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Svejsning

LEDER
Globale svejsetrends

Verden ændrer sig i et forrygende
tempo. Det forudses, at vi i løbet af
de kommende ti år vil opleve flere
teknologiske forandringer, end vi har
været vidne til gennem de seneste
100 år. Svejsning vil – som en grundlæggende proces i den metalforarbejdende industri – også være i fortsat
udvikling. Altdominerende temaer som
industri 4.0 og Internet of Things (IoT)
får følgeskab af robotsvejsning, virtual
reality og intelligente maskiner. Alt
sammen er det trends, som allerede
nu er fremherskende. Parallelt med
dette vil også svejseuddannelsen og
svejserens sundhed få stadigt større
opmærksomhed.
Hastig vækst i brugen af
industrirobotter
Brugen af industrirobotter vokser
hastigt. Ifølge International Federation
of Robotics var der ved indgangen
til 2018 mere end 2 millioner industrirobotter i drift. Globalt set ventes
antallet at vokse mere end 80% i de
kommende år og vil i 2021 nærme
sig 3,8 millioner industrirobotter. Ser
vi specifikt på svejserobotter følger
udviklingen samme tendens.
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Fortsat mangel på faglærte
svejsere
Automatiseret svejsning åbner for
højere produktivitet og ensartet
kvalitet. Men når det er sagt, vil der
altid være områder og forhold, hvor
robotterne kommer til kort. Det kan
for eksempel være, hvor der er stor
variation i de svejste emner, eller i
situationer, hvor der er behov for særlige svejsefaglige evner og mobilitet.
Her er rutinerede svejsere deres vægt
værd i guld.
Industriens behov for svejsere vil alt
andet lige fortsætte med at vokse.
Men vi oplever også hvert år, at et
stort antal erfarne svejsere går på
pension. Den åbenlyse mangel på
kvalificerede svejsere synes derfor at
fortsætte.

For at tackle problemstillinger som
disse er der brug for et aktivt tværgående samarbejde mellem svejseindustrien, producenterne af svejseudstyr
og uddannelsesinstitutionerne. Det
gælder om at klæde svejseuddannelserne godt på med moderne udstyr,
lige som man med fordel skal sørge
for at udveksle ”best practices”.

Key Account Manager René Jacobsen,
Kemppi A/S.
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Ny laser - hvad nu?
AGA hjælper dig igennem processen fra A-Z.

Der skal tages stilling til et væld af detaljer, før
laseren kan komme i produktion.
Når det gælder gassen, hjælper AGA dig hurtigt
igennem processen fra A-Z. Fra valg af den rette
gas og gasforsyning over rørdimensionering og
rørføring til myndighedsansøgninger, opsætning
af tank og optimering af din laserproces.
Kontakt markedschef Lars Larsen hos AGA på tlf.
32 83 66 00 for yderligere oplysninger.
Ideas become solutions.

Svejsning
Med fremkomsten af IoT er svejsning
som proces nået til et vendepunkt.
Digitale løsninger, dataudveksling og
automatisering former fremtiden for
industrien. Det er en udvikling, som
også er med til at give et stadigt større
antal unge lyst til at tage en svejseuddannelse og blive den nye generation
af svejsere og svejseoperatører.
Avancerede teknologier vinder
frem
Virtual Reality (VR) er traditionelt set
blevet koblet sammen med spil industrien. Men også på et område som
svejsning er VR blevet populært. Skoler anvender VR baserede systemer i
uddannelsen af svejsere, og til at vise
eleverne et udvalg af områder, hvor
der er også fremover vil være et stort
behov for svejsere, hvad enten det
nu er i forbindelse med skibsbygning
eller f.eks. opførelse af skyskrabere og
andre store bygningsværker.
Inden for R&D og udviklingen af nye
produkter, er det også oplagt at anvende VR. Det kan f.eks. dreje sig om
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at vurdere en række forskellige nye
design koncepter, hvor man så kan
lave en virtuel evaluering inden den
fysiske fremstilling af en prototype, og
dermed både spare tid og penge.
På det mere praktiske plan er udviklingen af teknologier, der kan gøre det
endnu lettere for svejseren at opnå
kvalitetssvejsninger i vækst overalt i
svejseindustrien. Succesfulde svejsninger bygger på en kombination af
parameterindstillinger og tilvalg, som
så igen er påvirket af en lang række
viden baserede faktorer. Ved hjælp af
integrerede teknologier vil selv mindre
erfarne svejsere kunne vejledes i
forbindelse med korrekt opsætning af
udstyr. Det sker ud fra grundlæggende
datainput, der er med til at bestemme
den optimale styring af svejseprocessen. Opsætningen af brugervenligt og
driftssikkert svejseudstyr er forudsætningen for reelle produktionsforbedringer, som vi har set det med indførelsen af de digitale svejseprocedure
specifikationer, (dWPS).

Øgede investeringer i
personlige værnemidler og
luftrensningsanlæg
Større international bevågenhed overfor svejserøgens sundhedsskadelige
påvirkninger får virksomheder til at
investere mere massivt i medarbejdernes sikkerhed. Overalt stilles der skærpede krav – i regelsæt og lovgivning –
som virksomhederne skal efterleve for
at beskytte deres medarbejdere.
Generel luftrensning og ventilation i
arbejdsområdet bidrager til at luften
bliver ren og indåndingsvenlig i
arbejdsområdet. Men mere specifikt
er det især de meget fine og lette
støvpartikler, som udgør en særlig
trussel for svejserne. Brugen af åndedrætsværn er derfor den mest effektive
måde af forebygge arbejdsbetingede
sygdomme i luftvejene. Med de såkaldt positive trykluft åndedrætsværn
opstår der et køligt, sikkert, og
behageligt åndedrætsmiljø som gør,
at svejsere nu og i fremtiden vil kunne
koncentrere sig fuldt og helt om at
skabe perfekte svejsninger.

