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Et skridt i den rigtige retning
De nyeste tal fra Danmarks Statistik 
viser, at industriproduktionen steg med 
5,9 pct. i august, hvilket naturligvis er 
en tiltrængt positiv nyhed i en corona-
ramt tid. Vi har helt sikkert noget at 
glæde os over, da det gavner dansk 
økonomi og arbejdspladser. Men når 
vi kigger ud over vores medlemmer 
med den brede kam, er vi dog et godt 
stykke fra målet. Vi er fortsat langt fra 
normale tilstande, og der er et stykke 
vej til, at vi er back on track. 

Vi har taget små skridt i den rigtige 
retning, siden Danmark blev lukket 
fuldstændig ned i marts. Der, 
hvor det bliver svært, og hvor der 
ligger en kæmpe udfordring, er på 
eksportmarkederne. Det gør, at der 
fortsat er et pænt stykke vej tilbage 
til normalen, og skal vi have dansk 
økonomi tilbage på niveauet før 
coronakrisen, så skal vi have gang i 
de danske virksomheders eksport. I 
Danmark er næsten 850.000* danske 
jobs knyttet til eksporten, og i en 
verden med stadigt stigende smittetal 
ser udsigterne mildest talt ringe ud. 
En af anbefalingerne er at kigge på 
eksportpotentialet i blandt andet den 
grønne omstilling.

Grøn genstart af dansk 
eksport
De lidt dystre udsigter for dansk 
eksport inviterer også til nye måder at 
tænke eksport på. Tiltag skal iværk-
sættes hurtigst muligt. Af samme grund 
nedsatte regeringen den 10. august 
otte genstartteams, der i fællesskab 
havde til formål at finde løsninger, 
som kan hjælpe dansk eksport tilbage 
på sporet. Produktion og grøn tekno-

logi er et af de otte genstartteams, 
hvis formand er direktør i Aalborg 
Portland, Michael Lundgaard Thom-
sen.

Jeg har selv siddet med i teamet, og 
den 15. september afleverede vi en 
række anbefalinger, som regeringen 
skal arbejde videre med. Anbefalin-
gerne indeholder konkrete idéer og 
initiativer til, hvordan vi kan under-
støtte eksporten på kort sigt, men 
også på mellemlangt sigt, som kan 
udmøntes og som kan finansieres af 
de godt 500 mio. kr., som regeringen 
har dedikeret til genstarten. 

Den 8. oktober meldte regeringen ud, 
at der var indgået et bredt forlig på 
tværs af folketinget om at igangsætte 
27 initiativer baseret på anbefa-
lingerne fra de otte genstartteams. 
Herunder fokus på en grøn genstart 
af eksporten, samt at genetablere 
muligheden for erhvervsrejser, styrke 
likviditeten og udnytte eksportpotentia-
let i den grønne omstilling og digita-
lisering. En konkret anbefaling er, at 
der etableres en fond til finansiering 
af grønne eksportløsninger, eksempel-
vis inden for vand, energieffektivitet 
samt vedvarende energi og bæredyg-
tighed generelt.

Forliget rummer derfor flere nødven-
dige og vigtige initiativer. Men det er 
vigtigt, at vi i takt med udviklingen af 
den globale krise er klar til at justere 
og sætte ind med yderligere målret-
tede tiltag, som også på længere sigt 
kan sikre dansk eksport. Eksempelvis 
anbefaler erhvervslederne i de otte 
genstartteams et permanent fradrag 
på forskning og udvikling på 130 

pct. og en lang række investeringer i 
grøn omstilling som oplagte områder 
at tage fat på fremadrettet for at un-
derstøtte vores internationale konkur-
renceevne.
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6  Videnscenter giver unikke 
uddannelsesmuligheder for 
elever og faglærte

8  Teori og praksis går hånd i 
hånd

10  Fleksible svejsekurser 
er populære hos 
virksomhederne

12  Hvordan ser fremtidens NDT-
uddannelser ud
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lunger!

16  Arc-Eye CSS Adaptive 
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hente i standarderne

20  Pulversvejsning i stål

22  Gode råd til vedligehold af 
svejsemaskinen

24  Iværksættere fra Vejen bag 
udviklingen af automatisk 
svejseanlæg til rør

26  Nyt industrielt svejsesystem 
til multiprocessvejsning i stål

Forsiden:
Fra videnscenter for Automation 
& Robotteknologi (nord).

Jacob Kjeldsen, Chef for 
Fremstillingsindustrien i DI.

*Danmark er en lille og åben økonomi, som er dybt afhængig af 
eksport. I 2019 eksporterede danske virksomheder for ca. 1.350 
mia. kr., hvilket er et beløb, der svarer til 55 pct. af Danmarks 
BNP. Godt 850.000 danske job er direkte afhængige af eksport. 

Kilde DI
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FORCE Academy – 
digital læring 
når det 
passer dig

Med FORCE Academy vil vi sikre dig langt større fleksibilitet, 
tilgængelighed og individualitet i din NDT-uddannelse.

50% rabat på alle 
NDT-uddannelserne 

i 2021
Fra nytår udbyder vi kun kurser 

fra Kristiansand i Norge. 
Som kompensation for dette 

tilbyder vi alle danske 
kunder 50% rabat 

i hele 2021

Hen over efteråret udvikler vi fremtidens digitale uddannelser 
inden for blandt andet:  
• Visuel prøvning (VT)
• Magnetpulverprøvning (MT)
• Penetrantprøvning (PT)

• Ultralydprøvning (UT)
• Radiografisk prøvning (RT)
• Hvirvelstrømsprøvning (ET)

Find dit næste kursus på forcetechnology.com/ndtkurser
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Hvad siger virksomhederne?
Det er super vigtigt, at vi får fat i industri-
ens eksport igen. Af samme grund har 
vi i Fremstillingsindustrien, sammen med 
Lykke Friis fra Tænketanken Europa, sat 
os for at spørge dem, det hele handler 
om, nemlig virksomhederne. Derfor 
kommer vi i slutningen af året til at 
besøge en del af Fremstillingsindustriens 
medlemmer for at indgå i en dialog om, 
hvad der virker, og hvad der ikke virker. 
Vi ønsker at ende med nogle anbefalin-
ger til, hvordan vi kan få genstartet EU 
og dermed få sat skub i eksporten til 
gavn for både virksomhederne, medar-
bejderne og dansk økonomi. 

Fra Fremstillingsindustriens sekre-
tariat kommer vi til at følge op på 
anbefalingerne til regeringen sam-
men med kolleger i DI. Derudover 
sætter vi fokus på eksport i fremstil-
lingsindustrien via en kampagne 
under navnet Fremstillingsindustriens 
Eksport-Comeback. Her vil det 
blandt andet være muligt at se video-
kampagnen LYKKE I FREMSTILLINGS-
INDUSTRIEN, hvor der også vil være 
eksempler på virksomheder med 
visionære grønne eksportløsninger. 
Kampagnen kan følges på SoMe og 
ffi.di.dk.

Her på falderebet vil jeg gerne 
understrege, at det er dejligt at se en 
bedring i industrien, men vi har stor 
respekt for, at det bestemt ikke ser 
sådan ud alle steder. Vi er afhængige 
af en række faktorer så som fortsat 
positive takter i økonomien i løbet 
af efteråret, og at smittespredningen 
kommer under kontrol i Danmark samt 
på de eksportmarkeder, som vi er så 
dybt afhængige af. 

Af Jacob Kjeldsen, Chef for 
Fremstillingsindustrien i DI

SVEJSE- OG NDT-SEMINAR  
PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
1. OG 2. JUNI 2021
Vi glæder os til at møde jer til næste år og få 
lejlighed til at præsentere et program, som ud 
over de præsenterede indlæg, ventes udbyg-
get/ opdateret, så det afspejler de temaer, som 
får særlig relevans for svejse- og NDT-branchen 
i 2021.

Kom og hør om blandt andet:

• Svejsning med mobile robotter
• Structural welds with fiber lasers
• Nyt på standardiseringsområdet
• Digitalisering inden for svejsning
• Phased array cases
• Additive Manufacturing / 3D-print
• Structural Health monitoring of offshore plat-

forms
• Bygning af de nyeste megabroer
• Udmattelsesbrud – mekanismer, prædiktion og 

forebyggelse
• Digitalisering af svejsepas
• Augmented reality svejsning i forbindelse med 

uddannelse af svejsere
• NDT under internationale militæroperationer
• Træning af medarbejdere i kvalitetsforståelse i 

Danmark og Kina

Husk allerede nu 
at sætte kryds i 

kalenderen ved den 
1. og 2. juni 2021
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VI FEJRER VORES 
50 ÅRS JUBILÆUM MED
FANTASTISKE TILBUD

I år fejrer vi, at det er 50 år siden, vi udviklede den første Migatronic svejsemaskine. 
Det gør vi med fantastiske tilbud og ved at hylde alle de mange svejsere, som gennem 
tiden har brugt og stadig bruger vores grønne maskiner - de levende legender.

Konkurrence
Hjælp os med at � nde den ældste Migatronic svejsemaskine, der stadig eksisterer. 
Præmien er en Sigma Select! 

Vi trækker også lod blandt alle deltagerne i Danmark om at vinde en RallyMIG.

Konkurrencen løber indtil 30. november 2020 i udvalgte lande. Vinderne bliver 
offentliggjort i starten af december 2020.

10.250 DKK

16.500

Jubilæumstilbud
Varenr. 79100244

30.650 DKK

51.700

Jubilæumstilbud
Varenr. 79510304

Medfølger 
gratis

26.300 DKK

38.850

Jubilæumstilbud
Varenr. 79542024

30.600 DKK

51.975

Jubilæumstilbud
Varenr. 79542140

Medfølger 
gratis

Medfølger 
gratis

Medfølger 
gratis

Læs mere om konkurrencen ”De levende legender” på WWW.MIGA50.COM eller kontakt din Migatronic forhandler.

