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Svejsning

NDT er til gavn for samfundet 
og ikke blot et nødvendigt onde

Foredraget ved forårets seminar på 
Kolding Fjord i år af Dr Mike Farley 
fra ICNDT inspirerede mig til emnet 
for denne leder. Et af hovedpunkterne 
i hans foredrag var ”vigtigheden” af 
NDT. Han beskrev i eksempler, hvordan 
vigtige samfundsfunktioner var blevet 
opretholdt og sikret for fremtiden gen-
nem NDT prøvning. Jeg vil kort referere 
til et af disse eksempler senere i denne 
leder.

Når ordet NDT bliver nævnt, har mange 
den holdning, at det blot er en unødig 
fordyrende omkostning, da der ikke 
tilføres eller produceres noget. Men når 
man tænker lidt dybere over tingene, 
så kan NDT være med til at sikre, at 
afgørende funktioner i vort samfund 
fortsat kan fungere og dermed bidrage 
til skabe tryghed blandt os brugere.

Tag for eksempel vores infrastruktur: 
broer mellem landsdelene, jernbaner 
og fly. De er selvfølgelig konstrueret af 
kvalificerede og dygtige ingeniører, og 
bygget af kvalificerede teknikere og 
håndværkere, herunder svejsekoordi-
natorer og svejsere. Hvis vi levede i en 
fuldkommen verden, hvor der ikke sker 
fejl, eller hvor ingen kunne finde på at 
snyde, så ville der ikke være behov for 
inspektion og NDT prøvning. Men vi 
ved jo alle, at sådan er verden ikke helt 
skruet sammen. Vi oplever derimod af 
og til, at der bliver snydt. Nogle undla-
der at udføre det, der er krævet, eller 
der bliver begået såkaldt menneskelige 
fejl. NDT kan være med til at sikre, at 
fejl bliver påvist, at undladelser bliver 
opdaget, og at snyd kommer for dagen.

I det følgende vil jeg se på to aktivi-
tetsområder inden for NDT. Det ene er 
NDT i forbindelse med ny fremstilling af 
produkter. Det andet er drift inspektion, 
hvor en konstruktion prøves, for at man 
vil kunne vurdere, om eventuelle skader 
er opstået efter ibrugtagning af et ellers 
godkendt produkt. Der kan f.eks. være 
tale om skader som slid, overbelastning, 
korrosion eller metaltræthed (udmattel-
ses brud).

Sikring af nye produkter
Forudsætningen for at NDT bliver udført 
korrekt er viden om, hvordan krav 
specificeres. Første forudsætning er, at 
konstruktøren specificerer præcise krav 
til konstruktionen, herunder henvisnin-
ger til relevante standarder for kvalitet, 
prøvningsomfang og NDT standarder. 
I Europa og mange steder uden for 
Europa anvendes DS EN ISO 17635, 
der beskriver de generelle regler for 
NDT prøvning. Her kan vi finde krav 
til NDT kontrollanter, valg af relevante 
NDT metoder og hvilke standarder, der 
skal anvendes både for metoden og 
accept vurdering.

Reglerne bliver anvendt i forbindelse 
med fremstilling af stålkonstruktioner, 
trykbeholdere og rørsystemer samt 
rustfrie systemer til f.eks. medicin og fø-
devareindustri. Og der findes lignende 
systemer inden for transportudstyr, tog 
og fly m.m.

Erfaringer fra hverdagen
Generelt fungerer systemet godt. 
Langt de fleste virksomheder handler 
ansvarligt inden for dette. De sørger 
for, at deres personale har tilstrækkelig 
erfaring og uddannelse for at kunne 
agere inden for dette system. De sørger 
også for at have nødvendigt og velfun-
gerende produktionsudstyr til rådighed 
for at kunne gennemføre opgaverne. 
De er helt klar over, at NDT er en del af 
”pakken”, og at det er en omkostning, 
de skal medtage i den pris, de aftaler 
med kunden. De ved også, at de er 
ansvarlige for at aflevere den kvalitet, 
der er aftalt. Derfor vil de ikke prøve at 
slippe billigere ved at undlade at følge 
reglerne.

