksis er det imidlertid ikke helt så simpelt.
Og vi må erkende, at det ofte er en udfordring for kunderne at gøre det korrekt,
så vi alle er tilfredse. Man er måske ikke
altid klar over, hvordan vi vil hænge netop
deres emner op i produktionen. Men vi
er ikke længere væk end en mail eller et
telefonopkald for at rådgive dem omkring
det – så vi undgår ekstraomkostningen.
Den anden udfordring er fjernelse af olie,
fedt, smøremidler, maling og svejsespray.
Vi anvender noget godt sæbevand til
affedtning af stålet, som fjerner det meste,
hvis det er anvendt i den rette mængde
og rette koncentration. Det samme gælder
for svejsespray. Et overforbrug giver ofte
problemer, det gælder især, hvis man
sprayer direkte på stålet. Det som ofte
sker er, at sprayen/olien, på grund af svejsevarmen ændrer karakter til noget, som
ikke kan fjernes. Det resulterer i sorte områder på stålet efter varmforzinkningen.

En efterbehandling er derfor nødvendig
for at stålet er korrosionsmæssigt i orden.
Det samme gælder for maling/lak på stålet fra stålværket eller kontrastfarverne fra
svejsekontrollen. Nogle fjernes, og andre
skal slibes af eller sandblæses for at sikre
en perfekt varmforzinkning.
Valg af stål
Dette sidste punkt er af en lidt anden
karakter og kan bruges som bonusinfo.
Vi oplever, at der i stigende grad bliver
anvendt stål, som har de rigtige produktionstekniske egenskaber med hensyn
til laserskæring, boring, bukning og
svejsning – og som er egnet til varmforzinkning. I dag anvendes der ofte bukket
plade i stedet for UNP/IPE/HE profiler.
Udfordringen ligger i, at de ofte ikke opbygger et zinklag, som opfylder kravene
i standarden DS/EN ISO 1461, uden at
være sandblæst/slyngrenset forinden.
Det kan tilføjes, at vi altid er til rådighed,
hvis man har spørgsmål omkring varmforzinkningen.

WITH RENEGADE
TIG/MMA MASKINEN SOM ER SKABT TIL AT VÆRE PÅ FARTEN
KUN 15–17 KG // 1- OG 3-FASET STRØMKILDE
5–300 A // KLASSENS BEDSTE TÆNDING
ESAB / esab.com
17

KEMISK
OVERFLADEBEHANDLING
AF RUSTFRIT STÅL
Der er forskellige
fremgangsmåder for kemisk
overfladebehandling af
rustfrit stål. Men fælles for alle
metoderne er, at de som formål
har at opnå en ren metallisk
overflade.
Af Per Sommer,
A. H. International A/S

Micro ruheden og opnår derved flere
andre fordel. Fremgangsmåden er
baseret på elektrolyse og foregår i et
kar med svovlsyre og ortho phorsyre.
Behandlingstiden ligger normalt på
mellem 2 og 20 minutter.
Elektropolering er en kemisk/elektrisk
overfladebehandling af rustfri stålover-

flader, hvor kravet er, at overfladen
skal være så ren og glat som muligt.
Af samme grund bliver elektropolering
især benyttet indenfor levnedsmiddel,
pharma- og biokemiindustrien. Princippet i elektropolering er, at man får
fjernet metal og urenheder ved at neddyppe emnet i et syrekar og samtidig
tilføre en elektrisk strøm.

Ved bejdsning fjerner man oxidering,
som f.eks. anløbsfarver i svejsesøms
området samt andre anløbsfarver og
korrosioner. Derved opnår man en
ren metallisk overflade, hvilket igen
er forudsætningen for, at rustfrit stål
kan udvikle et passiveringslag. Dyppebejdse indeholder salpeter og flus
syre. Behandlingstiden afhænger af
temperatur og overfladeforureningen.
Der skal skylles efter med koldt vand
og helst med et tryk på over 160 bar.
Rustfrit stål passiveres normalt ved
tilstedeværelsen af ilt fra luften. Imidlertid kan det tage en vis tid (op til 20
dage dage) før passiveringslaget har
opnået sin fulde tykkelse. En kemisk
passiveringsbehandling fremskynder
oprettelsen af passiveringslaget. Dette
sikrer en fuldstændig, hurtig og kontrolleret proces. Behandlingen bliver
udført med en fortyndet salpetersyre,
hvorved behandlingstiden kan variere
mellem 15 minutter og ½ time. Ved
hjælp af syrebehandling vil man f.eks.
kunne fjerne jernstøv, som udvikler
rustdannelse. Jernstøvet kan stamme
fra slibning. Også pletvis flyverust vil
man kunne fjerne med denne behandling.
Elektropolering er en effektiv
men mere omfattende proces
Elektropolering bliver anvendt for at
opnå en ren og glat metaloverflade.
Med elektropolering får man forringet
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Før og efter elektropoleringen kan udføres, skal emnet behandles.
Forbehandling:

Rense – afskylle – bejdse – afskylle.

Elektropolering:

Elektropolere – tørre – neutralisering – afskylle.

Efterbehandling:

Salpetersyrebehandling – afskylle – varmskylle – tørring.

Som det fremgår, kræver det flere operationer og kar. Derudover er elektropoleringskarret, dets udstyr og behandling ret omfattende. Kort beskrevet
indeholder karret svovlsyre og ortho phorsyre, opvarmet til en temperatur
på mellem 40 til 70 grader C. Emnet tilføres en elektronisk spænding/strøm
plus anode. To eller flere minus elektroder (katoder) er neddyppet i den
opvarmede syre. Afstanden mellem emne og elektroder er kritisk.
Der synes at være fordele ved at elektropolere frem for at højglans polere.
Forskellen ses tydeligt under et elektronmikroskop. Den elektropolerede overflade er glat og uden ridser, rester og huller. Modsat vil den højglanspolerede overflade have mikroskopiske ridser og indtrykte sliberester.

