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Svejsning

Tilbageblik på 2015

Efter snart 7 år med lav vækst i det 
danske bruttonationalprodukt ser er-
hvervslivets ledere lysere på fremtiden, 
hvilket støttes af den svagt stigende 
beskæftigelse. NDT-branchen er stærkt 
afhængig af både den udenlandske 
og danske produktion. 

De danske virksomheders og organi-
sationers behov for inspektionsfirmaer 
til at varetage NDT-undersøgelse på 
producerede emner samt tredjeparts 
kontrol af virksomhedernes egen NDT-
kontrol ligger på et stabilt niveau. Vi 
har dog oplevet to væsentlige æn-

dringer i markedet. Som det fremgår 
af seneste nummer af SVEJSNING 
har Inspecta overtaget Applus RTD 
Danmark, der fortsætter som Inspecta 
Project Services på samme adresse 
og med samme medarbejdere som 
hidtil. Firmaet TechCorr Europe 
etablerede sig i Danmark sidste år 
men har i år udvidet aktiviteterne og 
antallet af medarbejdere betydeligt, 
således at de i dag beskæftiger ca. 
30 personer.

Udsigten til stigende produktion og 
beskæftigelse, samt det øgede behov 
for kvalitetskontrol, fører forhåbentlig 
til, at der kommer flere nyuddannede 

personer ind i branchen. En branche, 
som kræver og tilbyder selvstændig-
hed, kvalitetsbevidsthed, viden og 
gennemslagskraft for at begå sig på 
alle de organisatoriske niveauer, der 
er involveret i kvalitetssikring.

LEDER

Indhold: 
2 Leder/ Bestyrelsen for  
 NDT Foreningen.

6 Måling med Ultralyd på  
 klembolte.

10 Ultrasonisk ekko evaluering  
 ved brug af nye metoder og  
 aflæsninger.

12 Opkvalificer din viden om NDT.

16 Mit liv med NDT.

20 Avanceret 3D software til  
 scanninger.

22 On-site udstyr til måling af stål.

Forsiden:
Her fra de højtliggende kabler på 
Storebæltsbroen, hvor der bliver udført 
målinger på klembolte med Ultralyd.

Læs mere på www.airliquide.dk  
eller ring 76 25 25 95. 

EXELTOPTM

Endnu en innovation fra Air Liquide
EXELTOP er en verdensnyhed til dig som svejser, hvor vi har kombineret vores 
førende teknologi og samlede ekspertise til en unik løsning. Med EXELTOP sikrer 
du de bedste resultater af dit arbejde  –  du sparer tid, penge og gas, mens du 
fortsat har maksimal fokus på din personlige sikkerhed.
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Her ses en ”næsten” fuldtallig bestyrelse 
for NDT Forening på Hotel Koldingfjord 
– flankeret af Søren-Baldus-Kunze (th).
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Svejsning

Desværre blev 2015 også året, hvor 
vi så virkningerne af den faldende 
oliepris på verdensmarkedet. Rigtig 
mange virksomheder inden for vores 
område mistede ordrer. Og det har 
været nødvendigt at afskedige medar-
bejdere rundt omkring i virksomheder. 
I første omgang er det naturligvis ikke 
rart at miste ordrer. Men f.eks. inden 
for de støbte emner kan det vise sig 
at være en fordel på længere sigt. 
De faldende oliepriser har tvunget 
producenterne til at se på fremstillings-
omkostningerne, og det kan i nogle til-
fælde være billigere at støbe emnerne 
frem for at svejse dem op som hidtil.

Vi har i NDT Foreningens bestyrelse 
brugt en del tid på at øge vores syn-
lighed. Både herhjemme og hos vores 
søsterforeninger i udlandet. Vi har 
haft en fælles stand med DSL på dette 
års hi-messe i Herning, hvor vi mødte 
mange kendte og nye ansigter. Og vi 
har i bestyrelsen allerede nu stor fokus 
på de to store kommende NDT-konfe-
rencer, WCNDT 2016 i München og 
ECNDT 2018 i Göteborg. Vi arbejder 
også på nogle sociale aktiviteter for 
deltagende medlemmer, og vi vil 
informere mere om dette i kommende 
udgaver af SVEJSNING. 

Der har som altid været gode virksom-
hedsbesøg gennem året, og vi arbej-
der selvfølgelig på nogle nye spæn-
dende besøg for det kommende år.

I året, der er gået, har vi stiftet 
bekendtskab med nye og spændende 
teknikker til bl.a. brugen af hvirvel-
strøm med Array, TFM med Phased 
Array og Triblogy med UT. Vi har 
sørget for foredrag om alle på næste 
års konference på Hotel Koldingfjord. 
Vi håber selvfølgelig på den samme 
store deltagelse som forgangne år. 
Konferencen afholdes den 20. og 21. 
maj 2016. Hvad angår underholdnin-
gen, får vi denne gang fornøjelsen af 
Bramsen & Svarre. Og det bliver be-
stemt ikke kedeligt, kan vi garantere. 

En god Jul og et godt 
Nytår ønskes I alle af NDT 
Foreningens bestyrelse



ENDOTEST A/S

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

Hersegade 20,
DK 4000 Roskilde
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Svejsning

Af Teknisk chef Kim Agersø 
Nielsen, Sund & Bælt  
Holding A/S 

Østbroen på Storebæltsforbindelsen 
har et frit spænd mellem pylonerne 
på 1624 m. Det gør den til Europas 
længste og den 3. længste i verden. 
Brodækket er forbundet med hoved-

kablerne ved hjælp af 424 hængerka-
bler (”hængere”). De 212 hængerpar 
er forbundet til hovedkablerne ved 
hjælp af såkaldte klemmer. 

Klemmerne er fastspændt på hoved-
kablet med et varierende antal bolte, 
alt afhængigt af hvor på hovedkablet 
klemmen er placeret. Boltenes tilspæn-

ding er vigtig for at sikre, at klemmen 
ikke begynder at glide på hovedkab-
let. Der er i alt 2800 bolte.

Nødvendigt at efterspænde 
boltene
Hovedkablerne består af 18648 stål-
tråde, der er 5,3 mm tykke. Trådene 
ligger parallelt i kablet, og hvis de 

ULTRALYD 
MÅLING PÅ 
KLEMBOLTE
Storebæltsbroen får 
hvert år gennemført 
målinger af spændbolte. 
På nogle af boltene 
bliver målingerne  
udført med Ultralyd.



Svejsning

ligger fuldstændigt ideelt, vil der i teo-
rien være 19 % luft mellem de runde 
tråde. Under fremstillingen af kablerne 
er det ikke muligt at lægge dem 100 % 
ideelt, og på Storebælt var der ca. 21 
% luft i tværsnittet. 

Populært sagt ryster tråden lidt sam-
men med tiden, hvilket betyder, at 
tilspændingen i boltene falder. Derfor 
er det en gang imellem nødvendigt at 
efterspænde boltene. Erfaringsmæs-

sigt vil der gå længere og længere 
mellem opspændingerne.

Storebælt tjekker jævnligt, at spæn-
ding er tilstrækkelig. Og til dato er 
der i alt udført 6 opspændinger. De 
4 første blev udført i 1997 (under 
opførelsen), den seneste i 2015. Det 
forventes, at den 7. opspænding 
tidligst bliver nødvendig i 2020.

Tre kontrolmetoder
På Storebælt benyttes tre forskellige 
metoder til at kontrollere tilspændin-
gen af boltene.

1. Måling af boltelængde med 
mikrometer skrue (40 bolte er 
forberedte til denne metode)

2. Måling med hydraulisk værktøj 
(alle bolte)

3. Måling med ultralyd (48 er forbe-
redte til denne metode)

C&P Inspection A/S
Reskavej 6
4220 Korsør

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

 T  :
M :
W :

CPI ønsker alle en glædelig jul
og et rigtig godt nytår...
Julen og det nye år nærmer sig med raske skridt, og hos 
CPI er vi klar til vinter kulden hvis uheldet er ude med rør og 
kedelsprængninger. Dog håber vi at svejsetangen forbliver 
kold, og vi alle kan nyde jul og nytår.
 
C&P Inspection siger tak for det gode
samarbejde i 2015.

Med venlig hilsen
Hans Henrik Christiansen
Direktør

Måling med mikrometerskrue.
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Svejsning

Målingerne med ultralyd er inden for 
de seneste par år blevet indført på 
Storebælt. Det skyldes, at målingerne 
med mikrometerskrue og hydraulik er 
tidskrævende og kræver en arbejds-
platform på hovedkablet. Ultralydmå-
lingen kan fortages fra oversiden af 
kablet af en inspektør. 

