Svejsning 5

Oktober 2018
45. årgang
Dansk Svejseteknisk
Landsforening
Dansk NDT Forening
www.dslsvejs.dk

TEMA:

Vejen til svejsekvalitet

Svejsning

LEDER
Hvad mener vi egentlig med
svejsekvalitet, og hvornår er
det godt nok?

brudmekaniske egenskaber og andet,
man ikke lige kan se på eksempelvis
en røntgenfilm.

Hvad mener vi egentlig, når vi taler
om svejsekvalitet? Hvordan sikrer vi
det rigtige niveau, og hvordan dokumenterer vi det?

Med fremkomsten af Byggevaredirektivet og implementering af EN 1090 og
ISO 3834 er det nu blevet hverdag for
mange, at man dokumenterer samlingers materialeegenskaber ved hjælp
af en repræsentativ prøvesvejsning,
som udsættes for destruktive test.

For nyligt hørte jeg en forsikring
vedrørende en svejst konstruktion om,
at ”den er helt i orden, der ER taget
en røntgenfilm”. Spørgsmålet er, hvor
ofte man vil være tilfreds med sådan
et udsagn.
Indtil for få årtier siden forlod man sig
på den erfarne smed eller svejsemester, og kompetente svejsere. I min
egen, første tid som svejseingeniør
på Helsingør Skibsværft begrænsede
QA/QC-aktiviteterne for svejsning sig
i det væsentlige til en visuel besigtigelse af det færdige svejsearbejde,
og røntgenfilm af nogle få procent af
svejselængden. Gerne i kryds, hvor
risikoen for revner var større. Der var
som konsekvens nok en tendens til, at
lige præcis disse steder så blev svejst
af den dygtigste svejser i sjakket.
Hvad styrken angår - ja, hvis svejseelektroderne var godkendt efter DS
317 og mærket efter DS 323 og/eller
godkendt af klassifikationsselskaberne
i forhold til de stål, der blev svejst i, så
var det fint nok.
Det var også i de år, der gik historier om svejsere på et større, nu
hedengangent skibsværft, som lagde
højudbytteelektroder ned i fugerne og
svejste henover - for at hjælpe lidt på
akkorden.
Med olie-gas offshore-industriens
opblomstring herhjemme blev endnu
flere bekendt med svejseprocedureprøvning. Nu blev man mere skarp
på ikke bare at dokumentere den
geometriske kvalitet – fysiske fejl, der
kan findes med NDT, men også den
metallurgiske kvalitet – trækstyrke,
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DSL Formand Steen Ussing.

Det kan i parentes bemærkes, at NDTdelen i forbindelse med svejseprocedureprøvning, blev i sin tid primært
indført fordi man ligeledes ville have
en eftervisning af, at svejseproceduren
også kunne producere en geometrisk
acceptabel kvalitet. Det var en ”biting” til det væsentlige, den metallurgiske kvalitet.
Hvad er så det rette kvalitetsniveau?
Det kommer selvfølgelig an på anvendelsen. Af praktiske grunde er det
normalt ikke realistisk at opfinde nye,
skræddersyede acceptkriterier for hver
eneste situation. Derfor holder vi os til
generelle acceptkriterier, som dækker
bredt inden for bestemte områder.
Forgængerne for EN/ISO 5817 var
oprindeligt udviklet til at dække udmattelsespåvirkede konstruktioner, med
fokus på geometriske diskontinuiteter,
som kan medføre spændingsspidser og
initiere udmattelsesrevner. API-reglerne
for pipelinesvejsninger fik i højere grad
fokus på porøsiteter i forskellige former
– svejsningerne skulle ud over at have
den fornødne statiske styrke først og
fremmest holde tæt!
Kan man ikke udfordre de gængse
kvalitetskrav? Jo, det giver normer og
regler faktisk ofte mulighed for. Man
kan vælge mellem at følge muligvis
konservative kvalitetskrav, eller dokumentere ved test og/eller beregninger,
at man kan gå tættere på kanten.
Vindmølleindustriens mantra om
sænkning af CoE - ”Cost
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Svejsning
of Energy” – er en stærk driver for at
optimere konstruktioner. Flere aktører
arbejder på at udvikle nye udmattelseskurver på realistisk henholdsvis
optimeret svejsekvalitet, så man kan
gå tættere på kanten og spare stål til
tårne og fundamenter. Det kan have
stor værdi.
ECA ”Engineering Critical Assessment” - tidligere også kaldet fitnessfor-purpose evaluering – er et værktøj,
som muliggør en ganske præcis evaluering af hvilke fejl, man faktisk kan
tolerere i forbindelse med en aktuel
konstruktion. Resultatet er ofte, at man
kan tåle noget større geometriske fejl,
under visse forudsætninger med hensyn til belastninger i konstruktionens
levetid, styrke i svejsning og grundmateriale, brudmekaniske egenskaber
(Charpy-V og/eller CTOD) samt de
geometriske fejls størrelse, placering
og orientering. ECA vurderinger har
eksempelvis kunnet ”redde” et parti
havvindmølletårne med utilfredsstillende geometrisk kvalitet. Offshore-

strukturer, som har været fremstillet af
stål med umiddelbart utilstrækkelige
brudsejhedsegenskaber, har kunnet
”reddes” på grund af dokumenteret
god, geometrisk svejsekvalitet. I forbindelse med ECA udnyttes, at tingene
hænger sammen – reelle belastninger,
geometrisk kvalitet og metallurgisk
kvalitet.
I dag er vi bundet op på omfattende
normer og standarder, der alle sammen har til formål at sikre, at det der
produceres lever op til kravene, så tab
af liv og værdier undgås. Man bliver
holdt meget i hånden, hvis man kan
læse, forstå og overholde standarderne. I den forbindelse er kvalitetssystemer iht. EN 1090 og ISO 3834,
CE-mærkning og andre tiltag med
dokumentation gode skridt på vejen til
generelt bedre og mere stabil kvalitet.

kunne det jo være fint så lang så godt.
Erfaringer fra blandt andet fremstilling
af offshore-konstruktioner, broer og
andre stålstrukturer har dog til dato
vist, at tillid stadig ikke er så godt som
kontrol i form af et tilsyn ved passende
kvalificerede personer med indsigt i
svejsning og gerne NDT. Det er ad
den vej man opfanger seriøse ”smuttere”, som kan være særdeles dyre at
rette op på senere i byggefasen – hvis
de da overhovedet nogensinde bliver
opdaget.
Af Steen Ussing, Formand for DSL

En personlig holdning ud fra egne
observationer er dog, at hvis man
altid kunne stole på sine medmenneskers omhyggelighed og dygtighed,

VEL MØDT TIL NÆSTE ÅRS
SVEJSE- OG NDT SEMINAR
DSL og NDT Foreningen ser frem til at
møde medlemmer og andre fra svejseog NDT branchen til et fælles seminar,
som bliver holdt på Hotel Koldingfjord
tirsdag den 21. og onsdag den 22.
maj 2019.
De to dages program vil blive tilrettelagt med fælles svejse- og NDT
sessioner, og der vil i lighed med tidligere seminarer være en lang række
aktuelle indlæg.
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Der er flere emner og temaer i støbeskeen lige nu. Det vil vi fortælle mere
detaljeret om i senere udgaver af
SVEJSNING, lige som vi også gerne
opfordrer til, at interesserede holder
sig opdateret omkring det endelige
program på hjemmesiden www.
dslsvejs.dk
Husk et kryds i kalenderen ved 21.
og 22. maj 2019. For vi glæder os
til at se jer til to spændende dage i

Kolding, som byder på ny inspiration
og masser af mulighed for at udveksle
erfaringer på kryds og tværs med
andre fra svejse- og NDT branchen.

GODKENDT AF DE BEDSTE
Hvad mere kan man forlange?

Svejsning

Vores svejsemaskiner er godkendt af mange bilproducenter,
bl.a.:

DET HELE STARTEDE MED BILER
Den første Migatronic svejsemaskine blev udviklet til at reparere
gamle biler.
I dag er vores svejsemaskiner godkendt af førende bilproducenter.
Vores svejsemaskiner er digitale og nemme at bruge – udviklet til
at imødekomme professionelle karosseriværksteders stigende krav
til sammenføjning af materialer.
Vi går aldrig på kompromis med svejseperformance, når det
gælder reparation af biler.

migatronic.com
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Svejsning

VEJEN TIL KVALITET
Hvordan opnår vi ”God kvalitet” i svejste konstruktioner –
og hvad er ”god kvalitet”

sporbarhed for materialer og svejseprocesser, prøvnings – og inspektionspartier mm.

