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LEDER
Kvalitetsmaterialer til danske
producenter
Projekt om nye
metoder til
at kontrollere
egenspændinger
og teste L-grade
rustfrit stål.
Overlevelse inden
for den danske
fremstillingsinduKvalitetsansvarlig
Nis Hansen,
stri hænger i den
Teknologisk Institut
nye verdensorden
– Center for Matenøje sammen
rialeprøvning.
med evnen til at
fremstille og forædle produkter ud
fra basismaterialer, der er produceret
i udlandet – primært Fjernøsten. En
forudsætning for den succesfulde
eksportvirksomhed i den globale
forsyningskæde er etableringen af
et optimeret kvalitetssystem, der har
fokus på sporbarhed af alle komponenter. Der bliver i dag anvendt betydelige ressourcer på kvalitetskontrol.
Men ikke sjældent er man ude for, at
selve målemetoderne er teknologisk
utilstrækkelige. Oven i købet foregår
denne del af kvalitetssikringen ofte i
forbindelse med videreforarbejdning
hos danske virksomheder fremfor hos
den udenlandske producent.
Et betydeligt problem er, at selv en
detaljeret specifikation af kvalitetsniveauer ikke altid er nok: Nye producenter af basismaterialer betyder hver
gang en betydelig risiko for kvaliteten
på grund af fraværet af egnede testmetoder. Det udmønter sig i ringere
egenskaber af det endelige produkt
og i øgede udgifter til kassationer. Udgifter, der i vidt omfang bliver afholdt
af den danske producent og ikke den
udenlandske underleverandør.
Et andet problem er, at der fra tid til
anden bliver ”snydt på vægten”, og
at det specificerede ikke stemmer helt
overens med det leverede.
Teknologisk Institut er i øjeblikket ved
at opbygge en projektgruppe, der
skal arbejde med problemstillingen og
såvel analysere eksisterende løsninger
som udvikle og videreudvikle NDTudstyr, så man effektivt vil kunne sikre
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kvaliteten af basismaterialer, før de
bliver udskibet til Danmark. En af
arbejdspakkerne kommer til at handle
om NDT-bestemmelse af kulstofindhold
i rustfrit stål. En anden skal kigge på
metoder til at bestemme egenspændinger og konsekvenser for styrke,
svejsbarhed og vedhæftning.
Et eksempel: Rustfrit stål
Danmark aftager betydelige mængder rustfrit stål – og er uden sammenligning den største aftager i
Norden. Rustfri stål finder anvendelse
i fødevareindustrien, medico-branchen
og i specifikke brancher, som f.eks.
pumper hos Grundfos, der gør firmaet
til Danmarks største enkeltaftager af
rustfrit stål.
Der findes adskillige typer rustfrit stål.
De to suverænt mest anvendte typer
betegnes henholdsvis EN 1.4301/AISI
304 (herefter ”304”) og EN 1.4401/
AISI 316 (”316”). Benævnelserne
304 og 316 kommer fra amerikanske
standarder, og de findes i forskellige
varianter (typisk kaldet grades). Blandt
andet findes en variant med lavt kulstofindhold, som betegnes henholdsvis
304L og 316L. Den eneste forskel på
de ”normale” grades og L-grades er,
at førstnævnte må indeholde op til
0,08 % kulstof, mens L-grades maksimalt må indeholde 0,03 % kulstof.
Det lavere indhold af kulstof bevirker,
at L-varianten af såvel 304 og 316
bedre bibeholder de rustfrie egenskaber i det varmepåvirkede materiale
nær svejsningen. Derfor bør produkter af 304 eller 316, der skal svejses
eller udsættes for højtemperaturpåvirkninger under tildannelsen eller
driften, udføres af L-grades.
Af samme årsag er det en kedelig overraskelse, når producenten
erfarer, at det specificerede ”304L”
stål, man har mellem hænderne, rent
faktisk er 304.
Kontrol
Den optimale kvalitetssikring af basismateriale, der bliver købt i udlandet,
er kontrol umiddelbart før afskibning. Alternativt kan man foretage
udgangskontrollen umiddelbart før
afhentning hos leverandøren. I begge
tilfælde er det fordelagtigt at anvende
en lokal QA medarbejder eller en

uvildig NDT-udbyder til at foretage de
fornødne analyser og skaffe dokumentation.
304 eller 316
Har du specificeret 304 eller 316,
kan NDT-udgangskontrol let foretages med en PMI-tester (PMI: positive
material identification). Kontrol ved
brug af PMI-testeren har den fordel,
at en måling tager få minutter per
enhed alt inklusive. Yderligere findes
PMI-testeren som standardudstyr hos
(velekviperede) NDT-udbydere.
PMI-testeren måler de metalliske legeringselementer i det rustfri stål, det vil
sige nikkel, krom, jern og molybdæn,
mens den ikke kan anvendes til måling
af kulstofindholdet.
304L eller 316L
Har du specificeret 304L eller 316L,
skal udgangskontrollen sikre, at du får
bestemt kulstofindholdet – og her kommer PMI-testeren til kort.
Kulstofindholdet bestemmes mest sikkert ved at skære et lille prøvestykke
ud og bringe det til et laboratorium,
der har et optisk emissions spektrometer (OES-apparat). Før hver måling
skal instrumentet kalibreres, og imens
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Global kedelfremstiller

8	NDT opgaver i Grønlands
barske natur
12	Kontrol af overfladebehandling
16	Afmagnetisering af stålkomponenter og MT test med DC-puls
teknologi
18	Hydrostatisk test
20	Smed puster nyt liv i vestjysk
landsbymiljø
22	Foreløbigt program for DSL
og NDT Foreningens fælles
seminar 2012
Forsiden: NDT opgaver i den
grønlandske natur er ikke uden
udfordringer.

Svejsning
har skibet for længst lagt
fra kaj med det rustfrie
stål om bord.
Der findes transportabelt
OES udstyr, som muliggør on-site bestemmelse
af kulstofindholdet. Men
det er dyrt i anskaffelse,
og dets brug stiller (i
modsætning til PMItestere) betydelige krav
til operatøren. Dette er
sandsynlige årsager til,
at de færreste NDT-udbydere har transportabelt
OES–udstyr, (ingen af
de danske har). Desuden
er det ikke sikkert, at du
kan få transportabelt
OES udstyr med en
trænet operatør stillet til
rådighed, hver gang du
har brug for det.
Udvikling af C-tester
For at møde de ovenstående udfordringer
har Teknologisk Institut
påbegyndt arbejdet med
at udvikle et NDT-udstyr,
der let og hurtigt kan
lave en NDT-bestemmelse
af kulstofindholdet i
(rustfrit) stål. Pilottest
ud fra gnubbeprøver
har eftervist metodens
potentiale til at måle
C-indhold i stål i området
0.05-0.1%. Næste skridt
bliver at udvikle metoden
i et udviklingsprojekt over
de næste år.
Af Nis Hansen,
Kvalitetsansvarlig
hos Teknologisk
Institut, Center for
Materialeprøvning.

Nyt stærkt makkerskab
AH International A/S, Valk Welding BV og Panasonic

har indgået en strategisk alliance om markedsføring
af Panasonic robotløsninger og svejseartikler fra

Succesfuld
svejsning
i rustfri
Valk Welding i Danmark
og Sverige.
stål med Valk Welding

Svejsning i rustfrit stål bliver kun en
succes, hvis du har den rigtige
knowhow af processen. Valk
Welding har denne viden i
eget hus, og en lang række
virksomheder har nydt godt af
denne viden.
Valk Welding leverer en udvidet
program af svejsetråd- og udstyr
samt automatiserede robotter til
svejsning i rustfrit stål.
Valk Welding har også altid en god íde til at
automatisere små serier. Giv dem et kald!

Valk Welding DK A/S

Tel. +45 6442 1201
Fax +45 6442 1202
info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

A.H. International A/S
Tel. +45 7550 1100
Fax +45 7550 2021
ahi@ahi.dk
www.ahi.dk
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Svejsning

Global
Kedelfremstiller
Alfa Laval Aalborg, som tidligere hed Aalborg Industries, er en kedelfabrik, der har været på det
globale kedelmarked i mange år og er anerkendt verden over for sine produkter.
Af Leif Andersen, QA/QC
Inspector NDT Level 3, Quality
Control, Marine & Diesel Division, Alfa Laval Aalborg A/S
Det begyndte med, at man byggede
kedler til det maritime marked, og her
var man gennem flere år den største
kedelproducent. Det udviklede sig
senere til, at man fremstillede kraftværker i Danmark, og her blev de tekniske og faglige kvalifikationer udviklet.
I dag fremstiller vi kedler på op til 130
tons. Vore produkter strækker sig fra
små udstødningskedler, fyrede kedler
og til store udstødningkedler, som står
efter en diesel motor. Dertil kommer
meget store D-kedler. De er hovedsageligt til flydende produktionsenheder
i olie industrien, men bliver også
anvendt til landanlæg. Dertil kommer
produktionen af Heat Exchanger til
den marine industri og til landindustri.
I dag råder Alfa Laval over en teknisk
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stab, som spænder over alt fra
udvikling til design, lige som vi har
en produktion af kedler i på fabrikker
i Kina, Vietnam, Hai Phong og her i
Aalborg.
Vores største fabrik ligger i Kina i
Quindao. Her bliver der fremstillet
marinekedler, som hovedsageligt tager sigte på det asiatiske marked. På
denne fabrik vil man også begynde
at fremstille kedler i henhold til EU
direktivet 93/97 Pressure equipment
directive,(PED.) i samarbejde med
vores fabrik i Vietnam i Hai Phong.
Siden år 2000 har vi i Aalborg fremstillet kedler til det danske og europæiske marked i henhold til PED. Og
det er herfra, vi yder support til vores
afdelinger i Asien.
Produktion af landbaserede
anlæg i Vietnam
I 2008 etablerede vi i Vietnam en
produktion af kedler til landbaserede

anlæg. De fleste af disse kedler blev
leveret til tredje lande med kravet om,
at kedlerne skulle være fremstillet i
henhold til PED. Dette medførte, at
vi skulle i gang med at ændre vores
produktion fra at være et maritimt marked og til at skulle opfylde kravene i
PED. Vore kedler bliver alle fremstillet
i henhold til EN produktstandarder,
f.eks. EN12952 og EN12953, hvoraf
de fleste er typegodkendt.
Det første vi tog fat på at undersøge
var, om der i Vietnam var tredjeparts
myndigheder, som var godkendt i
henhold til PED. Det nåede vi hurtigt
frem til ikke fandtes. Imidlertid var Det
Norske Veritas i Vietnam. Vi indledte
således et samarbejde med dem og
havde den fornøjelse, at vi kunne
invitere dem til Danmark for at de
kunne få indblik i, hvordan vi fremstiller kedler, men også for at se hvordan
vi i Europa tolker kravene til PED.
Herefter blev de uddannet hos Det