Boltene i klemmerne er fremstillet 
med firkantet forhøjning i enderne. 
For at opnå tilstrækkelig nøjagtig-
hed i målingerne har det været 

nødvendigt at fjerne den. Derfor er 
der nu fremstillet og monteret 48 stk. 
specielle bolte, der er egnet til måling 
med ultralyd.

Boltene er placeret i udvalgte klem-
mer på begge kabler. Storebælt får 
årligt gennemført en måling på de 48 
bolte. Målingen tager ca. 1 dag, da 
inspektøren skal gå turen på kablerne 
til fods.  Målingerne danner grundla-
get for, hvornår næste opspænding 
skal udføres. 

Vi måler en længdereference på boltene, som i virkeligheden er en 
gevindstang. Det sker inden de bliver sat ind i klemmerne. Når vi 
har en referencemåling inde i UT-apparatet, kan dette finde ud af, 
hvilken tension, den er spændt med i kN (kilo Newton), siger Marte 
Sletvold, som tilføjer, at der bliver skruet bolte på i hver ende af 
gevindstangen, hvorefter man kan måle, om tensionen er inden for 
det, den skal være – eksempelvis mellem 500 – 1000 kN.

De specielt fremstillede bolte til måling med Ultralyd (UT) bliver 
jævnligt kontrolleret, fortæller Marte Sletvold, som netop har 
været oppe på kablet og udføre målingerne sammen med Anne 
Marie Thommesen, begge fra FORCE Technology. Storebælt har 
indsat 48 af denne type reference bolte forskellige steder på 
nord- og sydkablet. 

Hydraulisk måling/opspænding.

Ultralyd måling.



Vi ønsker vore kunder

Glædelig jul 
og godt nytår

PENETRANT

MPI
ULTRALYD

PMI
X-RAY 
TOFD

TYKKELSESMÅLING

HÅRDHEDSMÅLING

MAGNETBÆNKE

PHASED ARRAY

EDDY CURRENT

SCANNING 

FOXDAL NDT APS
Skovdalsvej 7 B - DK-8300 Odder
Tel. 8654 6300 · info@foxdal.com
www.foxend.com
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Fra alle os til alle jer
Hanne
Tina
Hans
Thorkild
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Svejsning

Af Dr. Phil Harper, Managing 
Director, Tribosonics Ltd

Det grundlæggende princip ved bru-
gen af Ultralyd er, at lydbølger bliver 
kastet tilbage fra en akustisk afvigelse. 
En akustisk afvigelse opstår som følge 
af en ændring i materialets akustiske 
modstand, også kendt som akustisk 
impedans. Akustisk impedans er en 
følge af to faktorer: 1) lydens hastig-
hed og 2) densiteten.

Den akustiske impedans opstår ved en 
afgrænset geometri. Den bevirker, at 
ultralydsbølgen kan passere gennem 
et materiale, reflektere en afgrænset 
geometri for derefter at blive kastet 
tilbage for at blive målt og omsat til 
f.eks. materialetykkelse ved hjælp af 
lydens hastighed. 

De fleste NDT Ultralydmålinger har 
fokus på den tid, det tager lydbølgen 
at blive reflekteret, da dette rummer 

information om fejlen eller revnen, der 
skal analyseres eller måles. 

Der ligger imidlertid langt mere infor-
mation i det ultrasoniske ekko, som 
kan hjælpe til at få mere viden om 
den struktur, der bliver undersøgt. Det 
kan f.eks. være, at tykkelsen af lydbøl-
gen, der reflekteres, rummer infor-
mationer om interfacet, den er blevet 
reflekteret fra. Tilsvarende kan man se 
på frekvensen og få information om 

 
 
 

 

Traditionelt bliver Ultralyd anvendt til NDT, og dette ofte i forbindelse med NDT undersøgelser for 
fejl i svejste konstruktioner eller f.eks. til undersøgelser for korrosion i rørledninger. Gennem de 
seneste år er der imidlertid udviklet nye måleteknikker med Ultralyd, som gør det muligt også at 
udføre målinger af blandt andet oliefilmtykkelse og temperatur.



Svejsning

interfacet, der fremkaldte det ultraso-
niske ekko. Dette åbner for, at man vil 
kunne udføre målinger, som hidtil ikke 
har været muligt i forbindelse med 
NDT undersøgelser med Ultralyd.

Tykkelsesmåling af oliefilm
Ved roterende lejer hviler den rote-
rende aksel på oliefilm, som sikrer, at 
de roterende og stationære dele hol-
des adskilt. Denne film er meget tynd. 
Vi taler her om 0.5꜡m - 150꜡m alt 
afhængigt af anvendelsen og placerin-
gen i konstruktionen.

Traditionelt set ville man ikke have mu-
lighed for at måle de fleste af denne 
type film med Ultralyd. Imidlertid er det 
muligt at tackle dette ved at udtrække 
information fra den akustiske puls. 
Man vil på baggrund af dette kunne 
lave tykkelsesmålinger af oliefilm helt 
ned til 0,05 ꜡, hvilket sker ved hjælp 
af en 10 MHZ akustisk transducer. 

Denne type af målinger vil man  
kunne lave i f.eks. forbrændings- 
motorer, rullelejer, glidelejer og 
turbiner m.fl.

Kontakttryk
I mange anlæg og maskiner er tæt 
sammenføjede dele med et højt 
kontakttryk centrale elementer i 
konstruktionens design. Det kan være 
sænksmedede metalbeslag i rørled-
ninger eller f.eks. jernbanehjul og 
skinner. Nøglefaktorer for at systemet 
skal fungere optimalt er, at det er kor-
rekt designet og installeret, lige som 
det skal fungere driftssikkert. Ved at 
analysere bølgeformen på det ultra-
soniske ekko fra et tilpasset interface, 
vil man kunne uddrage informationer 
her fra og beregne kontakttrykket ved 
interfacet mellem de to komponenter. 
Ved at have en sensor permanent 
installeret vil man kunne gøre dette 
kontinuerligt over en længere periode 

og derigennem være i stand til udføre 
denne type målinger.

Slitage
I mange konstruktioner, hvor der i 
nogle af delene indgår friktion / kon-
takttryk, vil der lidt efter lidt opstå en 
vis  grad af slitage. I nogle konstruktio-
ner, eksempelvis sliddele, der indgår 
i hejseudstyr til mineindustrien, er 
slitagen betydelig, og det er selvsagt 
afgørende, at det pågældende system 
kan fungere. Ved at have Ultralydsen-
sorer permanent installeret i udstyret, 
vil man være i stand til at afkode de re-
flekterede bølgeformer fra sliddelenes 
overflade, hvilket igen betyder, at man 
i real-tid vil kunne fastlægge omfanget 
af slitagen i en submicron opløsning. 
Andre oplagte anvendelsesområ-
der for denne metode kunne være 
transportbånd, malmknusere, offshore 
undervandsstrukturer, indvendige for-
brændingskamre, lejer og pakninger.

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 specifikationer for svejsning 
Svejseprocedureprøvning iht. EN 15614-1, MOTS 12, NORSOK M601, 101 m.fl., 
WPS, Certificering af svejsere iht. Svejsenormer ISO 9606-1 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

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

NDT-kurserne er tilrettelagt ud 
fra det mål, at give dig et godt 
teoretisk og praktisk grundlag 
for forståelse af NDT-prøvning, 
lige som vi lægger vægt på 
at fortælle om fordele og 
anvendelsesmuligheder af de 
enkelte metoder.

Af afdelingsleder Helle Hansen 
Rasmussen, FORCE Technology, 
NDT-undervisning

NDT er en prøvningsmetode, hvor 
man undersøger, laver kontrol og 
inspektion af materialer uden at 
ødelægge dem. De oftest anvendte 
prøvningsmetoder til undersøgelse af 
materialer inden for NDT-området er 
visuel- (VT), penetrant- (PT), magnetpul-
ver- (MT), hvirvelstrøms- (ET), ultralyd- 
(UT) og radiografisk prøvning (RT). 
Typisk for de fleste af NDT-metoderne 
er, at man ikke detekterer fejl og 
revner, men derimod detekterer indi-
kationer, som man sammenligner med 
en kendt fejl. Undtagelsen for dette 
er visuel prøvning, hvor man sætter 
betegnelser på de forskellige fejl, der 
bliver detekteret. 

