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LEDER
For nogle år siden var mange virksomheder i tvivl om, hvorvidt de fortsat
kunne udvikle og producere emner,
konstruktioner og anlæg i Danmark.
Tvivlen opstod, fordi der i en periode
op gennem nullerne var en del virksomheder, som valgte at flytte produktionen til lande, hvor udgiften til løn var
lavere og beskatningen mere gunstig.
Som følge af dette har der været en vis
tilbageholdenhed i forhold til uddannelse af medarbejdere – herunder NDT
specialister.
Og ja, vi ved alle, at der er arbejdspladser, som definitivt er flyttet ud af
Danmark. Men når det
er sagt, så kan
vi i dag

Status
for NDT
i Danmark

også konstatere, at der er stadigt flere
virksomheder, som er nået frem til
erkendelsen: ”Ude er godt – hjemme
bedst”.
Denne tendens er en af de faktorer,
som bidrager til, at det igen går den
rigtige vej i industrien, selvom der
er en bid vej endnu til niveauet, vi oplevede inden det store udflytningsboom
satte ind.
Positivt er det da også, når alle danske
inspektionsfirmaer og leverandører
af NDT udstyr kan melde om stor
travlhed. Omstilling til grøn energi
som f.eks. vindmølleproduktion er blot
nogle af de områder, som i øjeblikket
bidrager til at holde aktivitetsniveauet
oppe i den danske NDT branche.
Dertil kommer en øget efterspørgsel
efter danske NDT ydelser. Dette skal
ses i sammenhæng med den
stigende kvalitetsbevidsthed,
der i dag har bredt sig fra
de vestlige lande og videre
ud til Asien, herunder
til såvel Sydkorea som
Kina. Der er kommet
krav til højere kvalitet
i forhold til produkter
og processer. Og
dette har igen ført

til, at behovet for at trække på viden
fra danske virksomheder og inspektionsfirmaer er vokset.
Travlheden øger behovet for folk. Og
vi står lige nu overfor én meget stor
udfordring: Der mangler kvalificeret
arbejdskraft.
Det betyder, at firmaerne antager
nyuddannede medarbejdere, der naturligvis ikke har den samme erfaring,
som ”den gamle garde”.
Navnlig ved den stadig stigende brug
af visuel kontrol kræves der erfaring:
hvordan skal det se ud, hvorfor ser det
ud, som det gør, og hvad er konsekvensen?
De nye medarbejdere må så tilegne
sig viden ude i marken og bruge tid på
efteruddannelse.
Vi oplever fortsat stor fokus på krav om
dokumentation, og her kan man heldigvis drage nytte af de nyuddannedes
naturlige indsigt og erfaring med IT.
Vores forventninger til 2014 er fortsat
høj aktivitet, nye produkter, der højner
produktiviteten, og nye medarbejdere,
der bidrager med ny viden, samtidig
med at erfaringerne fra de ”gamle”
kolleger udnyttes.
Med ønsket om et godt nyt år
Af Jørgen Hilsøe,
Formand, Dansk NDT forening

Indhold:
2	Leder / Jørgen Hilsøe, Endotest ApS.
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Komplekse regelsæt omkring olielagertanke
øger behovet for rådgivning.

8

YXLON København i hastig vækst.

10 In-service kontrol af korrosion på pakflader
i flanger.
14 Inspektion af Offshore konstruktioner.
Forsiden:
Nordisk Svejsekontrol A/S (NSK) er her i gang med NDT
inspektion af svejste samlinger på monopiles til havvindmøller.
Læs mere om virksomhedens opgaver med inspektion af offshore
konstruktioner side 14.

NDT formand Jørgen Hilsøe - her fra forårets NDT udstilling i Kolding.
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Vi ønsker vore kunder

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

TYKKELSESMÅLING
HÅRDHEDSMÅLING
MAGNETBÆNKE
PHASED ARRAY
EDDY CURRENT
SCANNING

Det nye år ...

Vi ønsker fortsat at være en troværdig partner indenfor specialløsninger til industrien og inspektionsvirksomheder.
Vi vil i det nye år udbygge markedet for konsumerprodukter, til
fælles glæde og gavn for branchen.

FOXDAL-ENDETY APS
Skovdalsvej 7 B - DK-8300 Odder
Tel. 8654 6300 · Fax 8654 6302
www.foxdal.com

www.bruhn.as · Foto: Søren Madsen

Vi ønsker at takke for et rigtig godt
år - og glæder os til det nye der
kommer. Her venter en lang række
udfordringer og nye tiltag, på at
blive løst i fællesskab med vore
kunder og leverandører.

KOMPLEKSE
REGELSÆT OMKRING
OLIELAGERTANKE
ØGER BEHOVET
FOR RÅDGIVNING
En tredjedel af CPI’s opgaver ligger inden for
segmentet olielagertanke. Inden for dette område
er den aktuelle status, at inspektionsdelen udgør
20 %, mens den resterende del af opgaverne
består af rådgivning. Når rådgiverrollen er vokset
eksplosivt gennem de senere år, skyldes det
ifølge CPI’s tekniske direktør, Ivan R Pedersen,
at der omkring denne type tanke er opstået et
uhyre komplekst og dynamisk sæt af nationale og
internationale regler for indretning, vedligehold og
inspektion, som både virksomheder, myndigheder
og inspektionsfirmaer skal navigere rundt i.

Af Birthe Lyngsø
En stor del af de eksisterende danske
terminaler og tanke til olieoplag er opført tilbage i 60’erne og 70’erne. Ikke
desto mindre har området gennem
flere år været genstand for relativt tilfældige og langt fra entydigt fastlagte
krav. Historisk var måden, det skulle
håndteres på, underlagt kommuner og
amter. Her lå den relevante miljømyndighed, der besluttede, hvordan man
greb det an.
Hos Carl Bro / CPI begyndte man
op gennem 80’erne og 90’erne at
samarbejde med kunderne om at få
fastlagt og udviklet bestemte teknikker.
Men man havde fortsat ikke loven i
baghånden. I 90’erne skete der så
det, at man kunne tage en europæisk uddannelse og blive certificeret
tankinspektør i overensstemmelse med
EEMUa, og dette kunne suppleres
med en amerikansk tankinspektør uddannelse iht. API 653. EEMUa 159 og
API 653 er standarder, der beskriver,
hvordan man vedligeholder, inspicerer
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og beregner levetid på tankanlæg. EEMUa 159 var den standard, vi brugte
i Europa som rettesnor og arbejdede
ud fra, fortæller teknisk direktør hos
CPI, Ivan R Pedersen.
Buncefield ulykken skabte
som en dominoeffekt flere
nye regelsæt
December 2005 opstod der en
katastrofal brand i et engelsk olietankanlæg, som var placeret i et
industriområde. Den såkaldte Buncefield ulykke. Den voldsomme brand
var medvirkende til, at EU nedsatte
en arbejdsgruppe, hvis arbejde to et
halvt år senere mundede ud i et større
dokument og en rapport med konklusioner, der danner grundlag for at ændre procedurer i branchen, samt stiller
skærpede krav til lovgivningen i hele
Europa. Der blev af Miljøstyrelsen
nedsat en arbejdsgruppe i Danmark,
der som formål havde at udarbejde
en baggrundsrapport om miljøkrav
til store olielagre. Denne rapport
var forløberen for Miljøministeriets
endelige udarbejdede Vejledning nr.