Ikke desto mindre er der desværre også 
virksomheder og kunder, som ikke helt 
har forstået eller sat sig ind i reglerne. 
De giver måske tilbud på opgaver, 
de ikke er tilstrækkeligt kvalificeret 
til eller har forstået omfanget af. De 
benytter måske underleverandører, der 
ikke magter opgaven, eller som ikke i 
tilstrækkeligt omfang følger reglerne. 
Det kan både være danske og uden-
landske underleverandører. Uden at gå 
i unødige detaljer har jeg med mine 
mange år i svejse- og NDT branchen set 
en del eksempler på dette. Det har givet 
fabrikanter, kunder, og i sidste ende 
samfundet unødvendigt store omkost-
ninger. Hvis man i disse tilfælde havde 

fulgt op med regelmæssige besøg af 
svejseinspektører og NDT kontrollanter, 
ville mange af problemerne kunne være 
undgået – eller taget i opløbet - inden 
det for alvor gik galt. Det er selvfølgelig 
en vigtig forudsætning, at kontrollan-
terne er tilstrækkeligt kvalificerede, og 
at de er i besiddelse af en høj grad af 
integritet.

Jeg vil her fremhæve ét konkret eksem-
pel, der kan illustrere, hvor galt det kan 
gå. Der nævnes dog ikke fortrolige 
informationer - men alene en gengivelse 
af, hvad der har været bragt i pres-
sesammenhæng – herunder i fagbladet 
Ingienøren.

LEDER

Indhold: 
3  Leder/ Jørgen Melchior

6  Brugen af røntgenbaseret 
udstyr i fødevareindustrien

8   NDT på stadigt større 
havdybder

12  Nordsjællands 
Jernbaneklub restaurerer 
gamle lokomotiver og 
jernbanevogne

16  Revner og tæringer i 
produktionsudstyr til 
levnedsmiddelindustrien 
– risici og 
afværgeforanstaltninger

20   Svejse- og NDT seminar 
2017 – foreløbigt program

22  Tilbageblik på 48 år og en 
rivende udvikling

Forsiden:
NDT inspektion på havbunden med as-
sistance fra dykkere.

Jørgen Melchior, Force Technology.
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Svejsning

Den 28. marts 2012 sejlede et finsk con-
tainerskib ind i jernbanebroen mellem 
Aalborg og Nørresundby. Det medførte, 
at nordjyderne nord for Limfjorden blev 
koblet fra den resterende del af det 
danske jernbanenet.

Først lød beskeden fra DSB, at det 
ville tage op til 6 måneder at reparere 
broen. Men broen blev først genåbnet 
for fuld normal togtrafik den 29. april 
2013. Dette skyldtes omfattende svej-
sefejl, både overfladefejl og fejl under 
overfladen i form af specielt rodfejl. Alt 
sammen var det fejl, der skulle repare-
res og genkontrolleres. Dette medførte 
naturligvis store gener for brugerne og 
DSB.

Efterfølgende har der været bragt udta-
lelser i pressen som:

• Entreprenøren udtaler bl.a. ”Vi har 
mildt sagt ikke været tilfredse med 
det arbejde, den polske fabrik har 
leveret”. ” Den polske kvalitets-
kontrol omkring svejsningerne har 
svigtet totalt”. 

• Andre overskrifter i pressen: ”Polsk 
svejseudførelse og kontrol svigtede 
totalt på Limfjordsbroen”

• ”Faktisk er der så mange steder, 
der skal svejses om, at entrepre-
nøren har valgt at sandblæse og 
male hele broklappen om, frem for 
at male lokale dele om.

• En anden udtalelse: ”Man kan selv-
følgelig sige, at det er den enkelte 
svejser, der ikke har gjort arbejdet 
godt nok. Men man kan med lige 
så god ret sige, at det er firmaets 
egenkontrol, og ikke mindst den 
uafhængige og certificerede lokale 
kontrollør, der har svigtet. For hvis 
svejserne ikke ved, at de gør noget 
forkert, så fortsætter de jo bare 
med at gøre det på samme måde”.

Som konklusion på denne sag fortalte 
entreprenøren, hvad de havde lært: 
”Når vi bestiller ting, skal vi være 
tidligere ude med en uafhængig 
tredjepartskontrol. Derved bliver fejl 
opdaget, før elementerne bliver sendt til 
Danmark. Enhver kan jo sige sig selv, at 
det er mere rationelt og billigere at lave 
reparationerne, før elementerne bliver 
sandblæst og malet”.

Dette eksempel – og desværre en del 
andre - viser, at det kan give problemer, 
hvis NDT udførelsen er mangelfuld, 
eller hvis prøvningen bliver udført på et 
for sent tidspunkt i fremstillingsforløbet. 
Det er også vigtigt at sikre sig, at NDT 
leverandøren har et godt renommé, 
og at kontrollanterne har de krævede 
kvalifikationer, lige som de skal være 
certificeret på et anerkendt uddannel-
sessted.