Vi har en lang tradition for at samar-
bejde med både danske og uden-
landske virksomheder, når det drejer 
sig om uddannelse og opkvalificering 
af medarbejdere. Efter ønske fra kun-
der som Maersk Drilling, MAN Diesel 
& Turbo, FLS, Siemens Windpower 
m.fl. har FORCE Technology kunnet 
levere kurser, som har været 100% 
målrettet deres krav og ønsker, når 
udgangspunktet har været traditionel 

NDT, avanceret NDT eller en kom-
bination af svejsning, materialer og 
kvalitetskontrol.

Det er vigtigt, du kan få den løsning, 
som giver bedst mening for din 
virksomhed. Derfor behøver fokus 
ikke kun være rettet på NDT. Vi kan 
også tilpasse kurserne, så det er en 
kombination af NDT, materialekend-
skab og svejsning, således at man 
kommer hele vejen rundt om fremstil-
lingsprocessen, kvalitetskravene og 
kvalitetskontrollen, som man møder i 
industrien.

F.eks. er kendskabet til driftsbetingede 
fejl et godt kort at have på hånden, 
når man arbejder med in-service 
inspektion. Kurset driftsinspektion 
tager fat på, hvad man skal være 
opmærksom på i driftsmiljøer inden 
for offshore, petrokemiske anlæg og 
andre procesanlæg, som er ekstra 
udsat for miljøet.

NDT kan være et nyt område for dig 
og derfor også åbne op for mange 
spørgsmål til anvendelsen af de 
forskellige NDT-metoder. Vi har derfor 
oprettet NDT Orientering, hvor du i lø-
bet af 3 dage får kendskab til de mest 
benyttede metoder og teknikker.

Nye kurser i 2016
Vores kursusprogram er tilrettelagt, så 
vi er på forkant og imødekommer de 
aktuelle behov. Derfor kan vi i 2016 
præsentere en række nye tiltag. Det 
nye VT Orienteringskursus er særligt 
henvendt til dig, der har brug for ind-
blik i udførelse af visuel prøvning samt 

orientering om metodens anvendelses-
områder, fordele og begrænsninger. 
Kurset er af en dags varighed. Det er 
opbygget med orientering om teori 
og standarder inden for metoden 
samt enkelte praktiske øvelser. Kurset 
kan også anvendes som forberedelse 
forud for kurset Visuel prøvning niveau 
1 + 2.

Som et af de eneste steder i Skandina-
vien kan du i 2016 komme på ECA – 
Eddy Current Array kursus hos FORCE 
Technology. ECA er en metode, som 
vi kun kan anbefale, at man holder et 
skarpt øje med i fremtiden.

Phased Array Ultrasonic Testing er en 
metode, der rundt om i verden er stor 
efterspørgsel på. Vi har derfor valgt at 
videreføre vores kursus PAUT – Phaced 
Array Ultrasonic Testing i 2016.

NDT-inspektør –en uddannelse 
med mange muligheder
Drømmer du om at arbejde inden 
for offshore, vindenergi, rumfart eller 
andre spændende industrier, der har 
strenge krav til kvalitet og sikkerhed? 
Så er NDT-området helt sikkert noget 
for dig!

Vores uddannelse som NDT-inspektør 
er rettet mod de stigende kvalitetskrav, 
der bl.a. er inden for olie og gas, 
energi, transport og andre brancher. 
Hvert kursus kan afsluttes med en certi-
ficering i henhold til fx EN ISO 9712*, 
hvorved du på niveau 2 bliver i stand 
til selvstændigt at udføre prøvning som 
certificeret inspektør. Det er ikke alle, 
som har behov for at bliver certificeret. 

FORCE Technology har 
siden 1960’erne leveret 
kurser inden for NDT, som 
har været målrettet behovet 
i den danske industri.

OPKVALIFICER  
DIN VIDEN OM NDT



Svejsning

Vi er et firma indenfor Non-
Destructive-Testing samt 
svejseservice som er bygget 
op omkring medarbejdere 
med mange års erfaring 
inden for området. 

Alle vores inspektører er 
på niveau 2 eller 3 med 
gyldige EN ISO 9712 
certifikater. Vi er godkendt 
under DANAK under ISO/
IEC 17024 og 17025 med 
registreringsnummer 551.

SVEJSEBISTAND 
  Certificering af svejser DS/EN ISO 9606 serien 
  Procedureprøvning DS/EN ISO 15600 serien 
  Godkendelse iht. EN 1090/Svejsekoordinering 
  Godkendelse iht. EN 3834/Svejsekoordinering 
  Godkendelse iht. EN 9001 
  Udførelse iht. PED m.m. kan aftales 
  Godkendelse iht. DS/EN/ISO 14732 (robotsvejsning)

NON-DESTRUCTIVE-TESTING (NDT) 
  Visuel inspektion 
  Penetrant inspektion 
  Magnetisk partikel inspektion 
  Ultralyd inspektion 
  Røntgen (eksternt) 
  Hvirvelstrøm

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger: Global Welding Control ApS - La Cours Vej 12 – DK 7430 Ikast  •  Web: www.gwc-cert.dk
Ole Lange (Svejs) Mobil +4522600843 – E-mail : ol@gwc-cert.dk  •  Jesper Nielsen (NDT) Mobil +4522222710 – Email : jn@gwc-cert.dk

Derfor er der ikke krav om at tage ek-
samen, hvis formålet udelukkende er at 
blive vidensmæssigt opkvalificeret og 
få et grundigt kendskab til metoderne.

En uddannelse inden for NDT er delt 
op i 3 niveauer – niveau 1, 2 og 3. 
De fleste tager niveau 1 og 2. Hvis du 
ønsker at gå hele vejen til niveau 3, 
skal du være opmærksom på, at der 
er særlige krav, som skal overholdes. 
Har du et ønske om at blive certificeret 
NDT-inspektør, skal du være indstillet 
på, at det tager tid at blive uddan-
net samt at optjene praktisk erfaring, 
specielt hvis du tager kurser inden for 
flere metoder. 

Vores kurser i NDT på niveau 1, 2 
og 3 opfylder alle krav til kursustid 
og indhold forud for certificering. 
De enkelte kurser består både af en 
teoretisk og en praktisk del. 

Med et kursusbevis og en certificering 
i hånden er du efterfølgende klar til 

at levere inspektion og prøvning på 
et højt og kvalificeret niveau, som 
imødekommer kunde- og myndigheds-
krav. Samtidig kan du forbedre dine 
muligheder på et arbejdsmarked, som 
lægger mere og mere vægt på kvalitet 
og dokumenteret kontrol af produktet.

EN 4179 – kursus og eksamen 
for flyindustrien
FORCE Technology er den eneste 
leverandør af NDT-undervisning i Dan-
mark, som er godkendt af SCANDT 
til at afholde kursus og eksamen i 
henhold til EN 4179. EN 4179 henven-
der sig udelukkende til virksomheder, 
som arbejder med NDT inden for 
Aerospace manufacturing, service og 
vedligehold. Når vi underviser iht. 
EN 4179, er det inden for de samme 
metoder som ved EN ISO 9712.

Kursustilmelding online
NDT-undervisningen har egen kur-
susfløj med kursuslokaler til teori og 
praktiske øvelser i ultralyd-, hvirvel-

strøms- og visuel prøvning, værksted 
med alle faciliteter til magnetpulver- og 
penetrantprøvning, samt røntgenrum til 
øvelser i strålesikkerhed og radiogra-
fisk prøvning.

Kursustilmeldingen sker online. Du har 
her mulighed for at se, hvornår der 
er kurser/hold, og om der er ledige 
pladser. Skulle der være fyldt, kan 
du tilmelde dig venteliste og/eller en 
agent, der sender en mail, når der 
bliver oprettet nye hold inden for den 
ønskede metode. Står du på venteliste, 
når et hold starter, vil vi kontakte dig 
angående plads på næste ledige hold. 

På www.forcetechnology.com/NDT-
kurser kan du læse mere om de forskel-
lige NDT-prøvningsmetoder og finde 
det kursus og niveau, der passer dig. 
 
*: DS/EN ISO 9712:2013 - Ikke-destruktiv 
prøvning - Kvalificering og certificering af 
NDT-personale. Certificeringen foretages 
af FORCE Certification A/S
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Svejsning

Af Tomas Tränkner

Globalt set tegner UT sig for 35% af 
indtægterne og RT for cirka 24 %. 
En række andre metoder, herunder 
hvirvelstrøm og visuel prøvning har 
dog også stor udbredelse.

Hele regelsættet og traditionen for at 
anvende NDT er veletableret. Det er 
også en af grundene til, at det tager 
relativt lang tid at indarbejde nye 
NDT metoder og teknikker i energi- og 
procesindustrien.