Norske Veritas i Hamburg og efterfølgende godkendt til at måtte godkende
i henhold til PED.
Vi tog herefter fat på at uddanne
medarbejderne i Vietnam. Det
omfattede alle, lige fra Indkøbere,
produktionsledere, produktionsplanlæggere, kvalitetsmedarbejdere og
værkstedfolk. Alle vores svejsere
måtte i den forbindelse igennem en ny
svejseuddannelse i henhold til EN287,
så de fik kendskab til de krav, der
stilles til svejsearbejde og kvalitetskrav
i henhold til PED og produktstandarderne. Vi sendte svejseinstruktører
fra Danmark til Vietnam for at sikre,
at vi fik de rigtige svejsere igennem systemet. Det viste sig imidlertid, at der
var rigtig mange, som vi måtte sortere
fra på grund af manglende forståelse
og evner. Træningen foregik i vores
svejseværksted. Og når vi mente, de
var klædt tilstrækkeligt på til at klare
en certificering, skulle de aflægge
prøve i overværelse af Det Norske
Veritas, som så kunne godkende dem
i henhold til PED.
Desuden skulle vi finde et NDT firma,
der levede op til kravene til PED. Vi
fandt et kvalificeret firma i Hanoi, som
var villig til at påtage sig denne opgave. Det betød, at de skulle igennem
en certificering, som kunne opfylde
de omtalte krav. Denne opgave blev
varetaget af Det Norske Veritas og forløb fint. Der har været og er fortsat en
tæt opfølgning af deres NDT arbejde.
Vores produktion i Vietnam er under
løbende overvågning fra Aalborg og
fra vores kunder, som ved aflevering
af kedlerne kommer til afsluttende
inspektion - herunder trykprøvning
af kedlerne - og som gennemgår
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Svejsning
den tilhørende dokumentation. Indtil
nu har vores kunder været meget
tilfredse med de produkter, vi fremstiller i Vietnam.
I øjeblikket er vi i gang med at gennemføre godkendelsen af vores Kina
afdeling i henhold til PED. Det vil foregå efter nogenlunde samme procedurer. Dog er vores Kina afdeling meget
langt fremme i deres fremstillingsprocesser, da de har været på markedet
i mange år, og da de fremstiller alle
typer af kedler til det marine marked.
Med hensyn til vores produktion i Aalborg, så har den ændret sig gennem
årene, lige fra at vi lavede alle typer
af marine kedler og kraftværkskedler.
Det betyder, at vi skal være parat til
forandring. Vi producerer i dag Heat
Exchanger og marine kedler til det
Europæiske marked og brændere til
alle vore marine kedler. Til det europæiske marked fremstiller vi desuden
landkedler, som alle er fremstillet i
henhold til PED.
WMS sikrer hurtigt overblik
I 2007 begyndte vi at udvikle
et materiale- svejsnings- og NDT
styringssystem i samme database.
Denne hedder Welding and Material
Documention System, i daglig tale
WMS. Her bliver alle vores materialecertifikater scannet i en file struktur,
så det er let at finde frem, når vi skal
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Her en WHR Boiler til udnyttelse af røggas.

afslutte dokumentationen. Via en pc
taster vi alle materialer i værkstedet
ind i WMS. De er alle mærket med
charge-nummer og kvalitet. Derved
sikrer vi, at vi har en daglig status
på vores materialekvalitet, og at det
kommer fra godkendte materialefremstillere. Dette er et krav fra vores
klassifikationsselskaber og PED. Til
styring af svejsearbejdet er samtlige
vores WPS, som danner grundlag for
svejsearbejdet i værkstedet, lagt ind
i WMS. Dette betyder, at den sidste
revision er tilgængelig i værkstedet,
når svejsearbejdet påbegyndes til det
specifikke projekt.
Her kan svejseren finde den enkelte
detalje i henhold til tegninger, lige
som han kan finde kombination af
dimensioner og godstykkelser samt
skærpninger og svejsemetoder –
eksempelvis TIG svejsning. Samtidig
vil den også fortælle værkstedet, om
der er NDT kontrol, og da kontrollens
omfang samt metoder. Samtlige regler
for de forskellige klassifikationsselskaber f.eks. DNV,LR, GL, og ABS og
reglerne for EN produktstandarder
bliver hentet i den samme database.
Når svejseren har registeret materialet
og hvilket svejsecertifikat, der skal
anvendes, kan svejsningen udføres.
Herefter kan der via pc bestilles en
NDT kontrol, som bliver registeret
i NDT afdelingens database. Man
kan herefter udføre kontrollen, og
der bliver givet besked til værkstedet
om, hvorvidt den er godkendt eller
kasseret. Med WMS systemet har vi
altid overblik over, hvor langt vi er
nået i produktionen, og vi kan hurtig

lave vores slutdokumentation. Tidligere
gemte vi alt i hard copy, hvilket optog
stor plads. Nu ligger det i vores data
base. I Vietnam er vi i gang med at
implementere dette system i en modificeret udgave. Og forventningen er, at
vi kan starte op inden 2012.
Succesfuld nicheproduktion
hos Alfa Laval Aalborg
Kvalitetsafdelingen i Aalborg har
siden august 2005 også stået for al
NDT/DT (Non Destructive Testing/
Destructive Testing), af skolecertifikater
fra Tech College Aalborg. Ud over
dette har PTA-afdelingen stået for
overordnet teknisk support/ svejseprocedurer for værkstedscertifikater osv.
Baggrunden for samarbejdet var en
henvendelse fra Metal College. Vi fik
da lavet en aftale med DNV om overværelse / PED påstempling. (Svejsere,
der skal svejse på trykførende anlæg,
skal have en sådan påstempling). Og
vi fik alle øvrige formaliteter i orden,
(DANAK Akkreditering), hvorefter vi
gik i gang med denne opgave. Det
er et arbejde, der indebærer visuelrøntgen, ultralyd, magnetpulver og
penetrant prøvning (NDT). Derudover
udfører vi bøje og knækprøver (DT),
der rapporteres, og vi laver certifikater. Det har ført til et frugtbart og positivt samarbejde, som Metal College
Aalborg har udtrykt stor tilfredshed
med. Samtidigt er det sådan, at når
der er nedgang i industrien, er der opgang hos Metal College Aalborg, idet
folk i stigende omfang bliver sendt på
kurser for at få dygtiggjort sig.

Vi ønsker vore kunder

Svejsning

Glædelig jul
og godt nytår
Bærbar strømforsyning

PENETRANT
MPI
ULTRALYD
SCANNING
X-RAY

TYKKELSESMÅLING
HÅRDHEDSMÅLING
PHASE ARRAY
EDDY CURRENT
PMI

NDT

FOXDAL NDT

Skovdalsvej 7 B - DK-8300 Odder
Tel. 8654 6300 · Fax 8654 6302
www.foxdal.com
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www.bruhn.as · Foto: Søren Madsen

Matcon introducerer bærbar strømforsyning med magnet,
UV- og hvidt LED-lys

Når der skal udføres NDT i fjernere byer eller
bygder, byder det på særlige udfordringer, og
det forudsætter en endnu mere omhyggelig
forberedelse end ved de mere lokale opgaver.

Svejsning

NDT opgaver i
Grønlands
barske natur
Af uddannelseschef og NDT
Level 2, Ole Pedersen, Jern &
Metalskolen i Nuuk og Project
Manager EN 473 Level 3 Peter
Villumsen, NDT & Inspection,
FORCE Technology

Grønlands natur er enestående og i
en klasse helt for sig. Her er vild åben
natur, og isen driver i fjorden. På fjeldsiderne skifter lyset farve, og selvom
det er sent på året, står solen højt –
som på en hjemlig sommerhimmel.

Som ny forhandler indenfor NDT er vi stolte af
at have forhandlingen af mange kendte navne.

Vi har desuden Danmarks
billigste ultralydapparat med alle
evalueringsmetoder
•
•
•
•
•

Fuld DGS, AVG, DAC, TCG, JISDAC, AWS etc.
Square wave pulser på 300 V Unipular 600ns puls.
Dokumentation via usb
Ultraportable
Lav pris, høj yde evne.

Vi leverer alt fra de mest
simple løsninger til de meget avancerede løsninger. Selv avanceret
Pa, som tidligere har været svært, bliver vist med simple metoder.