Svejsning

CALL ME
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EN KOLLABORATIV SVEJSEROBOT
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SVEJSERENS FORLÆNGEDE ARM
CoWelder™ er en komplet svejseautomatiseringsløsning, der leveres samlet, klar til at
installere i en eksisterende produktion. Den
effektiviserer produktionen af emner, uanset
mængde og hyppighed.
CoWelder er fleksibel og let at programmere;
du kan optimere effektiviteten i din svejseproduktion, samtidig med at du frigiver dygtige
svejsere til andre opgaver. Det sparer både tid
og omkostninger.

migatronic.com

CoWelder er verdens første CE-godkendte
svejse-cobot-pakkeløsning.
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Svejsning
3D PRINT

HVORDAN KOMMER
MAN I GANG MED
3D PRINT?
3D print er udråbt som en
af de store drivere indenfor
Industri 4.0. Men kan alt 3D
printes? I princippet er svaret
”Ja”! Men nogle gange kan
det være en god idé, at se ud
over selve 3D print metoderne
for at lede efter løsninger, der
tilgodeser problemstillingen
uden blik for metode og
materiale.
Af Afdelingsleder for 3D Print & AM
Technology Peter Tommy Nielsen,
FORCE Technology
Hos FORCE Technology har vi beskæftiget os med materialer og 3D print i
en lang årrække. Det har givet os et

godt grundlag for at vurdere mulighederne i hvert enkelt projekt, så det er
den bedste løsning, der kommer ud
af det.
Et godt eksempel på netop dette er en
henvendelse fra en emballageproducent, der gerne ville printe prototyper
på nye emballageforme, for på denne
måde at være mere fleksible og for
at kunne imødekomme kundernes
ønsker hurtigere og nemmere. En gennemgang viste dog, at løsningen ikke
nødvendigvis var at printe de nye prototyper. Den var derimod at 3D printe
presseværktøjerne til emballagen,
hvilket skar 70% af produktionstiden
for prototypeproduktionen.

Det er afgørende at få afklaret, hvor meget den printede model afviger fra CAD-modellen.
Opmålingen er foretaget med CT-Scanner.
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For os handler det hele tiden om at
kende og bruge de muligheder og begrænsninger, der ligger i at anvende
3D print og additive manufacturing
(AM).
Print til rummet
Det er ingen hemmelighed, at
komponenter, der skal sendes ud i
rummet, skal gennemgå en udvidet
kvalitetssikring i forhold til at opfylde
de strenge krav, der er til alle ’space’
komponenter.
En henvendelse fra en dansk producent af nanosatellitter, der ønsker at
anvende 3D print til at fremstille en
central styrekomponent til en satellit
på størrelse med en mælkekarton, gør
det klart for os, at FORCE Technology
ikke med egen teknologi in-house
er i stand til at løfte opgaven med
både print og kvalitetssikring. Fremfor
at kaste håndklædet i ringen blev
der aktiveret et spirende netværk af
aktører, som alle har det til fælles, at
de kan eller vil noget med 3D print
og AM. I netværket lokaliseres nogle
af Europas fremmeste leverandører
indenfor metal-baseret 3D print, som
engageres til fremstilling af satellitkomponenterne. Med held.
Put to the test
Men inden prototyperne skulle indbygges i satellitten og betros deres
endelige opgave: At holde satellittens
orientering i rummet, var der et ønske
om at opnå større ’peace of mind’ og
tiltro til komponenterne. For hvor gode
er 3D printede emner egentlig? Er de
en én-til-én-spejling af den 3D CADmodel, de udspringer af, eller er de i

Svejsning
større eller mindre grad et udslag af
de mange gentagne varmepåvirkninger, de har undergået under printprocessen?

Det var det rigtige hold, der var blevet
sat. Emnerne var blevet printet, og det
var blevet eftervist, at deres karakteristika levede op til kravene.

Her stod det igen klart, at vi skulle
aktivere vores netværk, da vi ikke
med egne faciliteter alene ville være
i stand til at udføre en fyldestgørende
karakterisering af emnet.

AM Link er et netværk med
potentiale
De her omtalte cases har været med til
at danne grundlaget for et nyt tiltag:
AM Link.

I netværket af AM-interessenter fik
vi hjælp af 3D-CT i Nørresundby og
af DTU Imaging til at få foretaget en
fuldkommen kortlægning af emnets
geometri i forhold til CAD-modellen.
Og vi fik lavet en komplet kortlægning
af emnets interne struktur, herunder de
almindeligt frygtede uhyrer i 3D printverdenen: Porøsiteter og delaminering.
Frygten er altid størst, for det man ikke
kan se. Undersøgelserne tegnede et
tydeligt billede af den interne struktur
og dens mikroskopiske porøsiteter,
og de gav en komplet kortlægning
af afvigelserne fra CAD-modellen.
Resultaterne var betryggende.

Det er et netværk af partnere med
interesser eller kompetencer inden
for AM og 3D print. En indgang og
adgang til alle relaterede kompetencer. Og det uanset det handler om
3D print i metal, plast eller beton,
karakterisering og NDT, gasser eller
standardisering. Én simpel indgang
til ét stort netværk af aktører indenfor
AM og 3D print.
Det var derfor med spænding, vi
lancerede AM Link på HI messen i
Herning i begyndelsen af oktober. For
hvordan ville industrien tage imod et
sådant tiltag? Vi oplevede en over-

vældende interesse
for at høre mere om
dette, og ikke mindst
for at være en del
af AM Link, hvilket
igen bekræfter os i,
at netop tanken om
at bringe mange
forskellige kompetencer indenfor 3D print
sammen, det er den
rigtige løsning for
industrien i Danmark.

Skala til opmåling.
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3D PRINT

3D PRINT MED
SVEJSEROBOT
Additive Manufacturing (AM), også kaldet 3D print, omfatter en
særlig version, hvor man anvender traditionel teknologi med
lysbue svejsning. Ved hjælp af svejserobot og svejsetråd kan
man på relativt kort tid bygge et produkt op dråbe for dråbe.
Af Communication Manager Erik Steenkist, Valk Welding

3D print teknologien blev udviklet i
90’erne. Men det var først for fire år siden, teknologien for alvor blev taget alvorligt af de helt store markedsledere.
Det skete under betegnelsen Wire Arc
Additive Manufacturing (WAAM). En
række forskellige nyere forskningsprojekter har demonstreret, at man med
denne teknologi kan fremstille store og
komplekse emner, som indfrier meget
høje kvalitetskrav. Et eksempel på dette
er blandt andet nogle skibspropeller,
der blev printet af Rotterdam Additive
Manufacturing Lab (RAMLAB).
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Man kan med rette kalde Wire Arc
Additive Manufacturing (WAAM) en
metal-Additive Manufacturing teknologi i stor skala, der med afsæt i lysbuesvejsning kan anvendes til additiv
fremstilling af metalemner.
WAAM er fortsat en af de mindre
kendte Metal-Additive Manufacturing
teknologier. Men den leverer et vægtigt alternativ til traditionelle fremstillingsmetoder. Det være sig inden for
områder som f.eks. rumfart, arkitektur,
marineindustri og bilindustri.