Af M. Sc. Eng., IWE Peter
Krabbe-Christensen, Specialist
Structural Consultancy, FORCE
Technology

I den svejsende verden er ”forventningsafstemning” med hensyn til
kvalitet af svejseleverancer i høj grad
hjulpet på vej af et kompleks af standarder, der angiver konkrete krav og
målbare kvalitetsniveauer.

Spørgsmål omkring kvalitet i svejste
konstruktioner er til stadighed relevante. For problemstillingerne dukker
jævnligt op i forbindelse med projekter. I dag råder vi over en lang række
internationale standarder som EN -,
ISO-standarder, der er anerkendte og
velkendte værktøjer, der skal specificere kvalitetskrav til svejste konstruktioner.
For svejste konstruktioner og samlinger
er der mange elementer, som bidrager
til ”kvaliteten”. Det gælder acceptkrav
til svejsefejl, eftervisning af metallurgiske egenskaber, tolerancekrav, krav til
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Disse standarder bør anvendes ved
specifikationer og kontrakter, idet de
kan spare både bygherrer, rådgivere
og entreprenører for mange arbejdstimer i forbindelse med udarbejdelse
af aftaler - og ikke mindst - tydeliggøre kvalitetskrav mellem køber
og leverandør. Der vil stadig være
elementer i aftaler om svejsearbejde,
som ikke er beskrevet detaljeret nok
i standarderne. Men så kan parterne
bruge kræfterne på sådanne projektspecifikke elementer i forbindelse med
kontrakt skrivning.

Der er for længst etableret et formelt
europæisk system til at vurdere svejseværksteders og entreprenørers kvalifikationer til at udføre et aktuelt arbejde
eller projekt: EN ISO 3834 standardserien, der beskriver forskellige kvalifikations- og dokumentationsniveauer.
Der refereres til EN ISO 3834 standarderne i fabrikationsstandarder
for både bærende stålkonstruktioner
(Eurocode 3) og for trykbærende
anlæg, (trykbeholdere, rørsystemer og
kedelkonstruktioner).
Krav til styring og
dokumentation af
værkstedsarbejde
EN ISO 3834 standarderne angiver en
samling af krav til styring og dokumentation af værkstedsarbejde. I realiteten
er det en beskrivelse af, hvordan et
værksted ledes og arbejder, og derfor
er det rent faktisk en værkstedshåndbog med beskrivelse af ansvarsforhold.

Svejsning

Industriel svejsning
fra en helt ny vinkel
MIG WELDER

www.kemppi.dk

And you know.
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ller crk@loew
Svejsning

En bygherre bør absolut bruge dette
system til at vurdere et værksteds
faglige og kapacitetsmæssige kvalifikationer - herunder personalets – til
at vælge passende leverandører af
svejste konstruktioner.

En meget væsentlig aktivitet i EN ISO
3834 kravene er indgangsbønnen før
kontraktunderskrift, (altså i den ideelle
verden, hvor der er rimelig tid til at
vurdere projektmaterialet): Granskning af, om alle relevante formelle lov
og standardkrav er præciseret. Og
selvfølgelig granskning af, om tekniske
krav er komplette og tilstrækkelig tydeligt præciseret fra konstruktørers side.
Dertil kommer en vurdering af projektets ”bygbarhed” for det aktuelle
værksted under hensyntagen til aktuelle materialer, dimensioner, svejsevenlighed, NDT- venlighed, svejserækkefølge, tilgængelige svejseprocedurer,
tolerancer -og leveringstid.
En sådan grundig gennemgang, som
egentlig blot er en præciseret forventningsafstemning mellem værksted og
konstruktør/bygherre, er et afgørende
skridt på vejen til at opnå en krævet
og specificeret kvalitet.
Der er set mange projekter, hvor
tvister er opstået, efterhånden som
mangelfuldt præciserede krav og ikke
aftalte ydelser bliver tydelige på et
ubehageligt sent tidspunkt. Dette giver
unødvendige udgifter, forsinkelser - og
oveni dette – af og til også et dårligt
image.
Rent projektledelsesmæssigt er der
for bygherren flere aspekter i denne
indledende øvelse:
Som det første udarbejder bygherrer eller bygherrerådgivere i mange
tilfælde projektmaterialer, som via mellemled /indkøbere sendes i udbud til
værksteder. Det er her helt afgørende, at værkstedsledelse og konstruktør
får mulighed for at kommunikere
tilstrækkeligt – og i tide. Dels for at
afdække ”bygbarheden” af det aktuelle projekt med eventuelle ”fælder”,
dels for at komme frem til en realistisk
pris under hensyntagen til uklarheder
om f.eks. prøvningsomfang, acceptniveauer og tolerancer. Dette er også
afgørende af hensyn til tilbagemeldin-
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gen til konstruktører om nødvendigheden af eventuelle konstruktions- eller
specifikationsændringer. Det kan f.eks.
dreje sig om slagsejhedskrav eller
tegningsangivelser af NDT.

Endvidere giver denne indledende
formelle gennemgang bygherren mulighed for, at valget af svejseværksted
sker på et fagligt forsvarligt grundlag
- i modsætning til blot en simpel økonomisk sammenligning. Det er set adskillige gange, at et udvalgt værksted
har givet et markant lavere tilbud end
konkurrenterne, fordi opgaven ikke er
blevet forstået eller tolket på samme
måde. Og det kan i værste fald have
katastrofale følger senere hen med
hensyn til leveringstid, økonomi og
image for bygherre / værksted. En ansvarlig bygherre skal med andre ord
sikre sig, at udbudsmateriale bliver
sendt ud i rimelig tid til værksteder, og
at der faktisk kommunikeres mellem
bygherre/rådgivere og værksteder.
Et andet trin i EN ISO 3834 systemet
er kravet om sikring af et værksteds
videreføring af projektspecifikationer til
underleverandører eller partnere. Her
skal man gennemgå relevante projektspecifikationer med aktuelle delleverandører. Det kan yderligere forekomme,
at der optræder en egentlig underleverandørkæde, hvilket bør vurderes af
både svejseværksted og bygherre. Det
er set, at nogle væsentlige kontraktkrav
er blevet glemt eller negligeret i kommunikationen i en leverandørkæde. Det
gælder ikke mindst i situationer, hvor
en underleverandør er kommet i knibe
og været nødt til at videresende dele af
en opgave.
En del danske virksomheder arbejder
med underleverandører eller i klynge
partnerskaber. En sikker overførsel af
projektkrav til underleverandører er
derfor meget relevant her.
En stor del af større svejse projekter
fra danske virksomheder bliver udført
i udlandet – såvel i Europa som i asiatiske lande. Dette kan vanskeliggøre
kommunikationen mellem bygherre/
konstruktør og værksteder. Derfor kan
en vurdering af værkstederne efter
retningslinjer i EN ISO 3834 systemet, sammen med en meget grundig
projektgranskning i overensstemmelse
med krav i EN ISO 3834, være helt

afgørende for et projekts kvalitetsog dokumentationsniveau samt dets
fremdrift.

