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LEDER
Et tidsmæssigt sammenfald af krise og
globalisering har
medført dramatiske
og spændende ændringer i NDT markedet. Og forandringerne fortsætter med
uformindsket styrke.
Af Ulf Larsen
Divisionschef for
Inspektion og
Prøvning
FORCE Technology

Dramatiske ændringer har
fundet sted på markedet
for NDT de seneste år.
Krisen, der for få år siden
ramte verden og hermed Danmark,
gik også hårdt ud over de traditionelt
største danske NDT kunder, nemlig
hele metalindustrien.
Dette medførte et skred for NDT
branchen, således at NDT som fremstillingskontrol fylder mindre, og NDT

i forbindelse med tilstandskontrol,
reparationer, vedligehold, input til
levetidsforlængelser osv. fylder mere.
Dette ændrer det tekniske grundlag
for udførelse af NDT, da man her
undersøger for helt andre typer fejl,
typisk korrosion og udmattelsesrevner,
i stedet for svejsefejl.
Beslutningskraften hos mange NDT
kunder er på samme tid flyttet fra
værkstedet/produktionen til indkøbsafdelingen. NDT leverancer aftales
stadigt oftere med kundens indkøber,
hvor det tidligere typisk var værkføreren, der bestilte NDT. Omplaceringen af beslutningskraften har,
sammen med virksomhedernes ønske
om reduktion af faste omkostninger,
yderligere medført, at flere virksomheder ser på hel eller delvis outsourcing
af eventuelle interne NDT funktioner,
hvilket igen skaber et nyt marked for
NDT firmaerne.

Mange danske virksomheder inden
for energi, pharma, fødevarer og
maskiner, der har succes i udlandet,
har også påvirket NDT markedet.
Disse virksomheder trækker ofte deres
danske NDT leverandør med ud på
opgaver i udlandet og åbner dermed flere muligheder for branchen.
Dette sker på trods af, at danske NDT
leverandører ofte er dyrere pr. time
end lokale udbydere, men kan konkurrere på integritet, viden, agilitet og
arbejdsindsats.
Rationaliseringer i indkøbet betyder,
at flere internationale NDT kunder
ønsker at have færre leverandører. De
søger derfor at indgå koncern-aftaler
på tværs af landegrænser og for eksempel således kun have én NDT leverandør i et geografisk område eller til
en given type opgave. Dette betyder
igen større international konkurrence
til gengæld for øgede muligheder.
NDT firmaerne/konkurrencen
På den internationale scene såvel som
på den danske har udviklingen sat sit
præg på udbuddet af NDT leverandører. Markedet er i stigende grad
præget af meget store internationale
firmaer, der, ofte gennem opkøb,
etablerer sig overalt i verden - herunder også i Danmark. Optimismen
blandt investorerne må være stor: Der
er nu flere NDT operatører på det
danske marked end nogensinde før.
Fordelen for markedet er den deraf
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20 Laser-svejsning i tyk stålplade.
Forsiden:
NDT på skinner. Her måling med manuel
hvirvelstrømsdræsine.
(Fotokilde: Banedanmark)

Svejsning

uden
Sikkerhed
Kompromis
Komplet sikkerhedssystem til Svejsere
Vi introducerer den seneste svejseskærm i Speedglas 9100
serien - komfortabel svejsebeskyttelse til arbejde i meget krævende arbejdsmiljøer.
3M™ Speedglas™ 9100 MP (Multi-Protection) - svejseskærm
©3M 2012. All Rights Reserved

kombineret med sikkerhedshjelm og turbodrevet åndedrætsværn samt mulighed for montering af Peltor™ høreværn.
Se www.speedglas.dk for yderligere oplysninger.
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Svejsning

NDT inspektører
Som det fremgår af næste artikel i
dette blad, tager det både tid og
penge at uddanne NDT inspektører.
Under krisen blev der naturligt nok
sparet på udgifterne, således også på
uddannelse af NDT inspektører. En af
efterveerne heraf er derfor behovet for
flere bredt uddannede NDT inspektører blandt NDT firmaerne.
Nye typer udstyr og en udbredt brug
af avancerede NDT metoder, som
f.eks. Phased Array UT, Time-of-fligthdiffraction (TOFD), digital og computer
røntgen (DR og CR) og Magnetic Flux
Leakage (MFL), stiller yderligere krav
til uddannelse og især træning af NDT
inspektørerne, hvilket igen vil kræve
en massiv uddannelsesindsats i de
kommende år.

site i et omfang, der gør NDT viden
unødvendig hos operatøren. De
opsamlede NDT data sendes automatisk til en ekspert, der sidder centralt
og evaluerer alle resultater. På denne
måde reducerer man behovet for
kvalificerede NDT inspektører.
Denne metode lyder umiddelbart
plausibel. Men den er ikke forenelig
med den stigende mængde NDT, der
bliver anvendt til tilstandskontrol. For
denne type af NDT- opgaver er ofte
uforudsigelige med hensyn til emnets
egnethed for NDT, overfladebeskaffenheden, adkomstforhold og øvrige
omgivende forhold, der kræver en vurdering af NDT- procedurens egnethed,
behov for on site vurdering af både
datakvalitet og af selve resultatet,
samt en løbende kommunikation med
kunden. For at kunne løse sådanne
opgaver, kræves der stor faglig kompetence af NDT inspektøren on site.

Der er flere veje rundt om dette behov.
En udvikling går ud på at mekanisere/
automatisere dataopsamlingen on

Leverandører
Leverandørerne af NDT udstyr har
også oplevet ændringer. Nu er det

følgende hårde konkurrence på især
pris til fordel for kunderne.

Olympus MG45 tykkelsesmåler

NYHED

Korrosionsmåler
• let at bruge
• tydelig farveskærm
• B-scan
• kan opdateres til præcisionsmåler

nemt for kunderne at sammenligne
udbud og priser på alt udstyr og forbrugsmateriale på tværs af geografi.
Og slutkunderne finder sig naturligvis
ikke i at betale mere end prisen i de
billigste lande. Det er derfor blevet
stadigt sværere for leverandørerne
at oprethold regionale/nationale
prisforskelle. Parallelt hermed er der i
Danmark etableret nye leverandører,
der introducerer nye fabrikater på det
danske marked. Alt sammen bidrager
det til større udvalg og mere konkurrence, også på dette område.
Trend/Udvikling
Markedet for NDT er ændret voldsomt, og fremtiden vil byde på fortsat
hårdere konkurrence, flere ændringer
og flere muligheder, både i Danmark
og globalt. Som for resten af den
danske industri er vejen frem:
• høj integritet
• bedre kvalitet
• bedre service
• bedre produktivitet
God arbejdslyst.

Olympus Iplex TX videoskop

NYHED

Verdens tyndeste videoskop
• diameter 2,4 mm
• vinkling af spidsen op/ned
• lagring af billeder og videosekvenser med dato, tid
og tekst

Olympus
Danmark A/S • Tempovej 48-50 • 2750 Ballerup • tlf 44 73 47 00 • industri@olympus.dk • www.olympus.dk
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TÆND

I TRYK I SVEJS

Myte eller maskine
Sigma Galaxy 400 giver svejsning en
anden dimension.
Den computerstyrede IAC™-funktion
(Intelligent Arc Control) giver en 100%
stabil og fokuseret kort lysbue, koldere
svejsning, lavere heatinput og mindre
deformation. Og desuden gør
maskinens lavere strøm- og gasforbrug
den økonomisk og miljømæssigt
ansvarlig.

Med IAC lægges der hurtigt rodsømme i faldende
svejsning. Hastigheden er væsentlig forøget i forhold til
traditionel stigende svejsning.

Migatronic A/S
Tel +45 96 500 600 • www.migatronic.com

Svejsning

NDT inspektør
Om hvordan man bliver NDT inspektør og om, hvad en ”sådan” laver.