Ikke desto mindre er den tekniske 
udvikling inden for nye NDT teknik-
ker i rivende udvikling. Man vil i dag 
kunne kontrollere anlæg på en måde, 
som tidligere ikke var mulig. Det stiller 
krav om, at man også kvalitetsmæs-
sigt anlægger et nyt perspektiv på 
prøvninger med NDT.

Digital radiografi
Inden for radiografi (RT) spiller digital 
RT en stadigt større rolle. Fordelene er, 
at man slipper for at skulle hånd-
tere film, bruge fremkaldervæske og 
kemikalier. Lige fra eksponering til 
færdigt billedmateriale er tidsforbruget 
markant reduceret.

Digital RT åbner for nye muligheder in-
den for billedbehandling, lige som man 
vil kunne udveksle og dele billeder med 
andre. Hvad der kan trække i den mod-
satte retning er de indledende investe-
ringsomkostninger, som er langt højere 
end ved et filmbaseret RT system. 

Og der kan inden for nogle områder, 
f.eks. i dele af energisektoren og i flyin-
dustrien, være en vis tilbageholdenhed 
i forhold til brugen af ny NDT tekno-
logi. Det er en medvirkende årsag til, 
at traditionel filmbaseret RT fortsat kom-
mer til at spille en vigtig rolle. Endnu 
en faktor er, at det er tidskrævende 
at skulle have styr på de gældende 
standarder for området. Overgangen 
til digital RT må derfor forventes at ske 
i et relativt langsomt tempo.

Phased Array vurderes til at 
være fremtiden  
Inden for Ultralydprøvning (UT) er der 
en del, som forudser, at Phased Array 
vil være fremtiden. For det er ganske 
enkelt en mere avanceret metode til UT. 
Man kan søge i flere vinkler, undersø-
ge mere komplekse geometrier og gøre 
det med stor hurtighed og præcision. 

Det er også muligt at spare data i frem-
tidige anvendelser, både i 2D og 3D. 

Noget af det, der kan være en hæm-
sko for hurtig udbredelse af avanceret 

Phased Array er de store omkostnin-
ger, der er til udstyr samtidig med, 
at man ofte efterlyser en gældende 
standard for denne metode.

Tendens til at anvende 
eksisterende anlæg i længere 
tid
Øgede krav til sikkerhed og lønsom-
hed betyder, at man anvender eksiste-
rende anlæg i længere tid. Interna-
tionalt har ulykker som Deep Water 
Horizon i den Mexicanske Golf (2010) 
og sammenstyrtningen af Mississippi 
River Bridge (2007) været med til at 
skabe øget bevidsthed om værdien af 
NDT. Der er i dag kommet øget fokus 
på tilstandskontrol, reparationer og 
levetidsforlængende vedligehold. Det 
betyder, at behovet for NDT inspek-
tion er vokset yderligere inden for 
disse områder. 

I eksisterende anlæg kontrollerer man 
typisk for forekomsten af korrosion og 
udmattelsesrevner til forskel fra produk-
tionskontrol, hvor man i højere grad 
kontrollerer og undersøger for svejsefejl.

FORDELE OG 
UDFORDRINGER 
VED BRUGEN AF 
NY NDT TEKNIK

Metoder til Non-Destructiv-Testing (NDT) har været kendt og anvendt i 150 år. Den første var 
forgængeren for penetrantprøvning. Industriel røntgen kom til for 90 år siden. Og for godt 60 år 
siden havde man opfundet ultralydsprøvning. Selv i dag er det de to metoder, radiografi (RT) og 
prøvning med Ultralyd (UT), der dominerer.
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En stadigt stigende fokus på omkost-
ninger og besparelser hos bestillerne 
af NDT ydelser medfører, at der kom-
mer et øget prispres på de, der udby-
der NDT service. Over for dette står så 
nogle ideale krav om mindre redun-
dans i metoder, samt en endnu mere 
omfattende og hurtig prøvning. Det er 
alt sammen krav, som forudsætter kost-
bart NDT udstyr, og personalemæssigt 
nogle endnu højere kompetencer.

En måde at takle dette på er, at man 
med brugen af ny NDT teknik samti-
dig får adgang til nye måder at kom-
munikere på. Resultatet af en NDT 
prøvning kan f.eks. sendes direkte 
videre til en ekspert, der kan analy-
sere resultaterne, så de, der er fysisk 
er på opgaven, ikke nødvendigvis 
behøver at have samme kompetence. 
Det er et system, der i forvejen er 
udbredt i hospitalsverdenen. Og det 
vil gøre det muligt i stort omfang at 

arbejde med ”on site” analyser af 
NDT prøvningsresultaterne.

Flere dimensioner end de rent 
tekniske 
Men NDT er ikke alene teknik. Det 
handler også om forberedelser, 
planlægning af de forskellige NDT 
prøvninger, der skal udføres, om 
projektledelse, og om at kommunikere 
med opgavebestilleren.

For at nye avancerede NDT teknikker 
skal blive til en ”mirakelmedicin” for  
industrien, må de rette prøvningsmetoder 
vælges, og det skal være metoder, der er 
enkle at håndtere, intuitive og kvalitative.

Inden for kernekraftindustrien findes 
der f.eks. kvalificeringsprocedurer for 
nye NDT metoder.

I sidste ende bygger det hele på 
fysikkens og matematikkens love. Og 

dette vil stille stigende krav til vores 
NDT teknikere. Dette gælder på det 
teoretiske plan, men også i forhold til 
områder som at kunne mestre kom-
munikationen og ledelsen i forbindelse 
med et projekt. En øget tilgang til 
faget – og en ekstra satsning på ud-
dannelse inden for disse teknikker - er 
noget af det, der kan få brugen af ny 
avanceret NDT teknik til at vokse.

Når det er sagt, skal vi dog også 
være opmærksomme på, at de, der 
bestiller NDT først og fremmest vil 
have en løsning på et konkret problem 
frem for en ny teknologi.  Og hvis 
man mislykkes i projekter, hvor der 
anvendes nye NDT metoder, er der en 
risiko for, at det kan give den an-
vendte metode et dårligt rygte, hvilket 
igen kan betyde, at det forsinker den 
videre udvikling og udbredelse af 
avanceret NDT.
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Tilbageblik på en lang karriere 
med fokus på NDT.

Af Jørgen Lenler

Efter 10 år i Forsvaret var det på tide 
at prøve noget andet. Så i begyn-
delsen af 1980 deltog jeg i samtlige 
NDT kurser og en del svejsekurser 
på det daværende ”Svejsecentralen”. 
Det var i øvrigt på NDT kurserne, jeg 
blev enig med mig selv om, at Ultralyd 
skulle jeg under ingen omstændighe-
der beskæftige mig med. Jeg fattede 
ikke en brik af, hvad det gik ud på.

Efter endt kursusvirksomhed kom jeg 
i praktik. Det var i første omgang hos 
M&T på Hareskovvejen i Kalundborg, 
og det var sammen med Steen Møller. 
Derefter var jeg i praktik på Asnæs-
værket sammen med Jørgen Melchior, 
Jørgen Werngreen, Allan Jespersen 
Herluf Ringgaard, Gert Hansen, Kjeld 
Jensen og mange andre. Først derefter 
blev jeg fastansat. Dengang havde 
man heldigvis ikke en psykolog ansat 
til at danne sig et billede af, om man 
var egnet til at være på Svejsecentra-
len. For så var det med garanti aldrig 
blevet til noget.

Det er ens fejl, man lærer af
Den første dag blev jeg budt velkom-
men af Helge Holst, som i øvrigt 
kunne meddele mig, at jeg primært 
skulle beskæftige mig med Ultralyd. 
Ups! Det tegnede til at blive den korte-
ste karriere i mit liv.

Så oprandt dagen for den første lek-
tion, og panikken i hovedet var total. 
Jeg vidste, jeg kunne UT bogen uden-
ad. Men der var stadig det punkt, der 
hedder ”utilsigtede hændelser”, hvilket 
primært dækker over spørgsmål fra 
eleverne. 

Og det viste sig jo også, at de første 
mange dage, uger og måneder gik 
med at rette mine svar på stillede 
spørgsmål. På den anden side, så 
er det jo ”kvajningerne”, man lærer 
mest af.

Specielt i begyndelsen af 80’erne 
kørte der mange kurser og demoer 
om NDT, hvor firmaer, læreranstalter 
og egne ansatte skulle have en orien-
tering om de mest gængse metoder: 
UT - RT - MT og PT. Og det blev af en 
eller anden grund mig, der blev koblet 
på dem. Jeg var måske bedst til at 

råbe en forsamling op på måske 10, 
15 eller 20 mennesker. Og des højere 
man råber, des mere ret har man jo!