2, (”Olietankbekendtgørelsen”), som
trådte i kraft juli 2012.
I hele perioden 2002 – 2006 blev
der udarbejdet et BREF dokument for
området. Regelsættet har fokus på at
sikre / opsætte barrierer, som skal
forhindre udslip, der giver forurening,
samt at reducere emission fra lagertanke.
I BREF dokumentet indgår også
såkaldte BAT krav, (Bedst tilgængelige
praksis). Det fremgår af BAT kravene,
at man hele tiden skal se på, om der
er kommet noget nyt og bedre udstyr i
forhold til det, man hidtil har anvendt.
Omsat i praksis betyder det, at man
er pålagt at undersøge, om der f.eks.
ved udskiftning af pumper, ventiler,
alarmer, detekteringssystemer osv.
er kommet et bedre alternativ end
den hidtidige model i forhold til såvel
støjniveau, miljø som brandfare.
Nærmest som en dominoeffekt efter
Buncefield ulykken sker der så i flere
lande en skærpelse af reglerne, som

Svejsning
både omhandler miljødelen og regler
for, hvordan brandsystemet skal være.
Herhjemme etablerer Miljøministeriet
en arbejdsgruppe, hvor blandt andet
CPI’s tekniske direktør Ivan Pedersen
er repræsenteret. Efter fem års arbejde resulterer dette så i Vejledning
nr. 2 fra Miljøstyrelsen. Vejledningen,
der skal forebygge miljøuheld, definerer, hvilke typer af olielagertanke, der
er omfattet. Og den fastlægger blandt
andet, hvordan man skal inspicere og
vedligeholde de omfattede oplagstanke.
Det overordnede formål med Vejledning nr. 2 er, at den skal støtte
miljømyndighederne i deres godkendelses- og tilsynsarbejde, siger Ivan
Pedersen. Men vi taler her om godt
600 sider, som samtidig rummer en
lang række henvisninger til love og bekendtgørelser. Og vi kan konstatere,
at selvom miljømyndighederne i dag
langt hen ad vejen er kommet godt
med og følger op på, om man overholder regelsættet, så oplever vi, at
der fortsat nogle steder synes at være
en vis usikkerhed omkring reglerne.
Og der er generelt et stort behov for
rådgivning på området.
Beredskabsstyrelsen udgiver juli
2010 en revideret vejledning nr. 14,
Brandforebyggelse – Vejledning om
brandfarlige væsker. Denne vejledning skærper krav til skumdækning af
tanke, opsamling af brandvand samt
sikkerhedsafstanden mellem tanke,
som indeholder forskellige produkter.
Vejledning nr. 14 får stor indflydelse
på, at en del virksomheder, som har
lagertanke, må ombygge deres brandslukningsanlæg, oplagre mere skum
til brandslukning, opgradere pumper
til højere kapaciteter, samt montere
overrislings systemer på tankanlæg for
at kunne køle tanke ned i forbindelse
med brand i nabotanke.
Rustet til rådgiverrollen
For CPI’s vedkommende har det ifølge
Ivan Pedersen medført, at man for at
kunne håndtere de stigende krav til
rådgivning, har kombineret virksomhedens sammensætning af ekspertise i
overensstemmelse hermed.
Vi har vi nogle erfarne svejseinspektører, vi har arbejdet med gennem

nogle år, lige som vi har fået tilknyttet
nogle inspektører, der i forskellige
positioner har været tilknyttet olieterminaler. Denne personalegruppe
er blevet uddannet og certificeret i
henhold til de krævede standarder for
tankinspektører (EEMUa 159 og API
653), og det er et sæt af uddannelser, som indtil videre fortrinsvis bliver
udbudt i England, Holland og USA.
Vi oplever dermed at være klædt
bedst muligt på til at kunne påtage
os at rollen som rådgivere i forhold
til det uhyre komplekse sæt af regler
og lovgivning, der er på området. Og
det er vores klare indtryk, at der er et
stort behov hos alle involverede parter
for at kunne agere korrekt i forhold
hertil. Det gælder både i forbindelse
med vedligehold og ved ændringer
af eksisterende anlæg. Således kan
vi konstatere, at der inden for dette
segment i dag er en fordeling, hvor
de 20 % af opgaverne udgøres af
inspektion, mens de resterende 80 %

Nedbrændt tank i engelsk industrikvarter,
(Buncefield Oil Depot).

Korroderet svøb ved tankbund.

Perfect welding
by NST
Nittetsu sømløs
rørtråd
Keramisk
backing
INOX høylegert
tilsettprogram

Repræsentant
i DanmarkAS
Norsk Sveiseteknikk

Ring Bæk Welding
Tel: aps:
+47 2068
99 274915
80 00

baekagentur@get2net.dk
E-mail: nst@nst.no
Norsk
Sveiseteknikk
AS,
Tel
+47 32 i78Danmark
85 99
Se www.nst.no for repræsentanter
Mer informasjon på www.nst.no
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Svejsning
af opgaverne består af rådgivning,
siger Ivan Pedersen.
Rådgivningen kan f.eks. også være
afledt af et krav om, at virksomheder
med større tankanlæg til olie skal have
lavet en risikovurdering. I denne skal
man udrede alle tænkelige aspekter,
lige som man skal oplyse, hvad der er
det eller de værst tænkelige scenarier,
hvis der opstår en ulykke i form af
oliespild, brand osv. I den sammenhæng kommer vi så typisk ind med
nogle anbefalinger, supplerer CPI
inspektør David Long.
Et scenarie for brand i et olieanlæg,
kan f.eks. være, at det er afledt af en
simpel lækage. Men det kan også
handle om de risici, der er forbundet
med at pumpe ind og ud af tanke
i form af statisk elektricitet, gnister,
manglende jording af rørsystemer,
manglende isolering af flanger osv.
Det er der alt sammen særlige regler
for, lige som inspektion og eftersyn af
installationer og rørføringer er omfattet af reglerne i Vejledning nr.2 fra
Miljøstyrelsen.
I denne omtaler man blandt andet
inspektion og metoder i forbindelse
med særligt kritiske steder på et
tankanlæg, såsom tankbund og svejsninger mellem svøb og bund. Samme
sted er det også anført, hvilke metoder
og hvilket udstyr, man skal benytte til
inspektion og trykprøvning af rør. Men
når det er sagt, så er der herhjemme
endnu ikke kommet et regelsæt, der