AUTOMIG2 233i PI 250 AC/DC SIGMA SELECT 
400 KOMPAKT

SIGMA SELECT 400
SEPARAT TRÅDBOKS

Alle priser er ekskl. moms og WEEE. Vi tager forbehold for trykfejl.
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Ultima-Tig AutoGrindNeutrix

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente !
Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

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

Mød os på
”Schweissen & Schneiden”
Düsseldorf 25-29/9-2017

Hal 13 Stand E22

VI BIDRAGER TIL ET  

SIKKERT ARBEJDSMILJØ

Automation og robotteknologi 
vil være en del fremtidens 
arbejdsmarked, men 
man kommer næppe 
sovende til en teknologisk 
omstilling. Med fokus på 
erhvervsuddannelserne 
og efteruddannelse har 
Videnscenter for Automation 
& Robotteknologi (Nord) gjort 
det til sin opgave at sikre, 
at nye svende og faglærte 
er i stand til at bruge den 
moderne teknologi. 

Af Anna Husted Kristensen

I et krydsfelt mellem videnskab, 
teknologi og håndværk arbejder 
Videnscenter for Automation & Robot-
teknologi (Nord) på at producere den 
nyeste viden og skabe en relevant 
platform for formidling. Det sker 
blandt andet ved at facilitere samar-
bejde, videndeling og netværk på 
tværs af erhvervsskoler, grundskoler, 
virksomheder og brancher.

Videnscenteret, der blev etableret i 
efteråret 2018, er et af landets i alt 9 
videncentre tilknyttet erhvervsuddan-
nelserne. I foråret blev det besluttet at 
videreføre videnscentrene med drifts-

midler til og med 2024. Det betyder, 
at videnscenteret nu får endnu større 
mulighed for at sætte sit aftryk på 
fremtidens uddannelser.

”Vi arbejder på at øge kendskabet til 
videnscenteret således, at flere elever 
og faglærte kan drage nytte af vores 
tilbud og de netværk og samarbej-
der, vi faciliterer. Det handler om 
at skabe kvalificeret arbejdskraft til 
fremtidens arbejdsmarked”, forklarer 
viden- og projektchef Line Vinterberg.

”Vi vil gerne i endnu højere 
grad samarbejde med 
virksomheder, som har en 
spændende og innovativ 
tilgang til robotteknologi 
og automation. Det kan 
blandt andet være i forhold 
til efteruddannelse og 
inspirationsmøder, og vi byder 
gerne virksomheder ind, så 
de kan fortælle om deres 
produkter og dele viden. Vi 
tror på, at det giver både 
medarbejdere, faglærte og 
undervisere unikke muligheder 
for at sparre med hinanden”.

Ny viden og kunnen 
Én af skolerne, som nyder godt af vi-
denscenterets arbejde, er TECHCOL-
LEGE i Aalborg. På metal-afdelingen 
har videnscenteret blandt andet 
givet inspiration til, hvilke svejsero-
botter skolen skulle investere i, og 
været med til at finansiere en del af 
udstyret.

Det er svært at komme uden om svejserobotter og automatisering af svejseprocesser i frem- 
tidens smedefag. Derfor er begge dele essentielle i smedeundervisningen på TECHCOLLEGE 
i Aalborg, hvor videnscenteret har været med til at finansiere en del af udstyret.

VIDENSCENTER  
GIVER UNIKKE 
UDDANNELSESMULIGHEDER 
FOR ELEVER OG FAGLÆRTE
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VI BIDRAGER TIL ET  

SIKKERT ARBEJDSMILJØ

Det har givet os 
en masse nye 
muligheder at 
være en del af 
Videnscenter for 

Automation & Robotteknologi. 
Det betyder blandt andet, at 
vi kan arbejde med mange 
af de processer, der er 
inden for den teknologiske 
udvikling. Det gælder 
eksempelvis indføringen af 
svejserobotter, som vi bruger 
på smedeuddannelsen og i 
efteruddannelsesregi”, siger 
uddannelseschef for Metal, 
Jesper Frydkjær Pedersen.

"Vores elever kan også mærke, at vi 
er en del af videnscenteret. Mange 
af de unge synes, at den nye tek-
nologi og tilgangen til den er mere 
spændende, lige som de oplever, at 
det er en anden måde at arbejde og 
tænke på. Efter kun et par dage på 
skole kan eleverne tage ny viden og 
kunnen med hjem i virksomhederne 
– en viden, som måske ikke kom ud i 
virksomhederne tidligere. 

Inden for svejseuniverset går udvik-
lingen stærkt. Der kommer hele tiden 
nye maskiner, teknologier og arbejds-
metoder til. Det er netop derfor, at 
det giver mening for metal-afdelingen 
på TECHCOLLEGE at følge med i 
videnscenterets arbejde.

FAKTA:
Videnscenter for Automation & 
Robotteknologi (Nord) er bygget op 
på et samarbejde mellem erhvervs-
skolerne TEC, NEXT, Mercantec, 
EUC Nordvest og TECHCOLLEGE. 
Formålet med videnscenteret er 
at bidrage med den nyeste viden 
inden for den teknologiske udvikling 
og samtidig øge udbredelsen af 
industriel automation på tværs af 
brancher og industrier.
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Nordisk Svejse Kontrol A/S er 
kommet godt fra start med nyt 
NDT-undervisningsprogram.

Nordisk Svejse Kontrol (NSK) er ble-
vet akkrediteret til NDT-undervisning 
i takt med, at virksomheden i foråret 
lancerede et bredt NDT-kursuspro-
gram. 

René Normann, der selv er uddan-
net Level 3 Inspektør og har mange 
års erfaring i faget, er ansvarlig for 
virksomhedens nye undervisningsaf-
deling.

René oplyser, at udbuddet af kurser 
omfatter de gængse discipliner inden 

for NDT-inspektion, og at de alle er 
tilrettelagt i overensstemmelse med 
EN ISO 9712.

Kurserne omfatter Visuel Kontrol; 
Magnetpulver prøvning; Penetrant 
prøvning; manuel Ultralyd prøvning, 
automatiseret Phased Array, ToFD 
Time-Of-Flight-Diffraction og Røntgen 
kontrol. 

Vi har på nuværende tidspunkt holdt 
såvel basiskurser som de mere avan-
cerede, og efterspørgslen har været 
mere end tilfredsstillende over hele 
linjen. Efter planen vil der løbende 
komme flere kurser til. Vi har desuden 
planlagt at udbyde Level 3 kurser fra 
marts næste år, siger René, som tilfø-
jer, at virksomheden i forvejen efter 
behov gennemfører Level 3 kurser for 
egne medarbejdere.

Fordel at have begrænset del-
tagerantal på kurset

NDT-undervisningen finder sted enten 
i Ishøj eller i Esbjerg, hvor der – med 
særlig tanke på covid-19 - er indrettet 
store og veludstyrede kursuslokaler. 
Vi tilstræber at der er max. 5 delta-
gere på hvert hold. Udover at være 
sundhedsmæssigt forsvarligt, så er 
kurser med et begrænset antal delta-
gere under alle omstændigheder det 
optimale, fastslår René. Er der f.eks. 
10 kursister, kan det være vanskeligt 

at komme omkring til den enkelte. 
Men med ca. fem deltagere, er man 
fysisk til stede, og har rigtig god tid 
til hver eneste kursist.

Undervisningen er lagt til rette, så 
den kombinerer teori og praksis. 
Vi har typisk 2 til 3 timer teori om 
formiddagen, hvorefter eleverne 
kommer ud i værkstedet og afprøver 
tingene direkte i praksis. Det gælder 
om at få hoved og hænder koblet 
rigtig sammen, så det ikke kun bliver 
den teoretiske viden, man også det 
håndværksmæssige, der fokuseres 
på.

Vi tilrettelægger også kurserne i 
forhold til den konkrete målgruppe, 
så man lærer det, man i praksis har 
brug for. Det kan f.eks. være et kursus 
i Visuel inspektion, der er rettet mod 
svejsekoordinatorer i en smedevirk-
somhed. Man lærer her at lave en 
visuel Inspektion for virksomheden, 
der igen har en oplagt fordel af at 
få klaret denne del af inspektionen 
internt. 

Virksomhedskurser er også en del af 
programmet. Her har vi til dato også 
fået interesserede henvendelser. Men 
forståeligt nok er man afventende på 
grund af den aktuelle situation med 
Covid-19, siger René.

BLY
And you know.www.kemppi.com

Torches for efficient welding

Kemppi_Flexlite_A4_RedDot.indd   2Kemppi_Flexlite_A4_RedDot.indd   2 14.5.2020   14:03:1114.5.2020   14:03:11

TEORI OG PRAKSIS 
GÅR HÅND I HÅND

Alle kurser har max. 5 deltagere, og 
de er tilrettelagt, så der er en god 
balance mellem det teoretiske og det 
håndværksmæssige, siger René Normann.

Nordisk Svejse-
kontrol har fra i 
år etableret NDT-
undervisning med 
kursusfaciliteter i 
Ishøj og Esbjerg.
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And you know.www.kemppi.com

Torches for efficient welding
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På ZBC er det nemt at få 
fornyet sit svejsecertifikat 
eller blive re-certifieret. For 
uddannelsesinstitutionen har 
et åbent svejseværksted, hvor 
kursisterne kan starte når som 
helst på alle kurser.

Hos smedevirksomheden Chris Jensen 
sætter de stor pris på ZBC’s åbne 
svejseværksted. Her kan ansatte 
efteruddanne sig uden at have tilmeldt 
sig på forhånd, og det er muligt at 
starte nyt kursus på alle ugens fem 
arbejdsdage. 