ENDETY ApS Teglparken 15B 4200 Slagelse Danmark
Tlf. +45 81 71 01 09 www.endety.com sk@endety.com
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Ingen tvivl. Det er dejligt at have sin
arbejdsplads på disse breddegrader.
De samme vidunderlige forhold i
naturen giver imidlertid også ganske
mange udfordringer.
Vejret er langt fra altid den medspiller,
man kunne ønske sig. Og når vinteren
for alvor sætter ind, føles den ikke
alene lang, men også mørk og barsk.
Motorveje er her ingen af – eller andre typer af vejanlæg, som kan sikre
effektive forbindelser mellem byer og
bygder.
Når man derfor har behov for at
komme fra Nuuk og ud til andre
fjernere egne for at udføre NDT
opgaver, så er de eneste muligheder,
der er til rådighed at sejle eller at tage
flyveren. Hvad det sidste angår, så er
det eneste alternativ, hvis vandet er
frosset. Og her må man så kun krydse
fingre for, at der ikke er vejrmæssige
forhold som storm eller tåge, som
forhindrer flyet i at gå i luften.
Grønlands eneste
NDT specialist bor i Nuuk
Der er kun én NDT specialist på
Grønland, og det er Ole Pedersen.
Ole har gennemført sin NDT Level 2
uddannelse på FORCE Technology
i Brøndby. Desuden er Ole tilknyttet
Jern & Metalskolen i Nuuk som Uddannelseschef.
Ole kan i en lang række tilfælde
godt selv klare de NDT opgaver, der
løbende skal udføres i Grønland. Men
når det er sagt, kan der også være
opgaver, der kræver assistance udefra. Det kan være et spørgsmål om de

Udstil på METAL 2012

hele industriens
mødested
Med en stand på METAL 2012 får du en enestående chance for at promovere og afsætte
netop dit produkt eller løsning. Du kan stadig nå at være med, når hele industrien
mødes og sætter fokus på konkurrencedygtigt produktion i Danmark.
METAL 2012 fokuserer særligt på automation, effektivitet og miljø – energi og
arbejdsmiljø. Bestil en stand nu og få en optimal placering i Fredericia Messecenter.
På seneste METAL-messe
- fik 91% nye kundekontakter
- var 85% af de besøgende beslutningstagere på højt niveau
- vurderede 81%, at METAL er vigtig eller meget vigtig
i profileringen over for eksisterende og nye kunder

Yderligere information på 7011 3738

Fokus på
konkurrencedygtig
produktion i danmark
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BrAnchEoMrådEr: Værktøjsmaskiner – pladebearbejdning og spåntagning • Skærende værktøjer • Håndværktøj • Skæremaskiner og svejseudstyr • Materialer
• Udsugning og ventilation • Maskiner, udstyr og produkter til overfladebehandling • CAD/CAM • Industriel automation • Måleinstrumenter og –udstyr
• Underleverandører • Værkstedsindretning • Beskyttelses- og miljøudstyr • Rådgivning

Svejsning
så meget, man kan have med et fly.
Således er der f.eks. et problem med
trykflasker.

En enestående natur præger store dele af Grønland, men skal man udføre NDT opgaver i
fjernere bygder, byder det også på en lang række udfordringer.

kvalifikationer, der er krævet i forhold
til en eller flere konkrete opgaver,
eller der kan opstå situationer, hvor
der er et overlap af opgaver, så det
er nødvendigt at få tilkaldt ekstra NDT
mandskab. Og i den sammenhæng
oplever Ole et godt samarbejde med
Danmark.

Ikke så lige til at
få reservedele frem
Når vi udfører NDT opgaver heroppe, har vi ingen specielt udstyrede
røntgenvogne til vores rådighed. Vi
har med andre ord ingen mobile
fremkalder biler, som man er vant til
fra Danmark.

Når vi rejser rundt til de forskellige
byer eller bygder, kan vi altid regne
med at få assistance fra de lokale. Det
er en uvurderlig hjælp, og det er helt
klart med til, at man kan løse opgaverne til alles tilfredshed.

Når vi kører ud på en opgave, skal
man derfor sørge for at pakke alt i bilen. Og glemmer man noget, så er det
tilbage igen. Et prøveskud er noget,
der tager lang tid, fordi det er nødvendigt at køre tilbage til mørkekammer
og fremkalde det.

Samme typer af
opgaver her som i Grønland
Der bliver i Grønland udført NDT på
helt de samme anlæg, emner, industrier og transportmidler som i Danmark.
Og man gør en meget stor indsats for
ikke at forsømme denne del, uanset
hvilke strabadser det kan medføre.
Et af nøgleordene er, at man på
forhånd skal have tænkt alt igennem
og være forberedt på alle tænkelige
situationer. Og det gerne flere uger
i forvejen. Ikke mindst af den simple
grund, at væsker til fremkalder og film
ikke kommer frem fra den ene dag til
den anden.
Erfaringen siger da også, at man skal
gardere sig bedst muligt ved at ligge
inde med et godt lager. Der opstår
her som alle andre steder også af og
til akutte skader, som kræver øjeblikkelig udrykning. Det kan f.eks. være,
man skal op til en fjerntliggende bygd
og udføre NDT på et skib, hvor man
på stedet har måttet reparere en skibsskrue efter havari.
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Hvad enten det er opgaver, der bliver
udført med f.eks. ultralyd, penetrant,
magnetpulver eller andre NDT metoder, hvor der kan være et forbrug, er
det afgørende ikke at løbe tør. Sker
det, bliver man nødt til at afslutte
opgaven, eller udsætte den i længere
tid. For det er ikke så lige til at få
reservedele transporteret til Grønland.
De skal enten flyves eller sejles, og
som verden er blevet i dag, er det ikke

Med hensyn til fly, så spiller de en afgørende rolle for at få Grønland til at
fungere. Derfor går det ikke, hvis de
skal stå og vente på jorden for længe.
Derfor ligger der en meget vigtig opgave i NDT kontrol af fly. Denne bliver
naturligt nok udført ud fra de samme
strenge regler og vedligeholdelsesprogrammer, som gælder i resten af
Europa. Der bliver selvsagt også anvendt de samme inspektionsmetoder til
kontrol som i Danmark, det være sig
røntgen, ultralyd, penetrant osv.
Når der skal udføres NDT i fjernere egne, skal vi lave en helt anden
forberedelse end ved de mere lokale
opgaver.
Skal vi længere op på kysten, så
sender vi udstyret af sted en god uges
tid inden vi selv ankommer.
Man pakker alt grejet i en transportkuffert. Man sørger gerne for at
bestille transporten og indtjekningen
af udstyret dagen inden, man selv skal
rejse.
Og man er bevidst om, at det kan
blive en dyr fornøjelse, hvis man glemmer noget.
Nå jah. Man skal heller ikke regne
med at kunne komme tilbage samme
dag. Derfor skal man også lige have
sikret sig logi, og der er ikke ret
mange hoteller, hvor man kan leje sig
ind. Det skal der med andre ord også
lægges en plan for, lige som man
også skal tænke på at have tøj med til
alle tænkelige vejrforhold.
Nu skulle alt så gerne klappe, og vi

Her bliver der udført NDT efter en reparation af et skibshavari. Det har været nødvendigt
at bygge en midlertidig og ret så primitiv bro for at sikre sig adkomst til stedet.

kan håbe på, at tåge eller blæst ikke
forhindrer flyet i at lette eller lande. Så
bliver det hele udsat. Tilsvarende kan
man komme ud for, at det nødvendige
udstyr enten ikke dukker op eller, at
det ankommer stærkt forsinket.
Som NDT mand her på Grønland
har jeg ikke sjældent været ude for at
sidde i et fly og så få beskeden, at vi
ikke kunne komme ned det planlagte
sted, hvorefter vi har cirklet rundt indtil
det der kritiske øjeblik, hvor vi enten
skulle forsøge en landing alligevel eller flyve til en anden destination.
Også hindringer af teknisk art
Ud over de vejrmæssige udfordringer,
vi kan løbe ind i, er der også ofte
hindringer af mere teknisk art for at
kunne udføre en opgave. Tag blot
strøm, det finder man ikke lige på
hvert et gadehjørne eller rettere i hver
en fjern bygd. Derfor kan det tage
noget længere tid, end man måske
umiddelbart forestiller sig, når man
f.eks. skal udføre prøvninger på fjernvarme eller andre rørledninger, der

kræver kontrol. Dertil kommer, at man med håndkraft er nødt til at slæbe
røntgenrør, pult, kabler,
film og generator ud over
klipperne. Så dagene kan
sagtens blive meget lange
og hårde.
Fremkaldning bliver også
noget af en opgave, i og
med at man ikke må have
flydende fremkalder og
fixer med i flyet. Derfor
må det være som pulver.
Det er da noget af en udInspektion af rørledninger.
fordring at få det til blive
en god fremkalder, for
Det økonomiske er ikke en uvæsentlig
det har tendens til at krystallisere. Desfaktor, da flyrejser, hotel og forplejuden er det ofte nødvendigt for at lykning kommer oven i regningen for
kes med processen, at man sidder på
prøvningen.
et gulv i mørke med tre spande. Dette
Men alle de nævnte strabadser synes
i sig selv sætter en begrænsning for,
alligevel at blive opvejet af hjælpsomhvor mange film, man kan fremkalde.
heden og venligheden, man bliver
Derfor kan det i sidste ende føre til, at
mødt med, hvor man end kommer
man får et forsinket prøvningsresultat,
frem.
da man kan blive nødt til at skulle
tilbage igen med fly for at fremkalde.