specifikt omhandler inspektion af rør.
Indtil videre er området ikke fastlagt,
og der arbejdes med udgangspunkt
i Vejledning nr. 2. Man anvender
blandt andet også amerikanske regler,
API 570 / API 2611 for at udføre
en ensartet inspektion af rør, hvor
man sikrer, at de kritiske områder på
systemerne bliver gennemgået, at der
bliver valgt fornuftige prøvningsteknikker, og at man beregner restlevetid ud
fra fastlagte termer.
Det er et forhold, Miljøstyrelsen er opmærksom på. Der er da også planer
om at etablere en ny arbejdsgruppe,
som skal arbejde med dette. Men
man skal have i tankerne, at den store
vejledning for inspektion og vedligehold af tankanlæg (Vejledning nr. 2)
var fem år undervejs. Så indtil videre
er delen, der omhandler inspektion
og trykprøvning af rør baseret på en
aftale og en inspektionsplan - udarbejdet mellem ejer af tanken og inspektionsfirmaet - der endeligt godkendes af
det lokale miljøcenter, som repræsenterer tankens ejer.
Vi har i dag et stort antal tanke til oplag af olie, som efterhånden har både
50 og 60 år på bagen. Og skrækscenariet er, at f.eks. rørene, der pumper
olie, er lækket, og der sker udsivning
i årevis, uden at man opdager det.
Godt nok er der i den nuværende
lovgivning krav til, at de, der udfører
NDT inspektion af tanke, er certificerede tankinspektører i overensstemmelse
med europæiske eller amerikanske

Utralydmåling af
flydetag på tank.
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standarder, og at virksomheden, der
står bag tankinspektørerne, skal være
akkrediterede prøvningsvirksomheder.
Men til trods for dette er vi ude for, at
der fortsat er firmaer, som uden certificering udfører disse opgaver, hvilket
miljømæssigt godt kan give anledning
til bekymring, pointerer Ivan Pedersen.
Ønsker man at kende mere til de
regelsæt, der anvendes for tanke og
rørsystemer på lagertanke, så kan
man læse mere på CPIs hjemmeside
www.cpi.nu eller kontakte enten Ivan
R Pedersen irp@cpi.nu eller David
Long dal@cpi.nu.

Ivan Pedersen klar til at rykke ud fra CPI’s
afdeling i Korsør.

Her Ivan Pedersen sammen med CPI
inspektør David Long, (tv).

Svejsning

IGC®
Intelligent Gas Control

EFFEKTIVITET
BETALER SIG

IAC™
Intelligent Arc Control

MJC™
Miga Job Control

PowerArc™

TIG-A-Tack™

SVEJS BEDRE, HURTIGERE OG MERE EFFEKTIVT
Migatronic har efter mere end 40 år i forreste linje i svejsebranchen en god
portion erfaring og viden om svejsning, som giver dig bedre resultater på
bundlinjen. Vores svejsemaskiner og tilbehørsartikler er designet til at give
dig en konkurrencemæssig fordel ved hver eneste svejseopgave.
Hvis du gerne vil svejse bedre, hurtigere og mere effektivt, så scan
koden eller kig ind på migatronic.dk. Migatronics svejseeksperter står
altid klar med svejseteknisk rådgivning og support.
Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev
sales@migatronic.dk
migatronic.com

YXLON KØBENHAVN

I HASTIG VÆKST
Efterspørgslen af kvalitetsprodukter har betydet global vækst for YXLON København.

Af Birthe Lyngsø
Vi besøger YXLON København på
adressen i Høje Taastrup. I dag
bestående af et meget dedikeret team
på 35 medarbejdere. For to år siden
blev de udskilt fra YXLON Hamborg
som en selvstændig afdeling med
fremstilling, salg og markedsføring af
YXLONs bærbare røntgenudstyr til
NDT inspektion.
Da YXLON København fik muligheden
for at blive en selvstændig enhed, blev
der ifølge direktør Hans Rysgaard lagt
en strategi, som gik ud på, at kræfterne udelukkende skulle koncentreres
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om fremstilling, salg og markedsføring
af det bærbare røntgenudstyr som
virksomhedens kerneprodukt.
I takt med dette blev den hidtidige systemafdeling flyttet til YXLON
Hamborg. I samme moment skulle
YXLON København ikke længere
dele de administrative funktioner med
”storebror” syd for grænsen. Det har
resulteret i, at der er blevet skabt
en organisation med selvstændige
stabsfunktioner, hvori udvikling, salg,
markedsføring og support i forhold til
kerneproduktet indgår som centrale
elementer. Tilsvarende er der etableret
et globalt netværk med 50 agenter,

Administrerende direktør
Hans Rysgaard, YXLON København.

Svejsning
som er lokalt repræsenteret alle de
steder, hvor YXLON København har
vurderet, at salgspotentialet for deres
kerneprodukt er stort.
Vores agenter er i løbende dialog
med salg og marketing her i Taastrup,
og det er vores klare mål, at vi yder
dem al tænkelig support, fastslår Hans
Rysgaard. Det er min oplevelse, at vi
på alle planer har fordele af at have
selvstændige stabsfunktioner. Det har
gjort afstanden til kunderne mindre,
når kontakten ikke længere går via
YXLON Hamborg men i stedet direkte
til os, hvor man kan få den ønskede
rådgivning og assistance. I tillæg
til dette har vi opnået langt større
synlighed i forhold til markedet, hvilket
blandt andet er blevet understøttet af,
at vi i dag har vores egen hjemmeside
www.yxlon-portables.com.

opgaven, og det er vores generelle
indtryk, at der gennem de seneste
år er kommet en øget kvalitetsbevidsthed, der har spredt sig fra det
europæiske kontinent og videre ud til
lande som f.eks. Sydkorea og Kina.

Det er en udvikling, som i høj grad
også har medvirket til, at vi hos YXLON København mærker en næsten
eksplosivt stigende efterspørgsel efter
vores røntgenudstyr.