Det er et kanon tilbud, der gør det 
meget nemmere for os, fortæller Allan 
Guldborg, der er produktionschef i 
Chris Jensen. 

For selvom man har helt styr på plan-
lægningen, kan tidsplanen alligevel 

nemt skride, hvis en kunde eksempel-
vis ikke leverer tegningerne til den 
aftalte tid. Og uforudsigeligheden er 
bestemt ikke blevet mindre her under 
covid-19 pandemien. 

”Lige nu har jeg en gruppe ansatte, 
der først skal til Spanien og derefter til 
Tyskland, og her er vi jo helt afhæn-
gige af Udenrigsministeriets rejsevej-
ledninger. Så netop nu har vi ekstra 
meget brug for fleksibiliteten i det åbne 
værksted”, fortæller Allan Guldborg. 

Står en virksomhed pludselig med et 
hul i kalenderen, giver det rigtig god 
mening at se nærmere på muligheder-
ne for opkvalificering og efteruddan-
nelse. For via såkaldt VEU-godtgørelse 
og eventuelt støtte fra kompetence-
fonde kan virksomhederne få dækket 
hele eller det meste af de ansattes løn, 
når de er på kursus. 

”Man slipper for at afskedige medar-
bejdere og får i stedet endnu dygtige-
re ansatte tilbage. Det er en rigtig god 
mulighed”, siger Heidi Singerholm 
Valdsgaard, der er ansvarlig svejseko-
ordinator på ZBC. 

Digitalisering af undervis-
ningsmaterialer
Det er også blevet nemmere for de 
ansatte at tilegne sig den teoretiske 
viden på kurserne. Det skyldes, at 
ZBC handlede hurtigt under forårets 
corona-nedlukning og digitaliserede 
al undervisningsmaterialet. Det er nu 
tilgængeligt på en digital platform, 
hvor kursisterne også kan finde forskel-
lige video-vejledninger. Som en del 
af forberedelsen til teoriprøven har 
ZBC også lavet brugervenlige digitale 
tests, som kursisterne kan øve sig på, 
og som gør det nemt at identificere 
eventuelle teoretiske vanskeligheder. 

FAKTA: 

• Åbent værksted på ZBC Slagelse
• Alle kurser kan påbegyndes på alle ugens fem hverdage. Tilmelding er ikke nødvendig, men det 

er en god idé, hvis man vil være helt sikker på at få en plads. 
• ZBC råder over 35 svejsekabiner og tilbyder re-certificering og certifikater i alle discipliner inden 

for manuel svejsning samt §17 kurser.
• Der er også plads til dem, som ønsker at øve og dygtiggøre sig inden for svejsefaget men uden 

at certificere.
• Der tilbydes svejsekursus i sort, rustfri og aluminium.

FLEKSIBLE 
SVEJSEKURSER ER 
POPULÆRE HOS 
VIRKSOMHEDERNE
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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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DET DIGITALE SVEJSEPAS GØR DET NEMMERE FOR DIG

”Tilbagemeldingen fra vores kursister 
er rigtig god, for på den digitale 
platform får de et godt overblik, så 
de nemt kan fordybe sig i stoffet. Det 
er et stort plus, at det hele er samlet, 
og at de ikke længere skal sidde med 
en masse bøger og papirer”, fortæller 
Heidi Singerholm Valdsgaard fra ZBC. 

Som en ekstra service kan kursisterne 
få læst alle tekster højt af compute-
ren. ”Mange af de svejsetekniske 
spørgsmål er jo svære for eksempelvis 
ordblinde at læse, så det her er en 
kæmpe hjælp”, siger Heidi Singerholm 
Valdsgaard. 

ZBC tilbyder alle certifikater indenfor 
manuel svejsning samt §17-kurser. 

Efter lanceringen af det digitale svejsepas, er det blevet markant 
nemmere at få nye certifikater og re-certificeringer. 

Alle skoler er nu gået over til de digitale svejsepas, og det har 
gjort processen med at få nye certifikater og blive re-cetificeret 
langt mere smidig. Med det digitale svejsepas får de ansatte 
automatisk besked, når et certifikat skal fornyes. Og når prøven 
er bestået, kan certifikaterne samtidig underskrives digitalt. 

” Vi har sparet en masse papirarbejde, og samtidig er 
processen blevet lynhurtig. Så det digitale svejsepas er 
en stor succes”, fastslår Heidi Singerholm Valdsgaard.
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Spørger man i FORCE 
Academy, er den i langt 
højere grad tilgængelig, 
individualiseret og digital. 
Samtidig er den baseret på 
anerkendte læringsmetoder 
og pædagogikker, som giver 
eleven størst muligt og mest 
effektivt læringsudbytte. 

I FORCE Technology sætter vi nu 
fokus på digitalisering af kursusfor-
retningen ved at introducere FORCE 
Academy, hvor vi samler og udvikler 
fremtidens digitale undervisning.

Vi ser i disse år digitaliseringen 
få stadigt større indflydelse på 
forbrugerens valg. Hastighed og 
personalisering er i stigende grad 
afgørende parametre. Det betyder, 
at flere brancher og virksomheder i 
højere grad er nødt til at gentænke 
produkter, services og løsninger for 
at imødekomme kundernes behov. 

Begrænsninger ved traditio-
nelle NDT-kurser
Traditionelle NDT-uddannelser er ofte 
kendetegnet ved at bestå af en eller 
flere dages undervisning i et klas-
selokale med en større eller mindre 
gruppe elever og en underviser. 

Denne undervisningsform forudsæt-
ter, at eleven er til stede på det 
pågældende tidspunkt, da alt stoffet 
gennemgås på kurset. Derudover 
er kurset traditionelt set tilpasset 
gruppen og vil derfor ofte omfatte 
viden, man enten havde i forvejen, 
eller viden, som man ikke skal bruge. 

Desuden vil undervisningsformen ofte 
begrænse sig til tavleundervisning, 
gruppearbejde eller praktiske øvelser. 

Kurset skal tilpasses kursisten
”Som i mange andre brancher 
oplever vi, at vores kunder efterlyser 
mere fleksible løsninger, således skal 
undervisningen i højere grad tilpasse 
sig vores kunders hverdag og behov. 
Og det er lige præcis derfor, vi har 
valgt at satse på digitalisering – for 
at tilpasse os kundernes behov. Og 
fremtiden”, siger Andreas Loland, 
Vice President FORCE Academy.

”Det er min opfattelse, at digitale kur-
ser tillader en højere grad af tilgæn-
gelighed, fleksibilitet og individuel 
tilpasning for den enkelte kursist, men 
ambitionen må ikke alene være større 
fleksibilitet. Vi skal på samme tid sikre 
bedre læring samt større udbytte 
for den enkelte elev, og det kræver 
overvejelser omkring metoder, sam-
mensætning osv.”, påpeger Andreas 
Loland. 

Blended learning fører til indi-
viduel og fleksibel læring
I FORCE Academy bliver blended 
learning et bærende element for at 
sikre individuelle og fleksible løsnin-
ger for kursisterne. Med Blended 
learning mener man, at forskellige 
digitale undervisningsformer bliver 
kombineret med traditionel klasse-
undervisning. Det mener vi, giver en 
række fordele for kursisten, som kan 
få en langt mere individuelt sammen-
sat kursusløsning, som er tilpasset 
hans/hendes behov og præferencer. 

Vi har gennem de seneste to år 
investeret betydelige ressourcer i at 
udvikle digital læring. Vi har arbejdet 
med rammer og pædagogik, og vi 
har afprøvet en række forskellige 
digitale løsninger. 

Vi har derefter udviklet en række e-
læringskurser, undervisningsmoduler 
og demonstrationsvideoer, som er 
testet og afprøvet på kursister. Det er 
ad den vej, vi mener at have opnået 
en unik viden om, hvordan vi kan 
etablere de optimale undervisnings-
former for NDT-faget.

Den digitale lærecirkel sæt-
ter rammerne for det enkelte 
kursus
Vi har hos FORCE Academy etab-
leret en ny ramme for vores digitale 
undervisningsform. Gennem koncep-
tet ”den digitale lærecirkel”, er hvert 
enkelt kursus analyseret i forhold til 
de seks parametre for at finde den 
bedste sammensætning af digital og 
fysisk undervisning for det enkelte 
kursus. 

Sammensætningen af NDT-
uddannelserne i praksis
Fra januar 2021 tilbyder vi derfor en 
helt nyt koncept for vores NDT-uddan-
nelser, hvor hvert enkelt fagområde 
er analyseret i forhold til den digitale 
lærecirkel. Det betyder, at enkelte 
kurser bliver 100% digitale, mens 
andre bliver 30% digital undervisning 
og 70% klasserumsundervisning.

I praksis vil alle vores NDT-kurser 
starte med et digitalt modul på 1-3 

HVORDAN SER 
FREMTIDENS NDT-
UDDANNELSE UD
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dage, og derefter klasserumsunder-
visning i 1-8 dage. Kursusplanerne 
omlægges, så kursisten typisk får 
tilsendt et digitalt modul 14 dage in-
den kursusstart, hvilket giver mulighed 
for at forberede sig inden. Derefter 
starter et instruktørstyret digitalt 
modul, hvorefter kursisten har nogle 
dage til selvstudie inden klasserums-
undervisningen påbegyndes med 
opgavebaseret undervisning og 1:1 
undervisningsstøtte til hver enkelt elev 
samt praktisk træning i det aktuelle 
NDT-fag.

Med denne sammensætning sikrer 
vi kursisten et bedre læringsudbytte 
og en mere fleksibel løsning. Kursi-
sten har mulighed for at gennemgå 
teorien i sit eget tempo og repetere 
emnet efter behov. Derudover har 
kursisten løbende adgang til instruk-

tøren for personlig hjælp. Det sikrer 
den enkelte elev en bedring i sin fag-
lige udvikling og en bedre forståelse 
for faget.