Det skal bemærkes, at danske
virksomheder er meget fleksible med
hensyn til at medtage sene /for sene
konstruktionsændringer eller rettelser
fra konstruktøren. Dette kan ikke nødvendigvis påregnes i andre kulturer og
organisationsformer.
Sammenfatning
En bygherre/rådgiver/konstruktør,
som kræver et bestemt svejsekvalitetsniveau med tilsvarende dokumentation, må først sikre sig, at tegninger
og specifikationer er så entydige og
komplette som muligt.
Det er vigtigt, at kvalitets specifikationer, herunder dokumentation, vælges
passende og tilstrækkeligt for en
aktuel konstruktion og dens anvendelse. Selvfølgelig ikke for lavt, men
absolut heller ikke for højt. Det sidste
vil medføre for store omkostninger, og
sandsynligvis også længere produktionstid. Dette lyder jo banalt. Men
f.eks. angivelse af hvilke svejsninger,
som skal undersøges og med valgt
metode, har ofte været et debatemne
mellem rådgiver og entreprenør.
Tendensen nu i EN 1090-2 2018 udgaven er, at denne angivelse påhviler
konstruktøren. Ligeledes har krav til
materialers og svejsningers slagsejhed
ikke altid været tilstrækkelig tydeligt
specificeret.
Det må sikres, at værksted og konstruktør får mulighed for en dialog om
projektmaterialet, så misforståelser
bliver elimineret, førend de koster
penge og tid.
Ved valg af værksteder og underleverandører bør bygherre/indkøber
benytte de anerkendte vurderingsmuligheder, som EN ISO 3834
standarderne tilbyder. Ligeledes
må certificeringer til EN 1090 for
stålkonstruktioner og PED godkendelser for fremstilling af trykbærende
anlæg indgå i udvælgelsen, hvor det
er relevant. Her må det for EN 1090
certifikater vurderes, om det er de
rigtige materialer og konstruktionstyper, som certifikatet gælder. Dette gør
sig også gældende for certificering til
trykbeholdere og kedler.

wener.dk
Ved valg af værksteder forekommer
der fortsat tilfælde, hvor bygherrer
vægter krav om værksteders opfyldelse af kvalitets og dokumentationskrav til EN 1090 meget lavt. Dette
kan vise sig at være en dyr besparelse
– og er i øvrigt også konkurrenceforvridende. For værksteder har som
bekendt omkostninger ved at opnå og
opretholde en certificering, og i øvrigt
opretholde det krævede dokumentationsniveau.

Det kan også på det kraftigste anbefales, at bygherren udfører et kvalificeret

tilsyn i værkstedet ved arbejdets start
for at ”lægge niveauet” og eliminere
de sidste uklarheder, samt vurdere
behovet for tilstedeværelse under
produktionen. Som det sidste vil jeg
påpege det nødvendige i at kræve
en løbende tidstro dokumentation af
svejsearbejdet, således at ”As Built”
dokumentation med NDT og andre
kontrolrapporter er gjort færdige, når
produktet skal leveres. Derved får man
et billede af eventuelle problemer, og
i øvrigt en pålidelig status for fremstillingen. Disse tilsyn og opfølgning

Svejsning

af dokumentation er hyppigt blevet
sparet væk, idet indledende økonomiske hensyn har medført negligering af
risici under fremstilling – med senere
voldsomme ekstraomkostninger og
forsinkelser til følge. Omkostninger
som i mange tilfælde bliver væsentligt
større end de sparede inspektionsomkostninger. Kort sagt: Kvaliteten skal
opnås under fremstilling til tiden – og
ikke ved kontrol bagefter.

Effektiv svejsning baseret på intelligens og stabilitet
Fronius TPS/i svejsestrømkilde udvidet med kold CMT-proces
• En fleksibel og multifunktionel løsning
• Perfekt til forskellige materialetykkelser
• Optimeret trådfremføringen via en dynamisk
højpræcisions servomotor
Ring til en af vores sælgere for demo på dit emne.
For mere information kontakt
Vest: Jess Jensen på mobil nr. 43 200 306 eller jj@loewener.dk
Øst: Claus Kirkebække på mobil nr. 40 643 004 eller crk@loewener.dk
V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup • Tlf. +45 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg
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Svejsning

DIGITALISERER
SVEJSEDOKUMENTATIONEN
Worksystems ApS i Skanderborg har med lanceringen af
softwaresystemet WELD sat
fokus på brugervenlighed i
digitaliseringen af svejsedokumentation.

Samtidig er brugerfladen fuldt ud
Fredslund siger, at de oplever, hvordan
responderende. Med dette mener
mange virksomheder i svejsebranchen
Søren Fredslund, at samtlige funktioløber ind i udfordringer i forbindelse
ner i WELD er til rådighed både på
med at håndtere svejsedokumentation
desktop og på mobile enheder. Samlet
korrekt i henhold til standarder som
gør dette, at systemet kan bruges, hvad
ISO 3834-2, EN 1090 og EN 13445enten det er på svejsekoordinatorens
4: -En lang række af de virksomheder,
computer i administrationen, på svejvi har talt med og brugt som referenI det traditionelle segment af svejsevirkserens mobiltelefon i svejseværkstedet,
cegruppe, fortæller os, at de f.eks.
somheder, som ikke satser på f.eks.
eller ude på montagepladsen. Hvis
bruger
papirløsninger
til
dokumentatiorobotsvejsning,
har
Industri
4.0
den
er - en del af hemmeligheden
internetforbindelsen er ustabil, er der
nen. Det giver dem helt praktisk nogle
fjerde industrielle revolution baseret på
også en offline funktion, som sikrer, at
udfordringer i forhold til dokumenter,
digitalisering - indtil nu haft trange kår.
man kan lave sine registreringer færdig.
der bliver væk, eller som ikke bliver
Imidlertid har den østjyske virksomhed
udfyldt. Man risikerer at miste overblik
Worksystems en ambition at ændre på
Svejsekoordinatoren kan på denne
og styring, lige som mange oplever et
dette ved at digitalisere de eksisterende
måde følge fremdriften på projekterne
omfattende tidsforbrug på irrelevante
kommunikations- og dokumentationsuden at skulle være til stede. Tilsvaprocesser såsom print, scan, udfyldprocesser i forbindelse med svejsning
rende kan svejseren udføre dokumenning og signering. - Vores mål har
og svejsekoordinering. Dette sker med
tationen med det samme og have
været at udvikle et system, som qua
brugervenligheden
for svejseren i cenAutoGrind
f.eks. WPS’er og relevante certifikater
digitaliseringen letter samtlige arbejdstrum – uden at give køb på at efterleve
til rådighed på svejsestedet. På denne
gange i forbindelse med dokumentatistandarder og procedurer. Målet er
måde er WELD optimeret til at underon. Det gælder lige fra planlægningen
således, at svejsevirksomheder med
støtte kravene i f.eks. ISO 3834-2 og
af svejseprojektet hos svejsekoordifokus på serviceydelser og ordreproduEN 13445-4.
natoren, over kommunikationen til
cerede aktivitet inden for den manuelle
svejseren, udfyldning af svejseloggen
svejsning, med WELD skal kunne åbne
Brugervenligheden står helt
og frem til den afsluttende samling af
døren digitaliseringen og udnytte Indurede slibemodul
nu endnu smartere
centralt
stri 4.0 – på en håndgribelig måde.er svejsekvalitetsrapporten.
Der findes mange tilbud inden for
ay
mere generelle systemer til ordre- og
WELD
systemet
benytter
sig
af
cloudMen
hvorfor
ring af slibetiden
projektstyring. Dette kan være ganske
og
integrationsteknologier
til
at
sikre
digitalisere
overhovedet
lektroder over Ø4 mm
udmærkede løsninger, for virksomheen hurtig og sikker distribution af data.
Direktør for Worksystems, Søren

pidsen :

e at hente!

D!
Grind Digital

lettere at tilpasse den enkeltes behov!
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Svejsning
der, der kun har få svejseprojekter, og
som gerne vil håndtere alle projekter
i samme system. Problemet her kan
imidlertid være, at en manglende
svejse-specialisering af systemet kan
føre til et stort tidsforbrug, når det kommer til fagspecifikke processer, som
f.eks. at opbygge svejseplaner og lave
svejsekvalitetsrapporter.
Omvendt findes der også på markedet et par større, internationale
spillere – men det viser sig, at det er
relativt få danske firmaer, som har
valgt at anvende disse systemer. Den
tilbagemelding, Worksystems har fået
fra sine referencegrupper, er, at de
pågældende systemer er ”store og
tunge”, vanskelige at implementere og
meget komplekse at bruge for f.eks.
svejseren.
I udviklingen af WELD har Worksystems derfor vedholdende fokus på
brugervenligheden, da man med
systemet ønsker at udfylde dette hul i
markedet. – Vi ønsker at skabe et sy-

stem, som ikke alene sætter svejseren
i centrum, men som frem for alt sætter
vedkommende i stand til at mestre
brugen af det, siger Søren Fredslund
og forklarer videre: -Vi har bl.a. testet
mange prototyper hos lærlinge og
kursister ved Aarhus Tech, hvor vi efter
nogle iterationer oplevede, at specielt
de unge faktisk havde meget let ved at
tilegne sig systemet, og derigennem fik
en god forståelse af dokumentationskravene. Omvendt har vi også oplevet,
at skiftet fra f.eks. papir til IT kan være
vanskeligt for nogle medarbejdere i
de lidt mere erfarne aldersgrupper.
Så vi har fået rigtig meget ud af vores
testproces med både skoler og virksomheder. Vi har bl.a. fået testet vores
system af den fynske svejsevirksomhed 3W IndustriService, som havde
et projekt med 10.000 svejsninger.
Her har vi fået input til nogle meget
værdifulde optimeringer af WELD fra
hele organisationen, lige fra direktion
til værksted.