Her ses en bejdseproces, der er udført
med bejdseprodukter fra PELOX. Den
tyske producent har siden 1986 haft
A.H. International som sin danske
PELOX partner. Der er på det seneste
kommet nye bejdseprodukter fra
PELOX på markedet. Blandt andet
har producenten udviklet en ny
bejdse, hvor de hidtidige lugtgener er
stærkt reducerede. Der er tale om VF
bejdserne, som især er anvendelig til
koldvalset stål 1.4301 (304). Produktet
fås som spraybejdse SP-VF og som
pensel bejdse TS-VF. Bejdsen er
uændret stærkt ætsende og skal derfor
afskylles med koldt vand. Endnu en
ny bejdse fra PELOX er W4, der kan
anvendes til bejdsning af emner, hvor
en standard bejdse vil være for kraftigt
ætsende.
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Svejsning

FEJL
OG
REVNER
I PROCESUDSTYR KAN VÆRE
EN TIKKENDE

BOMBE
Er der revner og tæringer på
indersiden af procesudstyr
kan det have alvorlige
konsekvenser for en
levnedsmiddelvirksomhed,
da organisk materiale fra
produktionen kan samles
her og danne grobund for
mikroorganismer. Det gælder
derfor om at lokalisere og
udbedre fejlene i stålet i
tide, da der ellers over tid
kan dannes en genstridig
biofilm, som påvirker
produktkvaliteten og
fødevaresikkerheden.

Af Annette Baltzer og Kristine
Garde, FORCE Technology
Procesudstyr kan på forskellig vis
blive kontamineret med mikroorganismer. Råvarer og halvfabrikata
(herunder vand), der bliver benyttet til
levnedsmiddelproduktion, udgør en
risiko, da de yderst sjældent er sterile.
Mikroorganismer kan derfor let ad
denne vej komme ind i procesudstyret, og der kan ske en ophobning på
kritiske steder. Er der bare en smule
vand i produktet, vil der altid opbygges biofilm under produktionen.
Den generelle produktionshygiejne
eller en utilstrækkelig rengøring af
procesudstyret udgør selvsagt også
en risikofaktor. Der skal bare en brist
et enkelt sted til, for at risikoen for
kontaminering af såvel procesudstyr, råvarer og halvfabrikata øges
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markant, og over tid kan der opstå
en biofilm som er til skade for både
produktkvalitet og fødevaresikkerhed.

Procesudstyr, hvor der konstruktionsmæssigt ikke er anvendt hygiejnisk
design, eller hvor stålet er korroderet,
vil som udgangspunkt være mere
besværligt at rengøre. Et eksempel herpå er revner, hvor flowet er
markant anderledes end flowet på
den øvrige udstyrsoverflade. Disse
hygiejnisk kritiske steder på produktionsudstyret udgør en større risiko,
da der efter endt rengøring stadig
kan sidde rester af biofilm tilbage på
overfladen.
Mikroorganismer, der sætter sig i en
biofilm, kan ændre fysiologi, så de
bliver i stand til at danne såkaldte
slimstoffer (EPS – ExoPolySaccharider). Dette betyder, at mikroorganismerne både klistres til hinanden og til
udstyrets overflade, hvilket gør, at de
bliver endnu sværere at få vasket af.
Mikroorganismer, der kan danne
biofilm, har forskellige størrelser og
former. Der er både kokker og stave.
Kokkerne, som f.eks. Streptococcus
spp. har en diameter på 0,5 – 1μm,
mens stavene, f.eks. Lactobacillus spp.
har en længde på 0,5 – 10 μm og
en bredde på 0,1 – 1,0 μm. Listeria
spp., som betegnes som små stave,
har en længde på 0,5 – 2,0 μm og
en bredde på 0,4 – 0,5 μm. Sammenholdes størrelserne på kokkerne og
stavene med størrelsen på såvel slibe-

spor i rustfrit
stål som opståede
revner, sprækker og pittings
i procesudstyr (jf. Tabel 1), kan det
konkluderes, at mikroorganismerne
nemt kan gemme sig der.
Rengøringsprocedurens 4 parametre
- tid, temperatur, rengøringskemikalie
og mekanisk effekt - skal være tilpasset produktionsforholdene for at opnå
en optimal rengøring. Sammenlignes
rengøringseffekten på udstyrets ”almindelige” overflade med overfladen
nede i revner, vil der være forskel på
nogle af de 4 parametre. Specielt vil
den mekaniske effekt i revner være
minimal. Det er også sandsynligt, at
der vil være en meget lille udskiftning
af den væske, der er i revnen. Derfor
skal både overfladespændingen og
evnen til at fortrænge en væske fra
en revne tages med i betragtningerne.
Årsager til at
revner og fejl opstår
Korrosion i rustfrit stål er en hyppig årsag til revner og tæringer i
procesudstyr. Korrosion opstår typisk,
når kvaliteten af det rustfrie stål ikke
matcher det miljø eller de kræfter,
som udstyret bliver udsat for under
den aktuelle produktion og efterfølgende rengøring.
Stål af forkert legering kan angribes
af lokalkorrosion (pitting og spaltekorrosion), specielt hvis det udsættes for

Svejsning
oxidativt miljø. I kombination med høj
pH og høj temperatur kan der udvikles spændingskorrosion. Alle former
for korrosion forårsager fejl i overfladen af stålet og kan føre til både
hygiejnebrist og materialesvigt. Dertil
kommer, at utilstrækkelig svejsning,
f.eks. med for lidt bag-gasdækning,
eller svejsning mellem to forskellige stållegeringer resultere i fejl og
misfarvninger, der over tid kan føre til
revner og tæringer i tanke, beholdere
og rørføringer.
Afgørende at
finde fejlene i tide
Man skal derfor sikre sig, at nyt procesudstyr er fremstillet af en ståltype,
der matcher produktions- og rengøringsforhold, lige som det er afgørende, at eventuelle reparationer og
sammensvejsninger af udstyrskomponenter er af tilstrækkelig god kvalitet.
Man sikrer dette ved at udarbejde en
god kravspecifikation, og dette skal
helst allerede ske i projektfasen, hvor
produktion og processer tænkes grundigt igennem. Kravspecifikationen
skal ud over materialespecifikationer,
korrosionsbestandighed samt standarder for materialer og produktion generelt også indeholde krav om, hvor
stor en del af det udførte arbejde, der
skal kontrolleres, og hvilke konsekvenser det får, hvis der f.eks. detekteres
svejsefejl.
Da der er store økonomiske og sikkerhedsmæssige risici forbundet med
materialesvigt og mikrobiel kontaminering, er det afgørende, at man
finder fejlene i tide, inden at skaderne
udvikler sig og mikroorganismerne
’flytter ind’.
Inden for den rustfrie stålbranche
anvender man certificerede NDT
metoder til at inspicere og teste stålkonstruktioner - herunder procesudstyr
- for revner og fejl.
Små revner og fejl, som er åbne til
overfladen, men som ikke kan ses
med det blotte øje, da de kun er få
μm bredde, kan findes ved penetrantprøvning. Penetrantprøvning kræver
jf. ISO 3452-2 to produkter, farvet
’penetrant’ og ’fremkalder’, for at give
den ultimative bedste detektion. Hvis
der er fejl i overfladen, vil ’penetranten’ trækkes ned i dem ved hjælp af