Udgangspunktet for vores strategi
om at holde fokus på fremstilling og
salg af det bærbare røntgenudstyr
byggede på en forventning om, at der
lå et stort potentiale for vækst. Disse
forventninger er langt overgået, siger
Hans Rysgaard. Vi er på denne korte
tid gået fra et stagnerende salg til
en noget nær eksplosiv vækst både
på de europæiske og de fjernere
markeder. Det er en udvikling, der er
en direkte følge af vores nye struktur,
hvor vi står friere og kan yde en langt
mere direkte support til salgsleddet.
David Campos, der i dag er marketingansvarlig hos YXLON København,
pointerer om det bærbare røntgenudstyr, at det bliver benyttet til NDT
inspektion inden for et meget stort
og varieret spekter af områder. Vi
fremstiller røntgenudstyr i versioner,
der vægtmæssigt går fra 20 kg og
op til 40 kg. Anvendelserne går lige
fra opgaver med NDT inspektion af
store tykke jernrør til f.eks. kontrol af
lufthavnsbagage og til museers bevaringsafdelinger, hvor udstyret bliver
benyttet til undersøgelse af malerier
og andre kunstgenstande.
Grundlæggende har vi et produkt
som - både hvad angår komponenter,
røntgenkilder og software – altid har
været forbundet med en meget høj
kvalitet, siger Hans Rysgaard. Set
med brugerøjne skal det anvendte
NDT udstyr naturligvis stå mål med
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Svejsning

IN-SERVICE KONTROL AF KORROSION
PÅ PAKFLADER I FLANGER
Flanger i rørsystemer er traditionelt blevet undersøgt visuelt, for at se
om de er angrebet af korrosion i pakfladerne. Dette har tidligere krævet,
at flangerne skilles ad med et nødvendigt produktions shutdown til følge.
En ny metode til undersøgelse af pakfladerne i flanger baseret på
automatiseret Phased Array ultralyd gør det muligt at teste flangerne,
uden at de afmonteres og uden at produktionen stoppes.

Af Cand Scient., NDT-Specialist
Anne Marie Thommesen,
Inspektion & Prøvning,
Force Technology
Korrosion i pakfladerne på flanger
kan være et stort problem, og vil
med tiden medføre lækage, hvis der
ikke gribes ind. Tidligere har eneste
mulighed for at undersøge flangernes
pakflader været ved visuel test. Dette
kræver at produktionen stoppes, og at
flangerne skilles ad, hvilket kan være
både uhensigtsmæssigt og dyrt. Hvis
der opdages korrosion i pakfladen,
kan konsekvensen være, at der skal
rekvireres nye flanger, og anlægget
vil være ude af drift i længere tid; ofte
med store økonomiske omkostninger til
følge. Da der findes et utal af forskellige flangetyper, -klasser, og
-størrelser, er den rette flange ofte
ikke lagervare, og leveringstid for nye
flanger kan være langvarig.
Mange har forsøgt med manuelle ultralyd og Phased Array teknikker til at
undersøge flangerne. Men på grund
af flangernes komplekse geometri, er
resultaterne fra de manuelle målinger

Figur 1
Tværsnit af RTJ flange, der viser
et Phased Array probe setup til
undersøgelse af pakfladen.

ikke optimale. Det er ikke muligt at
se om evt. korrosion forekommer på
selve pakfladerne, hvor korrosionen
er kritisk, eller udenfor pakfladerne,
hvor der godt må forekomme nogen
korrosion. Det er altså ikke nok at
kunne detektere, om der er korrosion i
en flange; man skal også kunne sige,
hvor korrosionen forekommer, og hvor
stor en del af pakfladen der er angrebet. Løsningen kan være automatiseret
3D phased array:
Phased Array er en nyere metode til
at frembringe og modtage ultralyd.
Vi har kendt metoden fra hospitalsverdenen igennem snart et halvt
århundrede, hvor den benyttes til at
scanne bl.a. gravide maver og indre
organer. Men det er først inden for de
seneste 10-15 år, at metoden for alvor
er brudt igennem inden for NDT.

man i mange tilfælde også undersøge
mere komplekse geometrier, hvor der
er begrænsede adgangsforhold, og
hvor konventionel ultralyd ikke er en
mulighed. Et sådan komplekst emne
kan f.eks netop være en flange.

Med den konventionelle ultralyd arbejdes med lydhoveder, der består af ét
eller to piezo-elektriske krystaller, som
sender lyd ind i det materiale, der skal
undersøges. Lyden bliver reflekteret
fra evt. kanter, defekter eller andre
irregulariteter, og signalet fra refleksionerne bliver efterfølgende opfanget af
lydhovedet. Fortolkning af dette signal
stiller krav til inspektøren, som på baggrund af udsving i signalet, skal kunne
visualisere sig frem til geometrier og
fejl i det undersøgte emne.

Billedet side 11 nederst i Figur 3
viser en flange af typen RTJ, der er
angrebet af korrosion. Korrosionen er
fordelt på 3 områder, hvor det kun er
område 2, der rent faktisk lapper ind

En Phased Array probe består af
mange små piezo-elektriske elementer, der tilsammen kan forme lyden,
således, at man elektronisk kan styre
f.eks. lydens vinkel eller fokus. En
fordel ved denne metode er, at et helt
område af et emne kan undersøges
med én og samme probeposition,
og derfor bliver præsentationen og
fortolkningen af signalerne også mere
umiddelbart forståelig. Dermed kan
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Figur 1 viser et eksempel på et probe
setup, med to Phased Array prober,
til undersøgelse af pakfladen på en
flange af typen Ring type Joint (RTJ).
RTJ flanger holdes tæt af en pakningsring, og pakningsfladen er således en
rille i flangen, hvilket medfører, at det
kritiske areal er meget lille. For en RTJ
flange er det derfor alfa og omega, at
detekteret korrosion kan positioneres
korrekt, så flangen ikke kasseres på
grund af mindre korrosion i et ukritisk
område.

Figur 2 Flangescanner under test af
RTJ flange.

Svejsning
over pakfladen. Den resterende korrosion i flangen, kan godt være kritisk,
og skal holdes under observation,
men har ikke nogen indflydelse på om
flangen holder tæt.

en mulighed for at sammenligne med
tidligere års undersøgelser, så udviklingen af korrosion kan observeres, og
det kan forudsiges hvornår en flange
skal udskiftes.

3D Phased Array analyse er en
metode, der gør det muligt at tage
geometrien af et komplekst emne i
betragtning, således at områder med
korrosion vil bliver detekteret korrekt,
på trods af at ultralyden reflekteres på
de forskellige geometrier. Dermed kan
man ved hjælp af 3D Phased Array
analyse bestemme, om detekteret
korrosion sidder på flangens pakflade
eller ej.