Forskelle i forhold til
nuværende teknologier med
3D print
De traditionelle 3D metalprintere er
begrænset af maksimale dimensioner
og medfører høje omkostninger for
pulvere. I modsætning til dette kan
svejserobotter tilføre et til flere kilo materiale pr. time ved brug af almindelig
svejsetråd. Man kan dermed fremstille
meget store emner til lavere omkostninger og på kortere tid.
Foruden svejserobotten er det afgørende, at man anvender en bestemt
software som Valk Welding råder
over. Det er en software, som gør det
muligt for robotten af følge komplekse
mønstre. Derudover anvendes der
en software fra Autodesk, som er
tæt integreret i projektet inden for
Fieldlab 'RAMLAB'. Det er en såkaldt
Powermill-software, der muliggør, at
man kan oversætte komplekse former
til 3D CAM-værktøjsstier, der vil blive
efterbehandlet på 5-aksede CNCfræsemaskiner.
Skibspropel
Hos RAMLAB har skibspropellen med
sine dobbeltbuede former til dato været
det mest bemærkelsesværdige produkt,
der er fremstillet med WAAM-teknologi.

Svejsning

Far from the ordinary

www.kemppi.com

And you know.
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Svejsning
3D PRINT
blev fræset og poleret på en 5-akset
fræsemaskine. Vi ser af samme grund
produktionen af reservedele til den
maritime industri som et potentielt stort
marked for WAAM, fastslår Vincent
Wegener.

Skibspropel på 400 kilo fremstillet med WAAM teknologi.

Der er tale om en skibspropel med en
diameter på 1350 mm og en vægt på
400 kilo. RAMLAB har gennemført
projektet i samarbejde med Damen
Shipyard Group, Promarin, Autodesk,
og Bureau Veritas.
Den er fremstillet af en nikkelaluminium-bronze legering. WAAM
processen er gennemført på en Valk
Welding svejserobot med det tilhørende relevante software.

3D printet krankrog.
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Om projektet fremhæver administrerende direktør for RAMLAB, Vincent
Wegener, at en komponent som
denne normalt ville blive bearbejdet og færdiggjort ved hjælp af en
støbning. Men alene det at få leveret
emnet til støbning ville tage uger eller måneder, fordi det drejer sig om
dele, som normalt skulle leveres fra
udlandet. Med hjælp af svejserobotten
derimod, blev skibspropellen bygget
op inden for få timer, hvorefter den

3D printet krankrog
Sædvanligvis fremstiller man krankroge ved hjælp af støbe- eller
smedeteknikker. Hollandske Huisman,
der på verdensplan er aktiv inden
for olie- gas og vedvarende energi,
producerede sidste år med stor succes
en krankrog ved hjælp af WAAMteknologien.
Huisman investerer markant i forskning og udvikling for at undersøge
fordelene og mulighederne ved blandt
andet WAAM. En 3D-printet offshorekrankrog var en af virksomhedens
første forsknings- og udviklingspilotprojekter.
Denne krog er blevet inspiceret i henhold til Huisman QC-standarder for
smedede og støbte kroge. Der blev
anvendt magnetiske og ultrasoniske
NDT-undersøgelser, og ingen defekter
blev påvist – hverken før eller efter

Svejsning
belastningstestene. Disse blev udført i
henhold til standarder for LR, DNV og
ABS for DIN-formede offshore-krankroge med en SWL på 40 mt (testbelastning: 80 ton). For yderligere at vise,
hvordan et færdigt produkt kunne se
ud, fik en krogtand et poleret finish.
Proceskontrol
En anden vigtig fordel ved 3D print for
Huisman er forbedret processtyring.
For eksempel møder virksomheden undertiden kvalitetsproblemer med store,
unikke og komplekse støbeopgaver.
Arbejdet ser ud til at være fint lige
efter støbningen. Men under varmebehandlingen kan der opstå revner
og sprækker i støbeproduktet. Der
kan opstå alle mulige slags materiale
spændinger i krogen, fordi nogle
punkter afkøles hurtigere end andre.
Støberen vil da kunne starte forfra.
Men man kunne så lægge yderligere
tre måneders leveringstid til en stor
og kompleks støbning, som vi laver
dem, siger Eric Romeijn, der er leder
af forsknings- og udviklingsafdelingen
i Huisman.
Forbedret kvalitetskontrol af
materialet
De gode resultater med krankrogen
inspirerede Huisman til at indlede en
række opfølgningsprojekter, herunder
en 4-punkts krog med hule tænder. Dette projekt giver indsigt i de
potentielle fordele ved at producere
hule profiler, der reducerer vægten og
minimerer WAAMs produktionstid.

for en bredere accept af WAAMteknologien som en konkurrencedygtig
produktionsmetode. Afstanden mellem
tænderne på denne krog er cirka 1

meter, og krogen vil blive certificeret.
Dette projekt er gennemført i et samarbejde mellem Huisman og RAMLAB.

WAAM
1. Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) er et alternativ til CNC-applikationer og støbning. Hvor mere
konventionelle metalbearbejdningsteknikker har deres
begrænsninger, tilbyder WAAM næsten ubegrænsede
designmuligheder.
2. D
 imensionerne, der skal printes, kan være større end
ved smeltningsprocesser med pulverleje. Af alle 3D
printningsteknikker til metaller tilbyder WAAM de
største volumener.
3. WAAM-processen er hurtig.
4. T
 ilsætningsmaterialet (svejsetråden) er billigere.
5. W
 AAM kan være en erstatning for støbning i ét enkelt
stykke, for produktion i små serier eller til fremstilling
af prototyper.
6. D
 et kan også være løsningen, når der skal fremstilles
dele, som er vanskelige at fremskaffe, eller som ikke
længere er tilgængelige.
7. WAAM giver mulighed for on-demand produktion af
store arbejdsemner.
8. B
 esparelser på materialesiden i forhold til mere konventionelle bearbejdningsteknikker.

DNV-GL, Bureau Veritas og ABS
var på et tidligt tidspunkt involveret
i projektet og banede dermed vejen

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente!

Mød
”Schweissen
Düsseldorf 2
Hal 13 St

Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Neutrix

Ultima-Tig

AutoGrind

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjerritslev, Danmark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com
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Svejsning
OVERFLADEBEHANDLING

BEJDSNING AF
RUSTFRIE OVERFLADER
– BØR DET VÆRE ET KRAV?

Bejdsning er en kemisk behandling eller efterbehandling, der anvendes i fremstilling og
videreforarbejdning af råvarer, samt i produktion af komponenter og anlæg af rustfrit stål.
Af J. Vagn Hansen og Jan Elkjær Frantsen, FORCE Technology, Materials Consultancy.

Rustfrit stål vælges til anlæg og konstruktioner af flere årsager. Først og
fremmest selvfølgelig fordi man ønsker, at det modstår en given korrosionsbelastning. Der er også anvendelser, hvor rengøringsvenlighed og
bestandighed mod rengøringskemikalier er væsentlige egenskaber at have
for et hygiejnisk anlæg.

delse skal sikre, at passivhinden er
stabil med en passende margin i det
givne miljø.
Kromoxid dannes af sig selv under
helt almindelige forhold, bare der er
lidt fugt og ilt i luften. Men det kræver,
at overfladen består af rent metal,
ellers vil der være områder og/eller
punkter, der ikke danner den passive-

rende hinde af kromoxid og dermed
ikke beskyttes. En allerede dannet
oxidhinde kan blive beskadiget af
ridser, eller hvis fremmede partikler
som f.eks. jern eller rust sætter sig fast.
Høje temperaturer, som ved varmebehandling eller ved svejsning uden
tilstrækkelig gasbeskyttelse, medfører
misfarvning og glødeskal, og dette
svækker også korrosionsbeskyttelsen.