Som produkt er WELD klar til brug på
et niveau, som understøtter et struktureret flow i overensstemmelse med
standardkravene om styrede og dokumenterede svejseprojekter. Alligevel
forventer Søren Fredslund at fastholde
et intensivt fokus på udvikling og
forbedring af WELD fremover: - De
kunder, vi etablerer et samarbejde
med nu, skal vide, at vi har et fuldt
funktionelt system, som kan hjælpe
dem med at optimere svejseprojekterne og svejsedokumentationen. Men
der er fortsat tale om et nyt produkt.
Og vi vil gerne udbygge det til også
at understøtte sekundære processer,
lige som vi ønsker at optimere det, på
baggrund af reelle driftserfaringer.
Derfor vil vi gerne arbejde sammen
med vores kunder ved at bruge deres
input. Så den næste række af kunder,
vil fortsat at have mulighed for at
få indflydelse på, hvordan WELD til
stadighed videreudvikles og gøres
endnu bedre.
BLY

Sat
Satlidt
lidtpå
påspidsen:
spidsen:
Her
Herer
erder
derpenge
pengeat
athente!
hente!
Præcisionsslibning
PræcisionsslibningafafWolframelektroder
Wolframelektroder- en
- endel
delafafhemmeligheden
hemmeligheden

Neutrix
Neutrix

Ultima-Tig
Ultima-Tig

AutoGrind
AutoGrind

NYHED!
NYHED!
AutoGrind
AutoGrindDigital
Digital
Vores
Vores
automatiserede
automatiserede
slibemodul
slibemodul
er er
nunu
endnu
endnu
smartere
smartere
• Digital
• Digital
display
display
• Lettere
• Lettere
justering
justering
afaf
slibetiden
slibetiden
• Nu
• Nu
også
også
tiltil
elektroder
elektroder
over
over
Ø4Ø4
mm
mm
Mere
Mere
effektivt
effektivt
ogog
lettere
lettere
at at
tilpasse
tilpasse
den
den
enkeltes
enkeltes
behov!
behov!

Inelco
Inelco
Grinders
Grinders
A/SA/S
– 9690
– 9690
Fjerritslev,
Fjerritslev,
Danmark
Danmark
– T:–+45
T: +45
9650
9650
6233
6233
– info@inelco-grinders.com
– info@inelco-grinders.com
– www.inelco-grinders.com
– www.inelco-grinders.com
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EQ1090 – ET BRUGERVENLIGT
VÆRKTØJ TIL KVALIFICERING
AF SVEJSEMETODER
Kvalitetsstyringsværktøjet
eQ1090 er en enkel og
brugervenlig løsning, der
hjælper virksomheder
med at holde styr på deres
svejsedokumentation.
eQ1090 er særligt udviklet
til virksomheder, der skal
efterleve kravene i EN 1090-1,
men ikke har et system til at
understøtte kravene.
Af Nicklas Rasmussen,
FORCE Technology
Kravet om CE-mærkning af stålkonstruktioner indebærer, at mange
virksomheder skal kvalificere deres
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svejsemetoder og udarbejde kvalitetshåndbøger for denne type arbejde.
For at kunne blive certificeret efter
kravene i EN 1090-1, skal virksomheden opbygge et kvalitetsstyringssystem
med en række tekniske administrative
procedurer samt en intern og ekstern
produktionskontrol.
Det er her det elektroniske kvalitetsstyringsværktøj eQ1090 kommer ind i
billedet. Systemet, udviklet af FORCE
Technology, er til virksomheder, der
skal efterleve kravene i EN 1090-1,
men ikke har et system til at understøtte kravene. eQ1090 forenkler arbejdet med EN 1090-1, fordi alle dele
af en opgave dokumenteres inklusive

tekniske procedurer, svejsemetoder og
udfærdigelse af produktionskontrollen
samt slutdokumentationen. Det daglige
arbejde med at leve op til standardens krav bliver meget nemmere med
det nye system.
eQ1090 er en enkel og brugervenlig
løsning, der nemt og sikkert fører
dig igennem alle de overvejelser,
vurderinger og kontroller, som EN
1090-1 kræver. Systemet sikrer en
effektivisering af projektforløbet og en
tidsbesparelse i håndteringen af data
og dokumenter, så man har større
sikkerhed og kvalitet i projekt- og
datahåndtering.

Svejsning

eQ1090 bygger på ISO 3834 og
kan nemt tilpasses din virksomhed,
så du får lige det system, som du har
brug for. Når en opgave afsluttes,
bliver der dannet en samlet dokumentationspakke med alle relevante filer
(CE-mærke og ydeevnedeklaration) i
ét og samme system.
eQ1090 holder styr på
svejsedokumentationen hos
Ørsted Bioenergy
Ørsted Bioenergy (Ørsted) skulle igennem en opdatering og tilpasning af
deres kvalitetssystem (ISO 3834-2), så
det afspejlede den måde, de arbejder
på i dag. Det eksisterende system,
som dækkede alle lokaliteter, hvor der
blev udført svejsearbejde, var forankret på kontoret i Skærbæk og blev
implementeret i starten af 90’erne.
Ørsted var ikke interesseret i at
udvikle et nyt system, men ville have et
system, hvis basiskomponenter kunne
tilpasses til deres behov, ligesom
det skulle være muligt at tilføje nye.
De lagde også særlig vægt på, at
systemet skulle have en anden og
mere intuitiv brugerflade. Derudover
skulle det kunne håndtere de forskellige svejseopgaver, som de udfører på
deres lokaliteter. De arbejder blandt
andet med svejsning på trykbærende
udstyr, gasrørledninger og udstyr
under maskindirektivet.
Da eQ1090 som udgangspunkt er
udviklet til virksomheder, der primært
arbejder med stålkonstruktioner, var
der behov for at tilpasse systemet til
at håndtere andre krav ud over krav
til stålkonstruktioner. Et tæt samarbejde mellem FORCE Technology og
Ørsted resulterede i et system, der kan
håndtere Ørsteds svejsesager som de
er i dag. Med eQ1090 som et vigtigt
redskab i dagligdagen har Ørsted nu
et system, der hjælper dem med at
have styr på al deres svejsedokumentation.

UDFØRELSE AF
STÅLKONSTRUKTIONER
OM DEN NYE UDGAVE AF EN 1090-2:2018
Af Kristian Lund Jepsen, senior
chefkonsulent, civilingeniør,
Rambøll Energi, Esbjerg
Den nye udgave af EN 1090-2:2018
blev officielt gyldig den 25. juni i år.
Dog vil 2011 udgaven kunne anvendes
indtil den 31. december 2018. Udgaven
er foreløbig kun udsendt på engelsk,
men der forventes at komme en dansk
oversættelse medio oktober i år.
Generelt er den nye 2018 udgave ført
ajour med hensyn til ISO standarder
på svejse- og NDT området, hvor der
i 2011 udgaven ofte var henvist til nu
udgåede EN-standarder.
EN 1090-1 certificerede virksomheder
må i samråd med deres respektive
certificeringsorganer træffe aftale om,
hvordan overgangen til den nye EN
1090-2 skal foregå, da overgangen
uvilkårligt medfører ændringer i FPC
systemerne.
I det følgende beskrives kort nogle af
hovedændringerne i den nye udgave.
Kold-formet stål
Kold formet stål inklusiv tyndplade er
fjernet fra EN 1090-2 og er nu behandlet i den nye EN 1090-4:2018.
Spuns
Det klarlægges, at udførelse af
spuns skal være i henhold til EN
12063:1999, EN 12699:2015 og EN
14199:2015. Afstivnings strukturer skal
stadig udføres efter EN 1090-2.
Valg af udførelsesklasse, EXC
Det hidtidige informative anneks B er
taget ud. Der henvises nu til, at valg
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af udførelsesklasse er i henhold til EN
1993-1-1 med nationale bestemmelser
i nationale annekser, dvs. i Danmark i
DS/EN 1993-1-1 DK NA. De nationale annekser forventes i øvrigt revideret
senere i 2018, så de afstemmes til EN
1090-2:2018.
Nu skal EXC altid angives i udførelsesdokumentationen. Den hidtidige
praksis med at hvis ikke andet var
angivet, var det EXC2, er nu forsvundet (afsnit 4.1.2).
Svejseplan
Krav til svejseplanens indhold er lettere udbygget. Der er kommet et nyt
punkt h) ind omkring forholdsregler
til styring af varmeinput for at undgå
lokale høje hårdheder i små svejsesømme. Endvidere henvises til EN
1993-1-8 med hensyn til svejsning i
koldformet stål, hvilket bl.a. indbefatter firkantrør i henhold til EN 10219.
Svejsercertifikater, EXC1 og ISO
3834-4
Svejsere, der udfører EXC1 svejsearbejde under ISO 3834-2 kvalitetssystem, som er minimumskrav for EXC1,
kan kun forny certifikatet i henhold
til 9.3 a) eller b) i henhold til ISO
9606-1. Metode 9.3 c) må i dette
tilfælde ikke bruges. Dette krav er helt
i overensstemmelse med betingelserne
i ISO 9606-1, men er nu tydeliggjort i
EN 1090-2:2018.
Svejseprocedurer – EXC3/4
Det bliver nu tilladt at anvende standard svejseprocedurer (ISO 15612) for
EXC3/EXC4, hvis specifikationen for
udførelse ellers tillader det.