Bestil dine forbrugsvarer online på NDTShop.dk

Svejsemålelære

Hårdhedsmåling

Ultralyd

Visuel

x2
Lagtykkelsesmåling

Tykkelsesmåling

www.NDTShop.dk

UV-Lamper

•

x4

x6

Penetrant/Magnetprøvning

www.DanskNDT.dk
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Kontrol af overfladebehandling
Der er stigende fokus på, at kvaliteten af overfladebehandling skal være i orden - i høj grad
foranlediget af meget dyre reparationer, der kunne være undgået med kontrol og udbedring
inden montage. Skal man f.eks. reparere malingen på et fundament på en offshore vindmølle,
bliver det hurtigt en bekostelig affære, alene på grund af den ”besværlige” beliggenhed. I
det følgende beskrives en række aspekter, man skal være opmærksom på i forbindelse med
overfladebehandling.
Af Civilingeniør Jakob Mølholm, FROSIO-inspektør, Specialist Korrosion og Metallurgi,
FORCE Technology Esbjerg
Overfladebehandlingen bliver næsten
udelukkende udført for at levetidsforlænge bygnings- eller konstruktionselementer. Men den kan også have
dekorativ eller funktionel betydning,
f.eks. glat skibsmaling, der nedsætter
friktionen og mindsker begroning. Den
overvejende del af den overfladebehandling, man i dag udfører, er enten
maling eller varmforzinkning.
Inden man går i gang med overfladebehandling, er det vigtigt at gøre sig

nogle tanker om, hvor lang levetid man
gerne vil have, samt hvilket miljø emnet
vil befinde sig i. Til det formål er der
stor hjælp at hente i standarden DS/EN
ISO 12944, Korrosionsbeskyttelse af
Stålkonstruktioner. Standarden definerer atmosfæriske korrosionskategorier
og holdbarheden af forskellige malingssystemer. De atmosfæriske korrosionskategorier beskriver forskellige typiske
miljøers korrosivitet og strækker sig fra
C1-meget lav (opvarmet lokale) til C5-M
Meget høj (offshore). Holdbarheden er
et teknisk begreb, der er defineret som
tidsrummet, hvor et system ikke behøver
at vedligeholdes. Holdbarheden er
enten Lav (2-5 år), Middel (5-15 år) eller

Høj (>15 år). F.eks. kan et system bestilt
efter DS/EN ISO 12944 være C3 Høj,
hvilket vil sige, at systemet er beregnet
til ikke at skulle repareres i mindst 15
år i et C3 miljø. Derudover beskriver
standarden nøje en hel række andre
problemstillinger, så man er godt hjulpet med at bestille overfladebehandling i henhold til DS/EN ISO 12944.
En tilsvarende standard for varmforzinkning er DS/EN ISO 1461.
Man skal også sikre sig, at stålet er
egnet til overbehandling. Ved varmforzinkning er stålets indhold af silicium
afgørende for lagtykkelsen samt
kvaliteten og egenskaberne af zinken.
Derfor er det vigtigt at få specificeret,
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Teknologisk Institutt
Kurs våren 2012

Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester innen sveise- og materialteknologi. Vi har lang erfaring
innen opplæring, rådgivning og sertifisering, og er blant landets ledende leverandører innen
sveisetekniske tjenester. Vi er representert i Stavanger, Kongsberg og Oslo samt gjennom et landsdekkende
nettverk av underleverandører.

NS 477/IWI sveiseinspektør-utdanning
Modul
Modul
Modul
Modul
WI 2
Modul

1
2
3
6+7
8

23.-27.01. | 10.-14.09.
30.01.-03.02.+13.-17.02. | 17.-21.09.+01.-05.10.
05.-09.03.+19.-23.03. | 15.-19.10.+29.10.-02.11.
På forespørsel
På forespørsel
16.-20.01.

Før kursstart, må godkjenning søkes fra Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF)
Søknadsskjema finner du på www.sveis.no

IWS International Welding Specialist

IWS Internasjonal Sveiseteknikerassistent (sveisekoordinator) Iht. NS-EN ISO 14731, tillegg A.
Dekker Elementært nivå i NS-EN 1090-2 og NS-EN 1090-3
Modul 1
23.-27.01. | 10.-14.09.
Modul 2
30.01.-03.02.+13.-17.02. | 17.-21.09.+01.-05.10.
Modul 3
05.-09.03.+16.-20.04. | 15.-19.10.+ 12.-16.11.
Husk at godkjenning fra NSF må foreligge før eksamen. Søknadsskjema på www.sveis.no

NDT-kurs med sertifisering - NS 473/Nordtest

Teknologisk Institutt, avd. Stavanger tilbyr kurs og sertifisering innen magnetpulver og penetrant-prøving
i henhold til NS-EN 473 / Nordtest. Ved å kjøre lengre dager, vil vi gjennomgå nivå 1 og 2 + eksamen i
løpet av én uke.
MT nivå 1 og 2: 12.-16.03. | 24.-28.09. PT nivå 1 og 2: 06.-10.02. | 03.-07.09. VT nivå 1 og 2: 26.-30.03. | 07.-11.05.

Driftsinspektørskole

Fra 2011 må alle som jobber som driftsinspektør ha driftsinspektør-sertifikat.
Teknologisk Institutt tilbyr opplæring for alle som skal jobbe på nivå 1 og 2.
Nivå 1: 12.-16.03. | 08.-12.10. Nivå 2: 23.-27.01.+30.01.-03.02. | 05.-09.11.+12.-16.11.

Kontaktinfo:
Sidsel A. Simensen
Tlf (+47) 982 90 229
sidsel.simensen@ti.no
Teknologisk Institutt kan
tilby 135 forskjellige kurs.
For mer informasjon
gå inn på våre nettsider
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Svejsning
at stålet skal kunne varmforzinkes.
Med hensyn til maling vil meget rustne
stålplader være vanskelige at sandblæse tilstrækkeligt. Derfor bør man
sørge for, at stålet er egnet til overfladebehandling. I praksis vurderer
man rustgraden efter ISO 8501-1, der
opererer med 4 niveauer, fra A (med
glødeskal uden rust) til D (uden glødeskal og med rustgruber).
De fysiske rammer hos overfladebehandleren er også et vigtigt emne, af
hensyn til malernes helbred, men også
på grund af selve malingen, der oftest
skal påføres i tørre omgivelser. På
vores breddegrader kan man i praksis
ikke male forsvarligt om vinteren uden
at arbejdet bliver udført i et opvarmet
ventileret lokale.
For at imødekomme de ovennævnte
udfordringer er det tilrådeligt at føre
tilsyn med emnet gennem hele processen. Når emnet er færdigmalet vil det
nemlig ikke være muligt at se eventuelle mangler i forbehandlingen. De viser
sig først, når overfladebehandlingen
fejler før specificeret.
Allerede inden sandblæsning skal
man sikre sig, at stålet er klar. Alle
skarpe kanter bør afrundes, og svejsninger skal være fri for svejsesprøjt
og porer. Ellers resulterer det i meget
uens malingslagtykkelser. Fedt- og
olierester skal fjernes, f.eks. med fortynder, da de ellers vil give problemer
med dårlig vedhæftning for senere
maling.

Efter sandblæsning kontrolleres der for
renhed og ruhed. Renheden kontrollerer man visuelt i henhold til ISO 85011, der indeholder referencefotografier
af sandblæste stålemner. Ruheden
tjekkes visuelt med en ISO-comparator
i henhold til ISO 8503-2, der er en
referencestålplade med sandblæste
overflader, man sammenligner med
det aktuelle emne. Der findes også
flere andre metoder til måling af ruhed, man bør blot sikre sig, at udstyret
er behørigt kalibreret. Et eksempel på
utilstrækkelig sandblæsning ses på billedet, hvor malingen skaller af i store
flager. Maling hæfter generelt dårligt
på urene glatte ståloverflader.
Man kan evt. foretage en test for
saltindholdet på den sandblæste overflade, en såkaldt Bresle test, hvis man
skønner, der er behov for det.
Lagtykkelsen af hvert enkelt lag maling
kontrolleres med en lagtykkelsesmåler.
Måleren kan hurtigt foretage mange
målinger, og man bør som minimum
foretage 1 måling per m2. Man
skal desuden være opmærksom på,
hvordan kontrollen af lagtykkelsen er
defineret. Oftest bruges 80/20 reglen.
Denne angiver, at 20 % af målingerne
gerne må være under målet, bare ikke
under 80 % af målet - samt at gennemsnittet af alle målinger skal være over
målet. Hvis målet f.eks. er 500 µm, må
20 % af målingerne gerne være ned
til 400 µm (80 % af 500 µm), forudsat
at gennemsnittet og de øvrige 80 % af
målingerne er over 500 µm.

Malingsafskalning på større emne pga. utilstrækkelig sandblæsning.
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Derudover er en generel visuel kontrol
af den færdige overfladebehandling
væsentlig. Der må ikke være porer,
blærer, revner eller andre defekter i
malingssystemet, der kan påvirke levetiden negativt. Man kan dog som regel acceptere løbere og farveforskelle,
da det udelukkende har kosmetisk
betydning. Det ville selvfølgelig ikke
være acceptabelt hos en autolakerer.
Malingsinspektører kan uddannes til
at kontrollere overfladebehandlingen
fra start til slut. Dette kan foregå på
den norske uddannelse FROSIO, der
inkluderer alle de førnævnte elementer. Uddannelsen udspringer fra den
norske olieindustris behov for kvalificerede inspektører, og er i overensstemmelse med den norske standard
NS476. Tilsvarende findes den amerikanske NACE coating inspector, der
dog ikke er så udbredt i Europa.
Har man således overfladebehandlede stålemner anbragt, hvor det er
vanskeligt eller bekosteligt at reparere,
bør kontrol af overfladebehandlingen
være i tankerne, inden emnet kommer
på plads. F.eks. viser erfaringer fra
en større dansk leverandør af komponenter til offshore brug, at det koster
8-10 gange mere at udbedre en fejl
offshore, end det koster at kontrollere
og udbedre eventuelle fejl inden montage. Og så er det, man må stille sig
spørgsmålet, om man har råd til ikke
at kontrollere overfladebehandlingen?