Da 3D Phased Array teknikken tager
højde for geometrien, er flangens type
ikke en begrænsning for, om flangen
kan undersøges, blot man kender
geometrien. Derfor kan metoden f.eks.
benyttes på både Raised Face (RF)
samt Ring Type Joint (RTJ) flanger.

FORCE Technology har udviklet en
automatiseret specialscanner til inservice undersøgelse af pakflader på
flanger, hvor målingerne er baseret
på 3D Phased Array teknologi. Kombinationen mellem special-scanneren,
et avanceret Phased Array system og
3D analyse software, giver et unikt
værktøj til at få et billede af en flanges
tilstand, mens anlægget stadig er i
drift. Da data gemmes, er der også

til, ikke blot at bestemme om der er
korrosion i en flange, men også at
positionere og angive, hvor stor en
del af pakfladen der er angrebet.
Phased Array metoden benyttes i dag
til In-service inspektion af flanger. Der
arbejdes løbende med at forbedre
kendte metoder samt med udvikling af
nye metoder.

Øverst i Figur 3 ses et billede af 3D
Phased Array data, fra RTJ flangen
som også er vist på et foto nederst i
figuren. På det viste 3D Phased Array
billede, kan man se, at område 1
viser massiv korrosion inde i røret af
flangen, men ikke berører pakfladen.
Ligeledes har område 3 ikke berøring
med pakfladen, hvorimod område 2
lapper ind over pakfladen, og derfor
har betydning for, om flangen kan
holde tæt.
En flangescanner baseret på 3D
Phased Array er altså en metode

Figur 3 Eksempel på korrosion i en flange
af typen RTJ
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Svejsning

INSPEKTION AF

OFFSHORE
KONSTRUKTIONER
Offshore – herunder monopiles til havvindmøller - er et af de områder, der fylder stadigt mere i
ordrebøgerne hos Nordisk Svejsekontrol A/S, (NSK).

Af Birthe Lyngsø
Da Niels Madsen første december
år 2000 etablerede NSK, var der to
ansatte. Fra denne beskedne start har
medarbejderstaben i dag rundet de
hundrede. Op gennem nullerne er der
også kommet flere afdelinger til. Se-
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nest i indeværende år, hvor NSK har
styrket sin position med en strategisk
vigtig bastion i Tyskland.
NDT inspektion med fokus på det
svejsetekniske har siden begyndelsen
været det centrale udgangspunkt,
fortæller direktør Niels Madsen fra

virksomhedens hovedsæde. Og at
dette i dag ligger i Esbjerg er næppe
nogen tilfældighed. For offshore hører
til et af de områder, hvor NSK har
oplevet en markant vækst.
Til offshore industrien er der ifølge
Niels Madsen blandt andet flere op-

Svejsning
gaver inden for borerigge, der bliver
renoveret eller bygget om.
Havvindmøller er endnu et område i
vækst. Vi havde opgaver i forbindelse
med etableringen af Hornsrev 2, hvor
vi var med til at udføre inspektioner af
de nye monopiles, der blev fremstillet
til møllerne. Siden da har vi også haft
opgaver i relation til flere andre havvindmølle projekter, siger Niels Madsen, der som en af de seneste store
opgaver fremhæver renoveringen af
havvindmølleparken ud for Kent.
Udfordringer til havs
Når vi udfører NDT inspektion af
monopiles og andre offshore konstruktioner foregår det meste på land,
og vi vil typisk være inde i billedet
med fremstillingskontrol af svejsningerne. Men når det er sagt, er vores
inspektører også ind imellem ude
på havet med kunden for at udføre

Svejsninger på monopiles bliver her testet af inspektører fra NSK.

tilstandskontrol af svejsningerne. Det
kan, som vi aktuelt har været ude for,
være i situationer, hvor der er blevet
foretaget ændringer på eksisterende

Få overblik

monopiles. Og det siger sig selv, at
vejrforholdene her godt kan lægge
et par ekstra dimensioner på udfordringerne til havs. Dertil kommer de

over din branche
VTM 2014 præsenterer flest
maskiner og værktøj til metalbearbejdning – samlet på et sted.

VTM 2014

Oplev det sidste nye indenfor; maskiner til
metalbearbejdning (spån og plade), værktøj,
robotter og industriel automatisering, cad/cam,
CNC-styringer, måleteknik, køle-/smøremidler,
svejsning m.m.

1.-4. april, dagligt kl. 8.30-16.00

Print dit adgangskort på www.vtm2014.dk

Odense Congress Center

Svejsning
skærpede sikkerhedskrav til personalet
for at kunne operere på havet, hvilket
igen forudsætter en speciel sikkerhedsmæssig uddannelse.
Inden for vindmøller udfører vi også
en del opgaver med inspektion af
vingenavet, som bliver fremstillet i
støbegods. Vores opgave vil da typisk
bestå i at NDT kontrollere selve det
støbegods, der anvendes til emnet,
lige som vi kigger efter fejl i støbegodsets overflade, når emnet er blevet
lavet i støbemaskinen.
Alle NDT opgaver bliver udført i overensstemmelse med kundens krav og
de gældende standarder inden for det
givne område.

Desuden er dokumentation og rapportering af NDT inspektionen et fast krav
til alle vores inspektører. Man skal i
rapporten angive, hvad inspektionen
har omfattet, hvilke metoder der er anvendt, hvad man har registreret og dokumentere dette i form af fotos mv. Et
af kravene i de gældende standarder
for inspektion af vindmøllekonstruktioner ved brug af Industriel tilkomst
iht. IRATA (Rope Acces) er f.eks., at
man altid skal have en fordeling, hvor
mindst én af tre inspektører, der er på
opgaven, er Level 111 certificeret for
at kunne støtte de to andre.
NSK er registreret under Nordtest
med NTO no. 207, og virksomhedens
teknikere er henholdsvis Level 1, 11 og

Monopiles til havvindmøllefundamenter klar til udskibning i Aalborg.
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Level 111 certificerede i henhold til EN
9712/ Nordtest.
Ser vi på vores fasttilknyttede teknikere er de alle som minimum Level
11 certificerede, og NSK A/S er
akkrediteret til at udføre prøvning
med DANAK reg Nr. 445 inden for
visuel inspektion, ultralyd, radiografi,
magnetprøvning, penetrantprøvning
og hvirvelstrøm samt med DANAK reg
Nr. 9059 inden for inspektion - med
andre ord alle de metoder, der typisk
kan komme i anvendelse inden for de
her beskrevne inspektionsopgaver i
offshore sektoren, siger Niels Madsen.