kapillærkraften. Efterfølgende trækker
’fremkalderen’ ’penetranten’ ud fra
fejlen igen og gør den synlig.

’penetrant-fremkalder’
systemer (Reference
Test Panel 2, EN ISO
3452-3). Testpanelet
har en række veldefinerede stjerneformede
fejl på overfladen i
forskellige størrelser
(Fig. 3). Fejlene træder
ikke frem ved brug af
’penetrant’ alene, men
bliver først synlige, når
’fremkalderen’ kommer
på (Fig. 4).

I dag findes der kun én ’penetrant’,
der er NSF registreret, og dermed egnet til brug på fødevareberørte overflader. Ifølge producentens anvisningi
kan fejl og revner findes i procesudstyret vha. den fluorescerende ’penetrant’ uden brug af ’fremkalder’. Men
er der detaljer man overser uden brug
af ’fremkalder’? Og kan oversete fejl
influere på den hygiejniske kvalitet?
Fig. 3

Fig. 1

Fig. 4

Sammenligning af
forskellige typer fejl
Ved at sammenligne to ståloverflader
med forskellige typer af fejl. I Fig. 1
ses forskellig respons ved brug af ’penetrant’. I en svejsesøm på en aluminiumsplade er flere revner umiddelbart
synlige i svejsningen, både med det
blotte øje og kun ved brug af ’penetrant’ (Fig. 2). Sammenlignes disse
med revner i en metalplade af rustfrit
stål belagt med et tyndt kromlag træder et andet billede frem. Denne plade
anvendes normalt til verifikation af

Hvad er forskellen imellem fejlene i
svejsesømmen på metalpladen og
fejlene på testpanelet, siden at vi skal
bruge ’fremkalder’ til den ene og ikke
til den anden? Nærmere undersøgelse
af fejlene med et konfokal mikroskop,
der ved stor forstørrelse kan opmåle og
visualisere overfladetopografier af faste materialer, gav interessant ny viden.

Fig. 2

Fig. 5

Fejlene i svejsesømmen er tydelige revner (Fig. 5), mens fejlen på testpanelet
ser anderledes ud, idet den her mere
ligner et splintret glas (Fig. 6).
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Svejsning
En opmåling af fejlene på
begge emner viser (Fig. 7), at
der ikke er stor forskel i bredden mellem de to typer fejl,
men til gengæld er revnerne i
svejsesømmene ca. 2-5 gange
så dybe som på testpanelet
(Tabel 1). Sammenlignes fejlene på de to emner over et 50
µm langt stykke, så har fejlen
i svejsesømmen en volumen,
der er 1,5-10 gange større
end fejlen på testpanelet.

Tabel 1:
Mål af revner på svejsesøm og fejl på testpanel samt det teoretiske niveau af
mikroorganismer, der kan være i den pågældende revne
Mål
Emne

Beregnet
volumen - µm3

Synlig ved:

Antal pr. revne/fejl

Bredde µm Dybde µm (længde over 50 µm) Penetrant Fremkalder Kokker Stave Listeria

Svejsesøm
- Revne 1,a

25

50

62500

X

X

105

103 -107

105

Svejsesøm
- Revne 2,b

31

40

62000

X

X

105

103 -107

105

Testpanel
- Fejl 1,c

28

30

42000

X

105

103-107

105

Testpanel
- Fejl 2,d

12

10

6000

X

104

102-106

104

Resultat af opmålingen af revnerne (a og b) på svejsesøm og fejlene på testpanel
(c og d), som angivet i Figur 7. Volumen er beregnet over en afstand på 50 µm
under forudsætning af, at bredde og dybde ikke ændrer sig. Ligeledes er der angivet, om revnen eller fejlen er synlig blot med ’penetrant’, eller om der også skal
anvendes ’fremkalder’ for at se fejlen.
Det teoretiske antal mikroorganismer er beregnet ud fra den gennemsnitlige størrelse af hhv. kokker og stave.
Volumen er udregnet efter formlerne: Vkokker = 4/3 * 3,14 * r3 og Vstave = 3,14 * r2
* længde.

Volumenforskellen mellem
de to typer fejl kan muligvis
forklare forskellen i ’penetrant’
respons. Men for mikroorganismer, med en volumen på
ca. 1 µm3, udgør begge åbninger til
overfladen et hulrum, hvor mikroorganismer kan sætte sig. Her kan der over
tid udvikles en biofilm, hvis rengøringsprocessen ikke er tilstrækkelig effektiv
til at få den fjernet. For de stavformede mikroorganismer er der stor forskel
på, hvor mange der teoretisk kan
være i revnen. Dette afhænger af mikroorganismens orientering i revnen.
I praksis vil det ikke være muligt at få

ens orientering, idet de altid vil ligge
lidt ”hulter til bulter”.
På baggrund af resultaterne i Tabel
1 kan det konkluderes, at i selv de
mindste sprækker og huller (fejl 2,d i
testpanelet) vil det være muligt at få
presset over en million stavformede
mikroorganismer ned, mens at der kan
ophobes optil små 100.000 Listeria
spp.. De større revner og pittings er
det rene månelandskab for mikroor-

ganismerne, og de vil have
god plads til at kunne samle
sig her og etablere en biofilm,
uden at blive generet af
hverken ændringer i flow eller
rengøringsvæske. Teoretisk
set kan der ophobes fra flere
100.000 op til flere millioner
af de forskellige typer mikroorganismer i de testede revner
og fejl. Selv et langt mindre
antal sygdomsfremkaldende
mikroorganismer kan forårsage sygdomssymptomerii hos
forbrugeren. Så det er i en
enhver levnedsmiddelvirksomheds interesse at undgå disse
’bakterielommer’.