Af Helle H. Rasmussen.
Afdelingschef for NDT
undervisning,
FORCE Technology
Ikke Destruktiv Prøvning, (NDT) er en
prøvningsmetode, hvor man undersøger et materiale uden at ødelægge
det.
Med hensyn til hvad en NDT inspektør
laver, så er der nok lige så mange
svar, som der er inspektører. Arbejdsopgaverne afhænger i høj grad af,
hvilken arbejdsplads man er på og,
hvad der laves på denne.
Jobbet vil i mange tilfælde gå ud på
at undersøge et metallisk materiale for
indikationer, der har en ikke tilladelig
størrelse. Typisk for der fleste NDT metoder er, at man ikke detekterer fejl og
revner, man detekterer indikationer,
som man sammenligner med en kendt
fejl. Undtaget er visuel prøvning.
Er arbejdspladsen et inspektionsfirma,
kan arbejdsdagen være meget alsidig. Man vil blive sendt ud til forskellige kunder, og er det meget, der skal
prøves, tager det måske flere dage/
nætter, ellers kan det være mange
små opgaver på én dag.

6

Er man et fast sted, er det bare
arbejdsstedet, der er det samme, opgaverne kan være ligeså alsidige. Og
alle steder vil der være rutineopgaver,
sure opgaver og spændende opgaver.
Hvilke forudsætninger kræves der for
at blive NDT inspektør? Almindelige
færdigheder i dansk og matematik,
men også et vist kendskab til materialer, svejsning og lignende, f.eks. som
smed, vil altid være en fordel.
Det tager lidt tid at blive inspektør,
og jo flere metoder jo længere tid.
Når vi taler om NDT er det oftest
prøvningsmetoderne visuel, penetrant,
magnetpulver, hvirvelstrøm, ultralyd
og røntgen, man henviser til. Disse
forkortes i daglig tale til VT, PT, MT,
ET, UT og RT. Nogle har kun behov
for én prøvningsmetode, mens andre
tager 5 eller 6.
Når man skal uddannes og certificeres som NDT inspektør, er der flere
standarder, der beskriver kravene til
dette. Mange kender EN473: Ikkedestruktiv prøvning – Kvalificering og
certificering af NDT-personale – Gene-

relle principper. Denne bliver fra 2013
erstattet af EN ISO 9712: Non-destructive testing — Qualification and
certification of NDT personnel. Men
fælles for begge er, at der er 4 krav,
som skal være opfyldt for at man kan
få et NDT certifikat. Det er krav til:
• Kursus.
• Bestået eksamen.
• Praktiske erfaring.
• Synstest.
Kursustiden (i timer) er for de enkelte
metoder er pt således:
NDT
metode

Niveau
1

Niveau
2

Niveau
3

VT

16

24

24

PT

16

24

24

MT

16

24

32

ET

40

40

40

UT

64

80

36

RT

72

80

36

-

-

80

Basis N3

Kurserne består af både en teori del
og en praktisk del.

Svejsning
Kursusindholdet skal være godkendt
af det certificeringsorgan, der skal udstede certifikatet. Ifølge standarderne
er anbefalet indhold givet i CEN ISO/
TR 25107: 2006, Non-destructive
testing – Guidelines for NDT training
syllabuses.
Eksamen skal bestås. Krav til eksamensindhold er givet i standarderne, dvs..
type og antal af spørgsmål, instruktion
og procedure(r) samt praktiske emner.
I Norden deltager flere certificeringsorganer i et Nordtest samarbejde.
Man har her sammenlagt niveauet for
eksamen og lavet fælles retteregler.
Dumper man til eksamen, er det muligt
at gå om i den del, man er dumpet i.

ceret på niveau 1, 2 og 3, hvor man
stiger i kompetencer og færdigheder
med niveauet.
Standarderne beskriver nøje, hvilke
kompetencer man har på de forskellige niveauer:
På niveau 1 må man udføre ikkedestruktiv prøvning efter skriftlige
instrukser og under tilsyn af niveau 2eller niveau 3-personale. Man kan:
a.
b.
c.

d.
Krav til praktisk erfaring (i måneder)
er for de enkelte metoder pt således:
NDT
metode

Niveau
1

Niveau
2

Niveau
3

VT

1

3

24

PT

1

3

24

MT

1

3

24

ET

3

9

36

UT

3

9

36

RT

3

9

36

Opstille NDT-udstyr.
Udføre prøvning.
Registrere og klassificere prøvningsresultaterne på grundlag af
skriftlige kriterier samt
Rapportere resultaterne.

Personer med niveau 1 certifikat må
hverken være ansvarlige for valget
af prøvningsmetode, prøvningsteknik
eller for bedømmelsen af prøvningsresultater.
På niveau 2 har man vist sig kompe-

tent til at udføre ikke-destruktiv prøvning efter fastlagte eller anerkendte
procedurer inden for det kompetenceområde, der er defineret på certifikatet. Man kan:
a. Vælge NDT-teknikken til den prøvningsmetode, der skal anvendes.
b. Definere begrænsningerne for
anvendelse af prøvningsmetoden.
c. Omsætte NDT-standarder og specifikationer til NDT-instrukser.
d. Opstille udstyr og efterprøve
opsætningen.
e. Udføre og overvåge prøvninger.
f. Fortolke og evaluere resultater i
henhold til gældende standarder,
normer eller specifikationer.
g. Udarbejde skriftlige NDT-instruktioner.
h. Udføre og overvåge alle opgaver
på eller under niveau 2.
i. Give vejledning til personale på
eller under niveau 2.
j. Organisere og rapportere
resultaterne af ikke-destruktive
prøvninger.

Skær dig til øget konkurrenceevne..

.. med den hidtil hurtigste plasmaskæremaskine

Det er ikke et krav, at man har optjent
al sin praktiske erfaring, inden man
går til eksamen. Men det anbefales,
at man har minimum halvdelen af
tiden. Kravet skal dog være opfyldt
før certifikatet kan udstedes. Arbejder
man med flere metoder samtidig og/
eller har man en teknisk uddannelse,
er det muligt at reducere tiden. Reglerne for dette er nærmere beskrevet i
standarderne.
Også krav til synet
Sidste krav er til synsevne. Man skal
kunne læse Jaeger 1 eller tilsvarende
på en afstand af 30 cm og have
et farvesyn, der er tilstrækkeligt til
at skelne mellem farver og opfatte
farveforskelle på de farver eller grå
nuancer, der er anvendt i den pågældende NDT-metode.
Når alle krav er opfyldt, kan certificeringsorganet udstede et certifikat.
Certifikatet dateres den dato, alle krav
er opfyldt. I forhold til eksamen er det
ikke eksamensdatoen, men den dato,
eksamen er rettet/bestået.
Man kan blive uddannet og certifi-

Powermax 105 fra Hypertherm - suveræn styrke
Klarer en pladetykkelse på 32 mm med en hastighed
på 500 mm/min. ved en skærestrøm på 105 ampere
For mere info kontakt Ken M. Hansen på mobil nr. 40 643 041
eller se mere på vores hjemmeside www.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
På niveau 3 har man vist sig kompetent til at udføre og lede de aktiviteter
inden for ikke-destruktiv prøvning, som
han har certifikat til. Man kan:
a.

b.
c.
d.

e.
f.

Påtage sig det fulde ansvar for en
prøvningsfacilitet eller et eksaminationscenter og det tilhørende
personale.
Etablere og validere NDT-instrukser og procedurer.
Fortolke standarder, normer, specifikationer og procedurer.
Fastlægge de bestemte prøvningsmetoder, procedurer og NDTinstruktioner, der skal anvendes.
Udføre og føre tilsyn med alle
niveau 1- og niveau 2-opgaver.
Give vejledning til NDT-personale
på alle niveauer.

Desuden har man bevist at have:
a.

b.

Kompetence til at evaluere og
fortolke resultater i form af eksisterende standarder, normer og
specifikationer.
Tilstrækkelig praktisk viden om
anvendelige materialer og frem-

c.

stillings- og produktteknologi til at
udvælge NDT-metoder, fastlægge
NDT-teknikker og hjælpe med at
fastlægge acceptkriterier, hvor
sådanne ellers ikke findes.
Overordnet kendskab til andre
NDT-metoder.