Opgaver i marken
Men det var ikke kun undervisning. I 
de første 10-15 år gik 50% af tiden 
ude marken. Ofte med lidt mere spe-
cielle opgaver end de gængse, som 
der dog også var mange af.

Jeg husker en opgave hos en lille sme-
demester i Tåstrup. Han skulle svejse 
en hel del rammer op, som skulle 
bruges hos DSB. De enkelte dele blev 
så undersøgt inden den endelige 
samling. Efter et kvarters tid var det al-
lerede så galt, at det hele skulle laves 
om. Jeg spurgte i forbifarten hvilken 
elektrode, de havde brugt, og svaret 
var: ”Jaa, svenden havde gået og kig-
get lidt på lageret for at se, hvad de 
havde, og han havde fundet én, der 
ikke svinede, samtidig lød den godt 
under svejsningen”. Efterfølgende fik 
jeg en af svejsespecialisterne ud for at 
hjælpe dem.

Undervisning i udlandet
Efterhånden greb undervisningen dog 
mere og mere om sig. Fra at være en 

MIT LIV MED NDT

Én af mange tilskuere i Mumbai. UT i sin basale form.



Svejsning

mindre del af kontrollen i den danske 
industri, blev det stadigt mere vigtigt at 
have styr på kvaliteten af det, der blev 
fremstillet. Kravene blev større - og der-
med også kravene til de personer, der 
skulle kontrollere det færdige produkt.

Der blev både undervist på niveau. 1, 
2 og 3. Det betød, at der var stadigt 

flere ting at sætte sig ind i og mange 
”feltherre beslutninger”.

Igennem den sidste del af firserne  
og fremad blev det ret omfattende. 
Der var de almindelige plankurser, 
men også mange specialkurser  
for industrien:

Fly, skinner for Banedanmark, aksler, 
hjul og boggier for DSB, skibe, dyk-
kere (omkring spunsvægge), støbe-
gods, hvidtmetal belægninger osv.

En ting, som jeg blev meget optaget 
af var undervisning i udlandet eller af 
udlændinge. Enten direkte på engelsk 
eller tysk eller med tolk. Det sidste 

Nu kan du få hele TechCorrs globale ekspertise her i Danmark. Som verdens førende virksomhed  
inden for inspektionsydelser, med 12 års erfaring og det nyeste udstyr, er vi klar til at sikre dig verdens 
mest avancerede tankinspektion. Så er sikkerheden optimal – hver gang.

FÅ OPTIMAL SIKKERHED MED VERDENS MEST 
AVANCEREDE TANKINSPEKTION

Vores serviceområder er: 
 Tank inspektion
 NDT (non-destructive testing)
 Avanceret NDT

 Food & Pharma 
 Svejsning & undervisning 

 3D scanning & Engineering
 QA/QC inspektører

TechCorr Europe afholder det første VT 1 og 2 kursus mandag den 1 februar 2016. For tilmelding 
kontakt Simon Blauenfeld på e-mail: sblauenfeld@techcorr.com eller telefon: 5357 0403.

+45 5357 5353 · www.techcorr.com

Vindmølleaksel i Rumænien. Daglig toilette i Mumbai.
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er en del anderledes, men rigtig 
spændende.

Det blev til en del lande igennem åre-
ne: Estland - Letland - Litauen - Norge - 
Sverige - Tyskland - Rumænien - Tyrkiet - 
Spanien - Jordan - Indien - Kina – USA. 
Og nogle steder sjovere end andre.

Undervisning i Indien og 
Jordan
Indien var ikke sjovt. Jobbet var fint 
nok og menneskene var søde og rare. 
Men de forhold, man ser, de lever 
under, er deprimerende. Og det, der 
især slår én, det er lugten. Forestil jer 
en blanding af krydderier (specielt 
karry), tung parfume og div. afføring i 
40-45°C varme og helt vindstille vejr. 

Overalt vader man rundt i bunker af 
affald med tilhørende firbenede kræ. 

I Jordan opdagede man 6 terrorister 
fra Libyen i Amman lufthavnen få 
timer før, jeg skulle med. De 3 blev 
fanget, mens resten flygtede. Så der 
var checkpoints for hver kilometer hele 
vejen til lufthavnen og meget nøje kon-
trol ved gatene. Jeg anede ikke, at jeg 
havde så mange ting i min toilettaske!! 
De resterende terrorister blev senere 
fanget i det sydlige Jordan. Missionen 
var at sprænge forskellige indkøbscen-
tre i luften.

I kender vel Danmark
I Iowa på en vindmøllefabrik skulle 
undervisningen foregå fra kl. 23 til 

07. Der var selvfølgelig vagt på ved 
indgangen, så på 3-4 dagen faldt vi i 
snak, og jeg spurgte bl.a., om det ikke 
var kedeligt at sidde der alene. ”Næ, 
egentlig ikke, og hvis der skete noget 
alvorligt, så arbejdede hans bror der 
også, og han havde altid sin pistol på 
sig” var svaret. Tak for det!!

Det var på holdet fra Jordan, at én af 
eleverne pludselig rejste sig, gik ned 
bag i klassen, lagde et tæppe på gul-
vet og begyndte at bede. Så jeg stop-
pede jo, da han gik i gang. Men han 
drejede hovedet og sagde: ”Fortsæt 
du bare, jeg kan sagtens høre efter, 
mens det her står på”

I Lituaen var det en tolk i firmaet, som 
fungerede rigtig godt. Hendes chef 
blev vel irriteret over, at hun havde gi-
vet hende jobbet. Så på 3. dagen tog 
hun i stedet over. Hun mente, at hun 
nok skulle styre det her med, hvad 
der skulle oversættes, i hvilket tempo, 
hvornår osv. Som den diplomat jeg 
er sagde jeg jo ikke noget videre til 
det. Men jeg tror ikke hun var i tvivl, 
for næste dag var den første tolk 
tilbage. Utroligt hvad man kan nå 
med diplomati.

Min bedste og også dygtigste tolk 
havde jeg i Beijing, hvor jeg stødte på 
Annie Liu, som i øvrigt nu er ansat på 
FORCE i Beijing. Hun var så god, at 
hun gik op til den skriftlige eksamen 
samtidig med eleverne, og hun bestod 
som den bedste. Alle eleverne var 
ingeniører og Ph.d’er. Godt gået.

I Washington spurgte receptionisten 
på hotellet, hvor vi kom fra. Jeg sagde 
Danmark og kunne godt se, at det 
ikke sagde ham noget. Så jeg forkla-
rede, at det ligger nord for Tyskland. 
Ingen respons. ”Har I en konge”, 
spurgte han så. ”Nej, en dronning” 
”Ahh!! Queen Elizabeth”? “Neej, 
Queen Margrethe”. Stor pause. “Do 
you have a McDonalds”. Og da svaret 
var yes, kunne jeg se, han åndede 
lettet op.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til 
alle, jeg er stødt på igennem de 35 
år. Uden jer ville det ikke have været 
nær så sjovt. 

Jeg ønsker jer alle god vind fremover.

Tolken Annie som hjælpelærer i Beijing.

Brugtvognssalg i Pennsylvania.



Vi afholder kurser inden for alle de traditionelle NDT-
metoder og starter nye hold op hver uge.

Vores kursuslokaler er optimerede til både den teoretiske 
undervisning og de praktiske øvelser. Foruden plankurserne 
opretter vi virksomhedstilpassede kurser og standardkurser 
efter din virksomheds specifikke behov.

Alle vores NDT-kurser er godkendt af FORCE Certification 
A/S og kan afsluttes med en DANAK akkrediteret certifi-
cering i henhold til EN ISO 9712/Nordtest. Derudover er vi 
godkendt af SCANDT til at afholde kursus og eksamen i 
henhold til EN 4179.