Et godt råd til entreprenøren: Sørg for 
at rekvirere NDT kontrol ved projek-
tets opstart og følg løbende op på 
kvaliteten ved passende kontrolbesøg. 
Det er også af stor betydning, at man 
anvender en anerkendt NDT leverandør, 
som man kan have tillid til. Og dem har 
vi heldigvis en del af i Danmark.

Drift inspektion
En meget stor NDT aktivitet er drift 
inspektion. Her undersøges konstruktio-
nerne for fejl og skader, der er opstået 
under anvendelsen af konstruktionen. 
De benyttede NDT metoder dækker 
hele spekteret. Visuel inspektion, både 
direkte prøvning med diverse hjæl-
pemidler og fjernbetjent inspektion, 
hvor der kan benyttes forskellige typer 
kameraer, både til rør, tank og behol-
derinspektion. Det er kameraer, der 
både kan benyttes over og under vand. 
Det seneste inden for denne type udstyr 
er inspektion med droner.

Med magnet og penetrant prøvning kan 
man blandt andet påvise udmattelses 
og spændingskorrosions revner. Hvir-
velstrøms prøvning kan blandt andet 
anvendes til påvisning af udmattelses 
revner, også selv om disse befinder 
sig under et tykt lag maling. Et andet 
anvendelsesområde for hvirvelstrøm er 
måling af restgodstykkelse og påvisning 
af fejl i varmevekslere. Ultralyd prøvning 
benyttes også i stor udstrækning. I form 
af traditionel ultralyd, der bliver anvendt 
til måling af restgodstykkelse og revner 
m.m., men også de mere avancerede 
metoder som Phased Array, Long Range 
Guided Wawe UT og T-Scan korrosi-
onsmåling. Det er udstyr, som typisk er 
monteret på scannere. Udstyr af denne 
type bliver anvendt til at foretage data-
opsamling for detaljeret evaluering og 
dokumentation. Dertil kommer radiogra-
fisk prøvning, hvor der i vid udstrækning 
bliver anvendt digital radiografi - ofte 
kombineret med on stream optagelser.

Tilstandskontrol af broer 
mellem landsdelene
Eksempler på opgaver, hvor samfun-
det har haft stor gavn af NDT som 
tilstandskontrol, er de gamle broer, 
der forbinder landsdelene. Det gælder 
f.eks. Storstrømsbroen, der blev bygget 
fra 1933 – 1937. I 2011 blev der lavet 
en omfattende kontrol af vitale dele på 
broen. Til kontrollen blev der anvendt 
digital radiografi og traditionel ultralyd 
prøvning. Broen er så gammel, at det er 
en nittet konstruktion. Der blev påvist 11 
områder med store og alvorlige revner, 
hvilket medførte, at broen blev lukket for 

• Høj kvalitet
• Lettere gasvalg
• Høj leveringssikkerhed
• Adgang til brancheekspertise
• Online bestilling (og meget mere) 
• Service ﹘ når og hvor der er  

brug for det

D
K

_0
03

85
_2

01
61

1_
EP

Air Liquide Danmark A/S  
ønsker  

Glædelig Jul og Godt Nytår

Air Liquide giver dig altid:

Air Liquide Danmark A/S
www.mygas.airliquide.dk • www.airliquide.dk 

Kundeservice Tlf: 76 25 25 95

DK_00385_201611_EP_Julhälsning AL Arcal.indd   1 2016-11-09   14:37:06

Billede af revneområde, der er afrenset og klargjort for ultralyd prøvning. De to følgende fotos er radiografiske optagelser af et af de 11 
revne områder.
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Svejsning

jernbanetrafik i en måned, mens disse 
områder blev forstærket og understøttet. 
Hvad ville der være sket uden NDT? 
Den måned, hvor kontrollen fandt sted, 
måtte al togtrafik køre over Storebælt 
for at komme til og fra Europa.

Værdien og betydningen af NDT frem-
gik også af et af de eksempler, Dr Mike 
Farley fra ICNDT viste i sit foredrag 
på Kolding Fjord i foråret. Han fortalte 
om Forth Road Bridge i Edinburgh 
Skotland, der er en hængebro med 
et spænd på 1006 meter. Broen blev 
indviet i 1964 og har siden da været 
en af de mest centrale knudepunkter i 
området. NDT påviste i 2004 adskillige 
brud på hængebroens hovedkabler. 
Alt for mange til at brugerne kunne føle 
sig trykke. Et kontinuert overvågnings-
system blev etableret i 2004, og frem 
til 2009 blev 50 nye brud påvist. Det 
blev vurderet, at en fortsat nedbrydning 
ville føre til en lukning af broen i 2014. 
Myndighederne besluttede derfor at 
påbegynde projekteringen af en ny bro 
som erstatning for den gamle. Denne 

bro er nu under opbygning. Mike Far-
ley’s konklusion var ” at NDT gennem 
målingerne havde tilladt fortsat drift, 
men på samme tid havde de også givet 
broen en dødsdom.