Hvis man ønsker at lokalisere fejl,
inden at mikroorganismerne etablerer
sig og inden at fejlene udvikler sig og
giver endnu større problemer i produktionen, så er vores bedste råd altid at
bruge ’fremkalder’ i forbindelse med
’penetrant’-test.
i https://www.magnaflux-food.com/
magnaflux-fp-10-crack-testing/
ii https://www.foedevarestyrelsen.dk.
Se under bakterieskema

MINDRE MILJØBELASTENDE METODE TIL
FORBEHANDLING AF OVERFLADER PÅ BILKAROSSERIER
Henkel Adhesive Technologies
i Düsseldorf har udviklet
en forbehandlingsproces,
der forløber i to trin.
Processen åbner for en
overfladebehandling af
bilkarosserier i såkaldt ”multimetal” med et indhold af
aluminium på op til 100%.
Udfordringen ved den hidtidige
traditionelle måde, man forbehandlede overfladen, var at der var et stort
spild, som skulle bortskaffes, og dette
blev kun større, i takt med at indholdet

af aluminium i bilkarosserierne blev
øget. Det var utroligt kostbart at bortskaffe udledningerne på en miljømæssig forsvarlig vis.
Grundet de forskellige overfladeegenskaber ved karosseridele i stål
og aluminium har løsningen været, at
man i stedet forbehandler i en to-trins
proces. Metoden er nu patenteret og
hedder Bonderite Two-step. Den har
medført, at bilproducenterne i dag
kan anvende en større andel aluminium, samtidig med, at ulemperne ved
den hidtidige traditionelle proces er
betragteligt reduceret i produktions-

processen. Tilsvarende bliver service
omkostninger, nedetiden og mængden
af spild kraftigt formindsket.
Udviklingen af Bonderite Two-step
foregik i tæt samarbejde med Audi,
der da også har været den første
bilfabrik, som har taget denne mindre
miljøbelastende og mere bæredygtige
metode i brug. Metoden er efterfølgende blevet en global standard
for forbehandling af overflader på
bilkarosserier, der har et højt indhold
af aluminium, og i dag bliver den benyttet af førende bilfabrikanter verden
over.
Her Henkels patenterede Bonderite to-trins
proces i brug til overfladebehandling
hos Audi. Det er en bæredygtig to-trins
metode, som er ressourceeffektiv takket
være en markant reduktion af energi,
udledning og kemikalier. Samtidig åbner
den for en forbehandling af overflader
på bilkarosserier, der har et indhold af
aluminium på op til 100%. (Foto Kilde:
Henkel AG&Co. KGaA).
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Svejsning

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
SATTE DEN INTERNATIONALE
SVEJSEVERDEN STÆVNE
Digitalisering og Industri 4.0 er nogle
af de store markører for industrien i
disse år, hvilket mange af nyhederne
på såvel svejse- som skæresiden da
også bar præg af.

I dagene fra 25. – 29. september
lagde godt 50.000 fagfolk fra 1200
lande vejen forbi messen i Düsseldorf
og de ca. 1000 udstillere, der var
fordelt over 7 haller. Schweissen &
Schneiden, der finder sted hvert fjerde
år, var flyttet til Düsseldorf på grund
af ombygning i Essen. Den internationale messebegivenhed er tilrettelagt
i samarbejde med DSV, og i lighed
med tidligere var det faglige niveau
også denne gang højt.

Endnu en tendens i tiden, der blev
reflekteret blandt flere udstillere på
messen, var Additive Manufacturing,
(AM), der også er kendt som 3Dprint. AM bliver typisk udført med
lasere, herunder diodelasere, eller
med lysbue, som man blandt andet så
det demonstreret hos virksomhederne
Gefertec og Valk Welding i hal 9.

Fordelen ved lysbue-AM er, at der kan
opnås en høj produktivitet, så større
emner kan fremstilles.
DSL havde arrangeret en vellykket bustur til Schweissen & Schneiden med
besøg på messen den 27. september.
Her følger et – i sagens natur – begrænset udpluk af de mange svejseog skærenyheder, messen bød på.
BLY

På Gefertec's stand kunne man se
emner fremstillet ved lysbue Additive
Manufacturing på et sæt CNC-maskiner.
Den ene bygger emnet op, mens den
anden bearbejder det færdigt.
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KEMPPIS NYE X8 MIG WELDER
VAR ET AF TRÆKPLASTRENE
Kemppi tiltrak
mange besøgende
til sin stand i hal 9.
Den var originalt
bygget op med
paneler, der havde
fået ”metal look”.
Som besøgende
fik man indtryk af
at træde ind i en
fabrikshal. Og det
vel at mærke en
futuristisk en af slagsen, hvilket mange
avancerede opstillinger og videoer på
storskærm understregede. Det har da
også været vores
mål her på messen i Düsseldorf at
give de besøgende et indblik i, hvor
vi både nu og fremadrettet bevæger
os hen, siger Kenneth Pedersen fra
Kemppi Danmark, der har travlt med
at fortælle de mange fagfolk om
nyheder og visioner fra den finske
svejsevirksomhed.
En af nyhederne er en videreudviklet
version af Weldeye, der er Kemppis
software til svejsestyring. Weldeye er
blevet endnu lettere og mere intuitiv
at arbejde med, når man sidder ved
computeren. Samtidig er der kommet
et nyt modul i form af en funktionsanalyse. Det er udviklet med sigte
på virksomheder, der efterspørger en
brugervenlig løsning, der kan hjælpe
med at styre og analysere svejseproduktionen. De indhentede data
bliver præsenteret på en brugervenlig
skærm, og funktionen giver f.eks.
mulighed for at lave sammenligninger
mellem de planlagte svejsninger og
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den reelt medgåede tid for svejsningerne i forhold til de enkelte maskiner,
svejseteams osv. Derved vil man
på virksomheden kunne identificere
mulige forbedringer i processer eller
arbejdsmetoder, der har indflydelse
på svejsningen.
Videreudviklingen af Weldeye er
sket parallelt med Kemppis X8 MIG
Welder. Det er en multiproces maskine
til krævende svejseopgaver. Hele
konceptet omkring maskinen og dens
design er innovativt, siger Kenneth Pedersen. F.eks. åbner trådboksen opad,
så man let og ubesværet kan åbne
den og nemt indsætte tilsatstråden.
Tilsvarende er svejsepistolen og håndtaget udformet, så svejseren opnår optimal bevægelighed i alle positioner.
Og som endnu en svejsevenlig detalje
kan det fremhæves, at der såvel ved
svejsepistol som trådboks er installeret
lys, så man ubesværet kan arbejde i
dårligt oplyste områder.