NDT-kurser 2016
(datoer inkl. certificering)

Kursus Dato Kursus Dato

Hvirvelstrømsprøvning - ET-1 30/5-6/6, 7-14/11 Re-certificering 
Hvirvelstrømsprøvning - ET-2

27-30/6, 5-8/9

Hvirvelstrømsprøvning - ET-2 13-22/6, 21-30/11 Re-certificering 
Magnetpulverprøvning - MT-2

2-4/3, 15-17/6, 7-9/9

Hårdhedsmåling - HT 15-19/2, 3-7/10 Re-certificering 
Penetrantprøvning - PT-2 

29/2-1/3, 13-14/6, 5-6/9

Magnetpulverprøvning - MT-1 25-28/1, 14-17/3, 15-18/8 Re-certificering 
Radiografisk prøvning - RT-2

4-8/4, 12-16/12

Magnetpulverprøvning - MT-1+2 12-20/9 Re-certificering 
Ultralydprøvning - UT-2

25-29/4, 14-18/11

Magnetpulverprøvning - MT-2 1-5/2, 25-29/4, 22-26/8, 24-28/10 Re-certificering 
Visuel prøvning - VT-2

25-28/4, 24-27/10

Penetrantprøvning - PT-1 18-20/1, 29-31/3, 8-10/8 Niveau 3 - Almen del 28/11-9/12

Penetrantprøvning - PT-1+2 3-11/10 Hvirvelstrømsprøvning - ET-3 7-14/3

Penetrantprøvning - PT-2 8-12/2, 30/5-3/6, 29/8-2/9, 31/10-4/11 Magnetpulverprøvning - MT-3 11-15/4

Radiografisk prøvning - RT-1 18-29/1, 23/5-3/6, 22/8-2/9, 31/10-11/11 Penetrantprøvning - PT-3 4-7/4

Radiografisk prøvning - RT-2 29/2-16/3, 13-29/6, 12-28/9, 21/11-7/12 Radiografisk prøvning - RT-3 25/4-2/5

Strålebeskyttelse - SIS 18-21/1, 23-26/5, 22-25/8, 31/10-3/11 Ultralydprøvning - UT-3 15-22/8

Ultralydprøvning - UT-1 29/3-8/4, 13-23/6, 3-13/10, 21/11-1/12 Visuel prøvning - VT-3 23-27/5

Ultralydprøvning - UT-2 29/2.-16/3, 23/5-8/6, 29/8-14/9, 24/10-9/11 Svejseinspektion - IWI-S/B 4-18/4, 7-21/11

Ultralydprøvning - UT-2 
støbegods tillæg

15-23/2 NDT Orientering 6-8/12

Visuel prøvning - VT-1+2 22/2-1/3, 29/2-8/3, 7-15/3, 11-19/4, 6-14/6, 29/8-
6/9, 5-13/9, 19-27/9, 31/10-8/11, 14-22/11

Videokursus - RVT  
(tillæg til VT-2)

4-7/4, 26-29/9

VT Orientering 18/5, 22/6, 10/11, 15/12

force
technology.com/NDT-kurser

ONLINEKURSUS-TILMELDING2016

Find altid vores opdaterede kursusplan og beskrivelse af alle kurser på forcetechnology.com/NDT-kurser 
eller kontakt Karin Petersen på kap@force.dk for yderligere information.

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

23nov_Svejsning-kurser2016.indd   1 23/11/15   10.22



20 

Svejsning

TechCorr Europe introducerer nu 
3D software, som på kort tid vil 
kunne levere et komplet sæt af 
informationer, der er behov for 
i forbindelse med vedligehold 
og NDT inspektion af tanke og 
andre komplekse anlæg.

Af Peter Villumsen, TechCorr 
Europe

3D scanninger er kommet for at blive. 
For det er et vigtigt værktøj til at få 
samlet en grundig viden om vedlige-
holdelsestilstanden af et anlæg eller 
en konstruktion. Man kan på ganske 
få timer skaffe sig den nødvendige 
viden om konfiguration og design, 
hvad enten det f.eks. er i forbindelse 
med inspektion og vedligehold af 
olietanke, rør og procesanlæg. 
Mulighederne er mange, lige som der 
er oplagte gevinster ved metoden. 
Beregninger i forhold til tankdesign, 

en detaljeret model i 3D, isometrier, 
produktionslister, fabrikationsdetaljer, 
fabrikationsomkostninger og bruge 
data til en økonomisk oversigt. Alt 
sammen er det informationer, som let-
ter arbejdsgangen i forbindelse med 
den aktuelle inspektionsopgave, og 
som dermed byder på såvel tidsmæs-
sige som udgiftsmæssige besparelser.

3D software programmet er desig-
net med henblik på at kunne levere 
hurtige designkonfigurationer og 
detaljerede informationer – eksem-
pelvis omkring olieopbevaringstanke. 
Programmet vil på én og samme 
tid kunne vurdere og beregne i 
henhold til, API 653, 650 og Api 
620’s standarder. Det betyder, at 
f.eks. en opbevaringstanks tilstand 
vil blive analyseret og dokumenteret 
i forhold til den aktuelle standard 
for den pågældende konstruktion. 
Programmet understøtter desuden et 

bredt spekter af informationer om 
tankens design og konfiguration. Dette 
omfatter designberegninger for svøb, 
bund, tag, trapper, platforme, ”wind 
girders” (Forstærkningsringe øverst, 
red.) og øvrige tankstrukturer. Dertil 
kommer seismiske, interne og eksterne 
belastninger samt vindbelastninger. 
Design rapporterne omfatter blandt 
andet detaljererede beregninger og 
udregningsformuleringer. Systemets 
opsætning kalkulerer desuden med 
forskellige faktorer, som bruges til 
information - herunder forbruger-
feedback. 

Den grafiske brugergrænseflade  
er udformet, så den er let og hurtig  
at anvende, og den vil kunne be-
herskes efter et par dages træning. 
De indhentede data herunder 3D 
geometri, tegninger udgiftsrapporter 
mm. bliver automatisk opdaterede og 
vil kunne gemmes.

AVANCERET 
SOFTWARE TIL       
     SCANNINGER



VI SES PÅ HOTEL KOLDINGFJORD 
DEN 20. – 21. MAJ 2016

Der tages forbehold for ændringer.
Det endelige program vil blive offentliggjort i kommende nummer af SVEJSNING og på hjemmesiden: www.dslsvejs.dk

I forbindelse med seminaret afholdes henholdsvis årsmøde i NDT-Foreningen og generalforsamling for DSL.

Seminaret samler alle grene af svejse- og NDT 
branchen på kryds og tværs, og byder derfor 
på rig lejlighed til at sparre med andre fagfolk 
omkring tekniske løsninger, udfordringer og 
brugererfaringer. 

Der vil begge dage være en række inspirerende 
foredrag på programmet, hvor fageksperter 
præsenterer nye teknikker og udviklinger inden for 
såvel svejsning som NDT.

DSL og Dansk NDT Forening lægger igen op til et spændende seminar, 
hvor en række brancherelevante emner er på tegnebrættet.

Foreløbigt program:

• Trends inden for svejsning, ifølge Fronius forsknings- og udviklingsdirektør Heinz Hackl

• Reelt acceptable svejsefejl – hvad kan man i virkeligheden acceptere?

• Normer og regler i medicinal- og fødevareindustrien

• Passivisering og andre teknikker til overfladebehandling

• Hvordan påvirker jeg kommende normer og standarder

• 3D-print i metal

• Certificering af NDT-personale

• Anvendelse af AVG/DGS ved ultralyd – set fra et brugersynspunkt

• Undervandsinspektion

• Nye miljøvenlige teknologier inden for PT og MT

• Hvirvelstrøms Array

• Erfaringer fra arktiske egne - kedel på Svalbard

• 3D-scanning af tanke og rør 

HUSK ET KRYDS I KALENDEREN VED DEN 20. – 21. MAJ 2016! 
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Af Henrik Bang, 
FORCE Technology 

Det er ikke nok at kunne betjene et 
analyseudstyr. Der er mange faldgru-
ber såsom afkulning af overflader, 
inhomogenitet, rengøring, geometriske 
forhold mv., som kan være væsentlige 
at tage i betragtning, for at kunne 
opnå få en korrekt analyse. En lige 
så væsentlig del er at kunne tolke og 
bedømme de resultater, der fremkom-
mer ved analysen. Bedømmelsen af 
resultaterne kræver metallurgisk kend-
skab og erfaring, samt adgang og 
kendskab til aktuelle stålstandarder. 

Kemisk analyse – hvorfor og 
hvordan
Den kemiske sammensætning af et 
stålmateriale er en af de afgørende 
faktorer for, at egenskaberne er som 
ønsket. For et givet materiale fremgår 
den kemiske sammensætning af det 
tilhørende materialecertifikat, som er 
udstedt af stålværket. 