Inden for olie og gas området udføres 
tilstandskontrol med NDT i stadig større 
omfang efter hånden som offshore in-
stallationerne bliver ældre. Her er NDT 
medvirkende til at opretholde sikkerhe-
den og den fortsatte drift.

Jernbaneudstyr, skinner og tog er også 
underlagt NDT kontrol. Da store dele 
af vort jernbanenet er gammelt, opstår 
der jævnligt revner og anden form for 
slitage. Her er det også betryggende 
at vide, at skinner og svejsningerne er 
kontrolleret med NDT.

De, der udfører NDT prøvningen, 
hvem er så de? Kontrollørerne eller 
prøvningspersonalet, som de normalt 
kaldes, uddannes i forhold til godkendte 
kursusplaner, samt trænes og opbygger 
erfaring i den virksomhed, de er ansat. 

Når de har opfyldt betingelser og krav, 
går de til eksamen. DS EN ISO 9712 
giver detaljeret vejledning for, hvordan 
uddannelse og certificering foregår. 
Prøvningspersonalet certificeres særskilt 
i hver metode. En vigtig forudsætning 
for at man kan opretholde tilliden til 
NDT er, at den enkelte NDT operatør 
har en høj moral, er ærlig, ansvarsbe-
vidst, og følger spillets regler.

Jeg håber de tanker jeg har bragt i 
denne leder kan overbevise læserne 
om, at NDT er til gavn for samfundet og 
ikke blot et nødvendigt onde.

Af Jørgen Melchior, medlem af 
NDT foreningens Styregruppe 
og ansat på Force Technology
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BRUG AF 
RØNTGENBASERET 
UDSTYR I 
FØDEVAREINDUSTRIEN

Af Ph.D. Cand Scient 
Kristine Garde 

Fund af metal- og glasstyk-
ker i fødevarer resulterede 
for et par måneder siden i, 
at der måtte trækkes flere 
fødevareprodukter tilbage 
fra det danske marked. Juni 
i år kunne Fødevarestyrel-
sen oplyse, at 4 forskellige 
kødprodukter fra forskel-
lige fabrikanter var blevet 
trukket tilbage. Fund af en 
metalsplint i et pølseprodukt 
var årsagen til en af tilba-
getrækningerne. Og da 
man ikke kunne udelukke, 
at der kunne findes me-
talsplinter i flere pakninger 
og i andre produkttyper, 
valgte producenten i sidste 
ende at trække 18 forskel-
lige produkter tilbage fra 
markedet. Og ingen kan 
vist være i tvivl om de 
store konsekvenser, sager 
som denne kan have for 
en fødevareproducerede 
virksomhed. Det rammer på 
indtjeningen – og lige så 
alvorligt – på omdømmet.

I dag kan man monitere for 
fremmedlegemer i føde-
varer ved hjælp af online 
systemer, der er baseret 
på røntgenteknologi. Den 
røntgenbaserede tekno-
logi, (digital radiografi), er 
en velkendt metode, som 
kan visualisere det, man 
ikke vil kunne se med det 
blotte øje. Fremstillingsin-
dustrien gør udstrakt brug 
af teknologien med henblik 
på at kunne se skjulte 
detaljer og fejl i emner 
inden for f.eks. stål, træ og 
plastkonstruktioner. Det kan 
tilføjes, at teknologien også 
bliver benyttet til måling af 
dimensioner.

Detektion af 
fremmedlegemer i 
fødevarer
Fødevarebranchen kan 
anvende teknologien til de-
tektering af både metalliske 
og ikke-metalliske frem-
medlegemer, lige som man 
anvender den til at sikre, at 
et produkt har den korrekte 
form og dimension.

Fødevarer, der indeholder fremmedlegemer, 
er en rigtig dårlig cocktail. Og det er 
virksomhedernes eget ansvar at sikre, at 
fremmedlegemer ikke kommer i fødevarerne 
og efterfølgende sælges til forbrugerne.

Visuel inspektion for fremmedlegemer i oste med et mobilt 
røntgenbaseret udstyr. Det Indsatte foto til højre viser et udsnit af 
en gennemlyst ost med metalsplinter fra en flosset stålwire. De 
små metalsplinter fremstår hvide og er markeret i de røde cirkler. 
Stykkerne er fra 1 til et par tiendedele mm i diameter. De mørke 
pletter er naturlige huller i osten.