Endelig er der anvendelser, hvor det
handler om, at overflader, som f.eks.
bygningsfacader, får et metallisk silkemat udseende og kan bevare dette udseende gennem mange år. Derfor skal
anlæggets overflader have optimal
korrosionsbestandighed, og det sikrer
en bejdsning før idriftsættelse.
Når rustfrit stål kan opfylde disse
krav, skyldes det evnen til at danne og
bevare en tynd beskyttende overfladehinde (passivhinde) af kromoxid.
Valget af legering til en aktuel anven-

Oxideret yderside på svejsesøm.
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Indvendige misfarvninger omkring svejsesøm og udvendige svejsninger.

Svejsning
Vi har derfor brug for en metode, der
sikrer, at overfladen er helt ren, så
den kan danne en tæt og beskyttende
passivhinde.
Det er her bejdsning kommer ind i
billedet. Man kan principielt rense
overfladen mekanisk ved at slibe eller
partikelblæse. Men det kan være vanskeligt at sikre, at alt er slebet væk,
og at der ikke er sket forurening med
partikler eller andet fra slibe- eller
blæseprocessen.
Bejdsningen medfører selvfølgelig
tab af metal, trods den langsomme
reaktion med det rene stål. Opløsningen af metal er ikke helt jævn. Blandt
andet angribes svejsemetal mere end
grundmateriale på grund af den afvigende sammensætning og mikrostruktur. Derfor fremstår svejsesømme ofte
mere matte eller hvidlige, og ruheden
vil også være lidt højere for både
grundmateriale og svejsesømme efter
bejdsning.
Det skal også pointeres, at på de
bejdsede overflader starter genopbygning af passivhinden/oxidhinden
så snart syren er skyllet bort. I løbet
af 2 - 3 dage er passivhinden næsten
gendannet, og i løbet af 8-12 dage
har den opnået fuld tykkelse. Har man
brug for fuld bestandighed straks efter
bejdsningen, må man gentage en passivering med ca. 20 % salpetersyre.
Sådan foregår bejdsning
Bejdsning kræver først og fremmest,
at der ikke er en olie- eller fedthinde,
der beskytter mod syren. Derfor kan
det være nødvendigt at starte med en
affedtning.
Dernæst kræves en syreblanding, der
kan opløse kromoxid. En alt for aggressiv syre kan omvendt let skade
overfladen, hvis ikke den går over til
at angribe stålet med relativ lav hastighed, når oxiden er væk.
Disse egenskaber kan opnås med en
blanding af salpetersyre og flussyre.

Bejdset svejsesøm.

Svejsning
OVERFLADEBEHANDLING
Typisk anvendes ca. 20 % salpetersyre
og 1-5 % flussyre. Flussyre er, foruden
at være ætsende, også giftig ved indånding af dampe og langtidsskadeligt
for hud- og knoglevæv ved hudkontakt. Bejdsning af rustfrit stål er derfor
forbundet med strenge sikkerhedskrav,
men mere om det senere.
Bejdsningen kan foretages ved badbejdsning, som foregår i kar, ofte med
opvarmning til lidt højere temperatur
for at gøre processen hurtigere. Man
kan også cirkulere syreblandingen i
rørsystemer eller i beholdere.
En anden mulighed, som bruger mindre syre og dermed giver en mindre
mængde restaffald, er gel eller pastabejdsning. Her er syren tilsat stoffer,
der gør, at den bliver hængende på
overfladen, medens reaktionen foregår. Gel eller pasta kan sprøjtes på
større overflader, men bruges især
til at behandle mindre områder som
f.eks. svejsesømme.
Det senest udviklede produkt er syremættede gaze-agtige bånd, der kan
lægges eller vikles omkring områder,
der skal bejdses.
Det er klart, at syremængden i et tyndt
lag pasta eller gaze-bånd er begrænset. Det kan derfor være nødvendigt
at børste undervejs eller gentage behandlingen flere gange.
Man kan også rense overfladen ved
elektrokemisk ætsning (dvs. en elektropoleringslignende proces). Men fordi
elektrokemisk ætsning angriber forskelligt alt afhængig af om overfladen har
en normal passivhinde, om den i forvejen er renset mekanisk, eller om der er
glødeskal, risikerer man et meget uensartet resultat. Elektrokemisk ætsning er
derfor kun anvendelig, hvis man eksempelvis har renset mekanisk først.

Kan alle gøre det?
Salpetersyre-flussyre bejdsning kræver, som nævnt, omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Detaljer vedrørende disse sikkerhedsforskrifterne er
ikke en del af temaet for denne artikel,
så derfor giver vi kun overordnede
anvisninger. En af disse er, at der kræves både egnede faciliteter, trænede
brugere og diverse miljø- og gifttilladelser, før man går i gang.
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Restprodukter skal opsamles og sendes til destruktion, både på grund af
indholdet af flussyre, men også på
grund af det opløste krom, nikkel og
eventuelt også molybdæn.
Generelt bør det overvejes, om behovet for at bejdse selv er stort nok til,
at man skaffer sig de nødvendige tilladelser, udstyr og hjælpemidler. Hvis
ikke behovet er stort, eller hvis emnerne egner sig til behandling i kar,
må det anbefales at lægge bejdseopgaven ud til en virksomhed, der har
faciliteter og godkendelser.
Kan man kontrollere
resultatet?
Den første og væsentligste kontrol består i en visuel kontrol for at afgøre,
om der er opnået en ensartet og ren
overflade.
Der findes standardiserede test, der
kan vise, om der er områder, hvor
den naturlige passivering ikke er gået
i gang (typisk på grund af forureninger), eller hvor der er rester af jernholdige belægninger. Disse test er dog
krævende at udføre, og tolkningen
kan være svær.
Man kan også foretage egentlige
korrosionstest. Men igen, det er krævende processer, som forudsætter
specialister og avanceret udstyr. Det
vil typisk også efterlade pletter med
afvigende udseende på overfladen.
Case 1 - Rørsystem med
udvendige misfarvninger fra
svejsning
Et rørsystem i syrefast rustfrit stål består af præfabrikerede sektioner, der
samles med montagesvejsesømme i
anlægget. De præfabrikerede sektioner er svejst med baggas, men har
både indvendige og udvendige misfarvninger efter svejsning. Montagesvejsesømmene svejses med baggas
og kontrolleres med indvendig videoendoskopi. De har dog alle udvendige
misfarvninger. En del af anlægget
skal isoleres, medens andre sektioner
fremstår synlige i rum med høje krav
til renhed.
Det enkleste vil være at sende de
præfabrikerede sektioner til bejdsning
i kar hos et firma, der har specialiseret sig i bejdsning af rustfrit stål. På