Der følger forpligtelser med
Når man først har erhvervet certifikatet, har man visse forpligtelser til at
arbejde med metoden og holde sin
viden ajour. Certifikatet er gyldigt i 5
år. Det kan forlænges i yderligere 5 år
ved at man kan dokumentere arbejde
med metoden samt gyldig synstest.
Efter yderligere 5 år (10 år i alt) skal
man til re-certificering, hvilket er en
eksamen svarende til ca. det halve af
en fuld eksamen. Efter re-certificering
får man et nyt certifikat, der forsætter
fra den dato, hvor det gamle udløb/
udløber.

tence kan føre til inddragelse af certifikatet. For at generhverve certifikatet
skal man til en eksamen svarende til
re-certificering.
Det er vigtigt at huske at få forlænget
sit certifikat senest 12 måneder efter
udløb, da man ellers skal til re-certificering. Glemmer man at komme til
re-certificering inden for 12 måneder,
skal man tage en fuld eksamen. Det er
certifikatholderens ansvar at holde øje
med udløb af certifikatet.
Der er selvfølgelige en del specielle
krav og undtagelser for de emner,
der er nævnt her. Men har man
spørgsmål, kan man altid henvende
sig til et undervisningssted eller et
certificeringsorgan. I Danmark vil det
være FORCE Technology eller FORCE
Certification A/S.
Kilder:
EN473: Ikke-destruktiv prøvning – Kvalificering

Man skal arbejde med metoden for
at opretholde sit certifikat. Har man
f.eks. en afbrydelse på mere end 12
måneder, bliver certifikatet ugyldigt,
ligesom uetisk opførsel og inkompe-

og certificering af NDT-personale – Generelle
principper.
EN ISO 9712: Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel.

DU SKAL CE-MÆRKES
INDEN 2014!

Bliver du klar til den 1. juli 2014?
Fra den 1. juli 2014 er det et lovkrav, at konstruktionskomponenter i stål og aluminium, der indgår i byggeri skal være CE-mærket. Og din
virksomhed skal certificeres for at udføre mærkningen. Er du ikke allerede i gang med processen, er det på høje tid at gå i gang, så du er
sikker på at leve op til lovgivningen, når den træder i kraft. DS Certificering er bemyndiget organ i henhold til byggevaredirektivet, og vi
fører dig kompetent og effektivt gennem hele processen. Book et uforpligtende møde nu på 72 24 59 00.
DS Certificering er leverandør af certificeringer, godkendelser, screeninger, andre former for audit og kurser til danske virksomheder nationalt og internationalt.
Vi har over 25 års erfaring med at styrke vores kunders konkurrenceevne og skabe merværdi.
Vores innovative behovs- og løsningsorienterede produkter baserer sig på danske og internationale standarder og best practice.

www.dscert.dk/staal
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Svejsning

Glædelig jul
og godt nytår
PENETRANT
MPI
ULTRALYD
PMI
X-RAY
TOFD

TYKKELSESMÅLING
HÅRDHEDSMÅLING
MAGNETBÆNKE
PHASED ARRAY
EDDY CURRENT
SCANNING

FUSION

Sammen kan vi langt bedre imødekomme de store krav til teknisk
support, bredere produktprogram
og skærpet konkurrence fra
internationale markeder.
Vi vil fastholde og udbygge vores
troværdighed i et marked under
konstant forandring.
Fusionen åbner op for øget
samhandel af vores produkter.

FOXDAL-ENDETY APS
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

Det er med stor fornøjelse vi kan
meddele, at Foxdal NDT A/S og
Endety ApS er fusioneret.
Det fusionerede selskab hedder nu
Foxdal-Endety ApS.

Svejsning

Eksempel på
udmattelsesrevner
i skinner.
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En af jernbaneforvalteres store udfordringer er
udmattelsesrevner (RCF = Rolling Contact Fatique) i skinner.

Af TSA, Spor- og Svejseingeniør
Carsten Jørn Rasmussen,
Banedanmark
Udmattelsesrevner bliver initieret fra
områder i overfladen af skinnen, hvor
der er skinne/hjul-kontakt, og som
efter mange påvirkninger fra togkørsel
langsomt vokser sig ned i skinnen.
NDT kan udnyttes til at opdage fejl i
skinner på et tidligt tidspunkt inden,
at de vokser sig store og kræver anseelige omkostninger til reparationer
eller i værste fald skinnebrud.
Ultralydmåling
Banedanmark har anvendt ultralyd
siden 1989 til at finde indre revner og
fejl i skinner.
Hen over årene er ultralydmåling af
skinner blevet effektiviseret – særligt
gennem udvikling af metoder, procedure og UT-udstyr. Denne udvikling
har resulteret i mere pålidelige må-

linger og mere effektiv detektering af
fejlene i skinnerne.
Proceduren for ultralydmåling på skinner er opdelt i 3 trin.
Trin 1 er at rekvirere en entreprenør
med et UT-måletog, som kommer til
landet en gang om året – typisk i
foråret - og måler på udvalgte strækninger. Den årlige UT-måling med tog
udføres på typisk godt og vel 2000
km spor med ca. 40 km/timen og
varer ca. 14 dage.
Efter den årlige UT-måling med tog
modtager Banedanmark en liste med
steder, hvor måletoget har registeret
indikationer på fejl i skinner. Antallet
af indikationer i hele landet varierer
typisk mellem 1000 og 2000 steder
om året. En indikation på en fejl kan
være fra få millimeter til mere end 1
km lang.

Køreretning →

Eksempel på langsgående lodret snit gennem udmattelsesrevner i en skinne.
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Svejsning

UT-måletog.

Trin 2 er manuel verificering af
UT-togets indikationer. Til det har
Banedanmark 3 UT-hold med hver 3-4
manuelle UT-operatører. Disse 3 UThold kører hen over sommerhalvåret
ud og måler manuelt med håndholdte
måledræsiner ved alle togets indikationer. Det er først, når en fejl er registreret ved manuel UT, at den betragtes
som en reel fejl, der efterfølgende
skal håndteres efter Banedanmarks
forskrifter.
Trin 3 er at håndtere de registrerede fejl. Mindre fejl håndteres ved
løbende at genmåle dem efter visse
Svejsning_august-2010

16/08/10

6:29

regler, mens større fejl skal repareres.
En reparation kræver typisk udskæring
af skinnestykket med fejl og ind-svejsning af et nyt skinnestykke. Arbejdet
foregår om natten med anvendelse af
aluminotermisk svejsning.
Fejl registreres sent
Ultralydsudstyret, der bliver anvendt
på skinner, har en blind zone på ca.
4 mm fra overfladen og ned i skinnen,
hvor fejl ikke bliver registreret. Derfor
er det kun fejl, som er dybere end 4
mm, der bliver registreret med ultralyd. Samtidig er mange fejl placeret
ude i siden af skinnen ved den afrun-

dede kørekant, hvor det heller ikke er
muligt at måle med ultralyd.
Derfor er det normalt, at fejl i skinner
først opdages på et relativt sent tidspunkt, hvor de har en vis størrelse. Det
er derfor også normalt, at fejl kun kan
fjernes ved udskiftning af skinnestykker omkring fejlstedet, og at det først
sker, når det er påkrævet i forhold til
fejlens type og størrelse.
Hvirvelstrømsmåling (eddy
current)
Inden for de seneste ca. 5 år er
måleudstyr baseret på hvirvelstrømsteknikken udviklet til anvendelse på

Side 1

Nordisk Svejse Kontrol A/S blev stiftet 01. 12. 2000
og er i dag en af Danmarks førende leverandører af
prøvning, inspektion, svejseteknisk rådgivning samt certificering.
Godkendelser:

Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til ikke destruktiv testning under DANAK med reg. Nr. 445.
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. Nr. 3007.
Nordisk Svejse Kontrol A/S har Part 145 godkendelse til fly med godkendelse nr. DK.145.0081.
Personalet i Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt til at udføre ikke destruktiv prøvning samt
personcertificering i henhold til PED.

Vi rådgiver indenfor:

1. Løsninger af svejsetekniske problemer med udstyr eller metoder.
2. Udarbejdelse af specifikationer for svejsning.
NSK certificerer i henhold til DS/EN 287-1,
DS/EN ISO 9602-2, -3, -4 og -5 samt DS/EN 1418.
Vi overværer procedureprøver i henhold til
DS/EN 15614 og andre standarder.