DNV Seminar

Type and Project Certification - Wind Farms

Participants in March 2011 seminar held in Madrid, Spain

Copenhagen, Denmark Dates: 30-31 January 2012
THE SEMINAR
The seminar will last for two days and is intended for technical staff/engineers and project managers working with design
and certification of wind turbines and support structures for
onshore and offshore wind farms.
The seminar is build around DNV standards and related international standards in particular the IEC 61400 series.

WHY ATTEND:
Running a certification process for a wind turbine or wind
farm will ensure that your product adheres to standards. However, in a market with scarce resources and strong growth it is
important to understand the mechanisms of the certification
process and how to interpret the regulatory requirements to
save time and costs.
The seminar covers topics essential to understand the certification system including documentation requirements, verification process, interfaces between project partners, technical
diciplines and timing.

DNV's wind energy offices:
Americas

Asia

USA (Seattle, Boston, Houston) Korea (Pusan)
Canada (Calgary)
China (Shanghai)
Singapore
Brazil (Rio)
India (Hyderabad)

Europe

UK (London, Aberdeen, Manchester)
Denmark (Copenhagen)
Germany (Essen, Hamburg)
Norway (Oslo)

Svejsning

DC-puls teknologi til MT
test og afmagnetisering
af stålkomponenter
Gennem mit job som global NDT Level 3 på Forging for Siemens Wind Power er jeg stødt på en
nyere type udstyr, der kan anvendes til test og afmagnetisering af store emner. På min opfordring
har den tyske producent, Herr Dr. Ing Peter Hirsch, skrevet en artikel om udstyret. Med denne som
udgangspunkt, har jeg lavet følgende bearbejdede version.

Af Kenneth Illum Roed,
EW SCM SPR SQ CAFO,
Siemens Wind Power
HPT Hirsch Prüftechnik GmbH i
Zweibrücken leverer små letvægts og
mobile DC-puls MT testenheder med
en DC power peek på op til 30.000
A. Det er udstyr, der bliver anvendt til
detektion af indikationer, der er åben
til overfladen og til afmagnetisering
af stål komponenter. Kablerne bliver
fastgjort med magnetiske kontakter til
de emner, der skal undersøges. For at
øge følsomheden kan fluorescerende
magnetpartikler og en UV lampe
anvendes.

4-pol-DC-pulsEt måleinstrument
enhed, type
for strøm-, magnetisk
Multipuls-1003-E2-1
feltstyrke- og reste(DC≤30,000 A)
rende magnetisk
med UV-LED-lampe,
fjernbetjening og test
feltstyrke er nødkabler med magnetivendigt for at sikre,
ske kontakter.
at test bliver udført
korrekt.
MT-test med DCpuls-teknologi kan
finde anvendelse
i mange industrier.
Det gælder f.eks.
værfter, maskinbygning,
støberier, smedeværksteder, moNår testvæske blandet
bilkraner, offshore udstyr, vand og
med jern- eller jernoxid partikler bliver
vindkraftværker, pansrede køretøjer
sprøjtet på overfladen af emnet, vil
og tankanlæg.
lækagefeltet fastholde jernpartiklerne.
MT-testenheden genererer korte jævnHurtig og
strøms pulser for at magnetisere de
økonomisk afprøvning
emner, der testes. Ligesom alle andre
En vigtig fordel ved MT-test med DCMT-test metoder, benytter DC-puls tekpuls-teknologi er det faktum, at store
nologi sig af den virkning, at der dankomponenter, det vil sige tandhjul,
nes et lækagefelt, hvor der er skarpe
aksler, støbning eller svejste kompobrydninger af overfladen på et emne.
nenter, kan afprøves hurtigt. Dertil
kommer, at det er meget økonomisk.
DC-puls-teknologi kan anvendes i kombination med følgende magnetiserings
metoder:

•
•
•

Jævnstrøms flow for MT test og
afmagnetisering.
Kombineret MT test med direkte
strø, og spolen.
Kontaktløs MT test og afmagnetisering med dobbelt spoler.

Jævnstrøms flow for MT test og
afmagnetisering. Der er her tale om
afmagnetisering af et turbineblad (b: 4,5
m, h: 3,0 m) til et vandkraftværk med
direkte strøm.
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Kombineret MT afprøvning af en aksel.

Udstyret magnetiserer alle ringene
i to retninger på én gang, og
afmagnetiseringen sker på mindre
end 30 sekunder. Det er min
erfaring, at verificering af feltstyrke
i henhold til EN 9934-1 del 8.2 er
lidt omstændelig, da castrol strips

ikke reagerer. Dertil kommer, at energien kun peek’er i få nano sekunder
ad gangen, hvilket gør måling med en
feltstyrkemåler nærmest umulig. Der
skal anvendes et testemne med kendte
indikationer.

Kontaktløs MT test og afmagnetisering af gear
til vindkraft. Anlæg med to spoler.

Oplev verdensnyheden Omniscan MX II
Oplev
verdensnyheden
Omniscan
på HI messen
- stand 9412
i hal M.MX II
på HI messen - stand 9412 i hal M.
Avanceret ultralydsfejlsøger, der giver
Avanceret
ultralydsfejlsøger,
hurtig og detaljeret
inspektionder
af giver
bl.a.
hurtig og detaljeret
inspektion
af bl.a.
indeslutninger
i støbegods
og analyse
indeslutninger
i støbegods
og analyse
af svejsesøm ved
hjælp af den
nyeste
af
svejsesøm
ved
hjælp
af
den
nyeste
Phased Array teknologi.
Phased Array teknologi.

Oplev verdensnyheden Omniscan MX II
på HI messen - stand 9412 i hal M.

Kontaktløs MT test og afmagnetisering af ringe
op til en diameter på 10 m med en dobbelt
spole, (demo, industriel anvendelse).

Avanceret ultralydsfejlsøger, der giver
hurtig og detaljeret inspektion af bl.a.
Tempovej 48-50 • 2750 Ballerup • tlf 44 73 48 00
industri@olympus.dk
• www.olympus.dk
Tempovej
48-50 • 2750
Ballerup • tlfog
44 73
48 00
indeslutninger
i støbegods
analyse
industri@olympus.dk • www.olympus.dk
af svejsesøm ved hjælp af den nyeste
Phased Array teknologi.

17

Svejsning

Hydrostatisk test
En hydrostatisk test med vand bliver ofte anvendt for at afdække lækage efter, at der er udført en
svejsning. Følgende er en kort præsentation af NDT trykprøvninger, som er velegnet til offshore
konstruktioner.
Af Peter Dahlgaard,
Sihm Højtryk A/S
Som forhandler af det hollandske Resato produktprogram og med adresse
i Esbjerg oplever vi, at en stor del af
det leverede udstyr bliver anvendt
offshore til hydrostatisk test af forskellige former for offshore konstruktioner,
pipelines, ventiler og rørsystemer.
Lad os tage et stort rør som eksempel.
Som det fremgår af billedet øverst på
siden, er røret lukket af i enderne med
flanger. Man forfylder vand på røret,
hvorefter man lufter ud, så man er
sikker på, at der ikke er luft i systemet.
Man sætter herefter højtryksudstyret
på røret og får trykker det sidste vand
ind i enheden op til prøvetrykket. Herefter har man en såkaldt isolationstid,
f.eks. på 20 minutter, hvor man overvåger, at trykket ikke falder. Samtidigt
foretager man en optisk inspektion af
hele røret, hvor man sikrer, at der ikke
er steder, det drypper. Når isolationstiden er gået, tager man trykket af
igen, og man har gennemført en test
for lækage. Det kan være et krav i
forbindelse med en nybygget konstruktion eller f.eks. efter en reparation.
Der stilles gerne en række nærmere
krav omkring verificeringen, og den
hyddrostatiske test kan godt indgå
som en del af flere testfaser. Det kan
f.eks. være et krav, at man skal udføre
en hydrostatisk test efter en forudgående NDT test med røntgen.
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Offshore kan det f.eks. også være en
bundventil, der bliver anvendt i forbindelse med olieboringer, man skal
have lavet en hydrostatisk test af for at
sikre dens tæthed. Ved test af ventilen bliver udstyret koblet til, og man
tester da åbne/lukke funktionen ved
det rigtige tryk, lige som man tester,
at der ikke er trykfald. Og her som i
de fleste andre testsammenhænge, er
dokumentationsdelen vigtig hele vejen
igennem.
Hertil anvender vores udstyr ofte en
analog skriver. Der kan også leveres
pc baserede digitale systemer. Men
her som i andre situationer, hvor der
kan være EX zoner, er den analoge
skriver det foretrukne valg. Det er en
slags urværk med en tynd papirskive,
der bliver tegnet på. Den vil i denne
sammenhæng dokumentere, at man
har været oppe på det angivne tryk,
og at ventilen ikke har tryktab, så
man efterfølgende har sikkerhed for,
at den ikke lækker, og at den virker
korrekt. Man arkiverer så papiret som
dokumentation for, at denne test er
gennemført. Hydrostatiske test med
Resato udstyr kan udføres op til 7000
bar / 102.000 psi alt efter opgave.
I Resato produktprogrammet er hurtig
og nem service en mærkesag. Derfor
er den luftrykdrevne pumpe, som er
hjertet i alle applikationer, designet
til, at alle sliddele skal kunne skiftes
med standard værktøj på få minutter.