Pudsede og efterfølgende rustede
svejsesømme i maritimt miljø.

den måde reduceres problemet med
disse sektioner i at holde dem rene
efter bejdsningen. Sektioner, der skal
isoleres, behøver man ikke at gøre
mere ved, såfremt de har bestået den
indvendige kontrol. Montagesømme
i sektioner, der ikke skal isoleres, og
hvor der er høje krav til et rent udsende uden misfarvninger eller rust, bør
bejdses udvendigt. Dette kan gøres
ved bejdsning med pasta eller gazebånd eller ved børstning og elektrokemisk ætsning.
Det må igen præciseres, at alle sikkerhedsforskrifter og miljøregler skal
overholdes.
Case 2 - Rørsystem med
svejsesømme, der er kasseret
på grund af indvendige
misfarvninger
Her tager vi anlægget fra før (eller
et anlæg, der er samlet alene med
montagesvejsesømme), og ser på den
situation, hvor et antal svejsesømme
bliver kasseret alene på grund af
misfarvning. Hvis kassationen omfatter geometriske svejsefejl eller kraftig
oxidation som ”koks”, er der ingen vej
udenom at skære de kasserede svejsesømme ud og svejse om.
Er det meget få svejsesømme, der er
kasseret på grund af misfarvning, og
det er muligt at etablere en bedre
indvendig gasbeskyttelse, vil vi stadig
anbefale udskiftning af de kasserede
svejsesømme. Er det derimod flere
svejsesømme og/eller umuligt at sikre
sig en bedre gasbeskyttelse, kan man
bejdse systemet med bejdsesyre, der
cirkuleres fra et kar eller beholder. Det
skal bemærkes, at gummipakninger

Svejsning
kan tage skade og kræve udskiftning
efter bejdsningen. Det skal også nævnes, at man skal sikre sig, at der ikke
er udstyr, der har komponenter, som
ikke tåler bejdsesyren. I givet fald skal
de tages ud af anlægget og erstattes
af dummy-rør under bejdsningen.
Også her må vi præcisere, at alle sikkerhedsforskrifter og miljøregler skal
overholdes.
Case 3 - Facade med
misfarvninger og
rustafsmitninger
Rustfri overflader, der ikke er blevet
beskyttet mod jernholdigt støv eller
direkte har været i kontakt med u- eller lavtlegeret (sort) stål, vil danne
rustpletter eller plamager, så snart de
bliver fugtige. Er der samtidig salt i
luften f.eks. fra havgus eller fra vejsaltning, kan de rustfrie overflader nedenunder forureningerne blive angrebet
af korrosion i form af mattering eller
direkte grubetæring. Det sidste vil, i
det mindste i Danmark, typisk kun ske,

hvis ikke regn kan komme til at skylle
saltbelægningerne af regelmæssigt.
Hvis man opdager forureningerne tidligt, kan det være tilstrækkeligt at rense med mindre aggressive syrer som
f.eks. citronsyre eller fosforsyre. Her
skal man selvfølgelig håndtere syren
efter gældende forskrifter, men også
sikre sig, at der ikke er andre overflader, som kunne tage skade af syren.
Man kunne i princippet også rense
med en bejdsning. Det ville helt sikkert

sikre en fuldstændig ren overflade.
Problemet er dog, at bejdsningen,
som nævnt ovenfor, vil give pletter
med et silkemat udseende. Facadeelementer har oftest et helt bestemt
udseende. De kan være slebne, polerede eller blankvalsede. Dermed fremstår en renset overflade plettet eller
skjoldet, medmindre man bejdser hele
sektioner. Alternativt kan man bejdse
forurenede overflader og bagefter
genskabe det oprindelige udseende men igen på hele sektioner.

Afsmitninger og misdannelser på rustfri plade.

Svejsemaskiner i høj kvalitet hos Løwener
Hos Løwener har vi et bredt udvalg af svejsemaskiner, udstyr og tilbehør

HUSK - vi er lagerførende i de gængse tilsatsmaterialer og specialvarer kan hjemtages.
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

Svejsning
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BEHANDLING AF RUSTFRI
STÅLOVERFLADER MED
FOKUS PÅ ELEKTROPOLERING
I det følgende vil jeg baseret på erfaringer og
meget summarisk - beskrive
elektropolering af rustfrie
ståloverflader. Det er således
helt bevidst, at jeg her
undlader beskrivelser af
gitteropbygning, ferrit- og
austenit tilstand, diverse
diagrammer, perlit-dannelser
og varmebehandling.

Ensretter

Kar til
elektropolering

Af Per Sommer,
A.H. International A/S
Overalt i samfundet stilles der i dag
større og større krav til rengøringen.
Tag blot materiel, der bliver anvendt i
medicinalindustrien og i den fødevareforarbejdende industri. Ud over
selve materialet, har udformningen af
overfladebeskaffenheden afgørende
betydning.
Rustfrit stål finder i udstrakt grad
anvendelse her, hvilket ikke mindst
skyldes muligheden for en effektiv
bearbejdning af overfladen. Bearbejdningen af stålet afhænger af ståltypen.
Der findes derfor forskellige bearbejdningsmetoder.

Katode

Emne (Anode)

Varmelegeme

udjævningen ved elektropolering er
bølgeformet.
Metal fjernes fra overfladen
ved elektropolering
Ved elektropolering bliver der fjernet
metal fra overfladen. Vigtigt for effekten er at overfladen gradvist jævnes
ud og bliver meget glat. Processen
sker ved, at man tilslutter en elektrisk
strøm til emnet, som er neddyppet i en
egnet elektrolytisk væske. Det er en
væske, som typisk består af svovlsyre
og én fosforsyre forbindelse.

Katode

Beskrivelse af processen
For at opnå det optimale resultat af
elektropolering, kan man opdele
processen i 3 trin:
Procesparametre:
Strømstyrke:	5 – 25 ampere/dm2
Bad temperatur:	40 – 75 gr
celsius
Behandlingstid i syrebad: 2 – 120 min.
Katode materiale:	Rustfrit stål,
kobber eller
bly

Bestemmende faktorer for
stålets egenskaber
Følgende er et udsnit af faktorer, der er
bestemmende for stålets egenskaber:

Overflader på rustfrit stål kan i
hovedtræk inddeles som følger:

Den rustfri ståloverflade:

1. Slebet eller børstet med rustfri børste

1. Mat, åben, ridset

1.