I klasserumsundervisningen vil 
demonstrationsvideoer og personlig 
opfølgning fra instruktøren sikre min-
dre død tid og bedre læring.

Lever det op til kundernes for-
ventninger? 
Da vi startede den digitale udvikling 
i efteråret 2018, var vi fokuserede på 
at uddanne vores kursister til bedre 
inspektører. Som i mange foran-
dringsprocesser var enkelte kunder 
skeptiske, mens andre af vores kun-
der havde fokus på besparelse. Men 
fælles for dem alle var et ønske om 
at udvikle en løsning, som ville styrke 
inspektørernes faglige kompetencer.

Efterfølgende, hvor vi gennem et 
grundigt analysearbejde er landet på 
løsningen med blended learning, har 
vi kun haft positive tilbagemeldinger. 
Det sidste halve år har vi grundet 
Covid-19 yderligere fået bekræftet 
vores vision om, at fremtiden er digital 
for undervisning. Og vigtigst af alt, at 
det fungerer.

Den løbende dialog med vores kun-
der omkring deres behov har været 
helt afgørende for, at vi kan sammen-
sætte fremtidens undervisning. Og 
vi mener helt afgjort, at fremtidens 
NDT-uddannelse er digital, fordi det 
i højere grad tilgodeser kundens 
behov - i forhold til tilgængelighed, 
individualisering og digital adgang, 
siger Andreas Loland.

BLY

Trin 1: Pædagogik
Vi har erfarne pædagoger, som sikrer det bedste læringsudbytte 
for kursisten. Det gøres ved at opsætte struktur, rammer og lære-
midler, som vil sikre en god balance og en varierende læring. 

Trin 2: Administration:
Vi sikrer, at kurset administreres og gennemføres i et godt lærings-
miljø. Gennem vores digitale administrationssystemer, digitale klas-
serum og løbende dialog med vores instruktører følges kursisten 
gennem hele uddannelsesforløbet. 

Trin 3: Blended learning:
FORCE Academy er opdateret i forhold til den nyeste teknologi og 
løsninger, så vi derigennem kan vælge de rigtige læremidler, og 
den rigtige balance mellem digitale løsninger og klasserumsunder-
visning. 

Trin 4: Digital eksamen:
Alle eksaminer bliver afholdt digitalt. Når et kursus afsluttes 
med en eksamen vurderes det, hvilken form og hvordan denne 

fungerer. Når kursisten har aflagt sin eksamen, vil resultatet i første 
omgang blive bedømt automatisk i vores eksamenssystem. Efter-
følgende vurderer vores eksaminatorer resultatet som en ekstra 
sikkerhed. 

Trin 5: Digital dokumentation:
FORCE Academy udsteder digitale kursusbeviser, deltagerlister 
og certifikater. Det betyder, at kursisten aldrig skal forholde sig til 
papirdokumentation. På hvert enkelt kursus vurderes behovet for 
udsendelser og dokumentation. Vores systemer sikrer desuden, at 
denne dokumentation vedligeholdes og opdateres efter behov. 

Trin 6: Faglig opdatering
FORCE Academy etablerer faglige klubber for alle vores kurser. 
Derigennem kan vores elever modtage faglige tips og opdaterin-
ger, ligesom der vil være løbende tilbud om gratis kursusmoduler. 
Sådan sikrer vi, at alle vores kursister har den bedste uddannelse 
og opdatering af deres faglighed. 
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Af Salgschef Torben Henriksen, 
Kemppi Danmark

Alt andet end ren luft vil være et 
tilbageslag for indsatsen mod farlige 
stoffer gennem de seneste årtier. 
Tiden er moden til et par generelle 
betragtninger, der omringer fæno-
menet ”Krom-6 og svejsning i rustfrit 
stål” - Et komplekst emne med ny og 
nedsat grænseværdi, her forklaret 
med ”lægmands”-termer. Fokus er på 
svejsebranchen og på, hvordan vi be-
skytter os mod den kræftfremkalende 
hexavalente krom i svejserøgen.

Men hvad er krom og krom-6 
egentlig for en størrelse?
Det gode krom - med nr. 24 i det pe-
riodiske system, har vores krop i bund 
og grund brug for, men naturligvis kun 
i den gode tilstandsform. I Fast form og 
helt, som vi kender de rustfrie stål, vi 

f.eks. har liggende i køkkenskuffen eller 
i det stabile, typisk austenitiske rustfrie 
stål, som mejeritanken og rørsystemet 
er produceret af. Her er der ingen 
fare på færde. Så bliv ikke nervøs, 
for krom-6 findes ikke i det næsten 
uforgængelige faste materiale. Krop-
pen bruger bl.a. krom til at behandle 
proteiner og fedt, så vi kan udnytte næ-
ringsindholdet i madvarer. Normalt får 
vi så rigeligt dækket vores behov for 
krom, når vi indtager fisk, æg, kylling 
og andre helt almindelige madvarer.

Generelt kan krom og andre 
metaller eksistere i to til-
standsformer

• I fast form, som metal i fuld balance, 
hvor elektroner og protoner i atom-
kernen stemmer overens. Tilstanden 
benævnes som oxidationstrin nul 0. 
(Valensen er lig med 0).

• Som ioner og salte i oxideret form, 
hvor der er ubalance, og hvor me-
tallet har afgivet et antal elektroner 
fra de yderste skaller i forhold 
til protonerne.  Ladningen bliver 
positiv, afhængig af, hvor mange 
elektroner, der er afgivet – normalt 
op til max. 3 (det vi kender som 
rust/oxider). Stadigvæk teoretisk 
ufarligt og normalt fra naturens 
egen hånd.

I praksis finder den oxiderede krom-6 
tilstand eller ubalance kun sted, hvis 
metallet virkelig bliver belastet og udsat 
for en kraftig oxidationsproces. Det 
kan ske, når vi svejser og kommer langt 
forbi stålets smeltepunkt, som f.eks. i 
den inderste plasmasøjle i en lysbue, 
hvor temperaturen som bekendt let når 
op på flere tusinde grader – afhængig 
af proces, strømstyrke, gas mm. Lavere 
belastende processer som skæring, be-

Vi må selvfølgelig ikke blive syge af, at passe vores arbejde anno 2020.

KROM-6 MÅ ALDRIG  
NÅ VORES LUNGER!
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arbejdning og slibning vil normalt ikke 
kunne oxidere stålet til krom-6 niveau. 
Stålet kan ved egen drift heller ikke kan 
afgive krom-6 uden ekstrem tilførsel af 
energi. Som så meget andet i naturen 
vil ligebalance gerne opnås, hvorfor 
den termodynamiske ustabile tilstand 
fra krom-6 kan optage elektroner og 
”vende tilbage” til krom-3, som et mere 
stabilt og ufarligt kromoxid. Krom-3, er 
jo i bund og grund  det selvpassiveren-
de rustfrie ståls beskyttende hinde, som 
adskiller mediet og grundmaterialet.

Når grænseværdien for farlige stoffer 
nedsættes – i dette tilfælde for krom-6, 
jvnf. beskæftigelsesministeriets bekendt-
gørelse 698, som trådte i kraft 1. juli 
i år, med en faktor 5, fra 0,005 mg/
m3 luft til kun 0,001 mg/m3 skyldes 
det flere faktorer. Dels at krom-6 er 
kræftfremkaldende. Følgevirkningerne 
er evidente, og det er samtidigt muligt 
at måle og registrere forekomsten af 
partiklerne og deres effekt i kroppen. 
Faktisk forventes det, at der sker en 
yderligere nedsættelse af grænse-
værdien fra år 2024, når nødvendigt 
måleudstyr er forfinet og kommercielt 
tilgængeligt. Sygdommene, der ses, er 
alt fra krom-sår og huller i huden til de 
mere indvordes som nedbrydning af 
slimhinderne i luftvejene til astma og lun-
gekræft. Flere af disse sygdomme kan 
være latente i kroppen og opstår måske 
først flere år efter berøring med krom-6.

Et forsigtigt tal for personer i risiko-
gruppen i Damark, menes at være op 
i mod 10.000 personer, hvor de fleste 
er beskæftiget med svejsning i rustfrit 
stål. Andre faggrupper kan være inden 
for forkromning, støbning og tilsvaren-
de områder, hvor krom anvendes. 

I arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 
1795 af 18/12-2015 beskrives, at 
arbejde med kræftfremkaldende stof-
fer kun må udføres at personer med 
den rette uddannelse (min. §17). Og i 
beskæftigelsesministeriets bekendtgø-
relse nr. 1234 af 29/10-2018 fremgår 
det, at unødig påvirkning fra skade-
lige stoffer skal undgås og fastsatte 
grænseværdier skal overholdes.

Som udgangspunkt er der ikke noget 
nyt under solen, men pointen er 
tydelig. At vi med alle midler, baseret 
på viden og erfaring, skal undgå 
berøring med den kræftfremkaldende 

krom-6 og selvfølgelig mange andre 
skadelige røgbårne partikler og me-
talgasser, som måtte være i svejserøg. 
Overtrædelse eller tilsidesættelse af 
reglerne kan straffes med bøde eller 
fængsel på op til 2 år.

Og så til den praktiske del: Hvordan 
undgår vi krom-6, og hvordan beskyt-
ter vi os bedst muligt mod indånding 
af krom-6 som partikel. Den første 
del af øvelsen går som altid ud på 
at tildække og skærme huden mod 
svejselys og varme, uanset hvilket ma-
teriale der svejses i. Dernæst fordres 
normalt lavtryksudsugning i værkste-
det, og ofte en mere arbejdsnær lokal 
punktudsugning og/eller højtrykssug 
helt fremme ved svejsestedet. Det 
første hjælper alle, der færdes i svejse-
værkstedet, og sugetragtene hjælper i 
særdeleshed på luftkvaliteten i områ-
det, hvor svejsearbejdet udføres.