Der er også som
noget nyt etableret
såkaldte digitale
bevægelser mellem
Weldeye og den nye
X8 svejsemaskine.
Man har sin WPS i
Weldeye, og herfra
kan den sendes ud
til svejsemaskinen
på værkstedet, hvor
svejseren kan se
WPS’en direkte på
maskinens display.
Her vælger svejseren så sin WPS,
og maskinen vil
automatisk indstille
parametrene. Skulle
der være behov for det, kan svejseren
korrigere en smule. Og mens han står
og svejser, får han et visuelt billede af,
om han er uden for WPS’en, eller om
han rammer plet.
Kemppi præsenter også Gamma på
standen. Det er en ny svejseskærm,
der kan leveres med eller uden
friskluft. Ser vi lidt længere fremad,
arbejder vi henimod, at svejsemaskine
og skærm skal kunne kobles sammen, fortæller Kenneth Pedersen. Til
fremtidsvisionerne hører også forskellige former for sensorteknologi koblet
op mod Weldeye. Et eksempel blev
vist på Kemppi standen, hvor svejseren
i real tid skal kunne få dokumenteret,
om svejsemiljøet og luftens renhed er
i orden. Dette vil kunne foregå ved, at
der bliver lavet en kobling til et laserstyret udsugningssystem, eksempelvis
i form af AirWatch fra Kemper, hvor
sensorer i svejsekabinen står og måler
på renheden i luften.

Svejsning

VALK
WELDING
NU MED ADAPTIVE WEAVING
Valk Weldings stand i hal 9 var
indrettet med flere live præsentationer
af virksomhedens senest udviklede
løsninger til robotsvejsning.

svejsesøm i den ønskede ensartethed. Skulle spalten i fuge geometrien
blive for stor, vil robotten automatisk
afbryde processen.

Gennemgående i præsentationerne
var Arc-Eye laser sensoren, som vinder
stadigt større udbredelse. Ideen er,
at man med Arc-Eye i real tid har
sikkerhed for, at svejsepistolen følger
svejsningen præcist, som den er defineret. Valk Welding har videreudviklet
softwaren, der sikrer kommunikationen
mellem laser sensoren og svejserobotten. Den udvidede funktion, der
hedder Adaptive Weaving (tilpasset
pendling), anvender data fra laser
sensoren, som er monteret foran svejsebrænderen.

Forskellige tolerancer i fuge geometrien og svejse spændinger, som viser
sig under selve svejseprocessen, gør
det nødvendigt at følge med i, om
svejsesømmen er placeret korrekt, så
den stemmer overens med den programmerede position. Og fordi man
ikke vil kunne forudsige disse afvigelser, er det indledningsvist derfor altid
nødvendigt at tilrette programmet.
Når man har en Arc-Eye lasersensor
monteret med kamera foran robotbrænderen, får man skannet svejse-

sømmen i processen og korrigeret
svejserobotten i realtid i forhold til
svejsesømmens position. Det er ikke
alene en hurtigere måde at gøre det
på, men også langt mere præcist,
lyder det fra Valk Weldings svejsespecialister på standen.

Mens svejseprocessen finder sted,
laver den et komplet 3-D billede af
svejsesømmen med nogle cirkulære
skanninger. Dette giver de optimale
betingelser for, at robotsvejsningen
bliver af højeste kvalitet, fremhæves
det på Valk Weldings stand. Man kan
se, om der opstår ændringer i svejsefugen, som er større end specificeret.
Med Adaptive Weaving sker der så
en tilpasning i realtid til svejseparametrene i programmet. Og i tilfælde
af, at der opstår spalte ændringer i
svejsefugen, vil svejserobottens pendle
bevægelser automatisk blive tilpasset,
samtidig med, at hastigheden sættes
ned. Det betyder, at man vil få en

SANDVIK MED NYE STÅLPRODUKTER
OG TILSATSMATERIALER
På Sandvik’s stand i hal 11 blev der
blandt andet præsenteret et udvalg af
virksomhedens seneste rustfri stålprodukter og nikkel tilsatsmaterialer,
der vil få svejseprocessen til at glide
problemfrit og give nogle svejsninger
af høj kvalitet. Der var flere nye, robuste materialer, som både vil kunne