Svejsning

GODE ERFARINGER MED ROBOTSVEJSNING I SMÅ SERIER
Belgiske Van Hool N.V. er på verdensplan kendt for sin produktion af
industrielle køretøjer og busser. Virksomheden oplyser, at deres division
for industrielle køretøjer står for at
udvide deres meget automatiserede
produktion med yderligere to svejserobotopstillinger, som bliver leveret og
sat i drift af deres samarbejdspartner
siden 1998, Valk Welding. Den ene
robotopstilling, der er ordret, vil blive
anvendt til fuldautomatisk svejsning af
trailerkomponenter, mens den anden
er til ubemandet svejsning af komplette trailere.
Van Hool N.V. fremhæver, at Valk
Welding har været en værdifuld
samarbejdspartner i forbindelse med
den omfattende automatisering af
svejseprocesserne, som virksomheden
har gennemført. Blandt andet har
Valk Welding leveret og indkørt nogle

svejserobotopstillinger, som sætter
virksomheden i stand til at opretholde
en yderst konkurrencedygtig produktion i forbindelse med komplette trailer
chassis og dele heraf i enkeltstyksproduktion, og dette har ifølge den bel-

giske virksomhed haft stor betydning
for, at de kan stå stærkt på et marked
som dette, der er præget af mange
leveringer på dag-til-dag basis.
BLY

VI ØNSKER GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR
Efter et forrygende år med mange spændende opgaver i
ind- og udland takker vi alle vores medarbejdere, kunder
og leverandører for et godt samarbejde.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og succesrigt nytår.

INSPEKTION • PRØVNING • SVEJSETEKNOLOGI • CERTIFICERING
C&P Inspection A/S • Tlf.: 7026 0901 • cpi@cpi.nu • www.cpi.nu
- Vi sikrer din kvalitet
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Svejsning

NYT CENTER FOR AUTOMATISERET SVEJSNING INDVIET 20. NOVEMBER
Svejsecentret, der indgår i DI’s
Centres of Excellence, er blevet
til i et tæt samarbejde mellem
TEC og Kemppi A/S.
Automatiseret svejsning og robotsvejsning er i en rivende udvikling, og der
er stor efterspørgsel på smede, som
behersker denne teknologi, især inden

for stålindustrien. Med TEC’s nye svejsecenter kan smedelærlinge erhverve
sig de efterspurgte kompetencer på et
avanceret niveau. Det er ikke blot de
nyuddannede smede, der får glæde
af svejsecenteret. Skolen tilbyder også
efteruddannelseskurser til smedevirksomheder i hele Danmark. Automatiseret svejsning tilbydes specielt
dygtige elever som en overbygning
til den eksisterende lærlingeuddannelse indenfor smedeområdet. De vil
modtage undervisning på avanceret
niveau og få en dybdegående viden
om automatiseret svejsning. Forventningen er, at undervisningen skal
tilbydes elever på alle landets tekniske
skolers sidste skoletrin, (klejn-, rustfast-,
aluminiumsmede samt svejseuddannelsen). Undervisningen er baseret på
en tilgang og metodik, hvor eleverne
via praktiske forsøg kan sammenligne
svejsning manuelt med semiautomatisk
svejsning og robotsvejsning. Ud fra

Kemppi har leveret størstedelen af udstyret,
der bliver anvendt i undervisningen.
Svejsning_august-2010 16/08/10 6:29 Side 1

disse erfaringer vil eleven være i stand
til at kende de praktiske forskelle,
fordele og ulemper ved de forskellige
metoder og processer. Undervisningen
vil forgå i grupper, der vil arbejde
med svejserobot, hvor der er tilkoblet
et drejebord, som er synkroniseret
med robotten, og eleverne vil blive introduceret til, hvordan man innovativt
kan udvikle svejefiksturer. Grupperne
vil også arbejde med en Magtrack og
Supersnake i et projektforløb om en
given opgave. Som støtte i læringsprocessen er der desuden tilkoblet
et it baseret optimeringsværktøj fra
Kemppi, der giver mulighed for at
aflæse og analysere forskellige data i
de udførte forsøg. Det er med henblik
på, at eleven tilegner sig større forståelse for processerne og mulighederne
for optimering.
Stig Bøgeskov Nielsen fra TEC fortæller, at der i undervisningen er adgang

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

Svejsning
til at benytte de nyeste tiltag inden for
svejsning. Det gælder blandt andet virtuel svejsning, som vil give eleverne en
forståelse for brænderens svejsevinkler, stickout, hastigheder samt styring
af smeltebadet.
Kemppi har stillet deres ekspertise
til rådighed i forbindelse med de
undervisnings- og kursusmoduler, som
centret udbyder. Desuden har Kemppi
leveret en stor del at udstyret. Salgschef Kenneth Pedersen fra Kemppi
er tilfreds med, at der er kommet et
formelt uddannelsestilbud, som åbner
for en dybere forståelse for nogle af
de forskelle, der er på manuel og
automatiseret svejsning. Der er et
stigende behov for kvalificerede medarbejdere, som i praksis kan forholde
sig til automatisering og optimering
generelt. Og det er min forventning, at
eleverne efterfølgende vil være klædt
på til at gå i konstruktiv dialog om
forbedringer på deres arbejdsplads.
BLY

TYSK GENNEMTESTET SVEJSEGREJ
Dinse har udvidet sit net
af forhandlere i Danmark,
som herefter også omfatter
Svejsehuset A/S.
Svejsehusets direktør, Lars Jakobsen
oplyser, at de netop har indgået
forhandleraftale med tyske Dinse, som
bl.a. er kendt for driftsikre svejsepistoler til automater og svejserobotter
samt for de såkaldte Dinse-stik.
Dinse fremstiller gennemtestede og
stabile produkter til svejsning. Og det
er produkter fra denne type producenter, vi gerne byder inden for i Svejsehuset, fastslår Lars Jakobsen. Med
Dinse’s produktprogram kommer vi til
at dække nogle nye områder. F.eks.
kan vi nu levere komplette slangeløsninger til svejserobotter – herunder
slid- og reservedele. I rækken af kvalitetsprodukter til svejsning indgår også
svejsepistoler til automat- og robots-

vejsning, gaskølede og vandkølede
håndbrændere til manuel svejsning
samt stik og koblinger. Qua Dinse vil
vi desuden kunne tilbyde noget ekstra
til de virksomheder, som f.eks. ønsker
individuelt tilpassede stumper, siger
Lars Jakobsen, som tilføjer, at Dinse
samtidig er noget af en Ole Opfindervirksomhed.