Indtil videre har vi gjort den generelle 
luftkvalitet bedre. Men for svejseren, ko-
ordinatoren eller underviseren, der står 
i umiddelbar nærhed af svejserøgen, 
er vi ikke helt i mål endnu. Her kan vi 
vælge flere løsninger for at sikre en 
brugbar indåndingsluft. Inden for per-
sonlige åndedrætsværn kan vi overord-
net dele udstyret i tre hovedgrupper. A) 
”billige” engangsmasker. B) friskluftfor-
synet udstyr med motor og filter i bælte. 
C) eksternt renset luft fra kompressor 
via luftslange til svejsehjelmen.

A) Den første mulighed er de små 
”billige” støvmasker, som går un-
der kategorien ”negative pressure 
masks”. Det er de små engangs-
masker, som i mange tilfælde ikke 
er tilstrækkelige til at filtrere de helt 
små partikler væk, og som næsten 
aldrig slutter ordentlig tæt omkring 
mund og næse. Således inhaleres 
der ofte mere forurenet luft ind i 
sprækkerne end gennem selve filte-
ret, som måske i sine godkendelser 
er finmaskede nok til opgaven. 
Komforten er ringe, man hiver 
efter vejret, brillerne dukker, og 
luften føles tung og fugtig. Det, der 
i første omgang virkede billigt og 
enkelt, er måske i praksis en dårlig 
løsning og for dyrt i længden.

B) Den løsning, der foretrækkes til de 
fleste opgaver i dag, er de selvned-
blændende svejsehjelme (ADF) med 

kølende friskluftforsyning fra filter og 
med motor i bæltet. Løsninger, som 
gør vejrtrækningen let og ubesvæ-
ret. Som bruger skal man være 
meget opmærksom på at benytte 
de korrekte partikelfiltre, som svarer 
til den aktuelle opgave, og om 
nødvendigt supplere med et god-
kendt gasfilter for at fjerne dampe 
og gasser. Vær opmærksom på, at 
markedet tilbyder mange kvaliteter. 
Og hvad der ved første øjekast 
ser prisbilligt og lovende ud, kan 
på sigt hurtigt vise sig at mangle 
komfort som f.eks. flimrende synsfelt 
pga. krumme slibevisirer, ikke plads 
til briller og skæg, ej modstands-
dygtig over for ”bullet-test”, dårlig 
vægtbalance, kort levetid på slid-
dele, lav batteri- og filterkapacitet. 
Summen af flere uheldigheder vil 
tydeligt komme til udtryk allerede 
efter en kort brugsperiode, og på-
virke den oplevede kvalitet og ”Total 
Cost of Ownership”. Vær endvidere 
opmærksom på, at myndigheds-
kravene kun er i en opadgående 
kurve, og derfor er fremtidssikring 
af totalløsningen et vigtigt punkt, 
når virksomheden står over for en 
nødvendig investering i personlige 
værnemidler. Benchmark mellem 
flere professionelle løsninger hos 
svejserne i værkstedet kan derfor 
vise sig at være en god ide, før den 
endelige investering godkendes.

C) Hvis kvaliteten af den omgivende 
indåndingsluft er ekstrem dårlig, 
eller hvis arbejdet foregår i lukkede 
rum, tanke, rørsystemer og lig-
nende områder, hvor iltindholdet er 
lavt, og hvor en tilstrækkelig frisk-
lufttilførsel udefra ikke er mulig, vil 
det være nødvendigt med en renset 
luftforsyning fra kompressor via en 
luftslange til svejse-/slibehjelmen. 
Principielt er det fysiske hjelmudstyr 
identisk som i pos. B, men selve 
luftforsyningsdelen er forskellig fra 
systemet med motor i bælte.

En godt råd før det endelige valg 
træffes er, at man får målt sit luftmiljø i 
svejseværkstedet, og at man i samråd 
med en seriøs leverandør, eventuelt 
med inddragelse af et uvildigt tredje-
partsorgan, får den rette rådgivning. 

Vi håber, at I må holde jer sunde og 
raske med ovenstående i baghovedet.
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Nyt system gør svejserobotten 
til en rigtig svejser

En almindelig svejserobot gør præcis 
det, den er programmeret til, og den 
ser - som en svejser - ikke på den 
konkrete og håndgribelige situation. 
Hvis derimod robotten bliver udstyret 
med Valk Weldings svejse fuge følge 
system, Arc-Eye CSS laser vision 
kamera, kan robotten meget præcist 
registrere positionsafvigelser af svej-
sesømmen og justere robottens bane 
i realtid. Dette gør en manuel svejser 
som bekendt også.

I praksis er det dog ikke kun svejsefu-
gens position, der kan afvige, også 
svejsefugens geometri kan det. Dette 
kan skyldes en varierende spalte, en 
afvigende svejsesfuge forberedelse, 
eller en deformation, der er forårsa-
get af selve svejseprocessen. En lille 
afvigelse kan hurtigt føre til en volu-
menafvigelse på 40% - 80%. Dette 

betyder, at der er behov for meget 
mere nedsmeltningsmateriale og 
sandsynligvis også en anden måde 
at svejse på. En manuel svejser gør 
dette spontant, men en svejserobot 
gør det ikke. Indtil i dag!

Med udgangspunkt i den voksende 
succes med det unikke Arc-Eye 
CSS-laser-kamera har Valk Welding 
udviklet et plug-in til dette kamera, 
hvor svejserobotten kan justere 
svejseparametrene i realtid under 
svejseprocessen, såsom svejsestrøm, 
svejsespændingen, svejsehastighe-
den og pendlebevægelsen. Med 
dette forvandles svejserobotten til en 
"svejser", der kontinuerligt tilpasser 
sig den virkelige situation. I fremtiden 
vil robotten også være i stand til at 
scanne en svejsesøm på forhånd for 
at bestemme det rigtige opfyldnings-
mønster (svejsesekvensen i en flerlags 
svejsning). Denne teknologi er under 
udvikling.

Det at lære de rigtige beslutninger 
kan gøres meget intuitivt ved hjælp 
af kun få test svejsninger, hvilket også 
er en egenskab, der er bemærkel-
sesværdig. På denne måde kan alle 
lære deres egen robot, hvordan man 
reagerer på afvigelser. Man bestem-
mer selv, hvordan man vil svejse, kun 
svejsningen udføres af robotten.

Denne nye udvikling er er også 
bagudrettet kompatibel med enhver 
eksisterende installation med et Arc-
Eye CSS-kamera. Til dato er der ca. 
150 robotter, som er udstyret med 
denne topteknologi, og antallet stiger 
kun, fremhæves det fra Valk Welding.

Arc-Eye CSS Adaptive Welding plug-
in er fuldt udviklet internt og vil også 
blive understøttet af Valk Weldings 
egne medarbejdere i fremtiden.

BLY

ARC-EYE CSS  
ADAPTIVE WELDING

https://valkwelding.com/pl/wiadomosci/arc-eye-css-adaptive-welding
https://valkwelding.com/pl/wiadomosci/arc-eye-css-adaptive-welding
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– NU ER DER HJÆLP AT 
HENTE I STANDARDERNE
Af Michel Honoré, M.Sc.E. 
Specialist, FORCE Technology

Additive Manufacturing og 
3D-print har længe været 
genstand for Industri 4.0-
hype, og åbner da også for 
helt nye måder at arbejde 
med materialer på, men 
kvalitetssikring af de nye 
produktionsformer har lige så 
længe svævet i det uvisse. Nu 
bidrager FORCE Technology til 
at sætte retningen for de nye 
standarder inden for området.

3D-print og Additive Manufacturing 
(AM) er for længe siden vokset fra 
at være begrænset til små emner i 
plastik. Nu kan man 3D-printe i alt fra 
plast og kompositter til metal og be-
ton. Teknologien har på få år fundet 
vej til bl.a. medicinske implantater, 
brillestel, nu også hele huse og sågar 
rumfartsindustrien.

En af fordelene ved AM-teknologien 
er, at produkter kan tænkes fri af nog-
le af de begrænsninger, som ellers er 
til stede ved traditionel fremstilling. En 
anden fordel er, at man lynhurtigt kan 

producere prototyper og indarbejde 
funktionelle detaljer indvendigt i struk-
turen. Dertil kommer at man kan opnå 
meget store tidsmæssige besparelser.

Standardisering er det næste 
naturlige step
FORCE Technology har stærke kom-
petencer inden for additive manufac-
turing og mere end 20 års erfaring 
med specielt laser-baseret AM-
teknologi. Det gør, at vi ivrigt følger 
med i trends på markedet og holder 
øje med, hvor teknologien bevæger 
sig hen. Vi understøtter industrien ved 
at opbygge viden på AM-området, 
så vi kan fungere som facilitator 
for virksomhederne, når de oplever 
udfordringer med implementering af 
de nye 3D-print-teknologier. Derfor er 
det naturligt for os at sidde med ved 
bordet, når markedet begynder at be-
væge sig i retning af standardisering.

3D-printede emner opfører sig 
anderledes
Additive manufacturing adskiller sig 
fra traditionelle produktionsmetoder, 
ved at teknologien opbygger emnerne 
lag for lag. Det følger heraf, at prin-
tede komponenter kan have udfordrin-
ger med porøsitet, indlejrede partikler 
og delaminering. Som en konsekvens 
er det naturligt at indføre en form for 
kvalitetstjek af det færdige produkt, 
så produktets ”fitness for purpose” 
sikres. Oftest er det noget så simpelt 

-PRINT
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som de geometriske tolerancer, der 
ikke pr. automatik er som oprindeligt 
tænkt eller tegnet i CAD-modellen. Så 
hvordan holder man styr på emnernes 
kvalitet?