Online inspektion af ark med 874 tyggegummistykker i realtid ved en 
produktionshastighed af ca. 1000 emner i sekundet med røntgenbaseret 
udstyr installeret på produktionslinjen. Udstyret er en integreret del af 
proceskontrollen og dimensioner af hvert tyggegummistykke samt mulig 
forekomst af fremmedlegemer tjekkes løbende under produktionen. 
Indsatte figurer viser eksempler på detektering og visualisering af 
tyggegummistykker. Hvert skærmbillede viser en sort hvid gengivelse 
af et gennemlyst tyggegummi samt en 3D visualisering af fejlen. I 
skærmbilledet til højre ses et deformt tyggegummistykke og til venstre ses 
et tyggegummi med en aluminiumsplint på 1x1x4 mm.



Svejsning

Et fastmonteret røntgenbaseret system 
til overvågning af en fødevareproduk-
tion kræver en større investering og 
plads på produktionslinjen. Alternativt 
kan man, hvis man i en akut situation 
eller kun lejlighedsvis har behov for de-
tektion af fremmedlegemer, vælge en 
løsning med et mobilt røntgenanlæg. 

Metalsplinter i oste 
Tilbage i 2012 opdagede et dansk 
mejeri metalsplinter i skorpen af nogle 
oste fra et osteparti på 80 ton. Partiet 
udgjorde en væsentlig indtjening, og 
mejeriet var bekymret for, om spå-
nerne forekom i hele ostepartiet, som i 
så fald måtte kasseres. 

Et mobilt røntgenbaseret udstyr fra 
FORCE Technology blev ved den 
lejlighed installeret uafhængigt af 
produktionslinjen, så man kunne gen-
nemlyse samtlige 8000 oste i partiet 
og herefter frikende dem for metal-
indhold. Så kunne hele ostepartiet 
uden problemer sendes på markedet. 
Det var en hurtig indsats til omkring 
200.000 kr. Den sikrede mejeriet en 
tocifret millionindtjening, lige som de-
res omdømme ikke havde lidt skade.

Sikkerhed for at produktets 
mål passer i forhold til 
emballagen
For en tyggegummiproducent var di-
mensionerne og formen på hvert stykke 
tyggegummi af afgørende betydning 
for, at 10 tyggegummistykker passede 
ned i én pakning. For at sikre at pro-
duktionen hele tiden opfyldte dimen-
sionerne, blev et røntgenbaseret udstyr 
installeret på produktionslinjen som en 
integreret del af proceskontrollen.

Hvert af de 874 stykker tyggegummi, 
som et ark består af, blev gennemlyst 
og analyseret for længde, bredde og 

tykkelse. Samtidig blev hvert enkelt 
stykke tyggegummi automatisk inspi-
ceret for eventuelle fremmedlegemer. 
1748 stykker tyggegummi i sekundet 
gennemgik denne proces. 

Producenten gjorde det røntgenba-
serede udstyr til en integreret del af 

produktionen, og man var løbende 
sikret en fejlfri pakkeproces, da tyg-
gegummistykker i ukurante størrelser 
blev sorteret fra inden pakkelinjen, 
lige som man havde sikkerhed for, 
at eventuelle fremmedlegemer ikke 
havde forurenet produktionen.

Industriel anvendelse af røntgenteknologi

Automatisk 
identifikation af 
skjulte detaljer i 
emner/fejl

• Typebestemmelse 
• Positionering
• Kvantificering

Absolut måling af materiale-  
eller produktparametre
• Tykkelse
• Masse
• Vægt
• Densitet
• Homogenitet
• Form

Eksempler på anvendelsesmuligheder i 
fremstillingsindustrien

Stål- og plastrør: Dimensionskontrol 
Træpanelproduktion: Densitetsprofil 
Raketdyser: Svejse- og dimensionskontrol
Fødevarer:  Dimensioner, form og fejlfin-

ding (fremmedlegemer)
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Inspektion af undersøiske 
strukturer er i dag muligt 
én kilometer under 
havoverfladen. En af 
pionererne på dette felt er 
FORCE Technology, der som sit 
næste mål forventer at kunne 
udføre NDT på op til 3000 
meter under havoverfladen.

Af Asger Mulvad og Ole 
Nørrekær Mortensen 

Det var forespørgsler fra den danske 
offshore sektor tilbage i 1980’erne, 
som blev indledningen til et stadigt 
voksende forretningsområde med 
NDT under vandet. I dag udfører vi 
undervands NDT i alle verdensdele. 