Syd- Vestjylland / Fyn:
Susåvænget 1 • 6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 6904

Nordjylland:
Nørredybet 1 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 2061 0559

Midtjylland:
Tlf. 8636 7400

Sjælland:
Tlf. 2567 5371
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Svejsning
eller fræse fejlene væk med dertil
udviklede tog, hvilket kan udnyttes
som alternativ til omkostningstunge
udvekslinger af skinnestykker. Én
passage med et slibetog fjerner ca.
0,1 mm af skinnen, og én passage
med et fræsetog fjerner ca. 1,5 mm af
skinnen.
Samtidig har Banendanmark investeret
i databasesystemet IRISsys, hvor alle
spordata og målinger kan styres mere
effektivt og sikkert.
Ved effektiv udnyttelse af de nye teknologier, værktøjer og databasesystemet forventer Banedanmark en mere
præventiv vedligeholdelse af skinner,
hvilket skal løfte den generelle kvalitet
af skinnerne. Det har betydning for
vigtige områder som regularitet, økonomi og ressourceforbrug.
Manuel måling med UT-måledræsine.

jernbaneskinner. Med hvirvelstrømsteknikken kan der måles fejl i området
fra ca. 0,1 mm til ca. 3 mm dybde.
Dette betyder, at revner i skinner nu
kan registreres på et meget tidligere
tidspunkt end tidligere, hvor der kun
har været anvendt ultralyd. De 2 NDTmetoder supplerer hinanden fint, da
de måler i hver sit dybde-område af
skinnen.

Præventiv
vedligeholdelse af skinner
Banedanmark forventer, at hvirvelstrømsmåling vil give helt nye muligheder for en mere præventiv vedligeholdelsespolitik, hvilket man forsøger at
udnytte fra 2013 og fremefter.
Når fejlene kan opdages på et tidligt
stadie, er der mulighed for at slibe

Hvirvelstrømsmåling på skinner
er specielt udviklet til revner på
kørekanten af skinnen, hvilket
er revner, der som regel har en
nogenlunde konstant vinkel på ca.
25 grader. Ved andre typer fejl er
udstyret upræcist til at måle dybden
af fejlene, men det giver dog stadig
brugbare indikationer, hvilket er bedre
end ingenting.
På UT-toget, der måler i Danmark,
blev der i 2011 monteret hvirvelstrømsudstyr, således at entreprenøren nu
leverer målinger både med ultralyd og
med hvirvelstrøm.
Hen over de sidste 5 år er der desuden udviklet manuelle hvirvelstrømsdræsiner. Banedanmark har i 2012
købt en sådan manuel hvirvelstrømsdræsine, som skal indgå i vedligeholdelsesproceduren for skinner i
fremtiden.
Manuel måling med hvirvelstrømsdræsine.
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Svejsning

OE
ERLIKON
N er mege
m et me
ere,
e ”bare
end
”
e” tillsatsmate
erialler……
De
et err f.ek
ks. og
gså:
MIG-M
MAG
Invertter
CIT
TOSTEE
EL 420

KER
RALINE
Kerramisk
Ba
acking
CHAM
MELEON
Svejs
sehjelm
me
m. au
uto optik
k

AUT
TOGEN
NA
PO
ORTAFIX
X
MINITOP
M
P
MAG
GSWITC
CH
Mag
gnetserrie
ZEPHY
YR
&
AIR
FLIP’A
Frisklu
uft
Svejse-ud
S
dstyr
m.
m auto optik
o

www.oerlikon-we
elding.dk
13

Ultralyd lytter.

Lækageprøvning
Lækageprøvning - også kaldet lækagesporing - er en ikke-destruktiv prøvningsmetode, der bliver
anvendt til at detektere og lokalisere utætheder og til måling af størrelsen på en lækage.
Af Simon Blauenfeld, IWIS EN
473 level 3, FORCE Technology
Lækageprøvning finder typisk anvendelse på systemer og komponenter,
som er enten tryksatte eller i vakuum.
Utætheder er en af de mere almindelige årsager til fejl på industrielt
fremstillede produkter. Behov og krav
fra industrien har da også sat gang i
udviklingen af nye og mere effektive
lækageprøvningsudstyr. Metoden er
anvendelig i forbindelse med produktionskontrol, forebyggende vedligehold
eller som decideret lækagefinder i
utætte komponenter.
Lækageprøvning foretages i de fleste
tilfælde som et led i den kvalitetskontrol, der skal sikre produktets funktion
og duelighed.
Virksomheder i forskellige industrisektorer er i stigende grad ved at få øje
på den gevinst, der ligger i systematisk
vedligehold af deres produktionsanlæg og komponenter, hvor havari og
utilsigtede driftsstop kan få katastrofale
økonomiske, menneskelige og miljømæssige konsekvenser.
I lighed med andre NDT metoder får
man ved lækageprøvning et øjebliksbillede af situationen her og nu. Men
denne kan hurtigt ændre sig, når
prøvningen er foretaget.
Inden for lækageprøvning er det
vigtigt, at man på forhånd har gjort sig
klart, om det er utætheder eller lækager, man skal vide noget om.
Utæthed er det fysiske hul, der måtte
være i en komponent f. eks. revne
eller spalte. Modsat refererer lækage
til gennemtrængningen af medie igennem en utæthed uanset størrelse og
hastighed.
Lækagehastighed er den mængde af
medie, der strømmer igennem utæthe-
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den over et givent tidsrum.
Et medie er det materiale, der i form af
væske eller gasart, bliver transporteret
gennem utætheden.

Her en utæthed i form af et fysisk hul.

Ved lækageprøvning af systemer og
komponenter, der kan sættes under
tryk eller vakuum, udnytter man de
trykforskelle, man laver ved prøvningen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at
etablere en trykforskel, vil man i visse
tilfælde kunne anvende en tonegenerator, der udsender en lyd som medie i
stedet. Eksempler på komponenter, der
lækage undersøges, er blandt andet
trykbeholdere, kedler, rørsystemer,
køleanlæg, trykluftanlæg, nedgravede
rørledninger, isolering i huse, motorblokke, pumper, ventiler og måleudstyr.
For at detektere lækager er det nyttigt
at have en idé om, hvad årsagen kan
være. Ved nyfremstillede komponenter
kan dårlige samlinger eller forseglinger, f.eks. svejsninger, være skyld i
manglende funktion eller duelighed.
For komponenter i drift kan korrosion,
slitage og udmattelse føre til lækage.
Det kan endelig også være selve materialet i en komponent, f.eks. dæk, der
er af sådan en karakter, at visse gasarter kan diffundere igennem materialet
eller i værste tilfælde nedbryde det.
Valg af prøvningsmetode
For kunne vælge den bedst egnede
prøvningsmetode til en opgave, er der
mange parametre at tage hensyn til,
og det er vigtigt at have styr på faktorer som: Hvor tæt det skal være; omfan-

get af prøvningen; driftsforhold, f.eks.
tryk, temperatur, overtryk / vakuum,
gas / væske; de fysiske adgangsforhold og økonomien.
Når man spørger en kunde, hvor ”tæt”
komponenten skal være, er svaret oftest
”100 % tæt”
Det i sig selv er en umulig opgave
at løse, da intet er 100 % tæt. Man
er nødt til at kigge på flere faktorer,
såsom hvordan komponenten er fremstillet, dens funktion og det omgivende
miljø for komponenten.
F.eks. skal slangen i cykeldækket holde
på luften, køleskabet og fryseren skal
holde tæt, bilens køler, vandinstallationer, og hvad der måske er endnu mere
vitalt, tætheden på atomkraftværker
eller kemiske fabrikker.
I alle tilfælde er man nødt til at tage
stilling til, hvor stor en lækage man kan
tillade, uden at det får konsekvenser
for funktion og duelighed.
Prøvningsomfanget hører med i rækken
af spørgsmål, man skal forholde sig til.
Kan man leve med at få udført stikprøvekontrol på enkelte komponenter, eller
ønsker man at få alle komponenter
kontrolleret.
Endnu et spørgsmål at forholde sig til
kan være, hvilket medie komponenten
er designet til at indeholde. Der vil
her naturligt nok være forskel på, om
komponenten skal indeholde en væske
eller en gasart og dermed også forskel
på kravet til tæthed. Molekylerne i
en væske er større end molekyler i
gasart. Derved er det muligt at have en
komponent, der er ”vandtæt” men ikke
”gastæt”.
Lækagehastigheden kan udtrykkes
som lækrate. Heri ligger, at man måler
mængden af medie, der strømmer gennem utætheden i et målestoksforhold
- mbar per sekund, liter per minut osv.