spare omkostninger og øge kvaliteten.
Blandt andet blev der præsenteret en
nyudviklet super duplex svejsetråd fra
Sandvik, som er specificeret til type
UNS 32760. Den baner vejen for et
endnu bredere spekter af anvendelser
for svejseren, faststår en af produktspecialisterne på standen.
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SIGMA SELECT ER MIGATRONIC’S SENEST BUD
PÅ EN NY OG FREMTIDSSIKRET SVEJSEMASKINE
Migatronic havde indrettet en
flot og originalt opbygget stand
i to etager. Der var tæt pakket
med svejsefolk, og det var
specielt den nye Sigma Select
svejsemaskinserie, som de
besøgende ville høre om.
Sigma Select er i tre størrelser. Den
skal på sigt kunne afløse Migatronic’s
Omega, Sigma og Sigma Galaxy maskiner, som indbyrdes repræsenterer
tre forskellige prisklasser. Her kommer
Sigma Select ind og kan repræsentere dem alle, afhængigt af, hvilke
funktioner, man vælger at tilkøbe.
Man kan populært sagt
begynde med den lille Polo
og efterhånden som nye
behov kommer til, gradvist
nærme sig den store Audi
model, forklarede Migatronic’s produktchef Torben
Henriksen.
Sigma Select er således
udviklet med afsæt i vores
velkendte og gennemtestede svejsemaskiner, lige
som den bygger på vores
koncept om, at maskinen
skal være robust og kunne
modstå et hårdt arbejdsmiljø. Den vil kunne fås
med en separat bærbar
trådboks og med et kontrolpanel, der er lige til at tage
ud og bruge som fjernbetjeningsenhed på svejseværkstedet. Panelet er med
et grafisk display, hvor
ikonerne er umiddelbart
forståelige. Og man vil
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kunne gemme strømkildens svejsedata
til dokumentation og statistik.
Med den nye Sigma Select serie har
vi ikke mindst lagt os i selen for at
gøre det endnu lettere for brugerne at
møde fremtidens krav til svejseudstyr.
Man kan f.eks. tage udgangspunkt i
en basismodel, og så vil man kunne
opgradere til flere funktioner, ekstra
software eller programpakker, efterhånden som virksomhedens svejseopgaver ændrer sig, sagde Torben
Henriksen. Han fremhævede også, at
forhandlerne får udleveret et demokort, og som kunde kan man forsøgs-

vis få oploaded den eller de ønskede
funktioner og afprøve dem hjemme på
værkstedet, inden man beslutter sig.
Visning af heatinput efter nyeste norm
efter endt svejsning er også en del af
den indbyggede fremtidssikring.
Ud over at være fleksibel er maskinen
også strøm- og gasbesparende (IGC
funktionen) og dermed økonomisk
at køre med. Med Sigma Select har
det været vores ønske at inkludere
det bedste fra tidligere svejsemaskine
modeller med modificerede lysbuer
som f.eks. Intelligent Arc Control,
PowerArc, og at udvikle en maskine,
som i sin betjening og
performance er så intuitiv,
at den enkelte svejser –
uanset hvor dygtig han end
er - kun kan gøre sine præsentationer endnu bedre,
fastslog Torben Henriksen.
På standen så man også
Migatronic svejseværker,
der var sat op med forskellige typer af robotter. Vi
bruger en del energi på
at kunne lave et interface
og få det godkendt hos
robotfabrikanten, så
integratoren umiddelbart vil
kunne sammenkoble vores
svejsemaskiner med forskellige fabrikater af robotter. Endelig kan det også
fremhæves, at vi nu som de
første har fået CE mærket
vores CoWelder løsninger,
der kører sammen med UR
robotter.

Svejsning

KEMPER GMBH
MED NYT
SENSORSTYRET
SYSTEM TIL
MÅLING AF
LUFTENS RENHED
Hos Kemper blev det sidste nye inden
for udsugningsteknologi præsenteret.
En af fagspecialistener på standen
fremhævede blandt andet Kemper
Connect. Her er der sat fokus på
avancerede industri 4.0 løsninger
med Kempers såkaldte IoT koncept,
(Internet-of-Thing), hvor luftens kvalitet
i værkstedet eller i fabrikshallen
automatisk bliver kontrolleret og ”rapporteret”. Der blev vist nye systemer
til røgudsugning, som er integreret i
svejsebrænderen eller i skæreudstyret
i form af VacuFil 125 og KEMPER the
SLAGGER. AirWatch var der særlig
opmærksomhed omkring. Det er Kempers sensorstyrede system til opsætning i svejsekabinen og værkstedet,
hvor det via en internet forbindelse
kontinuerligt vil kunne dokumentere og
vise, om luftkvaliteten er i orden.
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EKSTRA FOKUS PÅ
DIGITALISERING
HOS ØSTRIGSKE
FRONIUS I HAL 10
Både i præsentationer som i
indretning havde Fronius valgt
at signalere, at der i udviklingen
af nye svejseprodukter
er sat ekstra fokus på
digitaliseringsløsninger og
industri 4.0.

Præsentationen omfattede også nye
strømkilder til manuel TIG svejsning i
form af MagicWave 230i og TransTig
230i. Det er de første Fronius strømkilder, som kan kommunikere med
andet udstyr, der anvender Bluetooth,
WLAN og NFC teknologi. Der er
stadigt stigende krav til muligheder for
enkel og hurtig tilslutning, hvilket også
gælder for manuelt svejseudstyr.
Fronius TIG løsninger i form af MagicWave 190, MagicWave 230i og TransTig 230i blev af Løweners svejsespecialist Erik Jørgensen fremhævet som
oplagte løsninger til svejseopgaver,
hvor kravet er perfekte svejsesømme
af høj kvalitet.

I tråd med dette præsenterede den
østrigske producent sit nye system til
styring af data, WeldCube, der er
beregnet til at samle og analysere
svejsedata.

En anden nyhed fra Fronius var
TransSteel 2200, der kombinerer
MMA elektrodesvejsning, MIG/MAG
svejsning og TIG svejsning i én enkelt

NYT SKÆREUDSTYR

FRA MESSER I HAL 11
Tyske Messer repræsenterede en
række maskinnyheder i Düsseldorf.
En af dem er Messer Omnimat 5000.
Den har automatisk boreværk med
et bevægeligt værktøjsmagasin med
mulighed for hulboring, undersænkning og gevindslåning. Skærpeaggregatet Skrew Delta blev præsenteret
i en opdateret version med Kjellberg
HiFocus 360i finstråle plasmaskære
system. Med Kjellbergs nye strømkilde
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strømkilde. Det er en fleksibel strømkilde til mange anvendelser. Den er robust, driftssikker og en letvægter med
sine 15,5 kg, sagde Erik Jørgensen.
Endnu en nyhed, der skal fremhæves
her, er ArcTig. Det er en mekaniseret
applikation til TIG svejsning i materialetykkelser på op til 10 mm. Med ArcTig er behovet for forarbejde og efterjustering kraftigt reduceret. Man kan
umiddelbart gå i gang med svejsningen uden først at skulle skærpe plader
eller rør. Og man kan nøjes med én
svejsning, lige som man ikke oplever,
at materialet deformeres, da der bliver
anvendt kold tråd. Det går 10 til 11
gange hurtigere end ved konventionel
TIG svejsning på denne måde, sagde
Erik Jørgensen, som fremhævede, at
den nye ArcTig applikation vil være
oplagt til svejsning af rør eller f.eks.
tykke kasser, hvor man traditionelt har
megen afrensning bagefter.