Lars Jakobsen fra Svejsehuset – her i et
”Dinse-miljø” hos en østjysk kunde.

Vi er eksperter i følgende områder:

Elevatorer – Lifte – Hejs – Trykbeholdere – Rørsystemer – Kraner
Vindmølleinspektion – Dampkedler – Certificering ISO 9001, ISO3834 & EN 1090
Kvalitetssystemer – Svejsning – Undervisning – Egenkontrol – Kedelpasser
Konstruktionsgodkendelse af alt Indenfor PED- ADR. – Off Shore
Undersøgelse af beton/broer – vandanalyser
Vi foretager endvidere:
• Alle former for NDT undersøgelser: Ultralyd, røntgenkontrol, magnetprøvning,
penetrant, visuel kontrol m.v.
• Udarbejdelse af specifikationer for svejsning
Svejseprocedureprøvning iht. EN 15614-1, MÆRSK TS 12, NORSOK M601, 101 m.fl.,
WPS, Certificering af svejsere iht. Svejsenormer EN 287 ASMA og tyske normer AD
2000, svejseteknologi, svejserobotter, optimering og certificering samt svejseteknisk tilsyn.
• Skade og havarianalyser, tilstandsvurdering, levetidsberegning og levetidsforlængelse.Vi er
Notified body no. 1727 inden for elevatorer og trykbærende anlæg m.m.
• Godkendelse af ledelsessystemer i ISO 9001 svejseværksteder ISO 3834 og godkendelse af
EN 1090 inden for stålkonstruktioner

Vi har afdelinger i Danmark,
Sverige, Norge, Finland,
Letland Litauen, Estland - og
har opgaver for vore kunder i
hele verden.
P.T. har vi arbejdsopgaver
i Tyskland, Frankrig, Polen,
Rusland, Rumænien, Ungarn,
Portugal, Spanien og Kina.

Inspecta Danmark A/S - Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel
Tlf. 70 22 97 70 - fax 75 28 79 04
Mail: info@inspecta.dk - www.inspecta.dk - www.jebru.dk
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Svejsning

DSL SVEJSE- OG
NDT SEMINAR
2.-3. MAJ 2014
I 2014 er det DSL’s 75 års jubilæum.
I den anledning gør vi lidt ekstra ud af det årlige seminar,
som holdes den 2.-3. maj 2014 på Hotel Koldingfjord.

Formålet med seminaret er at skabe et enestående forum, hvor deltagerne kan høre og diskutere fremskridt,
erfaringer og nye tiltag inden for svejse- og NDT verden, samt udveksle viden og skabe netværk på tværs af
dansk industri.
Seminaret mønstrer igen i år indlæg med en blanding af praktiske erfaringer og de seneste teknologiske tiltag.
Indlæggene vil spænde fra digital røntgeninspektion af kompositdele til nyeste erfaringer med automatisering
af tungere svejseproduktion. Nærmere program vil blive bragt i SVEJSNING 1 2014.
I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor førende udstyrsleverandører og NDT firmaer på det
danske marked præsenterer deres nyeste produkter og ydelser. I tilknytning til seminaret afholdes både NDT
Foreningens årsmøde og DSL’s årlige generalforsamling.
I anledning af 75-års jubilæet bliver middagen fredag aften ekstra festlig med underholdning og musik, og der
vil være et spændende dagsarrangement for ledsagere om fredagen.

Sæt derfor kryds i kalenderen den 2.-3. maj 2014 allerede nu!
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PRODUKTION I DANMARK
ER DET OVERORDNEDE TEMA
Odense Congress Center er
i dagene fra 1. til 4. april
2014 rammen om fagmessen
Værktøjsmaskiner,(VTM 2014),
og her i første del af december
er 85 % af det samlede
udstillingsareal booket.
Udstillingen Værktøjsmaskiner er den
eneste af sin art herhjemme. Da den
fandt sted i 2011, var der godt 5.000
fra Danmark, Norge og Sverige, som
lagde vejen forbi Odense Congress
Center for at få præsenteret de nyeste
maskiner og værktøj på det internationale marked. Og ifølge Messechef
Krista Kristensen er forventningerne i
forhold til såvel udstillere som besøgstal mindst lige så store til VTM 2014.
Kredsen af arrangører omkring VTM
2014 omfatter desuden Dansk Værk-

tøjshandlerforening og Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner.
I samarbejde med Udenrigsministeriet har parterne valgt at etablere et
Eksport Torv på messen. Dette passer
godt sammen med det overordnede
udstillingstema: ”Produktion i Danmark”. For ideen er, at industrivirksomheder her får lejlighed til at mødes
med eksportrådgivere fra Rusland,
Norge, Sverige, Tyskland og England
og blive informeret om mulighederne
for at få sat gang i eksport af såvel
underleverandørarbejde som færdige
produkter, siger Krista Kristensen.

mager. Fokus er både
på eleverne i folkeskolens afgangsklasser
og på behovene hos
de allerede uddannede medarbejdere
for at få opdateret
deres viden, siger
Krista Kristensen, som tilføjer
at der ud over de nævnte temaer
også bliver sat fokus på de seneste
automatiserede løsninger til brug i
værktøjsindustrien.
BLY

Uddannelse vil også være et tema,
der står centralt på messen. Der er
blandt andet etableret et samarbejde
med Industriens Uddannelser og Syddansk Erhvervsskole omkring uddannelsen til industritekniker og værktøjs-

SOFTWARE TIL SIMULERING

AF MIG/MAG SVEJSEPROCESSER
Simulerer fordeling af varme
og udvikling af spændinger i
det svejste materiale.
På Schweissen & Schweissen 2013
præsenterede Simufact Engineering
GmbH et nyt softwareprogram til brug
i forbindelse med robotsimulering, når
man skal udvikle fiksturer og tilrettelægge en større serieproduktion
med svejste emner. Min vurdering
er, at programmet vil kunne finde
anvendelse i et stort antal industrier,
siger direktør Svend Sommer, som
oplyser, at A.H. International A/S nu
har indgået en aftale med Simufact
Engineering om forhandling i Danmark.Softwaren simulerer fordeling
af varme og udvikling af spændinger
i det svejste materiale og vil dermed
være en god hjælp i forbindelse med
robotsimulering inden opstart af større
robotsvejste serier.