Svejsning
I valget af prøvningsmetode kan
adgangsforhold spille en rolle. Hvis
man f.eks. som følge af beliggenheden
ved nedgravede tanke til olie ikke har
direkte adgang til tanken, må man
nøjes med at måle trykændringer efter
at have afspærret prøvningsområde,
eller efter at man har påført overtryk i
tanken og efterfølgende afspærret den.
Udgiften til at få udført en lækageprøvning vil afhænge af undersøgelsesmetode, prøvningsomfang, tæthedskrav,
adgangsforhold m.m.
Prisen øges jo mindre utætheder, der
skal detekteres. Dette skal holdes
op imod den levetid, en komponent
forventes at
fungere i, hvad den skal bruges til og,
hvad kostprisen på komponenten er.
Metoder der anvendes til
lækageprøvning:
• Visuel inspektion.
• Bobletest metode.
• Vakuum boks teknik.
• Penetrantprøvning.
• Akustisk ultralydsaflytning.

•
•

Termografi.
Sporgasmåling - helium test.

Visuel Inspektion
Også i lækageprøvning er visuel inspektion uden tvivl den ældste metode
og hører til blandt de mest anvendte.
Visuel inspektion giver informationer
om en række tilstande for den undersøgte komponent på én og samme tid.
I enhver visuel inspektion benytter vi en
eller flere sanser i form af syn, hørelse,
lugt, følelse og smag for at udføre
prøvningen. Som decideret prøvningsmetode deles metoden op i direkte og
fjernbetjent inspektion.
Direkte visuel inspektion med eller
uden hjælpemidler - i form af simple
spejle, forstørrelsesudstyr op til 10 x
forstørrelse og inspektionslygte af god
kvalitet.
Ved fjernbetjent visuel inspektion ved f.
eks. Videoendoskopi, benytter man en
prøvesonde med indbygget kamera og
lyskilde, der kan indføres i komponenten, hvor der ikke er fysisk adgang.

Visuel inspektion kan benyttes på
alle nyfremstillede komponenter og til
tilstandskontrol på komponenter, der har
været i drift.

Bobletest metoden
Denne metode er kendt af de fleste og
er nok den mest anvendte overhovedet.

Eksempler på bobletest.
Fremgangsmåden ved bobletest er,
at man tager en utæt komponent,
påfører komponenten et overtryk f.eks.
i form af luft, hvorefter man påfører
en lækagespray, der er en slags
sæbeblanding. Der hvor boblerne er
synlige, findes lækagen.

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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Svejsning
Vakuum boks teknik
Skal man undersøge større flader
for utætheder, f. eks. lagertanke, er
vakuum boks teknik velegnet. Ligesom
ved bobletest metoden, bliver inspektionsområdet også her påført et middel
til læksøgning. En akrylkasse med
pakninger placeres, og ved hjælp af
en vakuumpumpe bliver der frembragt
et undertryk i kassen.

Efterhånden som luften suges ud af
vakuumboksen, øges undertrykket. En
lækage vil blive synlig ved, at der dannes
sæbebobler inde i vakuumboksen. For
at vakuumkasserne kan suge sig tæt til
overfladen forudsætter det imidlertid,
at undersøgelsesområdet er grundigt
rengjort.

Penetrantprøvning
Man benytter penetrantprøvning til at
lokalisere indikationer i overfladen af
alle ikke-sugende materialer, der ikke
ødelægges af penetrantens kemiske
sammensætning.
Med penetrantprøvning vil man f.eks.
kunne påvise indikationer for revner
eller porer. Når denne metode bliver
korrekt anvendt, giver den et meget
præcist billede af placering og størrelse af indikationer.

På den ene side af komponenten bliver
penetranten påført, mens der på den
anden side bliver påført fremkalder.
Fremkalderen er et kridtlignende pulver,
der er opslemmet i en flygtig væske, som
opbevares i en spraydåse. Hvis der er en
utæthed, vil penetranten efter en given tid
trænge gennem utætheden, blive opsuget
af fremkalderen og til sidst udbløde på
fremkaldersiden.

Akustisk ultralydsaflytning
Vi taler her om en metode, som
stille, men sikkert vinder stadigt større
udbredelse i forbindelse med lækageprøvning.
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Ved hjælp af en ultralyd lytter, der har
en retningsbestemt højfrekvent mikrofon
monteret, kan man høre, hvor utætheden befinder sig.
For at en lækage bliver mulig at lokalisere med luftbåren / strukturbåren
ultralyd, er der en række faktorer, der
gør sig gældende. Det kan eksempelvis
dreje sig om turbulens, formen på lækagens hul, den pågældende væskes
viskositet, trykdifferencer, ultralydsstøj
i baggrunden, afstand fra lækage,
adgangsforhold til lækage og atmosfæriske forhold. Lækagen skal være
turbulent for at afgive ultralydskvalitet.
Der er mange forskellige variabler, der
har indflydelse på en lækage, og det
er ikke muligt at forudsige, hvordan en
lækage ser ud i forhold til en bestemt
størrelse, form, tryk og lyd.
Brugen af ultralyd lytteren spænder
vidt. Udover at kunne lokalisere
utætheder i trykluft / vakuumsystemer,
anvender man strukturbåren ultralyd til
forebyggende vedligehold, hvor man
kan lytte sig frem til, om lejer eller andet roterende produktionsstyr er smurt
efter forskrifter, og om dampventiler
samt vandudladere åbner og lukker
korrekt.
Termografi
Til kontrol transformatorstationer,
bygningers isoleringsevne, varmesystemer m.m. har termografi længe været i
anvendelse. Efterhånden som metoden
har udviklet sig, er flere nye anvendelsesområder kommet til, og behovet er
øget i takt hermed.

Termografi bliver f.eks. anvendt på
elektriske installationer, og hvor dårlige
kontaktflader kan skabe kortslutninger. Det
kan også være til detektering af utætheder
på beholdere med isolerede varmekapper.
Drejer det sig f.eks. om gasudslip ved
benzinstandere, foregår detekteringen
ved hjælp af en infrarød teknologi, der
er indbygget i kameraet. Termografi
fungerer ved berøringsfri måling og ved
billedgengivelse af temperaturforskelle i
forbindelse med varmeudstråling.

Sporgas måling
Helium massespektrometer bliver
anvendt til detektering af meget små
utætheder.

Helium er det næst mindste molekyle,
vi kender - efter brintmolekylet. Det
giver en helt utrolig følsomhed, hvor
helium kan penetrere igennem selv de
mindste utætheder. Heliumdetektoren
bliver benyttet til at undersøge komponenter både med overtryk og vakuum.
Der er tale om komponenter, hvor man
stiller ekstremt høje krav til tætheden.
Det kan f.eks. være i kraft /varmeindustrien, rumfartsindustrien, eller inden
for den medicinske industri, hospitalsudstyr, vakuum anlæg mm.

I forbindelse med sporgasmåling kan man
påfylde helium på komponenten og udføre
lækagesøgning udvendigt ved brug af en
helium prøvesonde. Det kan også ske ved
at montere prøvesonden i komponenten og
påføre helium rundt om alle samlinger. I
begge tilfælde vil heliumdetektoren komme
med en alarm, når en utæthed registreres
over indstillet niveau.

Konklusion
Udbyttet ved en lækageprøvning vil
som nævnt afhænge af flere faktorer.
Informationer omkring utætheder, metoder, udstyr m.m. er vigtige parametre,
der skal være klarlagt inden lækageprøvning udføres. Personalet, der
udfører lækageprøvningen, kan have
modtaget særlig træning/ uddannelse
i dette, eller de kan have oparbejdet
viden gennem mange års erfaring med
lækageprøvning, lige som de eventuelt
skal være certificeret i henhold til givne
standarder eller krav, som omhandler
udførelse af lækageprøvning inden for
bestemte områder.
Efter endt prøvning bliver der udarbejdet en rapport med eventuelle bilag.
I rapporten registreres utætheder,
anvendte metoder og andre tekniske
detaljer. Dertil kommer, at der i dag
stilles stadigt højere krav til fotodokumentation som led i kvalitetssikring
af produkter. Hvor der er krav om
fotodokumentation, vil relevante data
om prøvningen være med på billedet.
Der opnås derved fuld sporbarhed,
hvilket igen er med til at sikre ensartet
kvalitet af lækageprøvninger i henhold
til aftalte procedurer og specifikationer.

Svejsning

Største disciplin er
at undgå havari og
driftsforstyrrelser
Kedler og rørsystemer på et
kraftværk er trykbærende
konstruktioner. Derfor er
alle former for vedligehold
og reparationer omfattet af
meget stringente regelsæt og
lovbestemmelser.
Af Birthe Lyngsø
Avedøreværket er et af DONG
Energy’s 10 centrale kraftvarmeværker, og regnes blandt et af de mest
energieffektive i verden.