Det første dykker betjente ultralydsin-
spektion system blev udviklet i midten 
af   1980'erne. I starten af   1990'erne 
førte krav til udførelse af inspektioner 
på dybere vand til udviklingen af   det 
første fuldt fjernbetjente system, der 
gør det muligt at udføre inspektion på 
dybder, der er uden for en dykkers 
rækkevide. Dette system bliver mon-

NDT PÅ  
STADIGT STØRRE 
HAVDYBDER

Her inspektion af en 
rørledning under havet 
med hjælp af dykkere.
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Svejsning

teret på en ROV (Remotely Operated 
Vehicle) og integreret i dens elektroni-
ske system. Inspektionen bliver udført 
i samarbejde med ROV operatørerne 
på dykkerskibet eller offshore plat-
formen. 

Vi arbejder altid tæt sammen med 
selskaber, der kan levere dykkere el-
ler ROV. De rengør overfladerne, der 
skal inspiceres, inden de monterer 
inspektionsudstyret. Rengøring før en 
inspektion kan være en stor udfor-
dring. Selv på meget store dybder, 
hvor sollyset aldrig når ned, lever 
der dyr og planter på undervands 
konstruktionerne.

I øjeblikket kan vi med vores Subsea-
scan system operere ned til 1000m. 
Men vi arbejder på at nå ned til 
3000 m. Den næste generation af 
teknologien vil også have ”Phased 
Array” ultralyd, hvilket vil give nye 
muligheder for bedre dokumentation 
om tilstanden af   de undersøiske 
strukturer og åbne for en hurtigere 

inspektion. Dertil kommer, at man vil 
kunne præsentere resultaterne i en 
3D model, som igen kan anvendes til 
beregning af restlevetiden på en gi-
ven konstruktion. Denne opgradering 
forventes at være klar i begyndelsen 
af det nye år.

Vi kan inspicere undersøiske struktu-
rer, såsom TLP (Tension Leg Platform) 
stræk stag (ben), jacket strukturer, 
monopæle og rørledninger. Udstyret 
bruges desuden til at detektere og 
målsætte udmattelsesrevner, eller 
revner efter mekaniske skader som 

påsejling, anker eller trawl skader. 
Endnu et anvendelsesområde er 
detektion og kortlægning af korrosion 
i rørledninger.

Vi kan udstyre P-scan systemet med 
et bredt udvalg af ultralyd- og / eller 
hvirvelstrøm prober alt afhængigt 
af inspektionstypen. Der kan f.eks. 
være tale om revneundersøgelse, 
kortlægning af korrosion eller en 
svejseinspektion. Ultralyd prober 
bliver primært brugt til undersøgelse 
for revner og korrosion i fuld volumen 
af   objekterne, mens vi typisk benytter 

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
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 KJV har øget min 
svejse-effektivitet 
markant  

 KJV har optimeret min svejsning  
og opgraderet min maskinpark.

Nu svejser jeg med en markant højere 
hastighed, opnår en mere ensartet finish  

- og det er blevet lettere at udføre de 
teknisk krævende processer.  

Henrik Knudsen, Værkfører
Borris Karosserifabrik A/S

Fast Mig M

Kontakt os for:
• Maskindemonstrationer
• Opstartstræning
• Serviceeftersyn
• Validering

Ring til vores 
Svejseafdeling på 

tlf 4698 6618

Kempact RA

hvirvelstrøm prober til at detektere 
overfladebrydende revner. 

P-Scan har 16 ultralyd kanaler, der 
kan omfatte enhver form for ultralyd 
probe, tværbølge, længdebølge, 
krybebølge og/eller time-of-flight 
diffraktion - ToFD. Proberne kan kom-
bineres vilkårligt som krævet i enhver 
inspektionsprocedure. Systemet kan 
desuden operere med op til otte 
hvirvelstrøms prober.

Til fremføring af de forskellige inspek-
tions prober anvender vi fortrinsvis en 
scanner, der er udstyret med mag-
nethjul, og som på den måde kan 
bevæge sig rundt på emnet. Mag-
nethjul scanneren er meget fleksibel 
og har været ombygget til at løse en 
lang række opgaver udvendigt som 
indvendigt på forskellige former for 
undervands konstruktioner.

Svejseinspektion af TLP stræk stag 
er et område, hvor vi oplever en sti-
gende efterspørgsel. Der er en række 
platforme af denne type, og de bliver 
alle ældre. Behovet afhænger af 
TLP’ens design levetid, samt kravene 

fra myndigheder og klassifikations-
selskaber.