I forbindelse med udskæring af emner 
til fremstilling af eksempelvis stålkon-
struktioner eller trykbærende udstyr 
kan det ske, at overførsel af heat 
nummeret glipper, eller at heatnumme-
ret – under uheldige omstændigheder 

- forsvinder. Således er en analyse af 
materialets kemiske sammensætning 
nødvendig for at genetablere spor-
barhed til materialecertifikatet. Visse 
firmaspecifikke fabrikationsstandar-
der kræver en yderligere analyse af 
materialernes kemiske sammensætning 
for at bekræfte sporbarhed til et givet 
materialecertifikat. Ved opgradering 
af materialecertifikater kræves der 
ligeledes en analyse. 

Ved udskiftningsjob og modifikation 
af ældre anlæg er det ikke altid muligt 
at fremskaffe de originale materia-
lecertifikater, hvilket er problematisk 
i forbindelse med svejsning. Er den 
kemiske sammensætning ikke kendt, 
kan kulstofækvivalenten ikke beregnes 
- og den rigtige svejseprocedure ikke 
findes. Kulstofækvivalenten bestemmes 
af formlen herunder:

Kulstofækvivalenten for normalt svejs-
bart konstruktionsstål ligger typisk mel-
lem 0.35 og 0.45. Som det fremgår 
af formlen, så kan selv små unøjagtig-
heder i analysen af materialet have 
signifikant betydning for beregning af 
kulstofækvivalenter. 

OES-analyse
En af de mest anvendte analysemeto-
der er OES-analysen (Optical Emission 
Spectrometry), hvor der via en lysbue 
afbrændes legeringselementer fra 
prøven. Dette sker i en 99,99 % ren 
argonbeskyttet atmosfære – blandet 
andet på grund af præcis detektering 
af kvælstof. Intensiteten – og dermed 
mængden af de enkelte legeringsele-
menter -  omsættes til en procentmæs-
sig værdi. Denne metode er den mest 
præcise til at bestemme den kemiske 
sammensætning. Analysen kræver om-
hyggelig præparation af overfladen 
og grundig rengøring af denne. Udsty-
ret leverer en analyseblanket med et 
procentmæssigt indhold af de enkelte 
legeringselementer. Det er så op til 
operatøren eller andre at omsætte de 
kemiske værdier til et givet stål. 

PMI-test
En anden kendt metode er PMI-test 
(Positive Material Identification). 
Denne metode er baseret på rønt-
genfluorescens. Materialet bestråles 
med en røntgenkilde, hvorved de 
enkelt grundstoffer anslås og reflek-
terer stråling tilbage til udstyret, som 
omsætter mængden af stråling til en 
procentmæssig værdi. PMI-test er 
forholdsvis ukompliceret og en hurtig 

ANALYSE AF 
STÅLMATERIALERS 
KEMISKE 
SAMMENSÆTNING  
MED ON-SITE UDSTYR
Analyseudstyr til at bestemme den kemiske sammensætning af stålmaterialer er blevet nemme at 
anvende – måske for nemme.
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analysemetode. Med et tryk på knap-
pen viser udstyret – efter få sekunder 
– et resultat. En af de væsentligste ting 
ved denne metode er, at kulstof ikke 
kan måles. Derfor kan en PMI-test ikke 
danne grundlag for bestemmelse af 
kulstofækvivalenten. Således er denne 
metode mest anvendt til lavt legerede 
stål, rustfrie stål, titan mv. 

Udviklingen af udstyr
Det er analyser, som typisk foregår 
på et metallurgisk laboratorie, hvor 
personale med metallurgisk kendskab 
og erfaring har udført analysen og 
evalueret resultaterne.
Den teknologiske udvikling har 
medført, at ovennævnte typer af 
analyseudstyr – navnlig OES-udstyr - i 
dag findes som mobile udstyr og er 
relativt nemme at anvende. Ofte be-
høver man blot at rette udstyret mod 
emnet og trykke på en knap for at 
få et resultat. Udstyrene er stabile og 
pålidelige, men dog er der faldgruber 
med talrige eksempler på, at det er 
gået galt. 

Hvordan og hvorfor kan det gå 
galt
Inden for det sidste stykke tid har vi 
fået flere henvendelser og spørgsmål 
vedrørende analyse af stålmaterialer. 
Yderligere er FORCE Technology ble-
vet bedt om at lave sammenlignende 
analyser for at verificere nøjagtig-
heden af anvendt mobilt udstyr. En 
sammenlignende analyse af noget 
rørmateriale viste relativt store afvigel-
ser. Årsagen til dette var utilstrækkelig 
præparation af overfladen eller util-
strækkelig rengøring, samt utilstrække-
lig gasdækning. Der er ingen tvivl om, 
at de mobile udstyr kan måle næsten 
lige så præcist som de stationære. 
Men der er mange faldgruber med 
hensyn til præparation af overflader, 
renlighed og geometriske forhold. 
Yderligere kræver tolkning af resultater 
metallurgisk kendskab og baggrund. 
Et mobilt OES-udstyr laver et lokalt 
brandmærke i overfladen. Heat-input-
tet er lavt og navnlig ved store gods-
tykkelser er afkølingshastigheden høj. 
Således er der risiko for dannelse af 
martensit og dermed hydrogenrevner. 
Foto 1 i det følgende viser et tværsnit 
(mikroslib) gennem et område, som er 
udsat for lavt heat input og stor afkø-
lingshastighed. Martensitdannelse og 
hydrogenrevner kunne observeres.

Indenfor PMI-test har vi blandt andet 
været udsat for, at materialekvaliteterne 
S355 og C45 er blevet skilt fra hinan-
den baseret på en PMI-test. Kulstof er 
det legeringselement, der afgør forskel-
len på de to materialekvaliteter, så det 
er slet ikke muligt at adskille disse ved 
en PMI-test. Yderligere har vi været 
udsat for, at der i forbindelse med PMI-
test af noget varmfast materiale blev 
rapporteret et zinkindhold på 15 %. 
Årsagen til dette viste sig at være util-
strækkelig præparation af overfladen. 

Når man skal vælge leverandør til mo-
bil analyse af stålmaterialer skal man 
være blandt andet være opmærksom 
på følgende:

• Har leverandøren dokumenteret 
erfaring med udstyret?

• Har leverandøren gennemført en 
godkendt uddannelse i at bruge 
udstyret?

• Har leverandøren metallurgisk 
viden og kendskab til aktuelle 
stålstandarder? 

 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Mikroslib gennem S355 materiale med martensitdannelse og 
hydrogenrevne.

Emnet overflade

Martensit

Revne

Varmepåvirket område
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Større tilløbsstykke kan næppe 
forventes til foreningens 
arrangementer end tilfældet 
var tirsdag den 27. oktober, 
hvor Give Stålspær og direktør 
Torben Larsen, som én af de to 
ejere, lagde matrikel til besøg 
af hele 25 DSL medlemmer.

Give Stålspær producerer, som nav-
net antyder, svejste spær i konventio-
nelle konstruktionsstål fra S-235-355 
i alle designs med og uden robotter. 
Spærene er primært til større byg-
ninger – lige fra dampvaskerier over 
skoler og til gigantiske sportshaller. 
Aftagerlandene er især de nordiske 
inklusive Tyskland. Omkring halvdelen 
af den årlige produktion sælges dog 
fortsat i Danmark.

På berigende vis og med en iværksæt-
ters engagement førte Torben Larsen 
os gennem virksomhedens historie: 
Fra overtagelsen i 2004 med 7 mand 
og 1200 m² til i dag, hvor vi så en 
toptrimmet virksomhed med 230 med-
arbejdere i treholdskift og 18.000 m². 
Virksomheden er kommet flot gennem 
krisen og har igen, igen planer i skuf-
fen for endnu en udvidelse. Godt gået!

Det gennemsyrer virksomheden, at et 
positivt menneskesyn, med medarbej-
derne i konstant fokus, vurderes som 
den vigtigste brik i successen, og at 
det er det, der sammen med innova-
tive løsninger grundlæggende har ført 
virksomheden frem. Statements som 
”Solide aftaler og kun rigtige løsnin-
ger” kan kun udmøntes med medar-
bejdere, der tager ansvar for minimum 
eget arbejde, lagde Torben Larsen 
ikke skjul på.

På rundvisningen i produktionshal-
lerne oplevede vi flowet fra vareindle-
vering af profiler og plader til færdige 
gitterspær, der i stakkevis ved porten 
stod klar til malerværkstedet. 

Fra DSL skylder vi en stor tak til Give 
Stålspær for en spændende eftermid-
dag og på gensyn til alle de mange 
spørgelystne DSL-medlemmer. 

Følg med i SVEJSNING eller på hjem-
mesiden, hvor kommende arrange-
menter annonceres.