Svejse accept niveauer
Det hidtidige niveau B+ for EXC4 er
nu ændret til B, og den hidtidige tabel
17 er fjernet. For udmattelses påvirkede konstruktioner, projekteret i henhold til EN 1993-1-9 skal udførelses
specifikationen på detail klasse (DC)
niveau definere accept niveauerne.
Dog giver afsnit 7.6.2 anvisning på, at
DC bestemt i EN 1993-1-9 må kobles
til kvalitetsniveauer i ISO 5817, Anneks C som følger:
DC fra
EN 1993-1-9
DC ≤ 63
63 < DC ≤ 90
90 < DC ≤ 125
DC > 125

ISO 5817, Annex
C kvalitets niveau
C63
B90
B125
B125 + projekterendes ekstra krav

Ovennævnte krav skal ses parallelt
med de generelle krav for den pågældende EXC; se nedenfor.
De generelle krav for svejsekvaliteter
er givet i 7.6.1 og er nu blevet rettet
ind i forhold til EN 1993-1-8 forudsætninger omkring kvalitetsniveau af
svejste samlinger.
EXC
EXC1

EXC2
EXC3
EXC4

ISO 5817 niveau
D (dog niveau C for 5213,
Utilstrækkeligt a-mål) – i praksis krav som for EXC2, dvs.
basis er niveau C*.
C (dog kun D for 506 (overløbning), 601(tændsår), 2025
(åben kraterpore)) + niveau B
for 5213, Utilstrækkelig a-mål
B
Minimum som for EXC3; Yderligere krav skal specificeres
for de specifikke svejsninger.

Svejsning
*) Note i afsnit 7.6.1 angiver at
svejsninger projekteret iht. EN 19931-9 generelt skal have kvalitetsniveau
svarende til EXC2.
Holdetider før supplerende NDT
Tabel 23 er lettere modificeret, og der
lempes på holdetider, hvis der anvendes forvarmning og evt. eftervarme.
Supplerende NDT
Tabel 24 er ændret på 2 hovedpunkter:
a. Udnyttelsesgraden i tværgående stump- og kantsømme, der
tidligere var bestemmende for
omfang af NDT, er forsvundet i
den nye udgave.
b. EXC4 er taget ud af tabellen,
men note angiver at omfang som
minimum skal være det for EXC3.
Afsnit 12.4.2.3 angiver i øvrigt nu
hvordan det procentvise omfang skal
forstås, idet termen ”inspection lot”
defineres, og %-angivelsen af supplerende NDT skal relateres til en sådan
”inspection lot”.

Der åbnes ligeledes for muligheden
for at reducere de procentvise omfang
af supplerende NDT under visse forudsætninger (værkstedsforudsætninger).
I afsnit 12.4.2.3 angives at NDT
metode (MT, PT, UT, RT) skal vælges af
ansvarlig svejsekoordinator.
Endelig åbnes i afsnit 12.4.2.4, med
reference til anneks L, for mulighe-

den for at definere ”Weld Inspection
Classes” (WIC) som et alternativ til at
henholde sig til tabel 24.
Opsummering
EN 1090-2:2018 synes at være gennemarbejdet, og den får løst en del af
de problemer, man ofte stødte på i den
gamle udgave. Der er sket en række
lempelser, som formentlig vil gøre fabrikationen lidt billigere og lettere.

ELEKTRODER AF

”DEN RETTE SLIBNING”
Der er mange parametre, som
influerer på kvaliteten af en
TIG svejsning. Og der skal
være styr på dem alle for at
opnå en høj kvalitet, og for at
være sikker på, at svejsesømmen har den rette bredde og
dybde.

Indstillingen af svejsemaskinens
ampere, AC eller DC, pulsering, typen
af gas, der bliver anvendt, gasflowet,
den valgte type af wolframelektrode,
diameteren på den, og vinklen, den
er slebet i. Alle er det parametre, som
har betydning for svejsesømmens dybde og bredde. Og som bekendt gør
man med de helt korrekte parametre
også svejseprocessen mere effektiv.
Man kan opnå, at elektroden kan
gentændes flere gange og brænde i
længere tid, hvis ellers man får alle
parametre til at være optimale for
netop den svejsning, man er i gang
med, fremhæver direktør for Inelco
Grinders, Anders Thy.
Det er afgørende, når man svejser
manuelt. Men det er mindst lige så
vigtigt, når man anvender en robot
eller anden automatiseret svejsning.
Det er baggrunden for, at Inelco
Grinders har udviklet en automatiseret
løsning med navnet AutoGrind.
Man kan med denne løsning lave en
automatiseret slibning af wolframelektroderne. Og i forhold til at slibe i
hånden er dette en langt mere effektiv
og pålidelig metode, hvor man også
kan være sikker på, at der er ensartethed i slibningen af elektroden.
Den sikrer en ensartet slibning, således at vores sliber er med til at højne
kvaliteten, siger Anders Thy. Han
tilføjer, at man på Ultima-TIG med
AutoGrind vil kunne slibe i præcis
den vinkel, der er behov for, og at der
bliver slebet på langs ad elektroden.
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Værner mod slibestøv
Da slibningen bliver kølet med væske,
risikerer man ikke at ophede og dermed beskadige elektroden under slibningen. Samtidig bliver alt slibestøvet
opsamlet, så man ikke har slibestøv
fordelt i det område, hvor sliberen
står. Og svejseren, der sliber sine elektroder, er beskyttet mod indånding af
den usunde slibestøv.

Som det seneste er der også udviklet
en ny styreboks med display til AutoGrind, der skal gøre slibningen endnu
mere effektiv. Den er med et digitalt
display, hvorpå man vil kunne optimere slibetiden og følge med i, hvornår sliberen er færdig. Og så stopper
hele maskinen i øvrigt automatisk, når
elektroden er slebet, forklarer
Anders Thy.

Der er tale om et stort fransk firma,
som laver mange installationer, og
som har opgaver med at vedligeholde
anlæg inden for energi, olie og gas.
Ifølge Anders Thy har de efter ca. et
års brug konkluderet, at de i gennemsnit sparer ca. 3.000 kr. pr. svejser
om året.

Anders Thy gør opmærksom på, at
interesserede vil kunne gå ind på
virksomhedens YouTube kanal og se,
at de kan slibe 10 gange på under 4
minutter.
BLY

Udover at slibe
ensartet og i en
god kvalitet, så
optimerer vores
slibere også på
forbruget af
elektroderne.
Med den optimale indstilling
af Ultima-TIG'en
kan man genslibe elektroden
flere gange.
Man kan slibe
meget korte
elektroder, og
man sliber kun
en meget lille
del af elektroden væk ved
hver slibning.
Anders Thy
fremhæver
blandt andet,
at ADF sidste
år valgte at
investere i
18 af denne
type slibere.

Ultima-TIG sliberen med AutoGrind.

Nyhed!

GENIE® ViPR
letvægtsflaske med
integreret regulator.
Større effektivitet på en
sikker og praktisk måde.

Fremtidens gasflaske.
Nu med integreret regulator.
GENIE®. For et bedre arbejdsmiljø.