Hovedformålet med inspektionen er 
at verificere, at ingen drift-inducerede 
indikationer er til stede i svejsnin-
gerne i stræk stagene. Svejsedefekter 
kan også påvises. Men det antages 
normalt, at deres størrelse er under 
de oprindelige godkendelseskriterier, 
og at de derfor ikke vil blive taget i 
betragtning under udviklingen af   en 
inspektionsprocedure.

”Intelligente grise” i 
rørledninger
På rørledninger, som transporterer 
gas og olie, kan en opgave være at 
verificere indikationer på korrosion, 
der er blevet identificeret ved under-
søgelse med en ”intelligent gris”. 

En ”intelligent gris” er et udstyr, som 
bliver sat ind i røret i den ene ende 
og så følger olien eller gassen gen-
nem hele røret, mens den samler data 
op omkring rørets tilstand. ”Grisen” 
bliver så modtaget i den anden ende, 
og de samlede data bliver processe-
ret og evalueret. 

En ”intelligent gris” kan inspicere 
meget lange rørstrækninger. Men 
målenøjagtigheden er ikke så stor. 
Det er til gengæld ultralyd udstyret, 
hvormed vi kan kortlægge udbre-
delse og dybde af en korrosion, som 
man så kan anvende til at beregne, 
om rørledningen fortsat kan være i 
drift i fuldt omfang, eller om man er 
nødt til at reducere trykket.

Andre opgaver er inspektion efter 
materiel skade, som f.eks. efter et 
anker eller andre former for udefra 
kommende skader – både til kortlæg-
ning af skadens omfang og verifika-
tion efter en eventuel reparation.

Undervandsinspektion med hjælp af en ROV, (Remotely Operated Vehicle).
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Af Jesper Kjær Jørgensen

Nordsjællands Jernbaneklub er en 
forening, hvor vi på 100 % frivillig 
basis restaurerer de gamle lokomotiver 
og vogne, som indgår i Nordsjællands 
Veterantog. Vi har to hovedbaser i 
henholdsvis Græsted og Rungsted. 
Græsted station er driftsdepot for 
kørende materiel, for vedligeholdelse 
af vogne og diesellokomotiver, samt 
mødelokaler og arkiv. I Rungsted 
remise istandsættes damplokomotiver, 
og vi udfører vedligeholdelse af de 
køreklare damplokomotiver. Klubbens 
medlemmer står selv for vedligehold, 
lige som vi selv kører toget. Overskud-

det fra kørslerne går til at vedligeholde 
og istandsætte materiellet. 

De frivillige er ikke nødvendigvis hånd-
værksmæssigt uddannede. Og det er 
ikke alle, der har erfaring med at skrue 
på gamle tog. Den viden og tekniske 
kunnen, som foreningen har, er blevet 
opbygget gennem mange år, og den 
bliver givet videre ved sidemandsop-
læring medlemmerne indbyrdes - godt 
understøttet af historisk materiale for, 
hvordan man f.eks. ved statsbanerne 
udførte opgaverne. Og med hensyn til 
at være med i vores aktiviteter, så me-
ner jeg, at man kommer ganske langt 
med et godt kammeratskab, interesse 

for det håndværksmæssige og en sund 
interesse for gamle tog. På den måde 
kan både revisoren og fysiklæreren ud-
vikle sig til at blive dygtige kedelsmede 
hos Nordsjællands Veterantog. 

Gennem en længere årrække har 
FORCE Technology assisteret Nordsjæl-
lands Veterantog med at føre tilsyn med 
det trykbærende udstyr – herunder 
damplokomotivkedler, som er omfattet 
af et særligt regelsæt, som de skal tilses 
og vedligeholdes efter.

At restaurere komponenter, der som 
oftest er 100 år gamle eller mere, 
kræver omhyggelig kontrol. Dertil 

Gamle lokomotiver og jernbanevogne bliver ført tilbage 
til deres oprindelige skikkelse og gjort driftsklar på ny.

NORDSJÆLLANDS JERNBANEKLUB 
RESTAURERER 
GAMLE LOKOMOTIVER 
OG VOGNE
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C&P Inspection A/S
Reskavej 6
DK-4220 Korsør

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 vinterkulden 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 2016.
Med venlig hilsen
Hans Henrik Christiansen
Direktør

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

T :
M :
W :

kommer respekten for, at de gamle 
konstruktioner faktisk har påvist deres 
holdbarhed gennem mange års drift. 
Ved tvivlstilfælde trækker vi på deres 
specialkundskaber.