Af Torben Henriksen, 
bestyrelsesmedlem i DSL

PHASED ARRAY MED HØJ YDELSE OG HASTIGHED
OLYMPUS FOCUS PX er en ny og 
avanceret Phased Array løsning, som er 
velegnet til krævende NDT inspektioner.

Med introduktionen af FOCUS PX 
imødekommer producenten Olym-
pus behovene i marken for at kunne 
udføre NDT Phased Array inspek-
tioner med høj kvalitet og ydelse. 

Signalkvaliteten er i top. Og der er 4 
dedikerede UT kanaler samt op til 4 
instrumenter parallelt koblede. Derved 
vil flere PA prober på én og samme 
tid kunne opsamle store datamæng-
der under scanning af komplicerede 
emner, siger direktør for Endotest 
A/S, Jørgen Hilsøe, der er Olympus 
forhandler i Danmark.

VIRKSOMHEDS- 
BESØG HOS
GIVE STÅLSPÆR A/S

Direktør Torben Larsen viser rundt på Give 
Stålspær.

Her fra rundvisningen i virksomhedens 
produktionshaller. 
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FORCE Technology gennemfører en række svejseuddannelser, for alle der arbejder med svejsetekniske opgaver. 
Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for hvert modul. Uddannelserne er internationalt 
anerkendte og giver adgang til at virke som svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731.

Start din uddannelse nu:  IWS - IWT - IWE

Vær opmærksom på, at du både skal tage moduler i Esbjerg og i Brøndby.

Kursus Dato Sted

IWS Svejsespecialist 18. januar  
29. februar

Esbjerg
Brøndby

IWT Svejsetekniker 8. februar Esbjerg

IWE Svejseingeniør 8. februar Esbjerg

Tilmelding og det fulde program på forcetechnology.com eller scan QR koden.
Kursussekretær: Jette Jacobsen, jtj@force.dk Tlf.: 43 26 74 26

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

Engelske Tritex NDT er producent af 
Multigauge Ultralyds tykkelsesmålere, 
der ifølge Tritex produktchef John Shar-
land er karakteriserede ved at være 
lette at arbejde med og robuste i brug.
 
Man kan måle metaltykkelser gennem 
coatede belægninger i op til 20 mm 
tykkelse ved hjælp af Tritex Multigauge 
Ultralyds måleudstyr, som består af Mul-
tigauge 5500, 5600 og 5700, siger 
John Sharland.
 
Selv på stærkt korroderet metal kan 
man opnå pålidelige resultater, hvilket 
til dels skyldes funktionen IPR (Intel-
ligent Probe Recognition). Når proben 
er tilsluttet, bliver de relevante data 

lagret på en indbygget 
mikrochips og overført til 
tykkelsesmåleren, hvilket 
ifølge John Sharland er 
med til at sikre en forbed-
ret ydeevne.

Multigauge 5500 er 
designet til håndfri anven-
delse i forbindelse med 
inspektionsopgaver, hvor 
man enten skal klatre, 
arbejde fra stilladser eller 
f.eks. skal bruge reb for 
at få adkomst til store tankanlæg.

Multigauge 5600 er en håndholdt 
tykkelsesmåler, som har et meget 

overskueligt display i klare farver, mens 
Multigauge 5700 er en datologger, 
som kan gemme målingerne på udsty-
ret i det ønskede format.

MÅLING AF KORROSIONSNIVEAUET 
GENNEM COATEDE OVERFLADER
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Det sker 2016:

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2016
Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

Nr. 1 22. februar 26. januar Energisektoren

Nr. 2 25. april 18. marts Svejsning i Europa

Nr. 3 12. juni 18. maj Reparation og vedligehold

Nr. 4 31. august 2. august Automatisering

Nr. 5 27. oktober 22. september Aktuelle og fremtidige 
svejsetrends

Nr. 6 12. december 14. november NDT

Januar
20. – 22. januar
DSM Vintermøde i Viborg med besøg hos 
Grundfos

Marts
11. marts
Virksomhedsbesøg: Endagstur til Alfa Laval 
i Lund

Maj
10. – 13. maj
Elmia Svets messen i Jønköping Sverige

20. – 21. maj
DSL svejse- og NDT seminar på Hotel 
Koldingfjord

Juni
13. – 17. juni
WCNDT 2016 i München

Juli
10. – 15.juli
Annual Assembly & International 
Conference i Melbourne Australien

Mange lagde vejen forbi DSL og NDT Foreningens stand

De, der tegnede et personligt medlem-
skab deltog i lodtrækningen om en 
kompakt svejsemaskine. Tegnede man 
et nyt firmamedlemskab, kunne man 
vinde et gratis seminarophold for én 
person på Koldingfjord i maj 2016.

Jørgen Nielsen fra PolyMacs ApS var 
den heldige vinder af en kompakt 
svejsemaskine, og han kunne her 
vælge mellem fire forskellige mærker, 
da Kemppi, Migatronic, ESAB og V. 
Løwener alle havde stillet en svejsema-
skine på højkant til lejligheden. Jørgen 
Nielsen valgte maskinen fra Kemppi, 
og på billedet får han overrakt gevin-
sten af Kenneth Pedersen fra Kemppi.

Firmaet Technor fra Hobro, som var 
vinderen blandt de nye firmamedlem-

mer, kan glæde sig til at kunne sende 
en medarbejder til DSL’s Svejse- og 
NDT-seminar på Koldingfjord den 20. 
og 21. maj 2016.
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På årets hi-messe i Herning havde DSL og NDT Foreningen en 
velbesøgt stand. Et af trækplastrene var en konkurrence blandt 
dem, der tegnede et nyt DSL-Medlemskab. 

Den heldige vinder Jørgen Nielsen 
sammen med DSL’s formand, Steen Ussing 
(t.v.) og Kenneth Pedersen fra Kemppi.



 27

Svejsning

Stor nordisk svejsemesse i Jønköping
Elmia Svets 2016 bliver 
svejsebranchens næste store 
mødested i dagene fra den 10. 
til den 13. maj 2016.

Elmia Svets svejse- og sammenføjnings-
messe blev holdt første gang i foråret 
2011. Messen opstod i et i tæt samar-
bejde med Svetskommisionen, der er 
navnet på den svenske svejseforening. 

Dengang som nu er det målet at 
fungere som samlingspunkt for vide 
grene af den nordiske svejsebranche  
og præsentere de seneste tendenser 

og løsninger inden for svejsning, sam-
menføjning og automatisering. 

Messen henvender sig til alle grene 
af svejsebranchen, og ifølge arran-
gørerne er der også denne gang lagt 
op til at gøre Elmia Svets til en ”messe 
værd” - med mange nye produkter og 
præsentationer side om side med et 
spændende konferenceprogram.

DSL holdt årets julebanko 
fredag den 20. november. 
Mange var mødt op, og 
stemningen var i top, lige 
fra de gule ærter og pan-
dekagerne til dysten om de 
mange flotte præmier.
Et vellykket arrangement med 
masser af flotte præmier, som 
vi skylder årets sponsorer en 
stor tak for.

Tak til sponsorerne ved 
årets julebanko:

A.H. International A/S
AIR Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
Dansk NDT Teknik A/S
Dansk Svejseagentur ApS
Endety ApS
ENDOTEST A/S
A/S ESAB
FORCE Technology
Inspecta A/S
Kemppi Danmark A/S
Hotel Koldingfjord
V. Løwener A/S
Metal-Consult
Migatronic A/S
Nordisk Svejse Kontrol A/S
Palmepiloterne
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
Valk Welding DK A/S
Yxlon International A/S

Festlig  
aften  
med gule 
ærter og  
julebanko

Kære DSL-medlem
Året, der gik bød på nogle vellykkede 
og interessante virksomhedsbesøg. 
Vi besøgte blandt andet L-Tec A/S og 
Give Stålspær A/S. Som det seneste 
i rækken af arrangementer var der 
også lejlighed til at besøge FORCE 
Technology i Brøndby, hvor der var 
rundvisning i det nye byggeri.

Vi ser også med glæde tilbage på 
et fagligt inspirerende seminar. Det 
var på samme tid en god lejlighed til 
at udveksle erfaringer med kolleger 
i NDT- og svejsebranchen, som var 
bredt repræsenteret.

 
Det næste fælles svejse- og NDT 
seminar finder sted den 20. – 21. maj 
2016. Husk et kryds i kalenderen al-
lerede nu – og læs mere om program-
met for næste års seminar på side 21 i 
denne udgave af SVEJSNING.
 
Du ønskes en glædelig jul og et godt 
nytår 2016.

Steen Ussing
Formand
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