Nyhed: GENIE® ViPR letvægtsflaske med MISON® 18 og Argon 4.8 Premium.

GENIE® er en let, intelligent og ergonomisk 300 bar gasflaske. Den repræsenterer en fundamental fornyelse af
gasflasker til industrien. Lav vægt, høj kapacitet, bærbart design og smart indholdsindikator gør, at GENIE®
gasflasken vil forandre den måde, vi anvender gas på.
Hvis du ønsker mere information om GENIE® ViPR med integreret regulator, er du velkommen til at kontakte
Markedschef Lars Larsen på telefon: 32 83 66 00.

Digitalt
LED-display

www.aga.dk/genie-vipr

Let og
bærbar

Ergonomisk design
– undgå tunge løft

300 bar
giver 45% mere gas

Stabil og
stabelbar
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® GENIE og MISON er registrerede varemærker tilhørende The Linde Group.

Svejsning

NORDISK SVEJSEKONFERENCE PÅ ISLAND
Rapport fra Lavaøen med form
som en vulkansk lysbue, der
penetrerer sit grundmateriale.
Efter flere års tilløb og i stor konkurrence med et overvældende antal
turister fra hele verden lykkedes det
at få det logistiske puslespil til at gå
op. Takket være Gústaf Adólf Hjaltason fra IDAN uddannelsescentret og
hans gruppe af engagerede kolleger i
branchen, kunne en Nordisk Svejsekonference blive til virkelighed. Sidste
år måtte den simpelthen aflyses, da
der ikke kunne findes overnatning til
det forventede antal gæster.
Mere end 50 personer fra den metalforarbejdende industri flankerede Reykjavik-skolens konferencesal den 23.
august, hvor virksomhedsejere, producenter til den rustfrie levnedsmiddel
industri og erfarne skibsbyggere var
mødt frem for at tilegne sig ny viden
anno 2018.
Konferencen var bygget op om temaer, der er dybt forankret i de behov
og udfordringer, som Island står med
i dagligdagen, dvs. svejsefagligt indhold fra de repræsenterede svejseproducenter. Både ESAB, Kemppi, Fronius
og Migatronic gjorde med skræddersyede indlæg rede for deres nyeste
erobringer, som kan løse komplekse
problemstillinger, lette dagligdagen
for smeden og generelt øge konkurrencekraften, som også et EØS-land
naturligvis er optaget af.
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Konferencen bestod også af indlæg,
der som en symbiose imellem ovenstående mere kommercielle indlæg,
omfavnede metallurgien inden for

sammenføjning af specielt rustfaste
stål og andre højtlegerede materialer.
Med specialister fra FORCE Technology, Aalto Universitetet, DNV og IIW

Svejsning
var dagen sammensat med kirurgisk
nøjagtighed, så de fremmødte fik mest
muligt med sig hjem. Godt gået af
den islandske svejseforening.
Dagen efter konferencen var der gallamiddag. Denne fandt sted på den
lokale golfklub med udsigt til skotske
kiltklædte entusiaster udi sporten med
den lille bold. Og så stod programmet
ellers på mere praktiske gøremål.
Gústaf demonstrerede sine køreevner
i en lejet bus ad både asfalt- og grusveje. På det store termiske kraftværk,
Power Plant Earth, Reykjanes, kunne
vi ved selvsyn se de mange korrosionsmæssige udfordringer, som det
varme vand fra undergrunden er skyld
i. På en god dag forsyner det termiske
kraftværk hele Reykjavik med prisbillig
og bæredygtigt fremstillet elektricitet
fra de 2 store 50 MW turbiner. Det er
ikke uden grund, at store energiforbrugende produktionsvirksomheder som
et aluminiumsværk og en stor gasfabrik har kastet anker på øen.

Den store mediepåvirkning fra 130
grader varmt vand med 15 bars
overtryk, indeholdende alle mulige
mineraler og salte fra 2.000 meters
dybde, sætter sig spor i selv de
vildeste Duplex og Inconel legeringer. Disse dyre materialer er i denne
sammenhæng blot at betragte som
traditionelle ”sliddele” i f.eks. pumper
og ventiler.

I området syd for kraftværket viste
Gústaf os de døgnaktive Hot Springs
og den legendariske bro over den 65
millioner år gamle klippesprække, der
udgør den geografiske kontinentalsokkel mellem Europa og Nordamerika.
Med ønsket om en stor og konkurrencedygtig fremtid for Island.
Torben Henriksen

Få styr på
dokumentationen
i EN 1090-1
eQ1090 kvalitetsstyringssystem:
•
•
•
•

Bygger på ISO 3834
Hjælper dig med at bevare overblikket
Nemt at tilpasse til egen virksomhed
Giver sikkerhed for opfyldelse af krav
til aktiviteter og dokumentation iht.
EN 1090-1
• Enkelt at få relevante data overført til
CE-mærkningen og Ydeevnedeklarationen
Spar tid og få sikkerhed for at få det hele med!
For yderligere information kontakt
Jesper Christiansen på 42 62 75 28

forcetechnology.com
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TIG Wolfram Box udskifter
automatisk wolframelektroder i TIGrobotsvejseanlæg.

FULDAUTOMATISK KONTROL OG SKIFT AF
WOLFRAMELEKTRODE TIL TIG-ROBOTSVEJSNING
Migatronic Automation har
udviklet to systemer, som
automatisk kontrollerer og
skifter wolframelektrode
i nye og eksisterende TIGrobotsvejseanlæg.
Det er vigtigt for alle TIG-svejseproduktioner, at wolframelektroden altid
er 100% intakt og perfekt spidset for
at opnå det bedste svejseresultat. Derfor kan et robotanlæg til TIG-svejsning
ikke fortsætte produktionen uafbrudt.
Indtil nu har det været nødvendigt for
operatøren at stoppe anlægget for
forebyggende at kontrollere kvaliteten
af wolframelektroden og derefter udskifte den, hvis det er nødvendigt. På
den måde går dyrebar produktionstid
på robotten tabt.

- Vi kan vi se, det er muligt at øge
produktionstiden fra omkring 70% til
over 90% både for nyudviklede TIGrobotsvejseanlæg og for eksisterende
anlæg, siger Claus Pagh.
Kontrollerer afvigelser
i wolfram
Det ene nye system ’TIG Vision Box’,
placerer med valgfri intervaller
svejsebrænderen i en boks, hvor et
vision-kamera fotograferer wolframelektroden. Billedet bliver kontrolleret op mod et referencebillede. Hvis
afvigelsen er for stor, sender boksen
besked om, at det er nødvendigt at
skifte wolframelektroden og placerer
efterfølgende brænderen i en position,
hvor operatøren nemt kan skifte elektroden. Operatøren får beskeden via

f.eks. en advarselslampe på anlægget
eller pr. telefon.
Automatisk skift af
wolframelektrode
’TIG Wolfram Box, der er det andet
nyudviklede system, udskifter automatisk en defekt wolframelektrode
med en ny efter forprogrammerede
intervaller eller i kombination med
TIG Vision Box. Systemet løsner den
defekte wolframelektrode fra svejsebrænderen og frigiver den i en kasse.
Derefter bliver en ny wolframelektrode
monteret nøjagtigt med korrekt stickout i brænderen. Brugte wolframelektroder kan senere slibes og placeres i
robotanlægget til brug på ny.
BLY

- Vi ville gerne de hyppige stop på
TIG-svejseanlæg til livs, da vi vidste,
at der her var en mulighed for at øge
produktionstiden markant- og dermed
effektiviteten af svejseproduktionen,
siger salgsdirektør hos Migatronic
Automation, Claus Pagh.
Øger produktionstiden
til over 90%
De to systemer sikrer hurtig og fejlfri
kontrol og udskiftning af wolframelektroder og fjerner dermed de manuelle
rutineopgaver, der tidligere var en
forudsætning for, at TIG-anlægget
kunne køre optimalt i produktionen.
Samtidig er det muligt at reducere
mængden af fejlproducerede emner
forårsaget af en slidt wolframelektrode
til et minimum.
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Referencebillede som bruges til TIG Vision Box, der kontrollerer wolframelektroden.

Svejsning

Fleksibelt automatisering
af din svejseproduktion

Højkvalitets svejsning næsten
uden sprøjtning

Løsning også til mindre
produktion

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.