2. Fint slebet eller slebet med pulver

2. Sølvmat åben overflade

3. Glans eller sandblæst

3. Åben overflade

4. Poleret

4. Blank åben overflade

5. Bejdset

5. Sølvmat rustfri overflade

6. Bejdset og passiviseret – bemærk
at materialet i de såkaldte åbne
tilstande selvpassiviserer over tid

6. Sølvmat rustfri lukket overflade

7 Elektropolering

7 Blank lukket rustfri overflade

2.
3.
4.

Stålets indhold af tilsatsstoffer
f.eks. krom, kul, mangan, silicium,
molybdæn, nikkel, kobber, titan,
svovl og mange andre.
Varmebehandling og afkøling
(hærdning).
Kold- eller varmvalset.
Overfladebearbejdning.

NB: Set under mikroskop er overfladen ved polering fint ridset, hvorimod
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Før elektropolering

Efter elektropolering

Forbehandling:

Rengøring – afskylning – bejdsning – tryk afspuling

Elektropolering:

Elektropolering – aftørring – neutralisering – afskylning

Efterbehandling:

Salpetersyre behandling til styret passivisering – afspuling – varm-afspuling – aftørring

Som det ses af ovenstående, skal
emnerne gennem flere bade og afskylninger, hvilket kræver den fornødne

plads. Samtidig stilles der høje krav til
udluftning.

Det færdige produkt
Når forbehandlingen har sikret en ren
oxidfri overflade, når poleringen har
gjort overfladen meget glat, og passiviteten er sikret enten med salpetersyre
eller ved selvpassivisering, så har man
en overflade med maksimal korrosionsbestandighed for legeringen. Dertil
kommer at overfladen for langt de
fleste produkter vil være lettere både
at rengøre og holde ren.
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TRE MESSEDAGE MED DET
BEDSTE FRA DANSK INDUSTRI
Hi Tech & Industry Scandinavia
2019 – eller slet og ret Hi
messen i Herning – bød i
dagene fra 1. til 3. oktober på
events og aktiviteter side om
side med et stærkt opbud af
706 udstillere, som hver især
præsenterede det sidste nye
inden for produktionsudstyr,
automatisering og teknologi.
Fra Hi messens åbning og frem til de
sidste gæster takkede af blev der registreret 20.453 besøgende fagfolk.
Blandt udstillere og besøgende var
der en del, som fremhævede den
gode synergi på messen mellem udstilling, konferencer og et eventprogram,
der blandt andet bød på Technomania, Wind Energy Denmark og 3D
print teknologi.
I hal C var størstedelen af udstillerne
koncentreret om svejsebranchen og
dens leverandører. NDT virksomheder og flere maskinleverandører var
også repræsenteret her, og alle tre

messedage var der en livlig trafik af
udstillere og gæster.
Pladsen i midten af hal C var omdannet til en svejsecafé, som Svejsebrancheklubben stod bag. Her var der alle
tre dage en række foredragsholdere
på programmet, som rakte lige fra
Chili Klaus og til D-A-D forsangeren

Jesper Binzer. Caféen lagde også op
til ”networking” mellem udstillere og
potentielle kunder, lige som der rundt
om i de mange messehaller blev udvekslet ideer og skabt ekstra grobund
for den vækst og udvikling, som er
med til at gøre dansk industri stærke
på verdensmarkedet. 
BLY

På Tornbo Svejs’ stand i hal C var der et stort udvalg af Fronius svejsemaskiner
og udstyr. Der var også live demonstrationer – herunder af WeldCube, der
var sat op, så man fik vist svejsedokumentationen direkte på store skærme.
Vi har denne gang valgt at indrette os på en stor stand og have ekstra mange
Fronius maskiner med for at markere, at vi har fået agenturet i Danmark for
Fronius, siger Kaare Schultz Pedersen. Der har alle tre dage været rigtig mange
besøgende. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at vi havde haft en bedre
fordeling af aktiviteten med lidt flere om morgenen og sidst på dagen, så der
var endnu bedre tid til at tale med hver enkelt. Der var mange interesserede
forespørgsler, og så overrasker det mig positivt – og lidt mod hvad vi oprindeligt
forventede – at der især var stor interesse for Fronius maskiner til manuel
svejsning, siger Kaare Schultz Pedersen.
Sekretariatschef Monica Wenøe (tv), ses her sammen med
Lise Ussing, der assisterer på standen i hal C. Hi messen er
en oplagt lejlighed til at præsentere navneskiftet fra Dansk
Svejseteknisk Landsforening (DSL) til Dansk Svejse- og NDTforening (DSN), siger Monica, der løbende har besøgende,
som interesseret spørger til foreningen og de fordele, et
medlemskab byder på. I anledning af Hi messen har vi et
specialtilbud, hvor det ved tegning af medlemskab her og
nu - og betaling inden for 14 dage – er gratis i 2019, og hvor
2020 er til halv pris, forklarer Monica, som fremhæver, at man
samtidig er med i lodtrækningen om en kompakt svejsemaskine,
hvor der er frit valg mellem forskellige mærker. På standen er
der også en ”putte” konkurrence, hvor der er tre gode flasker
rødvin på højkant. Navnene på de udtrukne vindere bliver
offentliggjort i næste udgave af magasinet SVEJSNING.
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Nyhed fra FRONIUS
TPS/i Steel Edition
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Fronius TPS/i Steel Edition er fuldt
fokuseret på svejsning af stål
MED MERE END 100 FORSKELLIGE PROGRAMMER FOR STANDARD
OG PULS-SVEJSNING, ER DET MULIGT AT FINDE DET HELT RIGTIGE
TIL ENHVER SVEJSEOPGAVE I STÅL.
Som eksempel på en karakteristik kan nævnes PCS – puls controlled spray arc. PCS kombinerer
fordelene fra puls svejsning med fordelene fra svejsning i spraybue. Dette sikrer, at man undgår
svejsning i blandings lysbue. Resultatet er en blød overgang fra puls lysbue til spraybue. Dette
samt øvrige fordele ved PCS gør den oplagt at anvende til kantsømme, smalle fuger samt til
rodstrengs svejsning.

SAMMENLIGNING
– Puls-lysbue
versus PCS

7,5 mm

8,4 mm

Pulserende bue
Vd: 15,5 m/min
U: 27,5 V / 1: 265 A

PCS
Vd: 15,5 m/min
U: 26,6 V / I: 233 A

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf. 7515 8440

tornbosvejs.dk

TPS/i
STEEl Edition
Optimiert für manuelle Stahlanwendungen

FORDELENE
VED PCS
/ Reduceret
fugeforberedelse
/ Høj nedsmeltningsydelse
/ Højere svejsehastighed
/ Mindre risiko
for svejsefejl

Professionelt
svejseudstyr til tiden
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”We Love Welding” står der som tema henover
AGAs stand i hal C, hvor der bliver præsenteret
en række nye produkter og processer inden for
svejsning, skæring og opvarmning. Her ses AGAs
produktchef Lars Larsen ved ARCLINE Plus Pole,
der er en af virksomhedens nye og banebrydende
svejseapplikationer. Den er til mekaniseret svejsning
i aluminium i TIG kvalitet – og med en produktivitet
som MIG svejsning, fastslås det.