Niels Clausen Avedøreværket.

Vedligeholdelse af Avedøreværkets
kedler og rørsystemer hører under
vedligeholdelsesmester Niels Clausens
ansvarsområder.

og BEK 100 er klassificeret i kontrolklasserne A og B for trykbærende
udstyr. Og de er som sådan omfattet
af meget stringente myndighedskrav,
regelsæt og standarder. Lovkravene
er derfor den overordnede rettesnor
for alt, vi foretager os i forbindelse
med vedligehold, kontrol og reparationer,” siger Niels Clausen og henviser
til bekendtgørelserne nr. 99 og nr.100
fra Arbejdstilsynet.

”Vi taler her om store, komplekse
installationer, der i henhold til PED

Bekendtgørelse nr. 99 omhandler
indretning, ombygning og reparation

Avedøreværkets blok 1 er fra 1990
og blok 2, der er et multibrændselsanlæg, er fra 2001. Tilsammen forsyner
de to blokke ca. 200.000 husstande
med varme og ca. 1.3 mio. husstande
med el.

Svejsehuset A/S præsenterer i samarbejde med KOIKE en nyhed i Danmark.
DELTATEX med SphereBevel 2,5 D 0-45˚ skærehoved.

KOIKEs DELTATEX med SphereBevel kan skærpe
fra 0-45˚ vinkel. Den uovertrufne fleksibilitet og
produktivitet ved skæring med præcisions plasma
sætter nye standarder for skæremaskiner.
Svejsehuset A/S er totalleverandør af KOIKEs
sortiment indenfor skære og svejseløsninger. Vi er
leveringsdygtige i alle KOIKEs standard størrelser med
hurtig levering. Kontakt os for priser og aktuelle tilbud.

Jens Juuls Vej 15 • 8260 Viby J
Tlf: 87 38 64 11 • Fax: 87 38 64 22

svej se hu set@svej se hu set .d k
www.svejsehuset.dk
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Svejsning
”Det er regler, der kommer i spil, når
vi f.eks. i forbindelse med inspektion
af vores anlæg har behov for at tage
rørprøver ud, så vi kan vurdere tilstanden / levetiden. Eeller det kan være
i forbindelse med et nedbrud, hvor vi
må stoppe anlægget for at reparere
og svejse nogle nye rør ind.

af trykbærende udstyr, mens bekendtgørelse nr. 100 omhandler brugen
af det, herunder opstillingskontrol og
periodisk kontrol.
”Alle opgaver, der omhandler inspektion, vedligehold og reparation af
kedler, rørsystemer og dampledninger
ligger dermed i helt faste rammer. Det
indebærer blandt andet, at vi sørger
for, at der sker en løbende overvågning og kontrol af, at tingene er, som
de skal være. Og det sker alt sammen
ud fra en overordnet filosofi om at
kunne køre så driftsøkonomisk som
overhovedet muligt og komme eventuelle reparationer som følge af havari i
forkøbet, ” siger Niels Clausen.
Visuelle inspektioner
”Når det drejer sig om detailinspektion, udfører vi en del af det selv. Det
drejer sig hovedsageligt om visuelle
inspektioner af eksempelvis kedelhedeflader, kedelbrændere, luftforvarmere, sodblæsersystemer og ventiler.
Er der derimod behov for andre
former for prøvningsmetoder som
f.eks. ultralyd eller endoskopi, køber
vi sædvanligvis ydelsen hos en ekstern
leverandør, ” siger Niels Clausen, som
tilføjer, at de i forbindelse med inspektionen får udarbejdet en tilstandsrapport.
Fast årligt revision
”Tidspunktet for nedlukning af blok
1 og 2 vil være planlagt af vores
produktionsstyring næsten et år i forvejen. Alt efter omfanget af opgaver,
der indgår i de fastlagte planer, vil
varigheden strække sig fra 1 uge og
op til 5 uger. Og det vil sædvanligvis
være fastlagt til sommerperioden, hvor
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forbruget af varme og el kører i et
noget lavere gear.
Opgaverne, der er planlagt til den
årlige revision, er forinden aftalt med
et bemyndigende organ, lige som de
også efterfølgende er med i udførelse
af opgaven. Det bemyndigede organ
godkender ligeledes svejse dokumentationen.
Ud over eventuelle planlagte reparationer, udskiftninger og forbedringer vil der i forbindelse med den
årlige nedlukning typisk ske en visuel
besigtigelse udvendigt og indvendigt
af kedler, dampledninger og andre
centrale dele. Det kan så vise sig
nødvendigt at supplere den visuelle
undersøgelse med en passende NDT
inspektion, hvilket f.eks. kan være
relevant i tvivlstilfælde eller på grund
af udstyrets særlige konstruktion, det
pågældende sted.
Umiddelbart efter at blok 1 og blok
2 er sat i drift igen efter den årlige
nedlukning, vil vi på grundlag af
tilstandsrapporten gå i gang med
at planlægge de opgaver, der skal
udføres i forbindelse med næste års
nedlukning, lige som vi i de følgende
måneder arbejder med at få alle nødvendige reservedele, leverandører,
aftaler og budgetter på plads,” siger
Niels Clausen.
Udskiftning af rør
De danske Kraftværkers Fællesbetingelser for svejsearbejde, (DKF), som
senest er ajourført september i år, er
endnu et regelsæt, der er guideline
for, hvordan opgaver med reparation
og vedligehold af kedler og tilhørende
rørsystemer bliver udført.

Ifølge DKF skal arbejdet i den forbindelse udføres i overensstemmelse
med vores certificerede kvalitetsstyringssystem DS/EN ISO 3834-2.
Dette indebærer, at vi ud over at have
godkendt svejseprocedure skal lave
en aktivitetsbeskrivelse for det, vi gør.
Opgavens udførelse skal godkendes
af bemyndiget organ og, hvad der
indgår i opgaven, skal dokumenteres.
Det er i den forbindelse de anvendte
materialer, varmebehandling, kalibrering af udstyr osv.
Samtidig skal firmaet, der står for
svejseopgaven, arbejde i henhold til
3834-2, og svejserne skal være certificeret i forhold til de anvendte materialer. Efterfølgende skal der laves NDT
inspektion af de udførte svejsninger,
og så skal der i sidste instans et tredjepart bemyndigende organ ind over for
endelig godkendelse.
Vigtigt at tale samme sprog
Her som i forbindelse med alle andre
opgaver med vedligehold og reparation af kedler og rørsystemer gælder
det om at have fuldt styr på alle de
parametre, der skal overholdes. Det
er derfor afgørende for os, at vi har
en god og tæt dialog med såvel de
bemyndigende organer som med
samtlige de aktører, der på forskellige planer er involveret i opgaverne.
Og her er det min erfaring, at vi har
et rigtigt positivt samarbejde, hvilket
ikke mindst skyldes, at vi taler samme
sprog,” siger Niels Clausen.

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

Laser-svejsning
i tyk stålplade
De nyeste industri-lasere er nu så kraftige, at de kan svejse flere
tommer tykt stål sammen. Man kan kalkulere en økonomisk
fordel i at udskifte pulversvejsningen med laser-hybrid teknologi.
Alligevel synes industrien tøvende, når det gælder om at tage det
første skridt.
Af Kent Krøyer
Industrien vil hellere have en praktisk
løsning end et teknologisk vidunder.
Det var en af de skarpe og kritiske
konklusioner fra det nyligt overståede
ekspert-seminar ”Applied High-Power
Laser Welding”, som LORC afholdt i
Lindø Industripark 1. og 2. november.
”Det store problem for os er at overbevise industrien om at investere og
prøve sig frem. Der udvikles kraftigere
lasere hele tiden. Men det er ikke
længere det vigtigste at gøre laserne
større. Industrien er ikke interesseret
i, om det er den ene eller den anden
slags laser. De vil have færdige løsninger,” siger professor Andreas Tünnermann, der er leder af Fraunhofer
IOF og Friedrich Schiller Universitetet i
Jena i Tyskland. Han er internationalt
kendt for sin viden om optik og højeffekt lasere.