Valk Welding DK A/S
tel. +45 644 212 01

Oﬄine programmering
især til svejsning

• Komplette systemer fra en leverandør
• Eﬀektiv Oﬀ-line programmering
• Fleksibelt og til små seriestørrelser
Besøg også:
www.youtube.com/valkwelding

info@valkwelding.dk
www.valkwelding.com

The strong connection
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En dag med fokus på unges
valg af uddannelse og karriere
Af Produktchef Torben
Henriksen, Migatronic A/S
Lørdag den 22. september var branchen repræsenteret på den store uddannelsesmesse ved Musikhuset i Aarhus. Det var en messe, som Nordiske
Medier havde arrangeret. Og den var
sponsoreret af flere leverandører fra
svejsebranchen, f.eks. ESAB, Kemppi,
Løwener, AGA og Migatronic, samt
en række industrivirksomheder.

Helt i tidens ånd var temaet målrettet
7.–10. klasses unge og gik ud på at
fortælle, at der findes mange forskellige og yderst spændende jobs – f.eks.
inden for den metalforarbejdende
industri - som ikke nødvendigvis kalder
på en gymnasieuddannelse.
I alt kom der godt 1500 elever og
forældre gennem det lange telt, som
var spækket med lige dele svejseleverandører, industrivirksomheder og
uddannelsesinstitutioner. Industrien
mangler lærlinge, både her og nu og
i årene fremover. Uden rekruttering
mister Danmark sin konkurrencekraft
og får dermed mindre råd til velfærd
og generel samfundsudvikling.
Svejsebranchen havde aktive stande,
hvor de spirende unge talenter kunne
”snuse” til svejserøgen, se et æg blive
”spejlet” i flydende nitrogen, opleve
en robot og selv prøve at svejse med
både ægte og virtuel lysbue.
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De mange fremmødte industrivirksomheder viste alsidigheden i jobtyper.
På den måde kunne de unge opleve,
at en uddannelse og karriere inden
for håndværksfagene indeholder en
bred vifte af stilarter og mulighed for
at pirre både intellekt og kreativitet –
samtidig med udsigten til at få gode
lønkroner med hjem i tasken.
Som rosinen i pølseenden kom eleverne forbi uddannelsesinstitutionerne,
hvor de forskellige uddannelser blev
illustreret på bedste vis lige fra grundforløbet til hovedforløb med praktik.
Alt i alt var det en god blanding af
udstillere, der kunne inspirere de unge
og deres forældre.
Sideløbende med uddannelsesdagen
var der faglige konkurrencer og en
stor fodboldturnering. Og som afslutning var Flying Superkids hyret til en
særforestilling i et cirkustelt ved siden
af messeteltet.

Professionelt svejseudstyr til tiden

FRONIUS TPS/i er hjertet i
fremtidens svejseudrustning
TPS/i Robot er en milepæl for
automatiseret svejsning
Fronius TPS/i har alle de værdifulde egenskaber fra sin
forgænger, men hele systemet er opgraderet, og dertil
kommer mange nye funktioner. Ligesom den manuelle
version er den modulopbygget. Systemet kan hele tiden
holdes opdateret med den nyeste teknologi – også i
fremtiden.
En stor forbedring er det perfekte sammenspil mellem
processerne LSC, PMC og CMT. Det giver højere
svejsehastigheder og bedre kvalitet. Dertil kommer
stabilisering af lysbuen, som sikrer en helt ensartet
indtrængning og minimalt svejsesprøjt.
TPS/i Robot er kort og godt løsningen for dig, som
efterspørger uovertruffen kvalitet, højeste effektivitet
og maksimal driftssikkerhed. Med andre ord, lønsomme
svejseprocesser for automatiseret produktion.

Hos TornboSvejs udfører vi konfiguration og beklædning af såvel
nye installationer samt retrofit af eksisterende. Retrofit er en
kosteffektiv måde at give din robot ”nyt liv”. TornboSvejs har netop
udvidet med et teknologicenter, hvor vi på vores adresse i Esbjerg,
kan efterprøve og verificere de fleste kendte svejseprocesser.
For yderligere information, besøg vores hjemmeside eller kontakt
Kaare Schultz Pedersen på 2064 1030 eller Nikolaj Thorsted på
2068 9970.

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf. 7515 8440

www.tornbosvejs.dk

Forhandling af alt i udstyr
til svejsning og skæring

ITALIENSK UDSTYR TIL BÅNDSAVNING
IsTech er en italiensk producent, der
gennem mere end 25 år har specialiseret sig i at fremstille båndsaveanlæg
og en lang række forskellige save- og
skæreløsninger. Det komplette produktprogram fra IsTech bliver nu forhandlet i Danmark gennem Løwener.
I sortimentet fra IsTech indgår blandt
andet 4 forskellige standardserier:
Serie EASY, manuelle enkelthængslede save, - savekapasitet fra max. Ø
150 mm til max. Ø 400 mm.
Serie SMART, semiautomatiske og
automatiske dobbeltsøjlede save –
savekapacitet fra max. Ø 300 mm til
max.Ø 530 mm.
Serie POWER S, semiautomatiske dobbeltsøjlede save – savekapacitet fra
420 x 500 mm til 1.020 x 1.020 mm.

IsTech fremstiller også specialløsninger, sandwichpanel-skæreanlæg, rulleborde, skæreanlæg, lademagasiner
og sorteringsanlæg.

Serie POWER NC automatiske CNC,
dobbeltsøjlede save – savekapacitet
fra 260 x 260 mm til 630 x 630 mm.

ESAB’S DEMOBUS RULLER GENNEM
DANMARK TIL NOVEMBER
ESAB’s demobus er i øjeblikket
på Europa tourné, og vil kunne
besøges mellem 5. november
og 9. november i henholdsvis
Randers, Herning, Odense,
Køge og Maribo.
Dette rullende showroom byder på
virksomhedens nyeste løsninger inden
for svejse- og skæreprodukter. Bussen
vil samtidig være indrettet, så de
besøgende kan få live-demonstrationer af udstyr, lige som der bliver rig
lejlighed til at få en god snak med
ESAB’s svejse- og skærespecialister,
fremhæver produktchef hos ESAB, Lars
Frank. Han opfordrer interesserede til
at skrive eller ringe for at høre mere
detaljeret om demobussens rute.
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E-mail: lars.frank@esab.dk - eller ring
til ESAB på telefon 36 30 01 11.

NY OG LANGT MERE GRØN LUFTGAS FABRIK PÅ VEJ
AGA A/S Danmark vil erstatte
sit nuværende anlæg på
Amager med en ny meget stor
luftgas fabrik, der kommer til
at ligge i Vejle.
Det nye anlæg skal destillere ilt og
nitrogen fra hinanden. Ifølge virksom-

heden er det målet, at miljøbelastningen fra det nye anlæg skal blive
markant mindre, end man kender det
i dag. Således er det et moderne og
fleksibelt anlæg, der er designet til at
bruge grøn strøm. Samtidig får anlægget med placeringen i Vejle en mere
central placering i forhold til mange af

brugerne, hvilket også er et skridt mod
en mindre belastning af miljøet, lyder
meldingen fra AGA.
BLY

VEJEN TIL DEN ØNSKEDE SVEJSEKVALITET
Det er nok ikke lige i min GPS,
jeg venter at finde vejen til
svejsekvalitet. Spørgsmålet er
så, hvor og hvordan man når
frem til den rette kvalitet.

antal af emner, længden af svejsning,
energikilder, behov og krav for sikring
af svejseegenskaber kan således være
vidt forskellige i omfang, omkostning
og mulighed for gennemførelse.

Af Osama AL-Erhayem, JOMInstituttet

Jeg mener, man med fordel kan inddele svejsekvalitetens forskellige grupper
i niveauer. Som en tretrins trappe, hvor
der for hvert trin/ niveau er en stigende
grad af kontrol – med dertil hørende
omkostninger - for at sikre svejsningen
mod svigt i henhold til diverse krav til
svejsningen.
Nøje kendskab til de krav, der er til det
pågældende niveau, er en forudsætning for, at der ikke bliver gået på
kompromis med kvaliteten, og at der
på samme tid ikke bruges for mange
ressourcer der, hvor det er unødvendigt.