Som eksempel kan der nævnes, at et
højtrykspakningssæt kan skiftes på
15 minutter med standard værktøj.
Og det er ikke mindst afgørende ved
opgaver offshore, hvor tidsfaktoren jo
er afgørende.
Udstyret har samtidigt en slags
indbygget fremtidssikring, idet man
erfaringsmæssigt ved, at behovet for
trykprøver kan ændre sig over tid.
Men her behøver man ikke at udskifte
eksisterende udstyr. I stedet kan man
opgradere eller nedgradere de aktuelt
anvendte tryktrin. Skal man f.eks.
opgradere fra 800 bar til 1500 bar,
vil man, på små ti minutter og med
standardværktøj, selv være i stand til
at bygge pumpen om og opgradere
et tryktrin.
Som en hjælp til at vælge det rette
udstyr til en opgave, har Sihm Højtryk
som noget nyt lavet en App til iPhone.
Programmet hedder ”Resato” og kan
hentes gratis på App. Storen. Den
er ment som et lille praktisk værktøj,
man har ved hånden. Man går ind
og taster parametre som ønsket tryk
og flow ind, hvorefter man automatisk bliver præsenteret for den eller
de pumper, der egner sig bedst til
opgaven.

Bred viden inden for
prøvning, inspektion
& vedligehold

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle former for NDT
Fremstillingskontrol
Tilstandkontrol
Materialer og metallurgi
Rådgivning om systematisk vedligehold
Skade- og havarianalyser
Korrosionsrådgivning
Svejseteknisk tilsyn og konsultation
Mekanisk prøvning
Kurser i NDT, svejsning, materialer og systematisk vedligehold
Certificering af svejsere og NDT-operatører
Certificering af kvalitets- og miljøledelsessystemer
Produktprøvning og -certificering
Udvikling af sensorsystemer og automatiseret prøvningsudstyr
Godkendelse af trykbeholdere i henhold til PED-direktivet.

FORCE Technology er en international teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed.
Vi rådgiver og servicerer bl.a. energi- og miljøsektoren, olie- og gasindustrien, medicinalog fødevareindustrien, den maritime industri og den offentlige sektor. Vi har virksomheder
i Danmark, Sverige, Norge, Rusland og USA.

FORCE Technology Hovedkontor • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 26 70 00 • Fax 43 26 70 11 • info@forcetechnology.dk • forcetechnology.com

Svejsning

Ung smed puster nyt liv
i vestjysk landsby
Støtte til initiativer, der kan
skabe liv og nye jobs i tyndt
befolkede områder.
Over 60 millioner kvadratmeter erhvervs- og landbrugsejendomme står
i dag tomme rundt om i udsatte landdistrikter. Men her i juletiden hører
lysene til. Derfor denne lille historie
om en ung smed, Jens Tarbensen Nielsen, der har etableret smedeværksted
i forladte landbrugsbygninger i Borgbjerg ved Holstebro.
En stor håndsrækning til ombygningen
og etableringen af maskinparken er
kommet fra Holstebros Lokale Aktionsgruppe, (LAG), der bestyrer nogle af
de midler fra EU og Staten, som er
afsat til udvikling af landdistrikter.
Løser lokale smedeopgaver
Den 29-årige smed har blandt andet
arbejdet med at fremstille køkkeninventar til en række af McDonald
kædens butikker. Men nu er det nye
smedeværksted på skinner, og Jens
Tarbensen Nielsen er i fuld gang med
at løse smedeopgaver i og udenfor
lokalområdet, hvad enten det nu er
rækværker, trapper, altaner eller noget helt tredje, der er behov for. Jens
Tarbensen Nielsen oplyser, at der

Her Jens Tarbensen Nielsen i fuld gang med en opgave til en kunde i lokalsamfundet.

allerede nu er kommet så meget gang
i de tidligere så mørklagte bygninger,
at han oplever behov for ekstra assistance. Og når smeden kigger et
par år fremad, forventer han at kunne
skabe mindst 4 nye arbejdspladser i
det lille vestjyske lokalsamfund.

Ifølge Kim Bak Kristensen, der er formand for LAG Holstebro, hører man
gerne fra andre med lignende erhvervsprojekter, der som her vil kunne
bidrage til at skabe nyt liv og arbejdspladser i denne del af Danmark.

Flere robotter resulterer i øget
beskæftigelse på verdensplan
Dette er konklusionen på en ny
international rapport, som International Federation of Robotics (IFR) har fået udarbejdet af
analysefirmaet Metra Martech.
Ifølge rapporten skulle implementeringen af godt én million industrirobotter
have affødt 3 millioner nye jobs på
verdensplan. Tilsvarende er det vurderingen, at der ved en uændret udvikling inden for robotter, vil blive skabt
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yderligere én million nye jobs på verdensplan inden for en kort årrække.
Rapporten peger videre på, at den
stigende globale vækst i brugen af
robotteknologi ventes at fortsætte på
ubestemt tid. Dette skyldes ikke mindst
udbredelsen af robotteknologien til
lande som f.eks. Brasilien og Kina,
der for alvor har taget teknologien til
sig. Rapportens påstand understøttes
af, at antallet af installerede robotter

i Brasilien er næsten firedoblet i løbet
af det tidsrum på et par år, hvor man
har indsamlet erfaringsmaterialet, der
ligger til grund for rapporten. Den
teknologiske spredning synes dermed
at være en direkte årsag til styrkelsen
af specifikke markeder og industrier,
hvor der ellers tidligere har været en
mindre grad af automatisering.

Øget effektivitet ved manuel
TIG svejsning med automatisk trådtilførsel
TIG-processen er for mange det ultimative inden for svejsning. Den støjer ikke, sviner ikke og er
stort set uden synlig røgdannelse. Desværre er det også en lidt langsommelig proces sammenholdt
med eksempelvis MIG/MAG puls der, takket være intensiv forædling og forskning, har
kannibaliseret TIG-processen ned til et minimum. Men fortvivl ikke. For det er blevet lettere for den
ikke så rutinerede svejser at opnå perfekte svejsesømme
Af Produktchef Torben
Henriksen, Migatronic A/S
Tidligere var begrebet ”automatisk
trådtilførsel” primært forbeholdt robot- og automatopstillinger, med forudprogrammeret start/stop automatik.
Desværre manglede de tilgængelige
løsninger til håndsvejsning fleksibilitet.
I dag er vi en del leverandører i svejsebranchen, som leverer de fleksible
CWF-løsninger – Cold Wire Feeder.
Migatronic er ingen undtagelse – og
som noget relativt nyt kan man via
kitløsninger opgradere ældre eksisterende anlæg, manuelle som automater,
til moderne CWF-løsninger – og det
uanset farve eller fabrikat.
Reducerer spild af svejsetråd
Ved brug af en CWF-løsning bliver
både effektivitet, kvalitet og ensartet-

hed øget ved manuel TIG- svejsning.
Dertil kommer det faktum, at man får
reduceret spild af svejsetråd med ca.
20 %. Tråd på spole er generelt billigere end traditionel TIG-tråd, og som
bekendt har det kun én ”bagende”.
Modsat har TIG-tråd på 1000 mm
to ender. Tit klipper man dem over i
stykker på 500 mm for håndteringens
skyld, lige som de ofte bøjes i den ene
ende, hvorefter de sidste 2 x 100 mm
havner på gulvet som direkte spild.
Ved lange svejsesømme, hvor der er
flere starter og stop, skal der måske
som følge af en fastlagt procedure slibes ved alle starter, og dette kan være
meget tidskrævende.
Et andet kendt svejseteknisk fænomen ved manuel trådtilsætning er, at
svejseren kommer til at trække tilsatstråden ud af gasdækket, hvorved
den rødglødende tråd ende oxideres,

og ved næste dyp i smeltebadet forurenes dette med oxider. Dette er et
ikke-eksisterende problem ved CFWsystemer, der positionerer tråden korrekt i smeltebadet, ligesom kortslutning
med tråden til wolframelektroden også
er elimineret.
Synkroniseret puls på tråden i takt med
strømpuls fra TIG-processen i alle materialer giver præcis den finish, der ofte
er ønsket ved svejsning i f.eks. aluminium. Tænk blot på små profiler, cykelstel eller lignende, hvor svejsningerne
leveres i råt look uden efterfølgende
slibning. Er forholdene trange, eller er
der krav til skiftende svejsestillinger,
leveres CWF-tilførsel via en pen, som
holdes manuelt med den ene hånd,
mens TIG-brænderen styres med den
anden - med eller uden individuel regulering af trådhastigheden.

NDT-kurser forår 2012
Kursus

Dato

Kursus

Dato

Kursus

Dato

MT-1

19-22/3 + 21-24/5

NDT Orientering

29-30/5

Strålesikkerhed

4-7/6

MT-2

10-13/4 + 11-14/6

HT

9-16/1

RT-1 inkl. Strålesikkerhed

4-15/6

MT-2 Recert.

5-7/3 + 23-25/4 + 25-27/6

Svejseteknologi

31/1-17/2

RT-2

12-28/3

MT-3

30/1-3/2

Svejseinspektion

30/5-13/6

RT-2 Recert.

2-6/1

PT-1

26-28/3 + 14-16/5

UT-1

27/2-8/3

VT-1+2

16-24// + 12-20/3 + 23/4-1/5

PT-2

16-19/4 + 4-7/6

UT-1 på engelsk

18-28/6

VT-2 Recert.

13-16/2 + 7-10/5 + 18-21/6

PT-2 Recert.

8-9/3 + 26-27/4 + 28-29/6

UT-2

16/4-2/5

VT-3

16-19/4

PT-3

6-9/2

UT-2 Recert.

21-25/5

Tankassessor - ÉEMUA

26-30/3

ET-2

27/2-5/3

UT-3

19-26/3

For tilmelding og yderligere information om kurser – herunder også information og datoer for andre Niv. 3 kurser og IWIS/B svejseinspektion, kontakt Karin
Petersen på kap@force.dk eller besøg vores hjemmeside.
Vi tilbyder desuden at oprette ekstra kurser efter behov og at afholde firmakurser – både i form af standardkurser eller virksomhedstilpassede kurser. Læs mere
på forcetechnology.com/NDT-kurser.