I hal C holder Lemvigh Müller A/S Danmarkspremiere på svejsemaskiner fra Böhler
Welding. Flere af Lemvigh Müllers IWS og IWT uddannede svejsespecialister er på
standen, hvor de besvarer spørgsmål fra de mange, der lægger vejen forbi. Produktchef
Søren Ladefoged Pedersen fortæller, at Lemvigh Müller i forvejen har det fulde program af
tilsatsmaterialer fra Böhler Welding, og at de altid har 300 ton tilsatsmaterialer på lager.
Med Danmarkspremieren på svejsemaskinerne glæder vi os over nu at have det komplette
sortiment af produkter fra Böhler Welding inden for såvel tilsatsmaterialer, maskiner og
tilbehør. Det er en perfekt kombination. Böhler Welding er en verdensomspændende
virksomhed med mere end 100 års erfaring inden for svejsning. De råder således over
en omfattende metallurgisk knowhow og teknisk kompetence, siger Søren Ladefoged
Pedersen, som fremhæver, at de med Böhler strømkilderne vil indfri alle forventninger hos
brugerne om høj kvalitet og tryghed.

På standen viser Kemppi også en ny serie af
Flexlite TX TIG brændere. Brænderhåndtaget er
ergonomisk udformet og sikrer god komfort for
svejseren.

Kemppis stand bød blandt andet på den nye Master TIG. Det er en helt ny maskine, hvor
der er markante forbedringer i såvel svejsehastighed som brugerflade. Maskinen kan
opsamle data og overføre dem trådløst til et netværk, så svejseopgaverne efter behov kan
dokumenteres.
ESABs stand var tæt pakket
med besøgende i hal C, hvor
et stort udvalg af løsninger
til såvel manuelle som
automatiserede skæreopgaver
blev præsenteret. Robust Feed
Pro havde Europa premiere på
messen. Det er en højt ydende,
ergonomisk og robust designet
trådfremføringsenhed.
Kompakte og lette maskiner i
Rebel-familien blev også vist på
messen. Og så var der særligt
fokus på ESAB Digital Solutions.
Ifølge ESAB er det en komplet
pakke af digitale tjenester, som
bringer produktionen ind i det
21. århundrede og videre frem.
Kort fortalt handler det om, at
man vil kunne kontrollere sine
skære- svejse- og gasfunktioner
med én og samme platform.
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Opkvalificer din viden:
IWS - IWT – IWE - IWI
I de nye EN standarder stilles der krav til at en kvalificeret svejsekoordinator er
tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og IWE-uddannelserne giver adgang til at virke
som svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731.
Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for hvert modul.

IWS

Svejsespecialist (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4

IWT

Svejsetekniker (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant teknisk uddannelse, EQF niveau 5

IWE

Svejseingeniør (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant ingeniøruddannelse, EQF niveau 6

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI-S

Svejseinspektør (2 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev eller IWS-diplom

Tilmeld dig online på forcetechnology.com/svejsekurser
eller kontakt Ann Strandberg Larsen på asla@force.dk
for yderligere information.

forcetechnology.com
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Skæremaskiner,
svejsetråd og
ellers hele paletten
af effektive
svejsemaskiner med
mulighed for live
demonstrationer, blev
rullet ud på Løweners
stand i hal C, som
var godt besøgt alle
tre messedage.
Direktør for AH International Svend Sommer Knudsen var godt tilfreds med besøgstallene
alle tre messedage. Ud over interessen for tilsatsmaterialer, var der også besøgende,
som spurgte interesseret til rullebukke og manipulatorer. Rullebukken, vi har med her
på standen er fra Mogra, som har 30 års erfaring i at fremstille såvel rullebukke som
manipulatorer, der bliver lavet kundetilrettede i forhold til virksomhedens konkrete behov,
siger Svend Sommer Knudsen, (tv i billedet).

På Migatronics stand stod automatisering
centralt. Her var store industrirobotter side om
side med kollaborative robotter, de såkaldte
COWelders, som blev mødt med stor interesse.

Her direktør Anders
Thy i snak med
en af de mange
besøgende på
Inelco Grinders
messestand,
hvor der er live
demonstrationer
af virksomhedebs
wolfram
elektrodeslibere,
herunder den nye
AutoGrind, der er til
automatisk slibning
af wolframelektroder
på Ultima-Tig
sliberen.
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På Valk Welding’s stand kunne man som besøgende hurtigt blive overbevist om, at automatisering af svejsning tager syvmile skridt fremad.
Hovedparten af de svejserobotter, virksomheden får bestillinger på i dag, skal være med offline svejseprogrammering. Og så er der en hastigt
stigende interesse i markedet for svejserobotter med fuldautomatisk programmering ud fra 3D-filer, hvilket der ifølge Valk Welding også vil være
basis for nu.

Peter Villumsen, der er salgschef i Kiwa Inspecta, glæder sig over, at der er en pæn vækst i opgaverne inden for NDT og svejsekontrol. Men, tilføjer
han, som de fleste andre NDT firmaer kunne vi godt bruge endnu flere medarbejdere.

Her ses Henrik Lyhne (tv) sammen med René Normann fra Nordisk Svejsekontrol, som alle tre dage havde en del forespørgsler. Virksomheden er
bredt repræsenteret med afdelinger rundt om i Danmark, lige som man har afdelinger i Sverige og Tyskland.
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HI MESSE 2019

Her et udsnit af
FORCE Technologys
stand i Hal C, der
blandt andet byder
på det seneste inden
for Phased Array
Ultralydsprøvning.
I hal G præsenterer Endotest A/S flere nyheder fra Olympus - herunder videoskoper til visuel
inspektion, håndholdte XRF-pistoler til materiale identifikation og digitale mikroskoper. En af
nyhederne er et DSX 1000 3D mikroskop, der er til detektion af selv de mindste defekter i
svejsninger og overflader, forklarer direktør for Endotest A/S Jørgen Hilsøe, som her ses side om
side med Olympus’ produktspecialist inden for industrielle mikroskoper, Sugish Subramonia.