Softwareprogrammet fra Simufact
Engineering analyserer, hvordan varmen
indvirker på de opvarmede svejsezoner, og
dermed hvordan det influerer på det færdige
produkt. Man angiver de parametre, der er
relevante i forhold til robotsvejseprocessen,
hvorefter man får simuleret varmeudviklingen
og vist, hvordan spændinger i svejsningen
vil udvikle sig. Man vil dermed kunne tage
højde for forhold, der er relevante for at opnå
svejsninger af den ønskede kvalitet.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd

BLY
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Svejsning

Det sker 2014:
Januar
22. – 24. januar
Dansk Metallurgisk Selskab (DSM)
holder Vintermøde
Marts
11. – 15. marts
Metav 2014 – branchemesse i Düsseldorf

SVEJSNING
Udgiver: Dansk Svejseteknisk Landsforening:

Maj
2. – 3. maj
Svejse- og NDT- seminar på Hotel
Koldingfjord, hvor DSL’s 75 års jubilæum
bliver fejret.
6. - 9. maj
Elmia Svets i Jönköping
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Redaktion:
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Teglgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund
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Grafisk tilrettelæggelse:
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Tlf. 31 22 21 82

19. marts
Virksomhedsbesøg hos Terma A/S i Grenaa
April
1. – 4. april
VTM 2014 – Messe for metalbearbejdning
i Odense Congress Center
7. – 11. april
Hannover Messe 2014

Juli
13. – 18. juli
IIW Annual Assembly i Seoul, Sydkorea

www.hjortlundmedier.dk

Oktober
6. – 10. oktober
11th European Conference on Non-Destructive Testing, ECNDT 2014 i Prag

DSL bestyrelse:

November
DSL holder julebanko

Annoncer:
Birthe Lyngsø Tlf. 39 64 75 20

Formand Steen Ussing, Force Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Thomas Bertram, DONG Energy Wind Power
Aksel Vinther, DS-SM A/S
Lars Holmberg, Strandmøllen A/S
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:

Esbjerg virksomhed
i rivende udvikling

Bent Nehlsen, Sabro A/S

MacArtney A/S er Region
Syddanmarks vinder af
”EY Entrepreneur Of The Year”.

Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S

Med udgangspunkt i Esbjerg og selvstændige datterselskaber ude omkring
i verden har MacArtney for længst
markeret sig som en innovativ virksomhed, der leverer højteknologiske
produkter til den internationale offshore industri. Produkterne er beregnet
til opgaver under havets overflade og
spænder i dag over et bredt spekter,
idet målet er at levere totalløsninger.

Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Jørgen Hilsøe, Endotest
Næstformand Bent Nehlsen, Sabro A/S
Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling

MacArtney blev etableret i 1978
af Royal Air Force piloten Martin
MacArtney. Udgangspunktet var som
leverandør af undervandskabler, og
herfra udviklede virksomheden sig at
blive en betydelig teknologileverandør. Siden Martin MacArtneys død
i 2002 er virksomheden blevet ledet
af direktør Niels Hedeager. Stifterens
søn, ingeniør Marco MacArtney er i
dag også aktivt med i drift og udvikling af den højteknologiske virksomhed, som løbende er i tæt samarbejde
med universiteter og forskere.
BLY

Bo Bossen, FORCE Technology
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, C&P Inspektion A/S

Sekretariat:
Monica Wenøe,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Karsten Olsen, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology
Stig Rubæk, Metal-Consult
Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2014
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 1

21. februar

17. januar

DSL 75 år

Nr. 2

22. april

18. marts

Automatisering

Nr. 3

16. juni

19. maj

CE-mærkning - EN 1090

Nr. 4

2. september

1. august

Produktivitet

Nr. 5

27. oktober

22. september

Offshore

Nr. 6

15. december

17. november

NDT
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Aksel Vinther, DS-SM A/S
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

Festlig aften med gule ærter og julebanko
DSL holdt julebanko fredag den 22.
november 2013. Her var fulde huse og
en herlig stemning omkring bordene,
hvor man efter den traditionsrige menu

med gule ærter og rådhuspandekager
dystede om de mange flotte præmier,
som vi skylder alle sponsorer en stor
tak for.

Tak til årets julebankosponsorer:
A.H. International A/S
Air Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
Dansk NDT Teknik A/S
Dansk Svejseagentur ApS
Enotest ApS
A/S ESAB
Foxdal Endety ApS
FORCE Technology
Kemppi Danmark A/S
Koldingfjord

Svejsehuset A/S
opruster igen
Vi ser lyst på fremtiden i Svejsehuset A/S, hvilket vi blandt
andet markerer med ansættelsen
af Henrik Hansen som ny intern
salgskonsulent pr. 1. december.
Henrik Hansen har mere end 25
års erfaring fra svejsebranchen,
som vi glæder os over at kunne
trække på. Svejsehuset byder
Henrik Hansen velkommen og
ser frem til et godt samarbejde.

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

Fra årets julebanko, der havde 93 deltagere
denne gang.

Lars Holmberg fra DSL’s bestyrelse kontrollerer
tallene, inden gevinsten bliver overrakt.

Kære DSL-medlem
DSL er i en god udvikling synes vi.
Let stigende medlemstal, spændende
virksomhedsbesøg, et velbesøgt årligt
seminar og et relevant blad. I 2014 er
det DSL’s 75 års jubilæum, hvilket vi vil
festligholde med blandt andet ekstra
god underholdning m.v. i forbindelse
med Svejse- og NDT-seminaret den
2.-3. maj 2014. Jeg håber, du vil
sætte et kryds i kalenderen ud for
disse datoer.

Husk også at checke vores hjemmeside www.dslsvejs.dk for øvrige
arrangementer i 2014.
Du ønskes en glædelig Jul og et godt
nytår 2014!

Steen Ussing
Formand

Henrik Hansen – nyansat i
Svejsehuset A/S som intern
salgskonsulent.
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COREWELD 46LS

DET NATURLIGE VALG VED
MEKANISERET SVEJSNING

Coreweld 46 LS er den nye generation af metalfyldt rørtråd med unikke
svejseegenskaber.
•
•
•
•
•

Svejser med et minimum af siliciumsøer, reduceret efterbearbejdning og velegnet
til flerstrengssvejsning uden afslagning.
Meget gode svejseegenskaber - stabile startegenskaber og meget lidt sprøjt.
Stor parameter boks for at optimere kvalitet og produktivitet.
Ny overfladeteknologi for bedre tråd fremføring.
Lav røgudvikling

Coreweld 46 LS mekaniske egenskaber (Typiske værdier):
Rp 0.2 (MPa) 490 • Rm (MPa) 590 A5 • 26% • CVN (J at-40oC) 70
ESAB ApS / esab.dk