Baggrunden for laser-seminaret er, at
svejseproduktionen i hele EU er under
hårdt pres fra især asiatiske lande.
EU’s Østersøregion og Erhvervsstyrelsen ønsker derfor at stimulere faglige
netværk i regionen omkring en ny teknologi, høj-effekt lasersvejsning. Seminaret var sådan en netværksaktivitet,
arrangeret af LORC, Force Technology
og Lindoe Welding Technology (LWT).
Lasere giver økonomisk fordel
Eksperterne kom hovedsageligt fra
Danmark, Sverige, Finland og Tyskland, og de er egentlig ikke i tvivl om,
at den tunge stål-industri kan drage
stor nytte af laser svejsning, ligesom
eksempelvis bilindustrien har gjort det
i adskillige år. Startomkostningerne
ved laser svejsning og laser-hybrid
svejsning i tykke stålplader er ganske
vist højere end ved den traditionelle
pulversvejsning. Til gengæld er de variable omkostninger en hel del lavere.

Virksomheden IPG Laser GmbH fremstiller nogle af verdens
kraftigste svejselasere.
Her uddyber Key Account Manager Tim Westphäling nogle
detaljer i teknikken.
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”Det bliver sikkert op til os (forskere, red.)
at udvikle black-box laser-løsninger på
specifikke svejse- og skære problemer, før
den tunge industri rigtigt tager teknologien
til sig,” mener professor Andreas
Tünnermann, der er chef for Fraunhofer
IOF og Friedrich Schiller universitetet i
Jena, Tyskland.

Der er potentiale for en markant
reduktion af mandtimeforbruget per
meter svejsning, og der skal bruges
meget mindre af tilsatsmaterialer, fordi
der ikke er behov for en stor skærpningsvinkel, når man bruger laser.
Også energiforbruget er væsentligt
lavere, hovedsageligt fordi der kræves
færre svejseoperationer per meter færdig svejsning. Det giver teknologien
en miljørigtig profil oven i omkostningsbesparelsen.

Laser-eksperter og svejse-eksperter fra Danmark, Sverige, Finland
og Tyskland – og to fra verdens største tårnfabrik i Sydkorea
(CS Wind) – besigtiger Lindoe Welding Technology’s (LWT)
nyindrettede hal, få uger før det store laser system og robot
udstyret ankommer, og før sikkerhedsprocedurerne gør adgangen
mere besværlig.

Svejsning
En højere gennemløbshastighed i
produktionen åbner også for, at man
vil kunne klare sig med færre produktionslinjer og mindre bygningsareal.
Havmøller kræver
serieproduktion af svejsninger
En af eksperterne ved seminaret
skønner, at et moderne, stort vindmølletårn har cirka 600 meter samlinger
af tykke, valsede stålplader. Og hvis
man kikker på den type offshore
fundament, som på engelsk kaldes en
jacket structure – en kæmpemæssig
gitterstruktur med tre eller fire ben, beregnet til at bære fremtidige vindmøller på vanddybder over 45 meter – så
bliver den samlede længde svejsesøm
mange gange længere.
Fremtidens havmøller kalder derfor
på en automatiseret serieproduktion
af svejsesømme, og det fører naturligt til et kik ud over horisonten efter
nye teknologier med lavere, variable
omkostninger.
Alligevel tøver den tunge industri
med at tage laser-svejsning til sig. For
det er uhyre svært at finde kolleger
i branchen, der er i gang med at
bruge teknologien. Og erfaringen er,
at det er dyrt at være først med en ny
teknologi.
Professor: Sådan gør man
Det blev hurtigt et af seminarets varme
diskussionsemner. Professor Alexander Kaplan fra Luleå University of
Technology, som har beskæftiget sig
med laser-svejsning i mere end 20 år,
siger:
”Det er ikke forfærdelig svært at
komme i gang. For eksempel kan
man indlede med en lille testserie,
hvor man bruger en laser-indstilling,
som andre har prøvet før, og gradvist
forskyder pladernes kanter i forhold
til hinanden, så det bliver skævt i den
ene ende. Så svejser man, og derpå
kan man måle, hvor stor kantforskydning der går an, inden svejsekvaliteten
bliver uacceptabel. Sådan kan man
gøre med alle parametre, indtil man
har fastlagt et operationelt vindue.”
Fra nytår bliver det muligt at leje sig
til laser-udstyr, ekspertise og afprøvningsfaciliteter i de nyindrettede
lokaler i Lindø Industripark, hvor LWT

har indrettet et såkaldt fab-lab, som er
åbent for eksterne brugere, der søger
praktisk erfaring. 500 m2 værkstedsgulv giver mulighed for fabrikation i
industriel skala. Dertil kommer laboratoriets mulighed for kontrol, repetition
og varierede afprøvningsmuligheder.
LWT råder ud over laboratorieudstyr

over et 32 kW laser system (16 kW
+ 16 kW), der kan kombineres med
et MIG/MAG svejseanlæg. Dertil
kommer en industrirobot, et 3-tråds
pulversvejseanlæg og maskiner til
afprøvning af svejsekvalitet.

Svejsning

Gas guide app til
iPhones og
Android-telefoner
Med udgangspunkt i svejsegas,
svejseproces og svejsemateriale har
AGA lanceret en gas guide app,
der skal gøre det let at vælge den
optimale gas til svejseprocessen. Gas
guide app’en er til gratis download på
IPhones og Android-telefoner.
Førhen var AGA’s gas guide udelukkende tilgængelig som papir tryksag.
Imidlertid har vi vurderet, at det var
hensigtsmæssigt at supplere den med
en gas guide app, som via mobiltelefonen giver adgang til opdateret infor-

mation i forhold til den aktuelle
svejseopgave, siger Markedschef Lars Larsen, som videre
fremhæver, at app’en også
vil kunne vejlede i forhold til
valg af egnede materialer
til den specifikke svejseproces og svejsegas.

Nyt bærbart skæreudstyr
SVEJSEHUSET A/S, der blandt
andet forhandler skæreudstyr fra
Koike, oplyser, at de nu er på markedet med Koikes nye bærbare
Deltatex, der er en fleksibel og effektiv skæremaskine til plasma og
gas. Deltatex er udviklet med sigte
på at kunne håndtere skæreopgaver med høje krav til præcision og
produktivitet.

Deltatex vil desuden kunne
monteres med det nyudviklede
2,5 dimensionale skærehovedet,
SphereBevel 2,5 D, som giver
mulighed for også at kunne skære
komplekse former med vinkler på
op til 45+ grader og udføre meget
præcise skæringer i én sekvens for
at undgå manuelt efterarbejde.

Nyt NDT samarbejde
Foxdal-Endety ApS. Det er navnet
på et netop etableret selvstændigt
salgsselskab med forhandling af
NDT udstyr.
Vi har vurderet, at der er en rigtig
god synergi mellem vores respektive udvalg af NDT produkter og
tilgang til markedet, og vi har
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positive forventninger til det nye
samarbejde, udtaler parterne bag
Foxdal-Endety ApS, Hans Hørning
og Søren Baldus Kunze.

New Zealandsk
virksomhed
blev vinder af
den svenske
stålpris 2012
Det blev A-Ward Attachment Ltd. fra
New Zealand, der 15.november i
år blev kåret som vinder af SSAB’s
stålpris.
A-Ward Attachment høstede den
prestigefyldte pris for at have udviklet
et fleksibelt og miljøvenligt system i
højstyrkestål, der er beregnet til at
sammenpresse og pakke metalaffald i
containere.

Svejsning

Stor ny ordre til Fayard A/S
Reparationsskibsværftet Fayard A/S
på Lindø har netop fået en stor ordre
på at reparere en hotelrig fra det
norske rederi Dolphin Drilling.
Det er en 110 meter lang og 70 meter
bred hotelrig, som har plads til 274
beboere.

Værftsdirektør Thomas Andersen
glæder sig over denne nye ordre,
som sikrer arbejde til 250 mand i 35
døgn.