En finger på pulsen på de nye 
standarder
I øjeblikket arbejdes der på interna-
tionalt plan ihærdigt på standardise-
ring af 3D-print og AM-området: 17 
standarder er allerede udgivet, og 30 
nye er på vej.

De nye standarder stiller kvalitetskrav 
både til slutkomponenten, til 3D-
printmaskinerne, og til de folk, der 
betjener maskinerne. For 3D-print er 
behovet for et standardiseringsfun-
dament dybest set det samme, som 
det er for traditionel fremstilling. Men 
da metoderne er væsensforskellige, 
må standarderne for 3D-print og AM 
opbygges fra bunden, så de inklude-
rer alt vedrørende udstyr, uddannelse, 
testmetoder, træning og HSE. I Dansk 
Standards standardiseringsudvalg 
S-858 har man en finger på pulsen, 
og holder øje med udviklingen inden 
for de mange standarder på området. 
Både de etablerede og de, som er 
på vej. Vi sidder med i udvalget og 
har mulighed for ikke blot at følge 
udviklingen af standarderne, men 
også for at præge den. Vi er aktivt in-
volverede i standardiseringsarbejdet, 
og hjemtager vigtig viden indenfor 
teknologifeltet, så vi kan holde os 
ajour på området, samt bistå og 
vejlede industrien, når talen falder på 
3D-print og Additive Manufacturing.

Status for AM-standarderne
• Der er i dag udgivet 17 ISO-

standarder for Additive Manufac-
turing, og yderligere 6 forventes 
udgivet i 2020. De fleste af 
standarderne er også udgivet 
som europæiske standarder.

• Derudover er der 30 standar-
der, der er under udarbejdelse, 
og ca. 18 standarder, som er 
på et tidligt stadie - et såkaldt 
Preliminary Work Item (PWI), 
hvor arbejdet ikke er gået i gang 
endnu.
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Fronius har udvidet sin 
TransSteel serie med 
pulsfunktion. 

TransSteel 3000 Compact, TransSteel 
4000 og 5000 er nu opgraderet, så 
de også kan leveres med puls funktion. 
Pulsfunktionen gør det muligt at undgå 
blandbue svejsning, som er vanskelig 
at kontrollere, og som giver en del 
svejsesprøjt. Ifølge Fronius bliver svej-
sesprøjt med puls funktionen reduceret 
så kraftigt, at der er op til 70 % mindre 
behov for at lave efterbearbejdning. I 
tillæg til dette vil man med puls lysbuen 
kunne øge svejsehastigheden med op 
til 30 %.

TransSteel svejsemaskinerne blev ud-
viklet med henblik på svejsning af stål. 
Opgraderingen med pulsfunktion gør 
svejsemaskinerne i denne serie bredt 
anvendelige, da svejseren nu også har 
funktioner til rådighed til svejseopgaver 
i for eksempel rustfast stål og alumi-
nium.

Ved hjælp af funktionen punktsvejsning 
kan man f.eks. lave flere på hinanden 
følgende hæftesvejsninger.

Ved intervalsvejsning får man ikke 
alene pæne og glatte svejsesømme. 
Med den lave tilførsel af varme redu-
cerer man også risikoen for, at der 
opstår deformationer, når man svejser 
tyndplade.

Specialkarakteristikker baner vejen for 
at opnå de optimale lysbue egenska-
ber til opgaven.

Den universelle karakteristik ” Steel” 
egner sig godt til de enkle og hurtige 
opgaver. Med ”Steel Root”, der er til 
svejsning af rodstrenge, får man mulig-
hed for en perfekt start på svejsearbej-
det, grundet en blød og stabil kortbue.

Svejseprogrammet ”Steel Dynamic” har 
derimod en speciel hård og koncen-
treret lysbue, hvilket igen gør, at man 
opnår høje svejsehastigheder og dyb 
indsmeltning.

Hvis den konkrete svejseopgave kræver 
minimalt svejsesprøjt og dyb indsmelt-
ning, vil man kunne indfri dette med 
”Pulse Controlled Spray Arc”. 

Ved anvendelse af funktionen 
”SynchroPuls” i aluminium, veksler 
svejseeffekten med op til 5 Hertz mel-
lem to strømindstillinger. En vekslen 
mellem høj og lav strøm gør svejsnin-
gen enklere, når man f.eks. skal svejse 
lodret-stigende. Man kan dermed 
lettere indfri ønsket om en fejlfri og 

”riplet” svejsning, som var den udført 
med TIG-processen.

Den intuitive måde, man som bruger 
betjener maskinerne i TransSteel serien 
på gør, at svejsemaskinerne er lette 
at arbejde med - også for den mindre 
rutinerede svejser. Alle de nødvendige 
svejsedata kan indstilles på frontpa-
nelet. Desuden kan man uden videre 
få lavet dokumentation for svejsedata.  
Man indsætter et USB stik på strømkil-
dens bagside, hvorefter man vil kunne 
lagre alle de data, man har behov for. 
Det kan f.eks. være data, der er relate-
ret til tid og udstyr eller data for strøm, 
spænding og trådhastighed.

PULSSVEJSNING AF STÅL  
MED ØGET SVEJSEHASTIGHED

Fronius har opdateret maskinerne i sin 
TransSteel serie med puls funktion. De 
gør det endnu lettere at opnå et godt 
svejseresultat.
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NDT UDDANNELSE 
Uddannelse og Certificering i.h.t EN ISO 9712 

i følgende prøvningsmetoder: 
Visuel prøvning 

Magnetpulver prøvning 

Penetrant prøvning 

Ultralyd prøvning  

Radiografisk prøvning 

Phased Array Ultralyd prøvning 

Time of Flight Diffraction Ultralyd prøvning  

NDT Undervisning tilpasset jeres virksomhed 

Kontakt:  Lena Sørensen på telefon +4522971111 eller mail lep@nskas.dk 

Renè Normann på mail rno@nskas.dk 
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COVID19-pandemien begynder 
også at kunne mærkes i 
jern- og maskinindustrien. 
Det har fået en række 
virksomheder til at være 
endnu mere opmærksomme 
på at finde nye måder at holde 
omkostningerne i ave på. 

Et af håndtagene, man med fordel 
kan skrue på, når man skal holde om-
kostningerne i ave, er vedligehold af 
virksomhedens maskinpark – herunder 
svejsemaskinerne. 

Løbende vedligehold kan nedbringe 
omkostninger på reservedele og for-
længe maskinens levetid. Læg dertil, 
at vedligehold også kan bidrage til at 
øge maskinens effektivitet, og dermed 
nedbringe svejsetiden, fremhæver Mi-
chael Andersen, der er svejsespecia-
list hos Migatronic. Han kommer her 
med seks gode råd til at vedligeholde 
svejsemaskinerne. 

1. Knyt medarbejderen til 
maskinen
De fleste jern- og maskinvirksomheder 
vælger at udskifte reservedele fremfor 
løbende vedligehold. Derfor er det en 
god idé, hvis man ude i virksomhe-
derne igangsætter en kulturændring, 
så den enkelte medarbejder bliver tæt-
tere knyttet til sin svejsemaskine. Straks 
fra ansættelsen skal medarbejderne 
have at vide, at de er ansvarlige for 
vedligeholdet af deres svejsemaskine, 

og måske i begyndelsen løbende 
have en påmindelse - f.eks. fra værk-
føreren - om, at man skal huske på 
at passe sin maskine, siger Michael 
Andersen. Selvom virksomhederne 
måske ikke tænker så meget over om-
kostningerne ved jævnligt at udskifte 
enkeltdele, så kan det på sigt godt 
gå hen at blive en større udgift. Det 
gælder ikke mindst for virksomheder 
med mange svejsere, som jævnligt 
skal have nye dyser, linere og andre 
reservedele, såsom udskiftning af 
slangepaket. 

2. Blæs lineren ren
Det er for det første en god idé at 
holde svejsemaskinens liner fri for 
snavs, råder Michael Andersen. Un-
der svejsearbejdet samles der nemlig 
ofte snavs på ståltråden i lineren. Og 
ophober der sig for meget, vil det føre 
til en ustabil lysbue på grund af dårlig 
trådfremføring.

Det er nemt og hurtigt at blæse lineren 
godt igennem med luft, så snavset 
løsner sig fra trådlineren og føres ud 
igen. Holder man ikke lineren fri for 
snavs, og bliver trissesystemet samti-
dig spændt for hårdt, kan det også 
skabe ustabilitet i lysbuen. Det slider 
ikke kun på lineren, der på sigt skal 
udskiftes, det smitter også negativt af 
på svejsearbejdet. 

3. Udskift dysen
En svejsemaskines dyse kan risikere at 

brænde af, men det er heldigvis både 
nemt og forholdsvist billigt at udskifte 
den, siger Michael Andersen.

En dyse er en billig sliddel, som nemt 
kan udskiftes. Imidlertid vælger mange 
i stedet at skifte hele brænderen 
ud, fordi de måske tænker, at det er 
hurtigere, eller fordi man ikke lige ken-
der til proceduren for udskiftning af 
diverse sliddele. Men det er altså lige 
så nemt at skifte dysen ud, og det er 
ovenikøbet en langt billigere løsning, 
fastslår Michael Andersen.

4. Øg ROI med den rette 
nedkøling
Svejser man i længere tid og med et 
højt antal ampere, kan man risikere 
overophedning, hvilket på sigt risikerer 
at slide på svejsemaskinen. Ifølge 
Michael Andersen bør man derfor 
nøje afveje, om man vil investere i en 
vandkølet maskine eller nøjes med 
luftkøling.