FORCE Technology • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 26 70 00 • forcetechnology.com • info@forcetechnology.com

Svejsning

Vi ses på Hotel Koldingfjord
den 11. – 12. maj 2012
Dansk Svejseteknisk Landsforening & Dansk NDT Forening inviterer til seminar
Som i de foregående år er der lagt op til både inspirerende og informative foredrag samt diskussioner om nye
tendenser og udviklingen inden for svejsning og NDT.

Kom og hør om bl.a.:
•

Hvordan kvalificerer man sig til at levere svejste konstruktioner til vindmølleindustrien

•

Hvad gør vi, når gældende standarder eller specifikationer henviser til tilbagetrukne standarder?

•

Revner i Storstrømsbroen – set fra Banedanmarks, Rambølls og FORCE Technologys vinkel

•

Berøringsfri magnetprøvning

•

Nye hjælpemidler til NDT undersøgelser

•

Svejsereparation på havvindmøllefundamenter

•

Status for EN 1090-1 og CE-mærkning. Krav til svejsekoordinatorer i små og større virksomheder

•

”NDT for svejsefolk”

•

Svejse- og NDT cases
Der tages forbehold for ændringer.
Det endelige program bliver bragt i SVEJSNING 1 2012.

I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor alle de førende udstyrsleverandører og NDT-firmaer
på det danske marked præsenterer deres nyeste produkter og ydelser. Her vil være god mulighed for at netværke med kolleger, kunder og leverandører.
Derudover afholdes henholdsvis årsmøde i NDT Foreningen og generalforsamling for DSL.

Sæt et stort kryds i kalenderen den 11.-12. maj 2012!
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Svejsning

Nyt i branchen:

METAV 2012 i Düsseldorf
Førende europæisk messe
for produktionsteknik og
automatisering.
I dagene fra 28. februar til 3. marts
2012 bliver der holdt METAV messe i
Düsseldorf. Messen bliver arrangeret
i samarbejde med VDW. Fagmessen
METAV har fundet sted hvert andet
år i lidt over 30 år, og den har gennem tiden opnået en anseelig position
blandt de europæiske messer for metalbearbejdning.

2012
META
V
28. februar – 3. marts

45.000 fagfolk fra 26 lande lagde
vejen forbi METAV i Düsseldorf i
2010, hvor de 32.000 m2 store haller
udgjorde rammerne for 700 udstillere
fra 28 forskellige lande.

Forventningerne til den kommende
METAV 2012 er – krise eller ej – også
rimeligt positive, lyder det fra arrangørerne bag.
Der er således lagt op til en spændende messebegivenhed, som blandt

andet vil have fokus på de nyeste
udviklinger inden for maskiner og teknologi til metalbearbejdning, på præcisionsværktøj, automatiseret materiale
flow og industriel elektronik. I lighed
med de tidligere METAV fagmesser er
det også forventningen denne gang,
at alle de store industrigrene vil være
repræsenteret blandt de besøgende,
herunder automobil- og underleverandørindustrien, metalbearbejdning,
medicinalindustrien, flyindustrien samt
maskin- og anlægsindustrien.

Düsseldorf

www.metav.de

Nye letvægts magneter
Foxdal NDT er nu på markedet med
en ny serie magneter, der har tilhørende LED lamper i UV og hvidt lys,
samt bærbar strømforsyning. Det er
hollandske Matcon BV, som står bag
udviklingen af det nye produkt.
Der er tale om letvægts magneter på
2.6 kg, oplyser Hans Hørning. Tænd/
sluk kontakten er monteret inde i et
lukket ”hus” med fastgørelse i alle fire
hjørner. Der er 10 meter kabel, den
er IP 54 sealet og tilgængelig i 230
V udgave og 48 V udgave til tankinspektion. Dertil kommer en version af
udstyret, der er egnet til undervandsinspektion ned til 100 meters dybde.
Lamperne til den nye serie magneter
er indstøbte LED pærer med lang
levetid og termosikring. De genererer
forbrug ved induktiv strøm fra det
magnetiske felt. Det hvide lys generer

International Messe for
Produktionsteknik
og Automatisering
Der er indbygget termosikring, visuel
over 2000 lux på en distance af 10
cm, og UV lampen genererer mellem
1500 – 2000 µw/cm2 også på 10 cm
afstand.
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Det er dine lunger - dine øjne!

- beskyt dig med avanceret teknologi fra Kemper
Verein Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
• Letvægts autodark®
svejseCorneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main
Tel.
+49
69
7560810 · Fax +49 69 756081- 74
hjelm med elektrooptisk
filter
metav@vdw.de · www.metav.de
• Autodark® vejer mindre end
konventionelle svejsehjelme
• Betjeningstaster udvendigt
på hjelmen
• Højeffektivt autoflow XP®
åndedrætsværn
• Kontinuerlig flowovervågning

For mere info eller bestilling
kontakt salgskonsulent Carsten
Voss, tlf nr. +45 43 200 378,
e-mail: cv@loewener.dk
V. Løwener A/S
Postboks 1330 • Smedeland 2 • 2600 Glostrup
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg
Tlf. +45 86 982 288 • Fax +45 86 981 952
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Svejsning

Nyt i branchen:
METAL 2012:

Kontaktbørs skal sætte skub i eksportaktiviteterne
METAL 2012 bliver holdt den 24. - 26.
april 2012 i Fredericia Messecenter.
Det bliver med et nyt udvidet koncept,
hvor der er åbnet for samtlige brancheforeninger. Hermed spænder den
kommende messe over hele paletten
af produktionsløsninger til industrien.
Arrangørerne bag METAL 2012,
Danske fagmesser, oplyser videre, at
de som første danske messe i metal
og maskinindustrien vil lancere en
kontaktbørs, hvor udstillere og besøgende online kan booke møder med
hinanden.
Kontaktbørsen bliver organiseret
i samarbejde med den internationale netværksorganisation Enterprise
Europe Network. Det nye initiativ
skal ses i lyset af den prioritering og

nytænkning, der er behov for i en
branche, som har behov for at tænke i
innovation og nye samarbejdskonstellationer for at få sat turbo på eksportmarkedet.
Kontaktbørsen giver både udstillere
og besøgende mulighed for online
at booke møder med relevante virksomheder. Tilsvarende åbner den for,
at man f.eks. vil kunne søge efter potentielle samarbejdspartnere, der har
tilmeldt sig, siger projektleder Carina
Bruun.
Fra og med 1. december ligger kontaktbørsen online på websiden metal2012.dk under menuen ”mødebooking”. Som virksomhed udfylder man
sin profil, hvorefter virksomhederne
gensidigt vil kunne booke møder med

hinanden. Samme sted vil man som
virksomhed kunne taste en række
forskellige søgekriterier ind, så man
via søgemaskinen meget målrettet
vil kunne opnå et match med andre
deltagere.
I praksis fungerer det sådan, at når
en virksomhed har udvalgt, den eller
de aktører, de gerne vil mødes med,
så opretter computeren automatisk et
mødeprogram med tidspunkter og lokaler, hvorefter deltagerne kan mødes
på korte, uformelle møder, siger Carina Bruun, som understreger, at hele
idéen med den nye kontaktbørs er at
give såvel udstillere som besøgende
let adgang til en bredere og mere
kvalificeret kontaktflade.

Udvidet program
for Hardox
SSAB oplyser, at de nu har udvidet
deres Hardox program for stålplader,
så de fremover vil være tilgængelige
i tykkelser fra 0,7 mm og op til 130
mm.
Udvidelsen af Hardox programmet
til også at omfatte 0,7 mm stålplader
vurderes af SSAB til at kunne udnyttes
af en lang række producenter. Johan
Broback, der koordinerer introduktionen af den udvidede Hardox serie,
fremhæver blandt andet et segment
som lastbiler, hvor man ved at anvende de nye tyndere Hardox varianter
vil kunne bidrage til at gøre køretøjets
vægt lettere, lige som også en række
konstruktionsdele i f.eks. landbrugsmaskiner vil kunne gøres lettere og mere
slidstærke.

Lette og stærke materialer er temaet for Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde 2012 fra
18. – 20. januar.

Dansk Metallurgisk Selskabs
Vintermøde 2012
Vintermødet bliver holdt på Hotel
Comwell, Rebild Bakker fra 18. – 20.
januar.
”Lette og stærke materialer”. Det er
temaet for det kommende Vintermøde,
som Dansk Metallurgisk Selskab står
bag. Valget af dette tema skal ses i
lyset af det globale fokus, der er på
energi- og ressourcebesparelser.
Arrangementet omfatter et besøg hos
Bladt Industries i Aalborg, der er en
af vores førende specialister inden for
fremstilling af komplekse stålkonstruktioner.
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Med det valgte tema som udgangspunkt, er der lagt op til en bred dækning med foredrag, der spænder over
emner fra de grundlæggende styrkeøgningsmekanismer og fremstillingsmetoder over forarbejdning, design
og anvendelse af lette og/eller stærke
materialer og komponenter til skader
og andre begrænsninger i sådanne
materialers anvendelighed.
Interesserede opfordres til at hente
yderligere information på Dansk Metallurgisk Selskabs hjemmeside:
www.d-m-s.dk

Svejsning

Alternativ skæreløsning
Den mest udbredte måde at udføre
Autogen- og plasmaskæring på er,
at man har pladen liggende på et
skærebord, hvor maskinen så flytter
sig over hele pladens længde. Ifølge
produktchef Ken Hansen fra V. Løwener kan det dog gøres på en anden
måde med et nyt skæreudstyr fra
Kaltenbach, der åbner for en række
præcise kombinationer af værktøj.
Det er i forhold til vores relativt høje
omkostningsniveau afgørende, at man
i mindst muligt omfang har brug for
at håndtere produktet både under og
efter fremstillingsprocessen, siger Ken
M. Hansen. Han fremhæver videre,
at man med KF pladebearbejdningscenteret fra Kaltenbach vil kunne
kombinere skærende værktøjer med
andre arbejdsprocesser som f.eks.
boring, gevindskæring og diverse