Ny CMT tandemsvejseproces lanceret på Euroblech messen
Mere end 60.000 fagfolk gæstede
Euroblech 12 i Hannover, der blandt
andet bød på en del svejsenyheder.
En af dem - fra østrigske Fronius - var
en nyudviklet CMT Twin tandemsvejseproces. CMT Twin er med dobbelttråd, og den gør enten brug af to
CMT processer, eller den kombinerer
én CMT proces med én GMA puls
svejseproces i et og samme system.
Fronius beskriver CMT Twin som
bestående af to digitale strømkilder, der kan arbejde uafhængigt af
hinanden, idet man vil kunne tilpasse
hver af svejseprocesserne individuelt

NDT-kurser forår 2013

CMT Twin er den senest udviklede
tandemsvejseproces fra Fronius.

begrænsninger – frit kunne vælge
trådføder, hvilket igen åbner for, at
man vil kunne køre med vidt forskellige trådfødningshastigheder. På
denne måde opnår man fleksibilitet i
forhold til den valgte svejseproces, og
man vil samtidig med stor nøjagtighed
kunne kontrollere både varmeinput og
afsmeltningsydelse. Ifølge Fronius vil
man desuden kunne opnå maksimal
hastighed og kvalitet i forbindelse
med stort set alle svejsestillinger og
materialekompositioner.

i forhold til de givne krav. Derved
vil man - inden for de givne fysiske

(datoer inkl. certificering)

Kursus

Dato

Kursus

Dato

Kursus

Dato

MT-1

14-17/1 + 21-24/5

UT-1

25/2-7/3

ET-1

11-18/3

MT-2

18-22/3 + 17-21/6

UT-2

21/1-6/2 + 10-26/6

ET-2

14-23/1

MT-3

28/1-1/2

UT-3

18-25/3

HT

13-17/5

PT-1

7-9/1 + 13-15/5

UT-1 tykkelsesmåling

15-22/4

MT-2 Recert.

29/4-1/5

PT-2

11-15/3 + 10-14/6

RT-1 inkl. SIS

8-19/4

PT-2 Recert.

2-3/5

PT-3

2-5/4

RT-2

21/1-6/2

VT-2 Recert.

4-7/2 + 17-20/6

VT-1+2

25/2-5/3 + 29/4-7/5 + 27/5-4/6 RT-2 støbegods

7-8/2

UT-2 Recert.

8-12/4

VT-3

15-19/4

RT-3

25/2-4/3

RT-2 Recert.

29/4-3/5

Videokursus
(tillæg til VT-2)

11-14/2 + 8-11/4

Strålebeskyttelse - SIS

8-11/4

For tilmelding og yderligere information om kurser – herunder også information og datoer for andre Niv. 3 kurser, 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.
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Vi ses på Hotel Koldingfjord
24. – 25. maj 2013
Dansk Svejseteknisk Landsforening & Dansk NDT Forening inviterer til seminar
I lighed med de foregående år er der lagt op til både inspirerende og informative foredrag samt diskussioner
om nye tendenser og udviklinger inden for svejsning og NDT.

Kom og hør om bl.a.:
•

Hvor vi fortsat har fordel af produktion i Østen, og hvordan vi kan opretholde en styrkeposition i Vesten

•

Opgaver med reparation og vedligehold, der involverer svejsning og NDT

•

Højeffektsvejsning til vindmølleindustrien

•

Kvalitetsstyring af svejsearbejdet med fokus på strømkildesiden

•

EN 1090, valg af udførelsesklasser

•

EN 1090, krav til svejsekoordinatorer

•

Kraftværkernes nye fællesbetingelser, og hvad de betyder for smede, entreprenører og NDT folk

•

Nye standarder inden for NDT

Der tages forbehold for ændringer.
Det endelige program bliver bragt i SVEJSNING 1 2013.

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 kollegaer,
kunder og leverandører.
I tilknytning til seminaret holder NDT Foreningen årsmøde og DSL sin årlige generalforsamling.
Sæt stort kryds i kalenderen ved den 24. -25. maj 2013!
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Svejsning

Rusten fjernes med slyngrensning
Hvad enten råstål bliver opbevaret ude eller inde, vil
det med tiden ruste. Af hensyn til det forarbejdede
resultat, vil der derfor som oftest være behov for at
rense stålet. Det kan være inden selve forarbejdningen, eller det kan være efterfølgende.
Kaltenbach har et udvalg af maskiner, der tilgodeser
begge behov. Sprint og Marathon er maskiner, som
tager sigte på slyngrensning af materialet inden
videre forarbejdning, mens Triathlon er til slyngrensning af færdigbearbejdede konstruktioner.
Alle maskinerne til slyngrensning er konstrueret, så de
kører med et minimalt forbrug af rensemidler. Med
dobbelte turbinehjul holder de samtidig accelerationen stabil under hele arbejdsprocessen. Et kraftigt
flertrins blæsersystem fjerner støv og glødeskaller,
hvilket igen betyder, at rensematerialet vil kunne
genbruges fra gang til gang, uden at det forringer
det færdige resultat.
Maskinerne er udviklet, så de spiller sammen med en
række andre processer i produktionen. Der er blandt
andet en række løsninger til ilægning, fremføring og
borttransport af emnerne - herunder hydrauliske løftesystemer og modulopbyggede rulletransportører.

Scanner måler tæringer
i flangesamlinger på rørstrenge
Anne Marie Thommesen og Lars Povlsen fra FORCE
Technology har i tæt kundesamarbejde udviklet en
scanner, der er beregnet til at måle tæringer i flangesamlinger på rørstrenge. Målingerne bliver foretaget
med PA, og det er muligt at lagre scanningerne på
en sådan måde, at eventuelle tæringer vil kunne
følges ved flere gentagne undersøgelser over tid.
Scanneren har primært været i brug ved screening
af rørledninger. Det har dels været i forbindelse
med rørledninger, der har været under mistanke
for tæring, dels i forbindelse med, at der skulle ske
et indgreb på ledningen, f.eks. i forbindelse med
udskiftning af en ventil. Man kunne så frikende
flangerne, eller alternativt nå at få fat på nye, så man
derved sparede et stop.

Nyudviklet flangescanner fra FORCE Technology.
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Osama-Al Erhayem, JOM-instituttet
Aksel Vinther, DS-SM A/S

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 1

23. februar

29. januar

Procesindustrien

IIW International Institute of Welding.

Nr. 2

25. april

25. marts

Kvaliteten i fokus

Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer

Nr. 3

14. juni

16. maj

Automatisering

Nr. 4

2. september

5. august

Lasernes indtog

Nr. 5

25. oktober

27. september

Nye teknologier

Nr. 6

16. december

18. november

NDT
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Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af

af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Svejsning

Konference
Festlig og velbesøgt
med indlæg
julebanko den 23. november
dystede om de mange flotte præmier,
Humøret var højt og spændingen infra globalt
som årets sponsorer havde bidraget
tens til sidste sekund i den tætpakkede
med.
sal, hvor deltagerne i DSL’s julebanko
anerkendte
stor tak til årets sponsorer:
svejseeksperter En
Metal-Consult
A.H. International A/S
JOM 17 konferencen i Helsingør fra
5. – 8. maj 2013 tegner ifølge Osama
Al- Erhayen til at blive en betydelig
svejsebegivenhed. Allerede ved
udgangen af november i år havde
programkommiteen for JOM modtaget
39 indlæg. De kommer vidt omkring
og er alle forfattet af globalt anerkendte svejseeksperter, siger Osama
Al-Erhayen, som tilføjer, at der fortsat
vil være mulighed for at få indlæg
med. Imidlertid forudsætter dette, at
interesserede snarest sender titel og
”abstract”, således at programkommiteen kan nå at godkende det inden
udgangen af december 2012.
Osama Al-Erhayen kan kontaktes på:
Telefon: +45 48 35 54 58.
Email: jom_aws@post10.tele.dk

Yara Praxair
åbner ny
fabrik i Skåne

Air Liquide Danmark A/S
Dansk NDT Teknik A/S
Dansk Svejseagentur ApS
Endety ApS
A/S ESAB
FORCE Technology
Kemppi Danmark A/S
Koldingfjord
V. Løwener A/S

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 A/S
YXLON International A/S

Kære DSL-medlem
2012 var et godt og aktivt år, som
blandt andet bød på et velbesøgt
seminar i Kolding og en række spændende virksomhedsbesøg.
Jeg håber, du vil sætte kryds i kalenderen den 24. – 25. maj til årets
svejse- og NDT-konference.
Husk også at checke vores hjem-

meside www.dslsvejs.dk for øvrige
arrangementer i 2013.
Du ønskes en rigtig glædelig jul og et
godt nytår 2013!

Steen Ussing
Formand

Yara Praxair A/S oplyser, at de netop
har indviet en ny luftgasfabrik i Perstop, Skåne. Produktionskapaciteten
på den nye fabrik er på ca. 200 tons
pr dag, og de totale etableringsomkostninger for fabriksanlæg, tankbiler
og kundetanke beløber til ca. 250
millioner kroner.
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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