Damplokomotiv HHB Nr. 4 - 
dampfordelingsstykke
I Rungsted bliver damplokomotivet HHB 
Nr. 4 restaureret. Det blev bygget i år 
1907 af ’Henschel & Sohn’ i Tysk-
land til ’Helsingør – Hornbækbanen’. 
Lokomotivet var tiltænkt de store tog til 
de mange søndagsturister. Lokomotivet 
er lille og kompakt med en vægt på 
omtrent 40 tons. Men det er en slider, 
der kan trække store og tunge tog. 

Kort før krigen solgte banen lokomotivet 
til nabobanen - nemlig Gribskovbanen. 
Her fik man stor glæde af lokomotivet 
i krigsårene og helt frem til 1962, hvor 
det blev udrangeret.

Dette unikke lokomotiv - der kun er 
bygget det ene af i hele verden – blev 
med det samme overtaget af entusiaster 

og kørt til Lolland. Sidenhen kom det 
til Gedser remise, hvor det kom til at 
opholde sig de følgende 40 år. I 2002 
lykkedes det Nordsjællands Veterantog 
at bytte sig til lokomotivet, og en omfat-
tende restaurering gik i gang som et 
beskæftigelsesprojekt med en entusia-
stisk projektleder og lokal sponsorstøtte. 
Projektet skred god fremad. Men på et 
tidspunkt måtte det lægges i mølposen 
på grund af lav arbejdsløshed. Vi skal 
derfor frem til 2012, før der atter kom 
liv i projektet – nu båret af de frivillige. 
Og her i 2016 er vi meget tæt på, 
at lokomotivet igen vil kunne køre for 
egen kraft. Nordsjællands Veterantog 
har således valgt at føre lokomotivet 
tilbage til sin oprindelige skikkelse som 
HHB Nr.4. 

Renovering af 
dampfordelingsstykket
I forbindelse med restaureringen af 
lokomotivet var det nødvendigt at 
renovere dampfordelingsstykket eller 
’juletræet’, som man også kalder det. 
Det er en slags manifold, der forde-

ler dampen fra kedlen og ud til alle 
ventiler og studse, som leverer damp til 
de forskellige funktioner på lokomotivet: 
Injektorer til at sætte vand på kedlen, 
dampfløjten, dampvarme og damptur-
bine til at generere lys til lokomotivet. 

Mange af klubbens folk har teknisk 
baggrund (men som nævnt er det ingen 
absolut forudsætning for at være med). 
Og da der er tale om en meget essen-

C&P Inspection A/S
Reskavej 6
DK-4220 Korsør

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 vinterkulden 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 2016.
Med venlig hilsen
Hans Henrik Christiansen
Direktør

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

T :
M :
W :

Restaurering af et gammelt damplokomotiv 
fra 1907 er i fuld gang.
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tiel og kritisk del i lokomotivet, mente 
man, det ville være godt at få den 
undersøgt nærmere. Vi fik derfor damp-
fordelingsstykket NDT testet på FORCE 
med endoskopi, digital radiografi og 
magnet pulver revneprøvning. Endo-
skopi og digital radiografi viste ingen 
uregelmæssigheder opstået under drift 
eller under påvirkning af ”tidens tand”, 
magnet prøvningen viste en meget lille 
revne ved en af de små studser på 
siden af dampfordelingsstykket. Revnen 
var ikke stor, men det blev anbefalet, at 
området med den lille revne blev fræset 
væk, og at man skar gevindet længere 
ind i blokken. Dette kunne lade sig 
gøre, da man ved støbningen af forde-
lingsstykket har efterladt meget gods 
på den anden side af gevindet. Det er 
denne operation, vi nu hos Nordsjæl-
lands Veterantog er i fuld gang med at 
foretage.

ONFJ B 27 – Bremsetravers 
Nordsjællands Veterantog har i alt 15 
restaurerede og køreklare vogne. Dertil 
kommer et større antal vogne, som 
enten er under restaurering, afventer re-
staurering, eller tjener som reservedele 
for restaurering af andre vogne. 

Mange af vognene har klubben over-
taget direkte fra driften - ofte fordi DSB 
eller andre jernbaneselskaber ikke læn-
gere havde behov for dem. Andre har 
været delvist ombygget eller helt tømte 
for det originale inventar. De fremstod 
således kun udefra som gamle vogne. 
Flere vogne er kommet til jernbaneklub-
ben som såkaldte ’vognfund’ eller vogn-
kasser. De er så blevet helt eller delvis 
genopbygget ud fra originale tegninger 
og leverancespecifikationer, og der er 
i et vist omfang blevet indhentet dele 
fra andre gamle vogne. En sådan vogn 
er ONFJ B 27. Vognen blev leveret 
sammen med en søstervogn i 1906 
til Odense - