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Svejsning

Travlhed i NDT branchen 

Over en kam bliver der rapporteret 
om stigende aktivitet i den hjemlige 
NDT branche. En særlig voldsom 
stigning i aktiviteterne opleves der i 
opgaver inden for kategorien tilstands-
kontrol, hvor der bliver udført prøv-
ning af produkter i drift.

Dette synes at hænge sammen med, 
at der bliver stillet stadigt større 
krav fra kunderne til kvaliteten af de 
leverede produkter og konstruktioner. 
For fejl kan som bekendt resultere i 
meget store ekstra omkostninger. Dette 
gælder ikke mindst, hvis der er tale 
om produkter, der indgår i en større 
konstruktionssammenhæng. Man har 
jo - også herhjemme - været ude for 
det værst tænkelige scenarie: at en 
konstruktion kollapser. 

Som et af mange eksempler på, hvad 
der kan være med til at øge behovet 
for NDT prøvning er et støberi, som 
for ét år siden skulle udtage 10 % af 
produkterne til Ultralydsprøvning eller 
Magnetprøvning. Støberiet bliver nu 
mødt med et krav om 100 % kontrol. 
Det afspejler en tendens på markedet, 
som bidrager til at skabe et endnu 
større behov for NDT operatører og 
udstyr.

Lad mig også nævne de produce-
rende virksomheder, som anvender 
udenlandske underleverandører. Også 
her er der et meget stort behov for at 
sikre, at kvaliteten er tilfredsstillende 
hos producenten. Derfor sendes egne 
NDT-folk eller et inspektionsfirma til 
udlandet for at gennemgå procedurer, 
produktion og produkter. Og da det 
omfatter rejser, ophold mm., er også 
dette med til at lægge ekstra pres på 
tempoet i hverdagen.

Vi kan på samme tid konstatere, at 
der uændret er et meget stort pres 
på både pris, levering, kvalitet og 
service. Set fra kundens vinkel, er det 
vigtigt at få opfyldt hele paletten – og 
det til punkt og prikke, selvom det for 
leverandøren af ydelserne godt kan 
forekomme en smule urealistisk.

Skal branchen som helhed være klar 
til at imødekomme kravene, der på 
alle planer er skærpede, ja så kan 
det i sidste ende føre til, at man må 
effektivisere og skære til, eller at man 
må sikre sig, at der bliver ydet beta-
ling for de ydelser, der rækker ud over 
kontrakten.

Selvom vi har travlt, og selvom vi 
bliver mødt med krav om skarpere pri-
ser, øget tilgængelighed, ydelser og 
service, så bliver oplevelsen af danske 
produkters kvalitet heldigvis fortsat 
oplevet som meget høj, og det skal vi 
være glade for, da det for mig at se er 
vores bedste konkurrenceparameter.

Med ønsket om en god jul og godt 
nytår glæder vi os til de kommende 
aktiviteter som Dansk Svejseteknisk 
Landsforening og Dansk NDT For-
ening i fælleskab allerede har plan-
lagt en del af i 2015.

NDT Foreningens formand, 
Jørgen Hilsøe
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Forsiden:
Inspektion med brug af droner kan  
være et effektivt alternativ på vanskeligt 
fremkommelige steder.
Læs mere i denne udgave af SVEJSNING.

Jørgen Hilsøe, Direktør for Endotest ApS 
og Formand for Dansk NDT Forening.
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arbejde hurtigt og sikkert.

Jeg vælger ALbee bytte- 

flasker alle dage i ugen.

Ulf Lindholm, dragracerkører,  
Malmø Raceway

www.albee.dk 
Køb din flaske online allerede i dag!
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Phased Array (PAUT) til 
undersøgelse af svejste 
sammenføjninger og andre 
materialer. 

Af Bjørn Pedersen, Siemens 
Wind Power, Level 3, IWS og 
Global NDT Technologi Ejer

De første industrielle test med Ultralyd 
(UT) kan dateres tilbage til de tidlige 
1950’ere. Omkring 1970’erne havde 
medicinalindustrien allerede begyndt 
udviklingen af Phased Array (PAUT) 
versionen af UT. Industrielle versioner 
af PAUT udstyr var ikke tilgængelig før 
omkring 1990. Og selvom Diagno-
stic Sonar i 1989 havde udviklet en 
version til brug i rumfarten, var PAUT 
ikke normalt brugt som en NDT ap-
plikation.

Siemens - dog ikke Wind-delen, som 
jeg er en del af - udviklede SAPHIR 
udstyret (Figur 1), der var et af de 
første industrielle PAUT udstyr, som var 
tilgængelig i industrien (atomkraft).

De første rigtige transportable udstyr 
blev først tilgængelige i starten af 
nullerne, og metoden har siden da, i 
mere eller mindre grad, været anvendt 
i industrien – primært olie og atom-
kraft industrien.
I dag har udviklingen af udstyr, pro-
ber og wedges spredt sig til adskillige 
virksomheder i verden, der alle har set 
potentialet i metoden. 

PAUT kontra konventionel UT
Hvor konventionelt udstyr til Puls-Ekko 
(PE) teknikken anvender primært én 
krystal og én lyd ad gangen til under-

søgelse af eksempelvis svejsninger 
(Figur 2), og hvor skanningen bliver 
udført i form af et raster skan fra beg-
ge sider af svejsningen, har vi i PAUT 
muligheden for at anvende adskillige 
krystaller/elementer i én probe. 

Ved på en struktureret måde at 
forsinke impulsen til det individuelle 
element, vil lyden fra den samlede 
mængde af valgte elementer (aper-
ture) skabe en bølgefront, som kan 
anvendes konstruktivt til at undersøge 
svejsningen. Se Figur 3. 

I eksemplet i Figur 5 bliver der an-
vendt en probe med 64 elementer og 
en aperture på 16 elementer.

For at undgå at teste og evaluere i 
området udover 6dB drop zonen, an-
vendes en wedge, der skal sikre, at de 
anvendte stråleindfaldsvinkler holdes 
inden for dette område. Wedgen vil 

typisk være vinklet sådan, at strålen 
ved 55° er centralstrålen, hvilket gør 
det muligt at anvende vinklerne fra 
ca.40-70° uden at komme udenfor 
6dB zonen - Figur 4.

Som det fremgår af illustrationen i 
Figur 5, så er rod-området dækket ind 
med vinklerne, der ligger i den øvre 
ende af strålen, dvs. omkring 65-70°. 
Resten af stråle bundet (40-65°) bliver 
anvendt til at teste volumen af svejs-
ningen, svejsningens fuge plus HAZ 
området. 

UDVIKLINGEN OG BRUGEN AF 
PHASED ARRAY

Figur 1 – 1996 Siemens SAPHIR udstyr.

Figur 2 – Traditionelt UT af en svejsning.

Figur 3 – Styring af lydretningen ved hjælp af forsinkede impulser.

Figur 4 – Probe og wedge.



NSSW pulverfyldte rørtråde

Få bedre svejseøkonomi og kvalitet med  
sømløs rørtråd fra NSSW (Nittetsu):

n Lavt hydrogenindhold 
 (typisk 1-3ml / 100 gram svejsemetal)
n Ingen fugtoptagning 
n Kobberbelagt overflade
n God strømovergang 
n Fremragende trådfremføringsegenskaber
n Meget ensartet og stabil kvalitet
 
NST tilbyder et komplet program tilsatsmaterialer: 

n NSSW og NST sømløse rørtråde 
n FCAW, TIG, MIG, MMA og ESW tilsatsmaterialer 
n Keramisk backing, trådfremføringssystemer 
 og mere ...

Vores forhandler i Danmark:

 
Lindholmvej 18 b, DK-6710 Esbjerg V
Telefon 7515 8440   E-post: mail@tornbosvejs.dk
www.tornbosvejs.dk

www.nst.no

Pulver Kobberbelægning

Stål

www.nst.no
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Svejsning

Jf. standarden ”DS/EN ISO 17640”, 
skal fugen undersøges med et stråle-
indfald så tæt på vinkelret på fugefla-
den som muligt. Derfor kan det være 
nødvendigt at indsætte endnu et skan. 
Afhængigt af hvilken type af udstyr 
der anvendes, kan udstyret være er i 
stand til at udføre begge skanninger 
på samme tid i samme skan. Der vil 
være flere forskellige valgmuligheder 
at vælge imellem, hvilket vil være for 
omfattende at gå dybere ind i her. 
Så i eksemplet er der vist endnu et 
S-scan. 

For at undersøge den øverste del af 
svejsningen, anvender vi nu et andet 
start-element i proben, som gør, at 
vi kan undersøge den øverste del 
af svejsningen med det krævede 
vinkelindfald. Se setup på nr. 2 S-skan 
i Figur 6.

Det vil sige, at vi har mulighed for i 
en og samme probe at anvende flere 
setup på én gang. På den måde kan 
man undersøge rod-området med det 
ene setup og fugegeometrien med det 
andet setup - Figur 7. 
Da vi med den valgte opsætning 
dækker alle de relevante områder af 
svejsningen med de krævede vinkler, 
kan vi undgå at udføre rasterskannet 
og udelukkende føre proben én gang 
sidelæns langs svejsningen i et såkaldt 
”line scan”. Dette alene vil reducere 
skanningstiden mærkbart i forhold til 
konventionel a-skan og i særdeleshed 
hvis flere vinkler er krævet, som tilfæl-
det er i det viste eksempel (t = 26mm).

For at sikre at proberne er fikserede 
og positionerede, så tæt på konstant 
som muligt i forhold til centerlinjen 
af svejsningen under hele dataop-

samlingen, placeres proberne i et 
fikstur, som vist i eksemplet i Figur 8. 
I eksemplet er vist en ”weldrover” fra 
Olympus med laserlys hjælp til styring 
i forhold til centerlinjen.
Som det fremgår af billedet i Figur 
8, så kan koblingen, der som oftest 
består af vand, tilføres direkte gennem 
wedgen.

Den store udfordring i de kommende 
år vil være at udvikle de forskellige 
udstyrsproducenters software, så vi 
hurtigt og med stor nøjagtighed kan 
vurdere de opsamlede data i forhold 
til givne acceptkrav. Dette er ikke 
muligt i dag i tilstrækkelig omfang.

Acceptkrav
Vi har i dag ikke andre acceptkrav 
end DS/EN ISO 11666, der gennem 
DS/EN ISO 17640 baner vejen for at 
benytte automatiseret ultralyd. Derfor 
ligger der en opgave med at udar-
bejde en acceptstandard for området 
– en opgave der for kort tid siden er 
blevet igangsat igennem ISO. 

Standarden DS/EN ISO 13588 beskri-
ver teknikken og sætter nogle generel-
le krav op, men bærer samtidig også 
præg af, at der mangler tilstødende 
standarder i forhold til accept- og 
personalekrav. 

Personale
DS/EN ISO 13588 refererer ind til 
kravene i EN 473 og ISO 9712 og 
stiller krav til, at de relevante niveauer 
bliver anvendt, og at det sker inden 
for den relevante industrielle sektor. 

Da ingen af disse to standarder endnu 
stiller specifikke krav til PAUT, siger 
DS/EN ISO 13588, at inspektøren ud 
over de før nævnte krav, også skal 
tilegne sig praktisk erfaring i brugen 
af PAUT, og at træning og eksamina-
tion bør foregår på de for den enkelte 
opgave repræsentative emner.

Flere NDT træningsudbydere udfører 
træning og certificering inden for 
metoden PAUT, da andre persona-
leuddannelsesstandarder allerede 
opstiller bestemte krav til dette. Ét af 
adgangskravene for at deltage på et 
PAUT kursus er typisk, at inspektøren 
allerede er i besiddelse af et gyldigt 
niveau 2 eller 3 certifikat inden for 
konventionel UT.

Figur 5 – PAUT skan med ét S-skan fra hver side.

Figur 6 – Nummer 2 S-skan med vinkelinterval 53-68° i det viste eksempel.

Figur 7 – Hele svejsningen dækkes med 2 S-skan fra begge sider – alt data fra begge 
prober kan indsamles på én gang.
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Svejsning

C&P Inspection A/S
Reskavej 6
4220 Korsør

70 26 09 01
cpi@cpi.nu
www.cpi.nu

CPI ønsker alle en glædelig jul
og et rigtig godt nytår...
Det nye år nærmer sig, og vi håber at I alle kan finde tid
til lade svejsetangen blive kold, lægge arbejdshandskerne 
og nyde julen.
 
C&P Inspection siger tak for det gode
samarbejde i 2014.

Med venlig hilsen
Hans Henrik Christiansen
Direktør

 T  :
M :
W :

Andre materialer end 
svejsninger
I Siemens Wind Power har vi imple-
menteret en manuel version af PAUT til 
undersøgelse af støbegods i udvalgte 
situationer. Metoden har vist sig sær-
deles egnet i disse situationer. Og 
med det rigtige set-up er vi i stand til 
med forbedret nøjagtighed i forhold til 
manuel a-scan udstyr at kunne fastslå 
de enkelte indikationers placeringer 
og udbredelse.

Siemens Wind Power har ligeledes 
udviklet på metoden til udvalgte 
smedede emner og møder også fra 
global side interesse fra leverandører 
af smedede emner, som ønsker at 
teste potentialet for metoden i deres 
virksomhed.

Mulighederne i anvendelsen af 
metoden er utallige. Og krydret med 
kreativitet og supporterende software 
programmer som eksempelvis ESBeam 

tool, vil vi i dag relativt hurtigt kunne 
udføre opgaver, der var utænkelige 
for bare få år siden.

Figur 8 – Weldrover med to 
PAUT prober (store sorte kabler) 

og forrest også små TOFD 
prober (små kabler).
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Svejsning

Af Martin Gryl, Eropean 
Business Development 
Manager TechCorr

Ved generel ultralyd teknik skal man 
fjerne isoleringen de forskellige steder, 
hvor man har en forventning om, at 
man vil kunne finde korrosion. Såvel 
en dygtig operatør som specialise-
rede sonder / koblingsmiddel vil da 
være påkrævet, for at man vil kunne 
få ordentlige aflæsninger. Modsat 
foregår PEC inspektion uden fjernelse 
af isolering og online. De høje om-
kostninger til fjernelse af isolering kan 
derfor undgås.

Præsentation af PEC teknik 
En hvirvelstrøm sensor er placeret på 
toppen af den termiske isolering. Ved 
hjælp af lavfrekvens (pulset) mag-
netfelt genereres hvirvelstrømmen  i 
materialet. 

Ved at måle varigheden af de hvir-
velstrømme, der er, bliver tykkelsen 
beregnet.

PEC er en stikprøve måleteknik, 
som giver gennemsnitlig tykkelse af 
materialet inden for det område, der 
afgrænses af hvirvelstrømme (fodaf-
tryk / grid). Diameteren af fodaftryk / 
gitter varierer mellem 25 til 200 mm 
afhængigt af vægtykkelse og isole-
ringstykkelsen. 

Anvendelsesområder
Anvendelsen af Shell PEC værktøj er 
begrænset til kun at omfatte ferromag-
netiske materialer.

Da der ikke er behov for direkte 
kontakt med overfladen af stålet, kan 
vil man kunne måle vægtykkelsen gen-
nem et ikke-jernholdigt materiale.

Der kan f.eks. være tale om: Isolati-
onsmateriale; calciumsilicat isolering; 
belægninger; maling; beton; murstens 
isolering; skum uld, thermocol, bitu-
men, snavs, slam etc. Det kan også 
måle gennem aluminium og rustfrit 
vejr folie (undtagen dog gennem 
galvaniseret plade.)

PULSERENDE
HVIRVELSTRØM
Pulserende Hvirvelstrøm (Pulsed Eddy Current, forkortet PEC) er en undersøgelsesmetode for 
korrosion, der tilbydes af TechCorr. Metoden åbner for, at man kan undersøge ferromagnetiske 
materialer uden at skulle i kontakt med overfladen. Dette betyder, at målingerne kan udføres 
på genstande, som er dækket med isolering, asbest, brandsikring, beton eller coating.
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Specialister Års erfaring

Teknologisk rådgivning og services 
på alle niveauer, samlet på ét sted

Book et uforpligtende møde med en specialiseret tekniker
Hos FORCE Technology tilbyder vi nu en opdatering på de seneste certificeringer og standarder samt 
et overblik over, hvor din virksomhed med fordel kan sætte ind med forbedringer i værdikæden. Du 
får samtidig mulighed for at gøre brug af vores tekniker til en kvalificeret sparring på mødet. 

Book et møde inden for fire af disse kerneområder: 

Prøvning/NDT

Trykbærende udstyr og elevatorer

Svejseteknisk rådgivning og inspektion

Korrosion og materialeteknologi

Book mødet på Dk6700@force.dk eller læs 
mere om os på  www.forcetechnology.com

Inspektion & Prøvning

Trykbærende udstyr

Svejseteknisk rådgivning

Korrosion og materialeteknologi

Fra ledelsessystemer til rustbeskyttelse 
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Svejsning

Laget / isoleringen kan være så tykt 
som 200 mm. PEC kan inspicere varm 
& kold Isolerede rørledninger, skibe, 
udstyr, søjler, Opbevarings tanke, 
beton belagt sfære ben mv.

Betydningen af at inspicere 
isolerede områder
CUI er en af de fremherskende 
mekaniske integritets spørgsmål, der 
berører forskellige industrier over hele 
verden. Forekomsten kan være uregel-
mæssig og undertiden ikke målbart 
baseret på visuel undersøgelse og 
andre konventionelle NDT teknikker. 
Traditionelle metoder til at løse dette 
problem indebærer selektiv fjernelse 

af isolering til visuel inspektion og UT 
tykkelse kontrol. Isolering fjernelse 
bliver dyrt og tidskrævende.

Er overfladebehandling 
påkrævet?
Ingen forbehandling er nødvendig, og 
ruheder på overfladen påvirker ikke 
PEC aflæsninger. Desuden er det ikke 
nødvendigt at fjerne korrosionsproduk-
ter endda op til 20 mm tykkelse.

Minimum / maksimum diameter, tem-
peratur og tykkelse for det, der kan 
inspiceres:
• Dia: Diameter fra 76,2 mm til 

plane overflader.

• Temperatur: Bred temperatur: 
≤-100°C til 550°C. 

• Tykkelse: Maksimal vægtykkelse 
3 til 35 mm med god gentagel-
sesnøjagtighed.

Begrænsningerne i brugen  
af PEC
PEC måler variation af vægtykkelse 
inden for samme objekt, men ikke 
absolut vægtykkelse. PEC aflæsninger 
afhænger ikke kun af tykkelsen af 
stål, men også af de elektromagneti-
ske egenskaber af stål: Navnlig den 
elektriske ledningsevne og magnetisk 
permeabilitet. Disse egenskaber 



Svejsning

afhænger af stålkvaliteten og varierer 
ofte fra den ene batch af stål til den 
næste.

PEC måling af vægtykkelse er et gen-
nemsnit over sonden ”fodaftryk” - Dvs. 
et omtrent cirkulært område, hvor 

hvirvelstrømme flyder. Diameteren af 
fodaftryk er omtrent lig med det dob-
belte af afstanden, dvs. afstanden mel-
lem proben og stål. I praksis betyder 
det, at PEC er velegnet til generel tab 
tykkelse, men PEC kan ikke registrere 
små isolerede korrosion gruber.

Betjening af udstyret på stedet
PEC-udstyr og den bærbare computer 
er batteridrevet og kræver ingen strøm 
på stedet. Men en strømforbindelse er 
nødvendig fra webstedet for at oplade 
batterierne.

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 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.

Vi foretager endvidere:

• Alle former for NDT undersøgelser: Ultralyd, røntgenkontrol, magnetprøvning, 
penetrant, visuel kontrol m.v.

• Udarbejdelse af speci� kationer for svejsning
Svejseprocedureprøvning iht. EN 15614-1, MOTS 12, NORSOK M601, 101 m.� ., 
WPS, Certi� cering af svejsere iht. Svejsenormer ISO 9606-1 og tyske normer AD 2000, 
svejseteknologi, svejserobotter, optimering og certi� cering samt svejseteknisk tilsyn.

• Skade og havarianalyser, tilstandsvurdering, levetidsberegning og levetidsforlængelse.
Vi er Noti� ed 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

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

Antallet og kompleksiteten af 
konstruktioner, der befinder 
sig under vand er stærkt 
stigende. Dette skyldes 
udbygningen af installationer 
inden for den traditionelle 
energisektor, men i høj grad 
også den store stigning i 
installationer af eksempelvis 
vindmølleparker.

Af Svejseingeniør Lars 
Holmberg, FORCE Technology 

At vedligeholde installationer – ofte 
meget omfattende – der befinder sig 
under havets overflade stiller nye og 
andre krav til de teknikker, der skal 
anvendes til at afgøre installationernes 
tilstand.

Ultralyd har været anvendt på traditio-
nelle stålkonstruktioner. Men mange 
af de nye installationer er opbygget 
af flere forskellige materialer, hvilket 
bevirker, at undervandsradiografi er 
den eneste relevante teknik, der synes 
at være til rådighed i denne sammen-
hæng.

I dag kan man udføre denne type 
undersøgelser ved hjælp af computed 
radiography (CR) med placering af 
image plates (IP). Placeringen sker en-
ten ved brug af en ”Remote Operated 
Vehicle” (ROV) eller med assistance 
fra dykkere.
Brugen af denne metode er imidlertid 
stærkt begrænset, meget tidskræ-
vende og omkostningstung, lige som 
den indeholder en relativt begrænset 
mængde af information. Dette hænger 
blandt andet sammen med, at udstyret 
skal til overfladen efter hver ekspo-
nering. Dette har indtil nu resulteret i 
mangelfuld viden om den enkelte in-
stallations tilstand. Og det har direkte 
besværliggjort - om ikke forhindret - en 
kvalificeret vurdering af sikkerheden 
ved forsat drift.

FORCE har gennem de seneste par 
år arbejdet på en alternativ teknologi, 
hvor en ny type detektor sammen med 
et skannende system kan anvendes 
under vand og dermed kontinuert pro-
ducere relevante tilstandsdata uden 
at skulle returnere til overfladen efter 
hver eksponering.
Systemet vil give ejere af og rådgivere 
for subsea installationer nye og bedre 
muligheder for kvalificeret vurdering 
af sikkerheden ved forsat drift.

Projektet vil blive afsluttet med en 
demonstration at et 2D-system med 
en slag længde på 400 x 400 mm 
og designet til en vanddybde på 100 
meter. Systemet består af en detektor, 
som er placeret i et oliefyldt kammer 
for at beskytte elektronikken mod 
saltvand og udvendigt tryk. Det kører 
synkront med en kildeholder indehol-

dende den radiografiske Ir192-kilde. 
Imellem detektoren og kilden ligger 
emnet, eksempelvis et rør, man ønsker 
at få undersøgt.

Systemet skal anbringes på en ROV, 
som fra overfladen kan navigeres, 
så man får systemet placeret på den 
givne struktur eller på det emne, som 
ønskes undersøgt. Systemet sender 
derefter signalerne tilbage til overfla-
den til tolkning.

Systemtesten vil finde sted hos FORCE 
Technologys testbassin i Brøndby 
i 2015 og være åben for offentlig-
heden.

Projektet er finansieret gennem  
Styrelsen for Forsknings og Innovation.

KONTINUERLIG DIGITAL 
UNDERVANDSRADIOGRAFI

Digitalmodel af en rørskanning af systemet.
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Vi ønsker vore kunder
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og godt nytår
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FOXDAL-ENDETY APS
Skovdalsvej 7 B - DK-8300 Odder
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Svejsning

Af David Long, CPI Inspektion

Bogibeel Bridge er navnet på en 
kombineret køre og jernbanebro i 
nærheden af Dibrugahr. Der er tale 
om en dobbelt dæk jernbane / vej-
bro, hvor øverste dæk er en 3-sporet 
vej og det nederste dæk en 2 sporet 
jernbane. Broen, der bliver opført af 
Rambøll, krydser floden Brahmaputra 
i Dibrugarh distriktet og staten As-
sam. Geografisk befinder vi os i det 
nordøstlige Indien- ikke langt fra Kina 
og Myanmar. 

Med en længde på 4,94 km er broen 
en af de længste i Indien. Bogibeel 
Bridge er en konstruktion af sammen-
svejst stål og armeret beton, som er 
understøttet på bropiller. 

Broen bliver sammensat af sektioner, 
som hver især er 125 meter lange. 

Når første modul er færdig, bliver 
det trukket ud af produktionshallen, 
og man er herefter klar til at sam-
mensvejse det følgende modul. Når 
så alle fem moduler er svejst sammen, 
bliver de trukket over på den anden 
side af floden. 

Brahmaputra er en meget bred flod, 
som i regntiden breder sig over 10 km 
i bredden. Af samme grund er der på 
begge sider af floden blevet opført 
kæmpe diger.

Broen er designet af Rambøll. Desig-
net er udført i overensstemmelse med 
EN 1090. EXC4 (broer), hvilket indbe-
fatter, at der er 100 % visuel kontrol til 
karakter B.

 Når man arbejder med emner på 
mange tons og med godstykkelser på 
op til 90 mm, giver dette store udfor-
dringer med hensyn til tilpasningen og 
svejsekvaliteten.

Rambøll anmodede CPI om at udføre 
3. part kontrol på diverse kritiske 
svejsninger. Efterfølgende fik vi så 
til opgave at træne og instruere de 
indiske NDT teknikere i at fortolke EN 
standarderne. Dette hænger sam-
men med, at NDT, generelt set, bliver 

udført i henhold til ASME i Indien, og 
de indiske NDT teknikere er uddannet 
i henhold til ASNT.

Der er en del tekniske forskelle på 
teknik og udførelse, hvis man sam-
menligner ASME standarder med EN 
standarder. Dette var baggrunden for, 
at CPI også skulle træne og vejlede 
teknikerne i at anvende og forstå de 
almindlige NDT standarder.

Dette er herefter blevet til 6 besøg i 
Indien af 2-3 ugers varighed. Der er 
i alt ca. 20 indiske NDT teknikere, 
som udfører den daglige kontrol 
fra 3 forskellige indiske firmaer. 3. 
parts kontrollen bliver udført af SGS i 
Indien. Og forventningen er, at broen 
er færdig sidst i 2015.

De danske NDT firmaer generelt 
arbejder med EN normer, men også 
med forskellige internationale standar-
der. Og vi har en solid, bredt funderet 
uddannelse. Derfor er de hjemlige 
NDT firmaer da også anerkendt ude 
omkring i verden for at kunne levere 
en høj ydelse – og så skal jeg måske 
tilføje, at vi på samme tid er det land  
i verden, hvor der sker mindst bestik-
kelse.

NDT INSPEKTION AF BRO I INDIEN
I det tidlige forår blev CPI kontaktet af firmaet Rambøll med henblik på at udføre ultralyd scanning 
af kritiske svejsninger i forbindelse med et brobyggeri i Indien. 

Broen set fra vejdæk på anden sektion.

Her ses første sektion fra forenden af 
samlehallen.
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CLEAR INSIGHT
Applus RTD Denmark is the local branch of a leading 
global energy service provider, delivering technical as-
surance through non-destructive testing, inspection 
and certifi cation to the energy, utility and infrastruc-
ture industries.

We provide local access to global knowledge.

WE OFFER:
• Examination and classifi cation of pressure equipment

• Periodic inspection of lifting equipment

• Periodic inspection of pressure equipment offshore

• Inspection of offshore tank containers

• Preparation of specifi cations for welding procedures

• X-ray and digitalized X-ray
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• Automated ultrasonic
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• Inspection of offshore tank containers

• Preparation of specifi cations for welding procedures

• X-ray and digitalized X-ray

• Ultrasonic/TOFD/phased array

• Automated ultrasonic

• Level III services and procedure development

Med god beliggenhed tæt på 
den gamle historiske bykerne 
var Prag kongrescenter den 
ideelle ramme for ECNDT,  
der fandt sted den 6. – 10. 
oktober i år.

Af Jørgen Hilsøe, Endotest ApS 

Europæiske NDT virksomheder 
benyttede lejligheden til at præsentere 
de seneste landvindinger inden for 
NDT udstyr og service på den 11. 
europæiske NDT konference, som 
denne gang var henlagt til Prag, en 
spændende by, som altid er et besøg 
værd.

Når der samtidig bliver holdt 
europæisk NDT konference, drager 
mange virksomheder naturligvis dertil 

for at hente information via foredrag, 
workshops og udstillinger.

 75 virksomheder udstillede på 
ECNDT. Og der var rig lejlighed til 
at få demonstreret alle de nyeste 
tilgængelige teknikker til ikke-destruktiv 
prøvning på det europæiske marked. 
Som et gennemgående træk er der i 
udviklingen på dette felt kommet stor 
fokus på Phased Array, brugen af LED 
syntes også at være fremherskende, 
lige som man i udvikling og design 
giver brugervenligheden stadigt større 
prioritet.

Det generelle indtryk fra de danske 
deltagere på ECNDT i Prag var 
tilfredshed med rammerne. Det 
tekniske niveau fungerede perfekt for 
udstillerne. Besøgstallene – ca. 1500 

- indfriede også forventningerne, lige 
som konferencerne, der fandt sted 
parallelt med udstillingen, bød på 
ganske mange inspirerende indlæg.

Den næste ECNDT finder sted i 
Göteborg i 2018.

INDTRYK FRA ECNDT I PRAG
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Inspektionsmetoden til svært 
tilgængelige områder, offshore 
og onshore, samt indendørs 
og udendørs.

Af civilingeniør Rune Yding 
Brogaard, FORCE Technology

Et stigende antal firmaer begynder  
at anvende drone-teknologi til  
visuel inspektion. Vi har udført en  
lang række af disse inspektioner  
og giver her et kort indblik i de 
forskellige inspektionsmuligheder  
med droner. 

Offshore konstruktioner
Offshore miljøet ses oftest som barsk 
og krævende hvor en minimering 
af fejl samt produktionstab på 
både anlæg og inspektionsudstyr 
er altafgørende. Et eksempel på 
en opgave, der indeholder disse 
elementer er en flare-inspektion, hvor 
flaren stadig er aktiv. Her indsamler 
dronen information om tilstanden 
af flaren, imens produktionen 
foregår upåvirket. Dronen foretager 
denne indsamling i et turbulent og 
flammefyldt miljø, men uden at 

påvirke risikoen for de ansatte på 
anlægget.
 
Onshore konstruktioner & 
vindmøller
Normalt er droner begrænset til 
en højde på 100 meter. FORCE 
Technology har dog med sin 
flyvetilladelse fra Trafikstyrelsen, 

mulighed for at udføre inspektioner 
af objekter væsentligt højere end 
100 meter. Eksempler på dette er 
inspektioner udført på 225 meter høje 
skorstene og master. Ligeledes stiger 
højden på vindmøller, og også her 
leverer dronerne gode resultater – 
både af vingeforkanter og naceller. 

LUFTBÅREN 
NDT MED 
DRONE-
TEKNOLOGI



ENDOTEST ApS
Fjordager 16, Gevninge
4000 Roskilde

www.endotest.dk www.olympus-ims.com

Løsninger til NDT inspektion
Olympus tilbyder et bredt udvalg af NDT instrumenter til inspektion, vedligeholdelse og 
forskning til industrien. 

Anvendelsen spænder vidt: Vindenergi, kraftværker, transport, produktion og luftfart. Olympus 
bidrager til at forbedre kvaliteten og sikkerheden i infrastruktur, produkter og konstruktioner. 
Olympus høster bred anerkendelse for at levere kosteffektive løsninger samt hurtig service og 
support. 

Korrosionsanalyse Hvirvelstrøm Visuel inspektion PMI Materialeidentifikation

Endotest_Corpo_A4_201411.indd   1 2014-12-03   09:06
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Termografi
Dronen kan udstyres med forskellige 
sensorer, der passer til det givne 
behov. Heraf kan nævnes video  
samt DSLR kamera, røggas sensorer 
og termografikamera. Termografi-
kameraet har set sin anvendelse på 
blandt andet vindmøller, hustage 
elinstallationer og produktions-anlæg.

Kedler, tanke m.m.
Et andet interessant område at an-
vende droner til, er flyvninger inde i 
lukkede rum. Dette medfører en lang 
række udfordringer, hvoraf blandt 
andet kan nævnes lyssætning, kame-
ravinkel, refleksion af radiosignaler  
og stabilitet.  FORCE Technology udfø-
rer sådanne visuelle inspektioner, hvor 

det normalt vil være for tidskræ   ven- 
de og dyrt at opsætte et stillads for  
at afklare en mistanke om en fejl  
eller defekt. 
 
Fremgangsmåde
På grund af hastigheden af en drone-
inspektion, er størstedelen af arbejdet 
placeret i analysen af de indsamlede 
data og billeder fra dronerne. Data 
og billeder bliver analyseret af en fag-
relevant inspektør. Dvs. er der tale om 
en stålkonstruktion, vil en af inspektør-
ne på dette område analysere og be-
handle den indsamlede information. 
Herefter vil der blive udført en rapport 
med relevante instruktioner. Vi kan så 
efterfølgede komme med anbefalinger 
til udbedringer. 

Fordelene ved drone-
teknologien
Tidligere i artiklen er nævnt eksempler 
på, hvad dronerne kan anvendes til. 

Anvendelsen af droner giver en række 
fordele som f.eks.:
• Hurtigt overblik og evaluering af 

skaden
• Skarpe og detaljerede fotografier 

af defekter
• Adgang til svært tilgængelige 

steder
• Høj sikkerhed

Der anvendes imidlertid kun droner, 
hvor det vurderes, at dette vil være 
den optimale løsning. 
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KVALITETSLØSNINGER TIL DEN 
RUSTFRIE INDUSTRI
Migatronic har med sin mangeårige erfaring stor ekspertise i svejsning af rustfrie 
materialer; vi forstår og behersker kompleksiteten. 

Vi har gennem mere end 40 år udviklet og fremstillet udstyr og løsninger til in-
dustriens kvalitetssvejsninger i rustfrit stål. Vi kender udfordringerne, når der skal 
præsteres holdbare og fl otte svejsninger i rustfrit stål. Og vi matcher kravene til 
svejseeffektivitet, hygiejne og miljø samt ikke mindst svejserens behov for bruger-
venlighed og ergonomisk korrekte løsninger. 

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev
sales@migatronic.dk
migatronic.com
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Svejsning

Med en integreret drone-
løsning kan en vindmølle 
effektivt inspiceres - fra foden 
af møllen og op til yderste 
vingetip.

Af Joan Ascanius Reffs, Project 
Manager, Advanced NDT 
Global, FORCE Technology

Vindmøller er høje og imponerende 
installationer. En navhøjde på mere 
end 100 meter og vinger på 60 meter 
eller længere gør tilgang med enhver 
type anordning kompliceret og i 
sagens natur usikker. 

Vejrforholdene omkring en vindmøl-
lepark påvirker adgangsbetingelserne 
ganske meget. Ikke kun stærk vind-
hastighed og vindstød, men også 
regn, tåge, sne, hagl og tordenvejr vil 
begrænse den tilgængelige arbejdstid 
på møllen.

Fjernstyret Integreret Drone  
til afsøgning af strukturelle  
fejl og skader
Vindmøller, der er opstillet offshore og 
onshore, kræver løbende vedligehold 
for at sikre driftsstabilitet. 

Vindmøllens tilstand kan blive påvirket 
af hårde vejrforhold, operationelle be-
lastninger og processer eller usikker-
heder i produktionsmetoder, som kan 
forårsage strukturelle materialesvigt, 
såsom delamineringer, revner, træthed 
eller generelle udmattelseseffekter.

Møller opstillet offshore blev oprin-
deligt ikke designet til offshore miljø. 
Udviklingen af møllerne til det barske 
miljø er baseret på erfaringer, der er 
indhentet på de allerførste installe-
rede møller. Alt, hvad der kunne fejle, 
mislykkedes også. Eksterne stiger, 
adgangspunkter og platforme på  
mølletårne var dybest set skyllet  
væk, efter at tunge bølger slog mod 
tår nets base.

Den miljømæssige indvirkning på hele 
møllestrukturen var meget højere end 
forventet. Rotorblade blev udsat for 
tunge og uforudsigelig miljøbelastnin-
ger. Vingernes overfladebelægninger 
var ikke tilstrækkelig modstands-
dygtige over for de barske offshore 
vejrforhold. 

Forkanterne af vingerne begyndte at 
erodere meget tidligere end forventet 
med en ganske betydelig erosionshas-
tighed. Erfaringerne var, at offshore 
vinger krævede professionel renove-
ring efter kun 3 - 5 år i kontinuerlig 
drift. Til sammenligning er vedligehol-
delse af onshore installerede vinger 
normalt påkrævet efter 8-12 år.

Det kom som en uventet overraskelse 
for flere i vindmølleindustrien, at off-
shore vindmøllevinger blev nedbrudt 
så tidligt. Vind, som forårsager 
træthedsbelastninger, er ganske 
betydelige offshore og kan forår-
sage for tidlige skader og revner på 
vingens primære struktur. Endnu mere 
indlysende er den beskadigede aero-
dynamiske performance med slidte 
belægninger og forkanter, som bliver 
betydeligt degraderede efter kun 4 år 
i gennemsnit.

Integrerede 
inspektionsteknikker
Man vil kunne udstyre FORCE Techno-
logys drone til inspektion af vindmøl-
ler med et digital kamera, et termisk 
kamera eller en kombination af begge 
alt afhængigt af inspektionsopgavens 
art og omfang.

Ved at benytte et digitalt kamera får 
man afsløret alle synlige fejl og skader 
på både tårn, nacelle, vinger og 
boltsamlinger.

Ikke-destruktiv prøvning ved brug af 
infrarød termografi, består i overvåg-
ning af variationer i overfladetempera-
turer på møllevingerne. 

INSPEKTION  
AF VINDMØLLER 
FRA ET NYT PERSPE TIV
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Infrarød termografisk inspektionstek-
nik benyttes for at opnå en real-time 
skildring af den strukturelle tilstand af 
vindmøllens statiske strukturer.

Tilstedeværelsen af inhomogeniteter 
i kernematerialet påvirker varme-
overførslen og kan forårsage lokale 
ændringer i temperaturfordelingen på 
overfladen af den observerede struk-
tur, som derefter registreres ved hjælp 
af et IR-kamera.

Principper
Infrarød termografisk inspektion er en 
ikke-kontakt og ikke-destruktiv inspek-
tionsmetode, som giver en visualise-
ring af termiske mønstre i forskellige 
systemer. Passiv infrarød termografi 

gør det muligt over et stort område at 
undersøge forskellige strukturer for fejl 
under overfladen og for svagheder i 
vingens strukturelle samlinger.

Fordelene ved at have Infrarød termo-
grafi integreret på dronen er:
• Visuelt billede af temperaturer over 

et stort område kan sammenlignes.
• Afsøgninger, målinger eller obser-

vationer i områder - utilgængelige 
eller farlige for andre metoder.

• Ikke-kontakt og ikke-destruktiv prøv-
ningsmetode.

• Påvisning af skjulte fejl og mangler.
• Detektering af objekter i mørke 

områder.
• Påvisning af erosion og korrosion.
• Afsøgning af anormaliteter.

Inspektion af vindmøller udføres, uden 
at man først skal montere sikkerheds-
udstyr og have en mand op i tårnet 
på vindmøllen. Inspektionsteamet be-
står af en pilot og en inspektør, begge 
uddannet og trænet til opgaven. Både 
inspektionsteamet og kunden kan stå 
på jorden og følge med i, hvad dro-
nen filmer med sine kameraer. Data 
bliver lagret direkte på en computer 
på dronen for fuld dokumentation og 
evaluering af møllens tilstand. Dronen 
ligger stabilt i luften og kan klare en 
vindstyrke på op til 10 m/s. Derved 
kan dronen bruges både on- og 
offshore.

Kursus Dato Kursus Dato Kursus Dato
MT-1 27-30/1,6-19/3,1-4/6 UT-1 5-15/1, 16-26/2, 18-29/5 ET-1 23/2-2/3

MT-2 2-6/2, 9-13/3, 8-12/6 UT-2 9-25/3, 8-24/6 ET-2 16-25/3

MT-3 18-22/5 UT-2 støbegods 7-16/6 HT - efter behov

PT-1 16-18/2, 8-10/4, 22-24/6 UT-3 29/6-3/7 MT-2 Recert. 20-22/4, 15-17/6 

PT-2 2-6/3, 13-17/4, 29/6-3/7 UT tykkelsesmåling - efter behov PT-2 Recert. 23-24/4,18-19/6

PT-3 26-29/5 RT-1 inkl. SIS 2-11/3, 8-19/6 VT-2 Recert. 7-10/4

VT-1+2 12-20/1, 23/2-3/3, 20-28/4 RT-2 13-29/4 UT-2 Recert. 20-24/4

VT-3 11-17/4 RT-3 - efter behov RT-2 Recert. 18-22/5

Videokursus  
(tillæg til VT-2)

16-19/3 Strålebeskyttelse - SIS 2-5/3, 8-11/6 ET-2 Recert. - efter behov

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

Find vores opdaterede kursusplan og beskrivelser af kurser på: forcetechnology.com/NDT-kurser,
hvor du også fra starten af 2015 får mulighed for online kursustilmelding.

Vores kursuslokaler er optimerede til både den teoretiske undervisning og de praktiske øvelser. 
Foruden plankurserne opretter vi virksomhedstilpassede- og standardkurser efter 
din virksomheds specifikke behov. Læs hvordan det gøres på vores hjemmeside.

For spørgsmål og yderligere information om NDT-kurserne kan du kontakte Karin Petersen på: kap@force.dk.

NDT-kurser forår 2015 (datoer inkl. certificering)

force
technology.com/NDT-kurser

ONLINEKURSUS-TILMELDINGFRA 2015
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KJV overtog Kolding Ilt & Gas 
i juni 2013. Siden da har man i 
følge administrerende direktør 
Kristian Løftgaard brugt en del 
tid på at lave det rigtige setup 
til at betjene det hjemlige 
svejsemarked.

Det er mit indtryk, at svejsemarkedet 
generelt byder på en meget stor varia-
tion herhjemme. Siden KJV for halvan-
det år siden overtog Kolding Ilt & Gas 
har vi løbende finjusteret og tilpasset 
vores organisation, så vi matcher 
kravene, vi møder. Således leverer vi i 
dag både til den lille lokale maskinfa-
brik, der fortrinsvis arbejder med sort, 
og til de meget store industrivirksom-
heder i branchen. Kravene i forhold 
til det, der efterspørges kan dermed 
også være vidt forskellige, hvad enten 
det drejer sig om maskiner, svejseud-
styr eller tilsatsmaterialer.

Agenturerne, som lå hos det oprin-
delige Kolding Ilt & Gas, er i store 
træk videreført, og nye produkter 
er kommet til. Desuden har vi i de 
forløbne måneder udvidet staben med 
ansættelsen af flere svejsekyndige 
medarbejdere, da flere store kunder 
er kommet til.

Det er afgørende for os, at vi kan 
være lokalt til rådighed ude på 
svejseværkstedet, når der er behov for 
det. Driftssikkerhed og tilgængelighed 
er ganske enkelt nogle af de centrale 
parametre for dagens maskinindustri, 
og det, uanset det er den lille maskin-
fabrik, eller det er en af de store 
producenter eller underleverandører 
til disse. Og lad mig så tilføje, at det 
også er et fælles træk for dagens svej-
semarked, at der er en uhyre skarp 
konkurrence på pris.

Fra det oprindelige udgangspunkt  
i den "sorte" industri har KJV med 
etableringen af svejseafdelingen i 
Kolding bevæget sig mere og mere 
fra den traditionelle maskinindustri til 
i dag også at have et stigende antal 
aktiviteter inden for både procesindu-
strien og offshore industrien. Og på 
begge markeder er der som bekendt 
meget skærpede krav til kvalitet, do-
kumentation og sikkerhed, fremhæver 
Kristian Løftgaard. 
Den store fordel ved at svejseafdelin-
gen i Kolding indgår som en del af 
KJV’s organisation er, at man nyder 
godt af at have 7 afdelinger, og at 
man dermed vil kunne betjene kunder 
over hele landet.

Styrker svejseområdet
Fra første november i år har KJV valgt 
at styrke svejseområdet yderligere 
med ansættelsen af to nye produktspe-
cialister, der begge er erfarne svejsere 
med samtlige relevante certificeringer. 
De nye medarbejdere er henholdsvis 
Lars Rask Lambertsen og Per Kristen-
sen, hvorefter virksomheden i alt råder 
over 6 svejsespecialister, der kan 
rykke ud og supportere virksomhe-
derne lokalt.

Lars Rask Lambertsen har mere end 
30 års praktisk erfaring inden for 
MIG, MAG, TIG, MMA og autogen 
svejsning. Desuden har han haft sit 
eget smedemaskinværksted gennem 
10 år. Lars Rask Lambertsen er blevet 
tilknyttet KJV’s afdeling i Kolding og 
tildelt virksomhedens distrikt i Syd-
danmark.

Per Kristensen har 10 års erfaring  
med salg af svejseudstyr. I tillæg til 
dette har han som uddannet svejser 
og smed arbejdet inden for faget i  
8 år. Per Kristensen er blevet tilknyttet 
KJV’s afdelinger i Kolding og Hørning 
og dækker Midt- og Nordjylland.

BLY

DEN LOKALE SVEJSESUPPORT 
ER AFGØRENDE 

Her fra KJV A/S ses fra venstre: 
Svejsespecialist Lars Rask Lambertsen 
og Svejsespecialist Per Kristensen side 
om side med Produktionschef Jesper 
Noesgaard og Administrerende 
Direktør Kristian Løftgaard.



Svejsning

Flere grene af industrien var 
samlet på årets Ajour messe, 
der blev holdt i Odense den  
27. – 28. november.

Ajour messen tiltrak igen i år et stort 
antal besøgende. Her var traditionen 
tro maskinmestre fra både køleindustri-
en, kraftvarmeværker og den maritime 
industri, men flere andre grene af 
industrien var også at finde blandt 
såvel udstillere som messegæster.

BLY

VELBESØGT 
AJOUR 
MESSE 
I ODENSE

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

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.

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.
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På billedet ses et udsnit fra messen, hvor blandt andet FORCE Technology havde indrettet 
en stand, som bød på procesudstyr til såvel vands, til lands og i luften. Hvad første angår, 
havde de besøgende blandt andet lejlighed til at studere et nyt subsea udstyr, som til 
lejligheden blev præsenteret i et akvarium.
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Welcon arbejder løbende 
på effektivisering af sin 
produktion af vindmølletårne. 
Et tæt samarbejde med 
leverandør og producent af 
tilsatsmaterialer er et vigtigt 
element. 

Af Stig Andersen 

Som underleverandør af vindmølle-
tårne til flere af de førende spillere i 
markedet har Welcon konstant fokus 
på at øge effektiviteten i produktionen 
– ikke mindst inden for alt, der har 
med svejseprocessen at gøre. 

- Med det rette produkt-miks kan man 
anvende samme flux og tråd til flere 
ståltyper, og det giver en væsentlig 
effektiviseringsgevinst i vores produk-
tion. Derudover er der blevet optime-
ret på selve materialet for at mindske 
risikoen for svejsefejl og få en flottere 
finish, hvilket også giver en mere 
effektiv produktion, forklarer Dennis 
Riedel, svejsekoordinator hos Welcon.

Offshore-projekter i Nordeuropa har 
de senere år fyldt stadig mere i Wel-
cons produktion, blandt andet havmøl-
leparkerne DanTysk, vest for øen Sild, 
og EnBW Baltic 2 øst for Møn.

- Specielt offshore-markedet ser meget 
spændende ud, når vi kigger lidt ud i 
fremtiden. Tendensen er, at enhederne 
bliver større og større, hvilket matcher 
vores kompetencer rigtig godt. Hvis 
vi differentierer os i markedet, er det 
først og fremmest vores evne til at 
producere meget store emner effektivt 
og dermed til den rigtig pris, siger 
Johnny Hauggaard Skov, vicedirektør 
i Welcon.

Direkte adgang til producenten
Hovedparten af det tilsatsmateriale, 
der bliver anvendt hos Welcon, kom-
mer fra Voestalpine Böhler Welding 

WELCON 
BYGGER STORT
OG EFFEKTIVT

Fra venstre ses Vicedirektør Johnny Hauggaard Skov og 
Svejsekoordinator Dennis Riedel fra Welcon sammen med 
Teknisk sælger Henrik Stilling Laursen og Salgschef Henrik 
Jørgensen fra Lemvigh Müller.
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og bliver leveret af Lemvigh-Müller, 
som er strategisk samarbejdspartner 
med producenten. Det tætte samarbej-
de betyder også, at Lemvigh-Müller, 
der råder over flere svejseeksperter 
uddannet efter internationale standar-
der, kan sikre kunderne hurtig adgang 
til den efterspurgte ekspertise. Helt 
konkret betyder det, at Voestalpine 
Böhler Welding har allokeret en her-
boende dansk svejseekspert til udeluk-
kende at levere teknisk rådgivning til 
virksomhedens kunder.

- Vi har vi også stor fordel af at have 
en direkte forbindelse til producen-
ten af tilsatsmaterialerne, hvis vi for 
eksempel har nogle spørgsmål i 
forbindelse med en specialopgave, 
fortæller Dennis Riedel.
Den tætte kontakt til producenten kom-
mer også Welcon til gode i forbindel-
se med den løbende kvalitetssikring. 
Eksempelvis bliver prøver af den flux, 
der anvendes i produktionen, sendt til 
et laboratorium hos Voestalpine Böhler 
Welding, der tester, om grænseværdi-
erne for fugt er overholdt. Så ud over 
leverandørens garanti for, at grænse-
værdierne er overholdt, når materialet 
bliver leveret, så sikrer denne test,  

at grænseværdierne bliver overholdt 
hele vejen igennem produktionen. 
Emballagen er også blevet optimeret, 
dels så tilsatsmaterialet kan håndteres 
mere effektivt under transporten, dels 
så det bliver mere modstandsdygtigt 
over for fugt. 

Leveringssikkerhed og 
dokumentation
Ud over at kvaliteten af tilsatsma-
terialerne selvfølgelig skal være i 
orden, fremhæver Dennis Riedel også 
leveringssikkerheden som vigtig pa-
rameter. Welcon får det meste leveret 
direkte fra producenten i Tyskland, 
men kan med meget kort varsel få 
leverancer fra et bufferlager hos 
Lemvigh-Müller i Kolding.

På grund af de stærkt øgede krav til 
dokumentation og sporbarhed – ikke 
mindst på offshore-markedet – er det 
også afgørende for Welcon, at de re-
levante sikkerhedsblade og certifikater 
er en del af produktleverancen. 

Johnny Hauggaard Skov ser optimi-
stisk på fremtiden for Welcon:
- Vindmøllebranchen er en omskiftelig 
og meget spændende branche med 
stor politisk bevågenhed. Vi var nede i 
en lille bølgedal for fire år siden, men 
kom hurtigt op af den igen og har 
over de seneste 3-4 år øget aktivi-
tetsniveauet betragteligt. Vi har ansat 
omkring 150 mand og tjener igen 
penge.

Welcon investerer 
løbende i at optimere 

sin produktion af 
vindmølletårne. 

Tårnene bliver stadigt 
højere, og kravene 

til dokumentation 
vokser tilsvarende.

Welcon A/S er producent 
af store stålkonstruktioner, 
primært tårne til vindmøllein-
dustrien.

Der er ca. 220 medarbejdere. 
Hovedsæde og produktion lig-
ger ved hovedvej 18 mellem 
Give og Brande. Virksomhe-
den har over 40 års erfaring 
med nøglefærdige stålkon-
struktioner.



VI SES PÅ HOTEL KOLDINGFJORD 
DEN 24. – 25. APRIL 2015

I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor udstyrsleverandører og NDT-firmaer på det danske marked præ-
sen terer deres nyeste produkter og ydelser. Der vil være god mulighed for at netværke med kolleger, kunder og leverandører. 

Derudover afholdes henholdsvis årsmøde i NDT-Foreningen og generalforsamling for DSL.

Kom og hør inspirerende og informative foredrag samt diskussioner om nye tendenser og udviklinger  
inden for svejsning og NDT.

Dansk Svejseteknisk Landsforening og 
Dansk NDT-Forening inviterer til seminar

Foreløbigt program:

Bladt Industries aktiviteter på Lindø

Industrielt design og dets potentialer

Super højeffekt pulversvejsning

Den nye EN ISO 5817 for visuel prøvning

Nyt referenceatlas for anløbningsfarver i rustfrit

Inspektion med droner

Eddy Current Array – metode og fordele

Wheel arrays UT til plastkompositter

Tørkoblet phased array undersøgelser af kulfiber kompositter

Nye teknologier inden for penetrant- og magnetprøvning

Udmattelse og brudmekanik i svejste konstruktioner

Uddannelsessystemet i dag

Human factors i produktionen

Der tages forbehold for ændringer.

SÆT STORT KRYDS I KALENDEREN VED DEN 24. – 25. APRIL 2015! 
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Foxdal-Endety har fået forhandlingen 
i Danmark af Eddy Current Array 
(udstyr til hvirvelstrøm inspektion, red.) 
fra Eddyfi. Virksomheden vil i det kom-
mende år arrangere en demo-tur, hvor 
de nye muligheder for skanning af 
svejsninger og andre overflader med 
store arrays vil blive præsenteret.

Den nye Sharck probe, der er udviklet 
af Eddyfi, bygger på tangential ECA 
(TECA ™) teknologi og er specielt 
designet til måling af revnedannelser 
i kulstofstål. Den bidrager dermed til 

at løse den store udfordring, der hidtil 
har ligget i at skulle lave inspektio-
ner med hvirvelstrøm på jernholdige 
materialer.

Ud over at måle revnens placering  
og længde, kan den nye Sharck 
probe også måle op til 10 mm dybe 
revner. Og undersøgelsen kan udfø-
res, uden at man forinden har behov 
for at behandle overfladen eller at 
fjerne maling. 

BLY

Det kan være en udfordring 
at robotsvejse tyndvæggede 
plader i rustfrit stål. Men 
udfordringen blev tacklet med 
Valk Weldings lasersensor 
monteret på robotten.

ACO Engineering er kendt for design 
og bygning af termoplader, som 
virksomheden blandt andet anvender 
i varmevekslere til procesindustrien. 
ACO Engineering har i den sammen-
hæng kontinuerligt beskæftiget henved 
80 mand med svejsning af tyndvæg-
gede termoplader i rustfrit stål. Det 
er svejseprocesser, man gennem 
nogen tid har søgt at få udført med 

robotsvejsning. Men man blev gang 
på gang mødt med det problem, at 
svejserobotten ikke kunne blive ved 
med at følge svejsesømmen. Der er nu 
kommet en løsning på denne proble-
matik ved hjælp af Arc-Eye lasersen-
soren, og svejsningen af de første 
termoplader foregår nu upåklageligt 
ved hjælp af en svejserobot.

Termopladerne er sammensat af 
tyndvæggede plader i rustfrit stål, som 
svejses langs alle kanter. Udfordringen 
lå i den store varmeanvendelse og de 
tynde plader, som risikerede at få pla-
derne til at slå sig. Når derfor proces-
sen ønskes udført med robotsvejsning, 

kan krumningerne ikke umiddelbart 
forudses, og det er dermed ikke til at 
korrigere i svejseprogrammet. Men 
efter at Arc-Eye er blevet monteret på 
svejserobotten, kan den blive ved med 
at følge svejsesømmen. Lasersensoren, 
der er monteret foran svejsebrænde-
ren, laver komplette 3D-billeder af 
svejsesømmen med cirkulære scannin-
ger uden at de påvirkes af reflekte-
ringer fra det rustfrie stål. I direkte 
kommunikation med svejserobotten 
vil Arc-Eye herefter kunne afgøre, 
hvilken bane, svejserobotten skal følge 
for at opnå en driftssikker og perfekt 
svejsesøm. 

BLY

Fra 24. til 27. november gennemførte 
den danske robotforening DIRA et ro-
adshow, hvor en stor gruppe robotud-
bydere demonstrerede det sidste nye 

inden for robotteknologi og præsente-
rede tilskuerne for robotternes utallige 
anvendelsesmuligheder. Første stop 
var i København, nærmere bestemt 

på Hovedbanegården, hvorefter turen 
de følgende dage gik til Sønderborg, 
Aalborg og Aarhus.

BLY

ARC-EYE LASERSENSOR TIL ROBOTSVEJSNING AF TERMOPLADER

DIRA ROADSHOW

NY PROBE TIL HVIRVELSTRØM PÅ JERNHOLDIGE MATERIALER

Den nye Sharck probe fra Foxdal-Endety er 
med indbygget høj-opløselig encoder. Den 
er samtidig robust i brug og udformet, så 
den er nem at rengøre og vedligeholde.

Her Torben Henriksen fra Migatronic 
på Roadshow og i fuld gang med 
at fortælle om robotternes mange 
anvendelsesmuligheder.
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SSAB har nu lanceret Laser Plus, som 
ifølge stålproducenten er en garanti 
for planhed efter laserskæring.

Den nye stål til laserskæring fra SSAB 
omfatter særlige garantier: Maksimal 
planhedsafvigelse på 3 mm/m efter 

laserskæring og en bukningsradius 
på 0 – 1,5 x materialetykkelse. Det 
er med til at sikre, at de udfordrende 
krav i automatiserede produktionspro-
cesser bliver opfyldt.

Laser Plus stål er tilgængelig både 
som kvartoplader og som varmvalse-
de båndprodukter. Det sætter den nye 
standard til krævende applikationer 
i f.eks. maskinindustrien og elektro-
nikindustrien, oplyser SSAB, der har 
udviklet Laser Plus stål i tæt samarbej-
de med producenter af laserskærings-
systemer, brugere og distributionspart-
nere - samt ikke at forglemme Ruukki, 
som SSAB fusionerede med juli i år.

BLY 

En ny svejsebrænder, der er 
udviklet i et samarbejde med 
det uafhængige hollandske 
forskningsinstitut TNO, fjerner 
over 90 % svejserøg lige ved 
kilden.