Vi har blandt andet Mini BERTHA
gasflaskerne med på standen. Og så er vi
ellers klar til at rådgive de besøgende om
gas og – ikke mindst – vores løsninger til
at opnå en mere bæredygtig CO2, siger
marketing Manager Maibrit Aistrup, som
her ses på Strandmøllens stand i hal C.
Bo Harlev fra Dabotek (th) side om side
med Olaf Reuter fra virksomheden Reuter
Works i hal J3. Dabotek har sit speciale
inden for boltesvejsning, mens Reuter
blandt andet fremstiller miljøvenligt
udstyr til bejdsning af stål, elektrokemisk
rengøring, samt polering og signering
på stål.
Vi har valgt at udstille side om side, da
vi har et tæt samarbejde omkring en
række produkter, siger Bo Harlev, der
alt i alt har været tilfreds med antallet af
besøgende. Olaf Reuter fremhæver, at
der ikke mindst har været interesse for
en robot fra Reuter, som fuldautomatisk
fjerner misfarvning fra rustfrit stål og på
samme tid danner et beskyttende oxid
lag på overfladen.
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SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2020
Vi glæder os til at se jer til svejse- og
NDT seminar på hotel Koldingfjord
tirsdag den 9. juni og onsdag den 10.
juni 2020.

Kom og vær med til spændende
foredrag og diskussioner om aktuelle
emner og udfordringer i svejse- og NDT
branchen.

Her er et udpluk af de emner, vi venter at tage op på
seminaret i 2020. Det komplette program er fortsat i
støbeskeen. Men så snart det er klart, bringer vi det i
SVEJSNING og på www.svejsndt.dk
• Termisk sprøjtning
• Robotsvejsning
• Laser hybridsvejsning i større godstykkelser
• Udmattelsesbrud i teori og praksis
• Additive Manufacturing
• Digitalisering af svejsepas
• Rundt om svejseingeniørarbejde
• Fjernstyret monitering af korrosion på ubemandet platform
• Udmattelsesbrud i svejsereparerede skibspropeller

Husk allerede nu at
sætte kryds i 2020
kalenderen ved den
9. og den 10. juni.

• Brugen og fremstillingen af titanium
• Bliv opdateret på standardiseringsområdet
• Erfaringer med brug af Phased array ultralyd

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Svejsning
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27. november
Virksomhedsbesøg hos MarineShaft

Virksomhedsbesøg hos NLMK
Dansteel i Frederiksværk
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9. - 10. juni

November
22. november
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AWS FYLDER 100 ÅR
Den amerikanske svejseforening AWS
fylder 100 år og fejrer dagen i forbindelse med AWS årsmødet, der finder sted
under FABTECH i Chicago til november.
AWS internationale sektion Scandinavia
blev etableret i Helsingør for 25 år siden
i forbindelse med JOM konferencen i
1994. AWS Scandinavia sender de

bedste ønsker i anledning af jubilæet og
takker ved samme lejlighed for støtten til
JOM internationale konferencer gennem
40 år.
Af formand for
AWS Scandinavia Osama
Al-Erhayem.

Tlf. 31 22 21 82
www.hjortlundmedier.dk

Annoncer:
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Tlf. +45 51 50 67 17

Svejse- og NDT Foreningens
bestyrelse:
Formand Steen Ussing, COWI A/S
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta A/S
Poul B Petersen, NSK A/S
Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S
Bo Bossen, FORCE Technology

DSL BLIVER TIL DSN
Dansk Svejseteknisk
Landsforening (DSL) skifter
navn til Dansk Svejse- og NDTforening (DSN)

Ved den seneste generalforsamling i
NDT-Foreningen blev det som bekendt
for mange besluttet at nedlægge NDTstyregruppen, og NDT-foreningen blev
opløst som en selvstændig fraktion
under DSL.
Ved samme lejlighed, samt i forbindelse
med DSL's generalforsamling, blev det
besluttet, at Dansk Svejseteknisk Landsforening (DSL) skifter navn til Dansk
Svejse- og NDT Forening. Forkortelsen
bliver fremover DSN.

i nogles ører efterhånden lidt støvede
"Landsforening" i navnet er nu udgået.
Foreningen har fået et nyt, mere logisk
mundret domænenavn www.svejsndt.
dk. Sekretariatets e-mail adresse skifter
fra dsl@dslsvejs.dk til mail@svejsndt.
dk. I en overgangsperiode vil de gamle
adresser dog stadig fungere, idet man
vil blive re-directed til de nye adresser.

Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, DTU Byg

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90
E-mail: mail@svejsndt.dk
www.svejsndt.dk

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, COWI A/S
Jørgen Melchior
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet

Navneskiftet har også givet anledning
til få et nyt logo, som skal symbolisere
både svejsning, ved en stiliseret lysbue,
og NDT, ved en ultralydbølge.

Ved at integrere NDT i foreningens navn
markeres det, at NDT er en vigtig og
integreret del af foreningens virke. Det

Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Dansk Svejse- og NDT Forening er medlem
af IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer af Dansk Svejse- og NDT Forening
hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2019
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

6

16. december

18. november

NDT og SVEJSNING
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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
ENDOTEST A/S
A/S ESAB
FORCE Technology
Kemppi Danmark
Kiwa Inspecta 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
Dansk Svejse- og NDT Forening
(DSN) holder julebanko fredag
den 22. november 2019
Kom med til årets hyggeligste oplevelse. Arrangementet finder sted hos
FORCE Technology, Park Alle 345,
2605 Brøndby.
Vi begynder kl. 18.00 med spisning.
Nyhed i år er, at du enten kan
vælge gule ærter med flæsk og
medister ELLER stegt flæsk med
persillesovs. 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 ca. 22.30
bliver der spillet om de mange
flotte præmier fra sponsorerne.

Det plejer gerne at være festligt og
spændende.
Pris pr. deltager for menu og en
spilleplade er kr. 270. Ønskes ekstra
spilleplader er prisen pr. styk kr. 20.
Tilmelding senest den 14. november
2019 til Monica Wenøe på mail:
mail@svejsndt.dk eller via hjemmesiden www.svejsndt.dk (Vores tidligere
mailadresse og webadresse kan også
fortsat benyttes).

Afs: Dansk Svejse- og NDT-Forening
Park Allé 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

Ring

3695 6308

- for de produkter og den
sparring, du har brug for!

3D-PRINTTRÅDE TIL
FREMTIDENS TEKNOLOGI
Böhler Weldings 3D-printtråde er skabt til Wire Arc Additive Manufacturing
(WAAM) og gør det muligt at fremstille emner i mange kvaliteter - fx lavt- og
højtlegeret stål, rustfrit, duplex og inconel.
WAAM - fremtidens fremstillingsteknologi:
• Effektiviserer og erstatter konventionelle produktionsprocesser
• Reducerer efterfølgende bearbejdning til et minimum
• Reducerer produktionstiden dramatisk ved forenkling af processen
– og en høj udnyttelse af tråden