vil man kunne udføre plasmaskæring
på Messer SmartLifter. Det hele bliver
koblet sammen og styret af 24” Global
Control med MH 11 interface til boreværket.
Endnu en maskinnyhed var MultiTherm
4000. Den udfører plasmaskæring
lodret med et Hypertherm XPR 300
finstråle plasmaskæresystem. Maskinen
udfører også flammeskæring med Messer ALFA Torch, hvor det nye system er
Electronics ARK. Betjeningen sker via
Messers Global Control S styring, som
har fået et nyt sidepanel med joystick
og et potentiometer, der letter styringen. Maskinen kører over et båndtransportørbord, som har et system til
automatisk tømning.

Svejsning

ESAB MED FLERE SPÆNDENDE

NYHEDER TIL SVEJSNING OG SKÆRING
Blandt de mange produktpræsentationer skal også fremhæves ESAB
Cutmaster 60i. Det er en ny manuel
plasmaskærer, som vejer 16,8 kg og
giver et nominelt output på 7,6 kW
ved 50% arbejdsbelastning ved 60A.
Det anbefalede produktionssnit er på
16 mm, og den har en skæredybde
på 38 mm samtidig med, at den har
den højeste skærehastighed for enhver
materialetykkelse i sin klasse, blev det
fremhævet. Dens egenskaber omfatter
også et stort, lysstærkt LED display.
Teknologien for gasoptimering
understøtter dens skærekvalitet og
ydelse gennem en præcis regulering
af lufttrykket og evne til at bevare en
lang lysbue.

På ESAB’s meget omfattende stand i
hal 10 var der livlig aktivitet i alle hjørner. Svejseeksperter fra ESAB demonstrerede på en touch skærm forskellige
automatiserede svejseprocesser, som
bygger på svejsevirksomhedens WeldCloud online system til håndtering af
data i forbindelse med både halvautomatisk og robotstyret svejsning. Det
er et analyseværktøj, som rapporterer
i realtid, og som giver større indsigt i
svejsedata.
En af de senest lancerede svejsemaskiner, som også tiltrak sig opmærksomhed, var multiprocessvejseren Rebel.
Om Rebel blev det blandt andet fremhævet, at den med sin sMIG (smart
MIG) funktion sætter brugerne i stand
til at starte svejsningerne med en stabil
lysbue og minimalt svejsesprøjt ved
kun at skulle vælge tråd diameter og
materialetykkelse. Brugerfladen med
farveskærm er med til at gøre opsætningen nem og hurtig.
Også den nye Renegade inverter var
der flere af standens besøgende, som
prøvede hands-on. Renegade svejse
inverteren er særligt velegnet til montageopgaver, hvor man skal MMA- og
TIG svejse. Den vejer 15 kg og måler
320 x 200 x 460 mm. Dens output er

på 300 amperes ved 40 % intermittens. Som en næste generations
inverter giver Renegade god kontrol
over lysbuen, som er utroligt stabil,
der opstår mindre sprøjt og man har
en klart forbedret start – stop.

En ny svejseskærm fra ESAB, Sentinel
A50 Air, blev også præsenteret på
ESAB’s stand. Den er udstyret med en
turbodrevet, filtrerende luftforsyning.
Sentinel er med et innovativt berøringsfølsomt kontrolpanel og med et
justerbart hovedbånd, som giver en
god vægtfordeling. Og med sine fem
kontaktpunkter - herunder et centerpunk - giver det maksimalt frirum for
hovedet, mens hjelmen er åben.

LORCH SCHWEISSTECHNIK
Til sit store udvalg af MIG-MAG
puls maskiner præsenterede Lorch
Schweisstechnik sin nyeste serie af
svejsestrømkilder, MicorMIG Pulse.
Det er maskiner til såvel almindeligt
stål, rustfrit stål og aluminium. Og det
er alle maskiner, som giver minimalt
svejsesprøjt. De nye MicorMIG Pulse
viser deres fulde ydeevne specielt
ved svejsning i materialetykkelser
på mellem to og 8 millimeter. Maskinerne kører med en stabil frekvens.
Det reducerer støjen i processen, og
svejsesømmene bliver upåklagelige,
blev det fremhævet under produkt-

præsentationen. På samme måde som
Lorchs MicorMIG serie er også de
den nyeste serie af MicorMIG Pulse
maskiner til allround brug og fås i fire
strømkildevarianter, (300, 350, 400
og 500 amperes). Både til fremtidige
generationer af MicorMIG og til den
nye MicorMIG Pulse serie er der udviklet et system, som gør udskiftningen
af trådrullen let og hurtig. Lorchs MicorMIG og MicorMIG Pulse maskiner
vil efter behov kunne opgraderes med
ekstra svejseprogrammer og processer
som f.eks. SpeedArc eller SpeedUp.
Opgraderingen sker ved hjælp af den

integrerede NFC teknologi, som også
åbner for, at svejseren kan sende sine
svejseparametre til andre maskiner,
der bruger et NFC kort, hvilket igen
kan have stor betydning i forbindelse
med kvalitetssikring.
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Februar
20. – 24. februar
METAV
2018
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2018conference
conferencesponsors
sponsors
ECNDT
Messe for metalbearbejdning i
Düsseldorf

DSL bestyrelse:

Sponsorship
Sponsorship&&exhibition
exhibition
Second
Secondinvitation
invitation

Formand Steen Ussing, FORCE Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta A/S

April
23. – 27. april
Hannover Messe 2018

Poul B Petersen, Kiwa Inspecta A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium

Maj
15. – 18. maj
Elmia Automation 2018 i Jönköping

Michael Joachim Andreassen, DTU Byg
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

24. maj
Svejseseminar på Hotel Koldingfjord.
DSL holder 1-dags seminar, da NDT
Foreningen i foråret holder fælles nordisk
seminar i Sverige. Dagens program
sluttes med DSL Generalforsamling kl.
16.00 og prisen for at deltage er fastsat
til kr. 2.800,-. Vi følger op med mere
om indlæg, oplægsholdere og temaer i
kommende numre af SVEJSNING, lige
som I kan følge med på hjemmesiden
www.dslsvejs.dk

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Bo Bossen, FORCE Technology
Næstformand Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Lars Mohr, NSK A/S
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Jørgen Hilsøe, Endotest A/S
David Long, C&P Inspection A/S
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12. december

14. november

NDT og svejsning

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2018

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, FORCE Technology
Karsten Olsen, A/S ESAB
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Kemp & Lauritzen A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

1

26. februar

30. januar

Svejsning, arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse

IIW International Institute of Welding.