Arbejder man med et relativt lavt antal 
ampere inden for en rimelig tidsram-
me, så kan en luftkøler være tilstrække-
lig. Men svejser man derimod med et 
meget højt antal ampere i længere tid 
ad gangen, så kan en vandkøler være 
nødvendig, da den har den største 
køleeffekt. Den rette nedkøling er med 
til at vedligeholde slangepaketten, 
dyser samt trådliner. Dette vil forlænge 
svejsemaskinens levetid, og dermed 
også øge virksomhedens ROI. 

SEKS GODE RÅD TIL AT 
VEDLIGEHOLDE SVEJSEMASKINEN
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5. Husk at opdatere maskinens 
software
I dag er de fleste svejsemaskiner 
softwarebaserede, og ofte tilbyder 
svejseproducenterne softwareopdate-
ringer gratis eller som tilkøb. Løbende 
opdatering af maskinens software er 
en nem måde at fremtidssikre maski-
nen på og dermed sin investering.

Det varierer selvfølgelig fra produ-
cent til producent, hvordan man gør. 
Det er dog sædvanligvis ret nemt at 
opdatere sin svejsemaskines software. 
Hos Migatronic kan man eksempelvis 
hente opdateringer gratis på vores 
hjemmeside. Nogle kan godt blive lidt 
skræmte over det tekniske, men der 
ligger en brugsanvisning på hjem-
mesiden, som guider til, hvordan man 
downloader opdateringerne, siger 
Michael Andersen. 

En opdatering af svejsemaskinens 
software forbedrer dens ydeevne, så 
den eksempelvis bliver hurtigere, mere 
præcis eller mere brugervenlig. For-
bedringerne gør, at maskinen følger 

med den teknologiske udvikling. På 
den måde er en opdatering også med 
til at vedligeholde maskinen og frem-
tidssikre virksomhedens investering. 

6. Tegn en serviceaftale 
Vil man have fuld valuta for sin 
svejsemaskine, kan det være en god 
idé at tegne en serviceaftale med den 
pågældende svejsemaskine produ-
cent, som således sørger for løbende 
vedligehold og opdatering af soft-
ware, fremhæver Michael Andersen. 

De fleste svejsemaskiner skal valideres 
en gang om året, og i den forbindelse 
vælger flere virksomheder at få lavet 
service på deres maskiner. Løbende 
service kan være med til at minimere 
potentielle nedbrud på maskinen - 
herunder nedetid, og ofte forlænger 
producenten ved samme lejlighed 
maskinens garanti.

BLY

Gode råd til vedligehold af svejsemaskinen fra svejsespecialist Michael Andersen, 
Migatronic.
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IVÆRKSÆTTERE FRA VEJEN BAG 
UDVIKLING AF AUTOMATISKE 
SVEJSEANLÆG TIL RØR

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 ingeniørmæssig uddannelse,
 EQF niveau 6
 

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI Svejseinspektør (2 moduler)
 Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4
  

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

forcetechnology.dk  

5
3

6
4

Opkvalificer din viden: 
IWI - IWS - IWT - IWE

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.

Kurser under COVID-19
Vi har indført en række for-
anstaltninger, som sikrer 
at vi fortsat kan afholde 

kurser indenfor rammerne 
af myndighedernes 

anbefalinger.

Weldingdroid er navnet på 
en robot til automatiseret 
rørsvejsning. Den er udviklet af 
de to sønderjyske iværksættere 
Kevin Christensen og Christian 
Juel Olsen. De blev landskendte, 
da de i begyndelsen af året 
kunne forlade DR-programmet 
”Løvens Hule” med 
investeringer fra Jacob Risgaard 
og Jesper Buch i ryggen.  
Efterfølgende er produktet 
løbende videreudviklet, og 
der er lagt op til at få endnu 
mere gang i salget - senest via 
en leverandøraftale med V. 
Løwener A/S.

WeldingDroid robotten til TIG svejs-
ning af rør i sort / rustfrit er som det 
seneste kommet med i Løweners ud-
valg af svejsetekniske løsninger.  Med 
en leverandøraftale som denne er de 
to iværksættere, Kevin Christensen og 

Christian Juel Olsen kommet endnu 
et skridt nærmere deres mål om at få 
gang i salget af svejserobotten, de 
har stået for udviklingen af. 

Med flere års erfaring fra opgaver 
med rørsvejsning, taler Kevin Christen-
sen af erfaring, når han fremhæver 
den betydning, det har, at man kan 
aflaste ryggen ved at automatisere 
rørsvejsninger af denne type.

WeldingDroid er udviklet som et 
automatiseret svejseanlæg, der er let 
at betjene, og som leverer ensartede 
svejsninger af rør i rustfrit og sort stål 
med rørdiametre fra Ø100 - Ø1000 
millimeter. Det matcher en lang række 
behov i procesindustrien, og generelt 
set er robotten velegnet til alle bran-
cher, hvor der skal svejses rør. 

Inden længe vil iværksætterne også 
være klar med mindre maskiner til 

opgaver i procesindustrien. De er be-
regnet til opgaver, hvor rørdiametrene 
er fra Ø6 - Ø200 mm.

Maskinen svejser hurtigt og kan 
eksempelvis svejse Ø400mm rør på 
under 6 minutter.

De to opfindere fremhæver også bruger-
venligheden. Det skal ikke kræve den 
store operatørtræning at anvende den.

Med robotten følger en fjernbetjening, 
hvor man indtaster data for den aktuel-
le svejseopgave og rørtypen. Herefter 
er det bare om at trykke på startknap-
pen og komme i gang, lyder det.

Det har også været afgørende for Ke-
vin Christensen og Christian Juel Olsen 
at udvikle et anlæg, der er modulært 
bygget op. Det betyder, at man senere 
kan udbygge det – alt efter behov.

BLY

WeldingDroid robotten til rørsvejsning er mobil, idet den uden videre kan 
pakkes sammen og flyttes hen, hvor der er behov for den. Udstyret består 
kort fortalt af et stativ, hvor røret rulles rundt, og hvor svejsepistolen er spændt 
fast. Dertil kommer et bord, hvor svejseværket og styreskabet er anbragt.
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Opkvalificer din viden: 
IWI - IWS - IWT - IWE

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.

Kurser under COVID-19
Vi har indført en række for-
anstaltninger, som sikrer 
at vi fortsat kan afholde 

kurser indenfor rammerne 
af myndighedernes 

anbefalinger.
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Øget produktivitet ved 
lysbuesvejsning.

Kemppi Oy har netop lanceret X5-
FastMig, der er et nyudviklet svejse-
system til multiprocessvejsning i stål. 
Udviklingen er forgået i Finland i 
tæt samarbejde med professionelle 
svejsere, og målet har været at øge 
produktiviteten ved lysbuesvejsning i 
stål.

Grundlaget for det nye svejsesystem 
er en energieffektiv inverterteknologi. 
Det er  fremstillet i en manuel og en 
synergisk model på 400 A og 500 
A . Præcis tænding ved hjælp af en 
ny tændingsteknologi, Touch Sense 
Ignition, er blevet standard i alle 
modellerne. Tændingsteknologien 
minimerer svejsesprøjt og reducerer 
dermed behovet for efterbehand-
ling, forklarer Product Manager hos 
Kemppi Oy, John Frost, der tilføjer, at 
særligt udfordrende svejseopgaver 
vil kunne tackles ved hjælp af Wise-
specialprocesserne.

Vi har lagt vægt på at opnå størst 
mulig brugervenlighed i udviklingen af 
den nye X5-FastMig.  Om skærmen, 
en 5,7 TFT-skærm, fremhæver John 
Frost, at den er bygget op med en 
grafik, der er let at gå til, og at det 
er en slagfast skærm. Den appellerer 
både til de rutinerede svejsere og de 
nye i faget. På mindre end 10 minutter 
kan man blive rimelig fortrolig med 
den grundlæggende betjening. 

I og med at den er brugervenlig og 
lige til at gå til, sikrer man også læn-
gere lysbuetid. Det er selvsagt af stor 
værdi, således også for virksomheder, 
som benytter indlejede medarbejdere 
og har en svejseflåde med delt udstyr, 
siger John Frost. 

Trådboksen er designet, så trådspolen 
bliver sat i ovenfra og ned. Det gør 
det mere konfortabelt at skifte trådspo-
ler, og man sparer plads på denne 
måde, siger John Frost. En justerbar 
ophængning – selv ved dobbeltopsæt-
ning – giver lettere adgang. 

Flexlite GX svejsepistolerne er med 
fleksible kabelsæt og kabelbeskyttelse 
med kugleled, så man får reduceret 
belastningen af håndleddet. Udform-
ningen af halsen giver en god svejse-
komfort med en mere effektiv køling, 
hvilket igen bidrager til at forlænge 
sliddelenes levetid. Med den indbyg-
gede GXR10 fjernbetjening kan man 
desuden lave parameterindstilling ved 
svejsesømmen.

Svejsesystemet er modulopbygget, 
og udvalget af tilbehør er ganske 
stort. Det er blandt andet velegnet til 
produktionslinjer og produktionscel-
ler, hvor der tilstræbes en længere 
lysbuetid. I udvalget af tilbehør til 
X5-FastMig indgår blandt andet trans-
portenheder, mellemkabler i forskel-
lige længder, og fjernbetjeninger med 
ledning. 

BLY

NYT INDUSTRIELT SVEJSESYSTEN TIL 
MULTIPROCESSVEJSNING I STÅL
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Making our world more productive

Acetylen har den højeste flammetemperatur og dermed den højeste forbrændingshastighed af alle 
brændbare gasser, hvilket betyder at varmen overføres effektivt til stålet.

Ved at kombinere acetylenets egenskaber med LINDOFLAMM specialbrændere reduceres forvarmnings-
tiden betydeligt. Dette er muligt, da hver brænder er designet med tanke på form og kapacitet.

LINDOFLAMM specialbrændere for acetylen og luft er velegnet til forvarmning af Hardox, højlegeret og 
lavtlegeret stål, aluminium og andre varme sensitive materialer.