Gennem mine næsten 50 år i svejsebranchen er spørgsmålet om svejsekvalitet jævnligt dukket op.
Og det er min erfaring, at der kan
være en del misforståelser omkring
begrebet kvalitet. Måske skulle man
derfor snarere tale om vejen til den
ønskede svejsekvalitet.
Et skridt på vejen vil naturligt nok være
at sætte sig ind i svejseteknologiens
væsentlige parametre, så man kan nå
frem til, hvad der er muligt og egnet
som styreværktøj og mekanismer.
Jeg vil her fremhæve følgende
to punkter:
a. I egenskaber for svejsningen
ligger, at der i udstrakt grad er
lighed mellem svejsningen og
materialet, som skal svejses.
b. Det svejste produkt skal kunne
udføre de på forhånd kendte
funktioner på en tilfredsstillende
og forudseelig måde.
Total lighed mellem svejsningen og
de sammensvejste materialer opnår
man kun sjældent. Dette er dog ikke til
hinder for, at man kan opnå en ønsket
og accepteret svejsning.

Til første niveau / kategori, er eneste
krav, der stilles, at man svejser gængse
materialer med almindelige strømkilder. Her er ingen specifikke krav til
forudgående sikring af materialeanalyse eller strømkilder udover, at den

valgte løsning er i stand til at levere de
ønskede svejsedata.
På næste trin er vi i en kategori, hvor
mere komplicerede forhold gør sig
gældende. Vi taler her om materialer
med krav om overholdelse af jouleinput, om stillingsvejsninger, svejsning af
ulige materialer, om krav til at undgå
efterfølgende varmebehandling af
svejsninger, svejsninger på steder, der
er udsat for særlige belastninger, dynamisk belastede dele og andre forhold,
som kræver en forudgående dokumentation for, at svejsningen er anbefalet
og mulig at udføre med honorering af
de relevante krav.
Den tredje og mest krævende kategori
er tilfælde, hvor der foreligger helt
specifikke krav fra kunde / godkendende myndigheder om dokumentation
af svejseprocessens egnethed, hvor der
er specifikke krav til svejseprocedurer,
krav om destruktiv / non-destruktiv
kontrol mm. Og der er her krav om
at lave en dokumenteret kvalitetsplan,
som rummer test og sikring i alle faser
af produktionen.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd

Parametrene i svejseprocessen er
talrige. Materialer, svejsedata (strøm,
spænding, svejsehastighed, energitilførsel), tilsatsmaterialer samt et utal af
variationer af de mange tilgængelige
svejseprocesser. Spørgsmål, som
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Svejsning

Det sker 2018:

SVEJSNING

November
13. – 16. november
Elmia Subcontractor 2018,
Messecenter Jönköping

23. november
DSL holder julebanko hos
FORCE Technology i Brøndby
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Ajour 2018, Odense Congress Center
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Januar
23. - 25. januar
Vintermøde i Dansk Metallurgisk Selskab

26. - 29. maj
JOM International Konference, LO-skolen
i Helsingør

April
1. – 5. april
Hannover Messe, Hannover

Juli
7. - 12. juli
IIW-konference i Bratislava

Maj
21. – 22. maj
DSL og NDT foreningen holder svejse- og
NDT seminar på Hotel Koldingfjord

Oktober
1. – 3. oktober
Hi-messen 2019, MCH Messecenter
Herning
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20 ÅRS JUBILÆUM FOR JOM INTERNATIONAL KONFERENCE

Jørgen Hilsøe, Endotest A/S

Den internationale JOM
konference ”Joining Materials”
bliver holdt på LO-Skolen i
Helsingør fra den 26. til den
29. maj 2019.

inden for metoder og teknologier til
sammenføjning af materialer. Sidst
men ikke mindst byder forårets JOM
konference på en lang række indlæg
fra førende internationale forskere og
fagspecialister.

Christian von der Maase, FMT Laboratorium

Osama Al-Erhayem opfordrer alle, der
er interesseret i at få mere detaljeret
information til at kontakte JOM:

David Long, C&P Inspection A/S

Direktør for JOM-Instituttet i Danmark,
Osama Al- Erhayem fremhæver, at
JOM konferencen er helt speciel. Den
bliver holdt herhjemme for tyvende
gang i 2019. Og i lighed med tidligere er der også denne gang lagt op
til et program, der vil være koncentreret om den nyeste viden og forskning

Bo Bossen, FORCE Technology
Michael Joachim Andreassen, DTU Byg

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Bo Bossen, FORCE Technology
Næstformand Jørgen Hilsøe, Endotest A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
Jørgen Melchior
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS

Sekretariat:

Gilleleje Strandvej 28, DK 3250 Gilleleje – Telefon: +45 28 72 80 55 –
E-mail: jom_aws@post10.tele.dk

Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90
E-mail: dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk
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Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, FORCE Technology
Jørgen Melchior
Stig Rubæk, Metal-Consult

LO skolen Helsingør (Foto: Blumensaadt CC BY-SA 2.5).

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

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2018
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

6

12. december

16. november

NDT og svejsning

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2019
Udgivelser:

Udkommer:

Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.

Deadline:

Temaer:

Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun

1

26. februar

30. januar

Brugen af tyndplade i den metalforarbejdende industri Svejsning i højstyrkestål og rustfrit

2

26. april

25. marts

Rundt om automatisering i den metalforarbejdende industri

3

14. juni

10. maj

Skæring, fugeforberedelse og anden industriel bearbejdning

4

30. august

2. august

Pulsen på nye tendenser indenfor industriel produktion Big Data, Industri 4.0 og digitalisering

5

31. oktober

30. september

3D print - termisk sprøjtning og bearbejdning af overflader Nyheder fra HI-19 industrimessen

6

16. december

18. november

NDT og SVEJSNING
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Claus Ryvang Kirkebække, V Løwener A/S

tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Svejsning

Tak til sponsorerne ved
sidste års julebanko:
A/S ESAB
A.H. International A/S
Air Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
Endety ApS
ENDOTEST A/S
FORCE Technology
Hotel Koldingfjord
Kemppi Danmark A/S
Kiwa Inspecta A/S
Lemvigh-Müller A/S
Metal-Consult
Migatronic A/S
Nordisk Svejse Kontrol A/S
Palmepiloterne
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
V. Løwener A/S
Valk Welding DK A/S
Yxlon International A/S

VI SES TIL JULEBANKO
DSL og Dansk NDT Forening
holder julebanko fredag den
23. november 2018

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

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

Pris pr. deltager for menu og en spilleplade er kr. 270,00. Ønskes ekstra
spilleplader er prisen pr. styk kr.
20,00.

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.

Tilmelding senest den 15. november
2018 til Monica Wenøe på mail:
dsl@dslsvejs.dk eller via hjemmesiden
www.dslsvejs.dk.

MERE END 300 UDSTILLERE OG
VERDENSKONGRES I VENTE PÅ FOODTECH
Producenter af udstyr til fødevareindustrien og fødevareproducerende virksomheder sætter hinanden stævne i Herning.
Tech City er en af de nyheder, man
kan opleve på FoodTech 2018, som
finder sted i MCH Messecenter Herning fra den 13. til den 15. november.

fødevareindustrien. Ligeledes i hal F
bliver der holdt en international kongres, hvor der blandt mange oplæg
vil være en gennemgang af forskellige
fremtidsscenarier i forhold til vand og

vandrensning, lige som man vil kunne
høre om målemetoder, der bruges til
sikring af fødevarernes kvalitet. Blandt
de mange oplægsholdere er Grundfos, Carlsberg og Arla foods.

Ifølge projektleder for FoodTech, John
Dørr Jensen er det en ”videns by”, som
bliver indrettet på 5.000 kvm i hal F.
Hele området vil på forskellige planer
være helliget ny viden og teknologi.
Her vil være en masse aktiviteter, som
alle har fokus på begrebet ’tech’,
siger han. Det gælder blandt andet ny
teknik og nye teknologier, som bliver
anvendt af virksomheder, der producerer forskellige former for udstyr til
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Ring

3695 6308
VINDEROPSKRIFTEN PÅ SVEJSNING
I RUSTFRIT STÅL
Hvordan opnår man optimale svejseresultater? Det er en videnskab, men
vinderopskriften er ligetil: Kontakt Lemvigh-Müller!
Hos Lemvigh-Müller får du hjælp til udvælgelsen af rustfri stål, svejsematerialer og
-metoder. Vores svejsespecialister og eksperter på rustfri stål er blandt landets dygtigste. Og så sikrer vores strategiske samarbejde med voestalpine Böhler Welding
dig adgang til det dybeste og bredeste sortiment af svejsetilsats.

for svejseudstyr
og sparring