2

26. april

26. marts

Design, konstruktion og svejselighed

Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer

3

11. juni

7. maj

Svejsning i offshore og energisektoren

4

31. august

1. august

Automatisering

5

31. oktober

28. september

Vejen til svejsekvalitet

6

12. december

16. 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:
A.H. International A/S
AIR Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
Dansk Svejseagentur ApS
Endety ApS
ENDOTEST A/S
A/S ESAB
FORCE Technology
Inspecta A/S
Kemppi Danmark A/S
Hotel Koldingfjord
Lemvigh-Müller A/S
V. Løwener A/S
Metal-Consult
Migatronic A/S
Nordisk Svejse Kontrol A/S
Palmepiloterne
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
Valk Welding DK A/S
Yxlon International A/S

Vi ses til julebanko
DSL og Dansk NDT Forening
holder julebanko fredag den
24. november 2017
Arrangementet finder igen sted hos
FORCE Technology, Park Alle 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.

Fra 19.30 og frem til 23.00 bliver der
dystet om de mange flotte præmier fra
sponsorerne.
Pris pr. deltager for menu og en spilleplade er kr. 270,00. Ønskes ekstra
spilleplader er prisen pr. styk kr.
20,00.
Tilmelding senest den 16. november
2017 til Monica Wenøe på mail: dsl@
dslsvejs.dk eller via hjemmesiden
www.dslsvejs.dk.

MANGE LAGDE VEJEN FORBI HI 2017 I HERNING
Der var 711 udstillere og
20.787 besøgende i dagene
fra 3. – 5. oktober, da der blev
holdt hi messe i Herning.
Det blev tre dage med rekord mange
robotopstillinger, industrikomponenter
og nye teknologier. Der var også et
omfattende konferenceprogram og en
række events – herunder vindmølleindustriens arrangement Wind Energy
Denmark. Ifølge messeledelsen var
besøgstallet 24 procent højere end i

ved seneste hi messe i 2015, lige som
antallet af udstillere også var vokset
denne gang. En af de mange udstillere
var Rønde Industriteknik. Her oplevede
direktør Poul Bonde, at der var mange
seriøse kunder, der lagde vejen forbi
deres stand. Vi fik så mange positive
henvendelser, som vi er i fuld gang
med at følge op på, så det er bestemt
sandsynligt, at vi også på den næste
hi messe vil være at finde blandt udstillerne. Hi messen bliver holdt næste
gang 1. – 3. oktober 2019.

Messehallerne var tæt pakkede under hi
2017 i Herning. (Foto: MCH/Tony Brøchner).

BEFÆSTELSESKATALOG 2017 FRA LEMVIGH-MÜLLER MED FLERE
END 25.000 ARTIKLER ER OGSÅ TILGÆNGELIGT I FYSISK FORM
Informationerne i vores befæstelseskatalog kan man naturligvis som hidtil også
finde på vores hjemmeside og i vores
netbutik, Lemu.dk. Men for os handler
det om at gøre kundernes hverdag lettere. Og vi ved, at mange fortsat foretrækker et fysisk katalog, som de kan have
stående på en fast plads på kontoret,
hvor alle oplysninger er samlet et sted.
Det er dem, vi gerne vil komme i møde
med et gennemarbejdet opslagsværk i
fysisk form, siger Morten Petersen, der
er kategorichef for værktøj og tekniske
artikler hos Lemvigh-Müller.
Foruden en oversigt over skruer, møtrikker, skiver, nitter og en lang række andre
befæstelseselementer udgør LemvighMüllers Befæstelseskatalog 2017 en
kompakt teknisk ståbi. Et afsnit bag i

kataloget er afsat til teknisk information
om blandt andet egenskaber for forskellige stålkvaliteter, brudstyrker for befæstelseselementer, gevind- og bortabeller
og anden nyttig viden for konstruktører,
håndværkere og andre fagfolk.
Egentlige produktnyheder er der til
gengæld langt imellem i befæstelseskataloget, selv om der er kommet nogle
nye produkter til. Det drejer sig blandt
andet om syrefaste bolte, sætskruer,
gevindstænger og møtrikker i kvalitet
A4-80 til brug i offshore sektoren og
andre særligt aggressive miljøer. En
anden nyhed er konstruktionsbolte,
som er deklareret og godkendt ifølge
EU’s byggevareforordning for blivende
stålkonstruktioner. Desuden er udvalget

Lemvigh-Müller har sendt sit
Befæstelseskatalog 2017 på gaden. Det kan
rekvireres via Lemvigh-Müllers sælgere eller
hentes i selskabets 23 håndværkerbutikker
over hele landet. (Fotokilde: Lemvigh-Müller).

af færdigpakkede sortimentsæsker med
småkomponenter som skruer, møtrikker,
skiver og låseringe blevet større.
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GODT HJULPET
FORDI DU FÅR EN STÆRK
SPARRINGSPARTNER
Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308/www.lemu.dk

’’

Lemvigh-Müller hjælper altid, enten over telefonen,
eller også kommer de ud til os. Deres viden om svejs
har jeg brug for i min hverdag - det sikrer, at vi får de
varer, vi skal bruge, og at vi bruger dem rigtigt.

’’

Mickey Feldt Andersen, projektleder, Metso Denmark A/S