Hollandske Translas har netop 
introduceret EXTRACTOR, der er 
en svejsebrænder med indbygget 
udsugning af svejserøg. Svejserøgen 
bliver reduceret med en faktor 20. Til 
sammenligning opnås en røgredukti-
onsfaktor på 2 ved anvendelse af de 
fleste traditionelle svejsebrændere, 

der har udsugning. Koncentrationen af 
røgdamp på arbejdspladsen redu-
ceres ifølge den hollandske produ-
cent til et niveau, som er under den 
nuværende lovmæssige grænseværdi 
for svejserøg: 1 mg/m3 om dagen. 
EXTRACTOR er velegnet til alle MIG-/
MAG-svejseprocesser, hvor der anven-
des beskyttelsesgas.
Extractor er blevet afprøvet af TNO 
i et "rum med de værst tænkelige 
forhold", og det blev påvist, at den 
reducerer svejserøgen med 90-95 % i 
forskellige svejsepositioner. 
For at slippe af med over 90 % af 

partikler og svejserøg lige ved kilden, 
har EXTRACTOR et  sugehoved og 
sugeåbninger, gennem hvilke svejse-
røgen bliver suget ud. Sugehovedet 
er konisk, og denne form gør, at 
beskyttelsesgassen kan strømme ved 
en meget høj hastighed og nå svejse-
badet uden at blive suget væk. Den 
koniske form sikrer også, at man har 
fuldt overblik over svejsebadet, lige 
som tilgængeligheden til arbejdsemnet 
er god.

BLY 

’Bogen om Stål’ er kommet i en ny 
revideret trykt udgave. I bogen, der 
fungerer som et praktisk opslagsværk, 
kan man finde nyttig viden om forskel-
lige stål- og metalkvaliteter, herunder 
også fremstilling, egenskaber, udform-
ning, bearbejdning og anvendelse. En 
væsentlig del af bogen er også en di-
mensionsliste, hvor det er muligt at slå 

alle gængse former for stål, bjælker, 
plader, blankt stål og profiler op.  

”Bogen om Stål” henvender sig til alle, 
der på en eller anden måde har med 
stål og metal at gøre – hvad enten det 
er i kraft af deres arbejde eller uddan-
nelse. -Vi ser bogen som et langtids-
holdbart produkt, som brugerne kan 

have glæde af i et godt stykke tid, 
fastslår divisionsdirektør Michael 
Christensen, Lemvigh-Müller. 
Ud over at kunne bestille den nye 
udgave af” Bogen om Stål” i trykt 
version gennem sin Lemvigh-Müller 
kontakt, kan man også se opslagsvær-
ket online på www.lemu.dk

BLY

NY GENERATION AF STÅL

NY SVEJSEBRÆNDER MED RØGUDSUGNING FRA TRANSLAS

LEMVIGH-MÜLLER UDGIVER BOG OM STÅL
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www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Der Praktiker 
Nr.1-2/14 
Kernstück für mehr Wettbewerbsfähigkeit: 
Laserstrahlschweissen bei der Herstellung von Autokranen

Der Praktiker
Nr. 6/2014
Fügen durch Kleben, Teil 1: Grundlagen
Potenzial für grössere Bolzendurchmesser 

Welding and Cutting
Nr. 1/2014
Joining of structured sheet metals – Remote laser beam 
welding in comparison with resistance spot welding

Laser/GMA hybrid welding with the aid of low-energy arcs

The importance of the joint gap when joining by brazing – 
Part 5. The preplacement of filler material

Welding in the World
Nr. 2/2014
Element distribution in lean duplex stainless steel welds

A study on the effect of cutting position on performance of 
fiber laser cutting of stainless steel tubes

Effect of whipping stresses on the fatigue damage of ship 
structures

Welding in the World
Nr. 4/ 2014
Simulation supported POD curves for automated  
ultrasonic testing of pipeline girth welds

Fatique strength assessment of load-
carrying cruciform joints in low- and high 
– cycle fatique region based on effective 
notch strain concept
The effect of microstructure on high-stress 
abrasion resistance of Fe-Cr-C hardfacing 
deposits

Crash assessment of welded aluminium 
structures

Properties of a creep resistant 9Cr-1.5MO-
1Co cast steel joint welded with a match-
ing flux-cored wire

Spreading and solidification behavior of 
nickel wide-gap brazes

 
 
 
Welding Journal
Nr.1/2014
In-Line Inspection of Resistance Spot Welds for Sheet Metal 
Assembly

Weldability of Niobium-Containing High-Strength Steel for 
Pipelines

The investigation of high-strength Nv-containing steels reve-
als an absence of HAZ cold cracking

Welding Journal
Nr.2/2014
Tips for Selecting a Positioner
Choosing the right positioned for the application requires 
many considerations
 
Welding of Nickel-Based Alloys for Energy Applications
An in-depth look at years of research is provided in this 
2013 Adams Lecture

Welding Journal 
Nr. 6/ 2014
Dispelling automation Myths

Tips for Robotic Welding Supervisors

Pulsed Double-Electrode GMAW-Brazing for Joining of 
aluminium to steel

Welding Journal
Nr. 7/ 2014
The Basics of Thermal Spray Safety

VÆRD AT VIDE
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April
24. – 25. april 
DSL og NDT Foreningen holder seminar  
og årsmøde på Hotel Koldingfjord

26. – 29. april
JOM Internal konference på LO skolen  
i Helsingør

Juni
2. – 3. juni 
Offshore Messe i Fredericia messecenter

September
22. – 24. september 
HI-Messe i Herning

November
9. – 12. november 
Fabtech 2015 i Chicago

19. – 20. november
Ajour Messe i Odense 

20. november
DSL Julebanko 
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Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S 
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Formand Jørgen Hilsøe, Endotest ApS
Næstformand Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Lars Mohr, NSK A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
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Suppleant Søren Baldus-Kunze, Foxdal Endety ApS 
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Tirsdage: 8.30 – 15.30
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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
Aksel Vinther, FORCE Technology  

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.

Deltagerne har kvalificeret sig til den 
endelige finale gennem indledende 
konkurrencer på fagskoler rundt om i 
landet.

De unge fra Kleinsmede faget, der har 
kvalificeret sig til DM Skills finalen er:

Magnus Hvidberg Christensen fra 
Selandia og praktiksted: Kildemosen 
Smedie og Maskinfabrik.

Anders Gamst fra CELF og praktik-
sted:  C.E. Andersen.

Lennart Albin Laursen fra Herningholm 
Erhvervsskole og praktiksted: Rahbek 
Brande.

Jesper Krog Sørensen fra EUC Nord-
vest og praktiksted Bila.

Michael Portz fra Aarhus Tech og 
praktiksted: Richard Thomsen.

Sebastian Kærgaard fra Tech Col-
lege i Aalborg og praktiksted: Bladt 
Industries. 

DM Skills 2015 

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2015
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 1 20. februar 19. januar Kvalitet

Nr. 2 22. april 18. marts Maritim

Nr. 3 16. juni 19. maj Automatisering

Nr. 4 2. september 7. august Svejse- og skæreudstyr

Nr. 5 27. oktober 22. september Procesindustri – Fokus på  
HI 2015 i Herning

Nr. 6 15. december 17. november NDT

Fra den 8. – 10. januar 2015 vil unge talentfulde lærlinge fra  
36 forskellige fag stille op til den endelige og afgørende dyst  
ved DM skills i Bella Centret. 
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DSL holdt årets julebanko 
fredag den 21 november. 
Mange var mødt op, og der 
var en fin stemning omkring 
bordene, hvor man efter den 
traditionsrige julebanko menu 
med de gule ærter dystede 
om de mange flotte præmier 
fra sponsorerne, som vi skyl-
der dem en stor tak for.

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

Vellykket julebanko

Kære DSL-medlem
Året der gik bød på nogle spænden-
de DSL-virksomhedsbesøg hos Terma 
i Grenå, GKN Wheels i Nagbøl, Sie-
mens Wind Power i Aalborg og Bladt 
Industries på Lindø. Dertil et fagligt 
inspirerende seminar på Koldingfjord, 
som blev lidt ekstra festligt i anledning 
af DSL 75 års jubilæum. Nogle af 
os skal sent glemme Mek Pek og Jan 
Svarres ”Svejseblues” sang, som ramte 
forbløffende plet.

Det næste fælles NDT- og svejsese-
minar på Koldingfjord finder sted 
den 24.-25. april 2015 - Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu! Læs mere om 
arrangementet andetsteds i bladet. 

Du ønskes en glædelig jul og et godt 
nytår 2015!

Steen Ussing
Formand
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