Kontakt vores produktchef Kaj Lind på 4054 9906 for yderligere information.

www.linde-gas.dk 

LINDOFLAMM® flammeløsninger
Optimer din varmeprocess  
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Tirsdag den 15. september 
troppede en gruppe 
videbegærlige DSN-
medlemmer op i Herning, fra 
både Jylland og Sjælland.

DAMRC er, som det mundrette navn 
antyder, ikke nogen helt alminde-
lig virksomhed at besøge, hvilket 
gæsterne også relativt hurtigt blev 
bekendt med. Men navnet er velvalgt, 
og i den helt rigtige Boeing-farve, 
og som direktør Klaus Bonde Ørskov 
udtrykte det, så får man jo altid en 
dialog med kunden om, hvad bog-
staverne står for, inden forkortelsen 
er dekrypteret! Danish Advanced 
Manufacturing Research Center er i 
den korte version et forsknings- og 
udviklingscenter, som beskæftiger sig 
med avancerede produktionsmetoder. 
Man knytter nyeste teori og praktik 
sammen til optimering for danske 
virksomheder. 

Alle er velkomne til at henvende sig hos 
virksomheden, der arbejder ”non pro-
fit” mod en mindelig betaling, hvilket 
vel klinger godt i de fleste jyders øre..!

Kernekompetencen, som var det ene 
fokusområde og skræddersyet til be-
søget, var fræseprocesser, hvor der 
virkelig kan spares på værktøjerne 
og optimeres på produktiviteten via 
korrekt værktøjsudhæng, spindelha-
stighed og bearbejdningsproces i én 
stor symbiose. 

Det andet område, som var i centrum, 
var processerne VSR -Vibratory Stress 
Relief og VDW – Vibrations During 
Welding. Der er tale om to proces-
ser, der via kontrollerede vibrationer 
hhv. kan fjerne stress og spændinger 
i svejste konstruktioner og den sidste, 
der sikrer minimal kastning og spæn-
dinger under udøvelse af den faktiske 
svejsning. Ganske interessant at se 

begge metoder i praksis, og princip-
perne er anvendelige til konstruk-
tioner helt op i to-ciffrede tonstunge 
størrelser.

DAMRC er også aktiv på skoler og 
uddannelsescentre, hvor de gør et 
godt stykke pionerarbejde for at 
få de unge til at interessere sig for 
håndens praktiske arbejde i kombi-
nation med den akademiske viden. 
Godt gået og en stor cadeau til 
DAMRC samt de mange involverede, 
som gjorde dagen interessant for 
vores medlemmer. Jeg er overbevist 
om, at alle på rundturen fik noget af 
en waw-oplevelse, som ikke lige kan 
erhverves i en konventionel produk-
tionsvirksomhed. Tøv ikke med at 
kontakte DAMRC, hvis du vil vide 
mere om ovenstående emner.

Som referent og udsendt for DSN 
Torben Henriksen

DAMCR var vært for et spændende DSN-
virksomhedsbesøg den 15. september. 
Her ses direktør Klaus Bonde Ørskov. Han 
demonstrerer, at man ved at anvende 
flydende nitrogen som kølemiddel til 
spåntagning får brudt spånen i små 
stykker i modsætning til almindelig vand / 
oliekøling.

DSN-VIRKSOMHEDSBESØG  
HOS DAMRC I HERNING
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www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

STOR INTERESSE FOR INROTECH-CRAWLEREN 
Onsdag d. 7 oktober 2020 
var der virksomhedsbesøg for 
DSN-medlemmer hos Inrotech 
i Odense. Og virksomheden 
benyttede lejligheden til at 
fremvise et sandt arsenal af 
automatiserede svejserobotter. 
Spørgelysten og interessen 
fra de fremmødte var stor, 
og mindre blev den bestemt 
ikke, da virksomheden 
demonstrerede sin nok mest 
avancerede robot ”Inrotech-
Crawler”. 

Hidtil har Inrotech, der i 2007 opstod 
i kølvandet på Lindøværftet, arbejdet 
med skræddersyede svejseløsninger 
til den enkelte kunde, men der er nu 
lagt faste varer på hylderne, som 
letter adgangen til nye markeder. Et 
par håndfulde DSN-medlemmer fra 
hele Danmark lagde derfor vejen forbi 
medlemsarrangementet hos Inrotech i 
Odense. 

Inrotech’s svejserobotter er med 
strømkilder fra Kemppi. Robotterne er 
baseret på to forskellige teknologier, 
der er beregnet til automatisk genken-
delse og svejsning af kantsømme, og 
til automatisk svejsning af multipass 
svejsninger. 

Seneste skud på stammen er den avan-
cerede såkaldte Inrotech-Crawler, som 
er en svejserobot, der er baseret på en 
UR-robot. 

Den er unik i den måde, den fungerer 
på, fordi den modsat stationære svej-
serobotter sidder på emnet, og har det 
som reference. Du kan med andre ord 
bede den modificerede robot kravle 
op og ned ad store emner, som skibs- 
og brosektioner, ubåde, lagertanke, 
store rør til f.eks. vandkraftværker og 
mange andre applikationer.  

Udover at være lille og alsidig, er den 
nem at bruge. Den er desuden udstyret 
med den avancerede software Weld-
Logic, som gør det muligt for robotten 
at svejse multipass-svejsninger, mens 
den kompenserer for afvigelser ved 
at justere svejseparametrene alt efter 
position og tolerancer i svejsefugen. 

Efter firmapræsentationen på stor-
skærm gik turen rundt i virksomheden, 

hvor medlemmerne på tæt hold kunne 
se og opleve Crawleren i aktion, 
ligesom der var mulighed for at se 
virksomhedens andre standard pro-
dukter. DSN takker for et spændende 
arrangement. 

Vi kan kun opfordre til at følge med 
på virksomhedens hjemmeside eller 
youtube-kanal, hvor nyheder og 
videoer løbende annonceres. 
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Virksomhedsbesøg hos Teknologisk Institut i Aarhus

Det sker:

Automatik 2020 blev holdt i Brønd-
byhallerne fra 8. – 10. september. 
Dermed stikker dette arrangement ud 
fra den lange række af aflyste messer 
og events herhjemme som i udlandet. 

Der var – ifølge arrangørerne – 
forståeligt nok langt færre end sidst, 
som valgte at besøge årets Automatik 
messe. Ikke desto mindre havde man 
fra Messe Center Hernings side lagt 
sig i selen for at opbygge en messe, 
som på alle planer opfyldte sundheds-
myndighedernes retningslinjer, og 
messen blev afviklet i trykke rammer.

Ved messens åbning blev DIRA’s 
Automatiseringspris overrakt til virk-
somheden VOLA. Det var administre-
rende direktør i Dansk Industri, Lars 
Sandahl, der stod for overrækkelsen. I 
motivationen for prisen hed det blandt 
andet, at VOLA med installationen af 
en flåde, der udgøres af ni mobile ro-
botter i kombination med et moderne 
højlager har formået at sætte fokus 
på en hurtig og fleksibel omstilling af 
virksomhedens produktion.

AUTOMATIK 2020 BLEV GENNEMFØRT 
MED MARKANT FÆRRE BESØGENDE

Automatik- Messen, som MCH står bag, finder sted hvert andet år i Brøndby Hallen. 
Modsat tidligere år tiltrak messen i år langt færre besøgende som følge af Covid-19.
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Tak til alle sponsorer ved 
sidste års julebanko:

A.H. International A/S
AIR Liquide Danmark A/S
Anders Andersen’s Rengøring
Dabotek Trading ApS
ENDOTEST A/S
A/S ESAB
FORCE Technology
Kemppi Danmark A/S
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
TornboSvejs ApS
Valk Welding DK A/S
Yxlon International A/S

ÅRETS JULEBANKO 
AFLYST
DSN’s bestyrelse har valgt at aflyse 
det årlige julebanko, der var program-
sat til den 20. november. Aflysnin-
gen skyldes den aktuelle Covid-19 
situation. Vi beklager, at vi har måttet 
aflyse – over for DSN’s medlemmer 

og over for vores trofaste kreds af 
sponsorer. 

DSN er fuld af forhåbning om, at 
tingene ændres til det bedre i 2021, 
så vores populære julebanko kan 
afholdes igen til næste år.

Venlig hilsen 
DSN Sekretariatet / Monica Wenøe

FORSLAG TIL VIRKSOMHEDSBESØG 
MODTAGES GERNE

KONTAKT Monica Wenøe. Tel. +45 40 61 30 90  l  E-mail: mail@svejsndt.dk

DSN arrangerer som bekendt løbende 
virksomhedsbesøg rundt om i landet 
for foreningens medlemmer.

Vi er nu begyndt at kigge fremad på 
det nye år, og vi vil i den sammen-
hæng meget gerne modtage forslag/ 

idéer fra jer. Kontakt endelig DSN-
Sekretariatet, og lad os drøfte de videre 
muligheder.

Venlig hilsen  
Svejse- og NDT-foreningens bestyrelse

about:blank
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Skal du bruge en effektiv multiprocesmaskine til tung kontinuerlig produk
tion? – eller en kompakt elektrodesvejser til den hurtige  monteringsopgave? 
Uanset dit behov finder du den rigtige løsning i LemvighMüllers store 
 program af højkvalitetsmaskiner fra Böhler  Welding.

Stærke Böhler Welding-fordele til dig 
• Energibesparende Greenwave®teknologi = mindre CO2aftryk
• Op til 5 års garanti
• Lige nu: Udskiftningsbonus på 30 modeller – op til 750 euro

KLÆDT PÅ TIL ENHVER
SVEJSEOPGAVE

BRUG OS!
Ring 3695 6308 for  
demo eller sparring