Svensk premiere
på ny fagmesse
for svejsning
Næste år fra 8. til 11. maj har Elmia
Messecenter i Jönköbing premiere på
en ny fagmesse, Elmia Svets. Messen
er blevet til i samarbejde med Swedish
Welding Commision og Industri Association, der har 400 svenske medlemsvirksomheder. Direktør for Swedish
Welding Commission, Mathias Lund
fremhæver, at Elmia Svets skal være en
ny vigtig platform for indsamling og
udveksling af ny viden og gerne inspirere til øget produktivitet på dette felt.
Elmia Svets finder sted parallelt med
Elmia Polymer og Elmia Automation.
Det er især afgørende at Elmia Automation og Elmia Svets finder sted
på samme tid. Kendsgerningen er,
at én ud af tre robotløsninger, som
i dag bliver solgt i Sverige, finder
anvendelse i forbindelse med en svejseproces. Udstillerne på Elmia Svets
vil være virksomheder, som leverer
udstyr, materialer og serviceydelser
til svejseområdet, leverandører af sikkerhedsudstyr, tilsætningsmaterialer,
stålprodukter, skæreprocesser og alternative sammenføjningsteknikker.

markeringer. Det er
maskiner, som alt efter
behov bliver leveret til
opgaver, hvor man skal
bearbejde plader med
en tykkelse på 6 - 60
mm. Pladebredden kan
variere fra 220 - 1.600
mm (KF 1606) eller
220 - 2.500 mm (KF
2506 / 2512), og de
vil kunne bearbejdes
med enten ét eller to
sæt af værktøjssystemer. Desuden vil man
Her boreværk med automatisk værktøjsskifte fra
værktøjskarrusel.
kunne håndtere pladelængder på ≤6.000
maskæring - eller en kombination af
eller ≤12.000 mm. Ken Hansen
disse processer. Ved flammeskæring
tilføjer, at man afhængigt af behovet
kan man desuden skærpe emnerne
og materialetykkelsen, vil man kunne
med roterende trebrænderaggregater.
udføre både flammeskæring og plas-

TÆND

|

TRYK

|

SVEJS

Vi har gjort det enklere
for dig at blive mere
kompleks

Lad os præsentere den nye Sigma Galaxy
Den gode svejser går altid efter den sublime svejsning - og stiller krav til
sit værktøj. Den nye Sigma Galaxy med Intelligent Arc Control™ gør det
endnu hurtigere at lægge rodsømme på store rør.
Maskinen optimerer sig selv, og du kan koncentrere
dig om det gode håndværk.
Sigma Galaxy og din faglighed er en stærk kombination. Nu og i lang tid fremover.

www.migatronic.com

25

Svejsning

Besøg hos KWH Pipe A/S

SVEJSNING

Af Steen Ussing

Park Allé 345,2605 Brøndby

Den 26. oktober bød KWH Pipe inden
for til et virksomhedsbesøg, som NDT
Foreningen havde arrangeret. Dagens
værter, projektchef Jan Lunding og
salgschef Ivan Jensen, indledte med en
præsentation af virksomheden og en
yderst informativ gennemgang af udvikling og status inden for plastsvejsning,
herunder mulighederne set med KWH’s
øjne.
Herefter fik deltagerne en demonstration af stuksvejsning (spejlsvejsning), elektrosvejsning (ved hjælp af samlemuffer
med varmetråde) og ekstrudersvejsning,
som blandt andet bliver anvendt til
kantsømme.
KWH mestrer svejsning af rør fra ca. 16
mm op til 4 meter i diameter. Det var en
lidt speciel oplevelse at se en stor svejsehal med kraner, rullebukke osv., der
var fyldt op med store, opsvejste emner,
som udelukkende er af plast.
For de af os, som er betydeligt mere
vant til svejsning af metalliske materialer, var der mange øjenåbnere. Plast er
på vej frem som materiale, ikke mindst
som substitut for rustfrie stål og betonmaterialer. Plast er allerede veletableret
som materiale inden for blandt andet
drikkevandsforsyningen, men der er
eksempelvis også mulige gevinster ved
at anvende dette materiale på fiskefabrikker og i rensningsanlæg.
På vegne af DSL og NDT Foreningen,
mange tak for et yderst interessant og
vellykket arrangement.
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DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, Force Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Thomas Bertram, DONG Energy
Aksel Vinther, DS-SM A/S
Lars Holmberg, FORCE Technology
Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

Demonstration af ekstrudersvejsning.

NDT Foreningens styregruppe:
Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Bent Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Jørgen Melchior, FORCE Technology

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30

Små, lokale rensningsanlæg er ét af
KWH’s specialer.

Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dslsvejs@post12.tele.dk
www.dslsvejs.dk

Redaktionsudvalg:

Ny formand for NDT Foreningens styregruppe
Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt,
blev på seneste møde i NDT Forenin-

gens styregruppe valgt som afløser for
den tidligere formand, Torben Lund.

Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Lars Frank, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology
Christian Højerslev, LORC
Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2012
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 1

22. februar

31. januar

CE-Mærkning

Nr. 2

26. april

30. marts

Innovation i den
metalforarbejdende industri

Nr. 3

11. juni

15. maj

Robotisering
automatisering

Nr. 4

28. august

1. august

Reparation og vedligehold
af svejste konstruktioner

Nr. 5

26. oktober

28. september

Produktion i Asien kontra
Produktion i Danmark

Nr. 6

13. december

12. november

NDT
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Osama-Al Erhayem, JOM-instituttet
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Svejsning

Kære DSL-medlem,
maj 2012 - Sæt kryds i kalenderen
allerede nu! Læs mere om arrangementet andetsteds i bladet. Det endelige
program og tilmelding vil fremgå i
Svejsning 1/2012, som udkommer sidst
i februar.
Du ønskes en glædelig jul og et godt
nytår 2012!

2011 var året, hvor DSL fik yderligere
løftet niveauet, med lanceringen af en
ny hjemmeside (stadig samme adresse
www.dslsvejs.dk), en række spændende virksomhedsbesøg og ikke mindst et
velbesøgt seminar på Koldingfjord. DSL
havde en stand på hi messen i Herning
den 6. - 9. september. Tak til de mange,
som kiggede forbi, og velkommen til
dem, der tegnede medlemskab i den
forbindelse. Jeg håber, at de vil finde
glæde og nytte ved foreningens tilbud.
Som medlem i Dansk Svejseteknisk
Landsforening har du ud over bladet
Svejsning også mulighed for at down-

loade hundredevis af svejserelaterede,
tekniske rapporter og artikler fra
www.iiwelding.org.
Vores sekretær Monica Wenøe gør et
fantastisk stykke arbejde med blandt
andet medlemsdatabaser og rationalisering af det daglige arbejde ved overgang til Betalingsservice.
Jeg vil her benytte lejligheden til at
opfordre til, at man melder sine kontingentbetalinger til Betalingsservice, hvis
ikke det allerede er gjort. Det er med til
at lette sekretariatets arbejde mærkbart.
Det fælles NDT- og svejseseminar på
Koldingfjord finder sted den 11. - 12.

Ny mand i
spidsen for
A/S ESAB

Festlig julebanko med mange flotte præmier

Bjarne Lundorff, 47
år er 1. november
i år tiltrådt som ny
country manager
i ESAB Danmark.
Han har en handelsøkonomisk og teknisk baggrund som
mekaniker og 25 år erfaring inden for
værktøjs- og maskinbranchen.
Bjarne Lundorff har de seneste 10 år
har været salgschef hos Carl Hassing
A/S i Odense, hvor hans primære
arbejdsområder har været markedsudvikling, coaching af sælgerne samt
salg og marketing.

DSL holdt sit årlige julebanko fredag
den 25. december. Her var 84 deltagere og en stemning, der var i helt i
top, lige fra de gule ærter og rådhuspandekagerne til dysten om de mange
flotte præmier.
Et vellykket arrangement med masser
af flotte præmier, som vi skylder årets
sponsorer en stor tak for.
Tak til årets sponsorer:
A.H. International A/S
AIR Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
Dansk NDT Teknik A/S
ELGA DK
A/S ESAB
FORCE Technology

Venlig hilsen,

Steen Ussing
Formand

Kemppi Danmark A/S
Koldingfjord
V. Løwener A/S
Metal-Consult
Migatronic A/S
Nordisk Svejsekontrol A/S
Olympus Danmark A/S
Palmepiloterne
SAF Oerlikon A/S
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
Valk Welding DK A/S
YXLON International A/S

Som ny country manager for ESAB
vil Bjarne Lundorff arbejde for at
styrke ESAB’s brand og synlighed i
Danmark. Min vision er at øge ESAB’s
hjemlige markedsandel og samtidigt
bidrage til at styrke samarbejdet i
branchen. I første omgang er det Bjarne Lundorff intention at oprette en ny
ERFA-gruppe i samarbejde med Dansk
Erhverv. Og alle med interesse i dette
er velkommen til at kontakte mig, lyder
Bjarne Lundorffs opfordring.
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Vælg en
hvid, sort
eller sej
ESAB-gul
Ny automatisk svejsehjelm - Aristo® Tech
ESABs nye Aristo® Tech svejsehjelm er udviklet til den professionelle svejser. Hjelmen
kan anvendes til både MIG/MAG-, MMA- og TIG svejsning samt slibning. Mørkhedsgraden
indstilles trinløst mellem DIN 5 og 13. En af markedets absolut bedste og mest innovative
svejsehjelme.
Læs mere på www.esab.dk eller kontakt din lokale ESAB forhandler.

STRENGTH THROUGH COOPERATION

A/S ESAB,
Tlf: 36 30 01 11
mail esab@esab.dk
www.esab.dk

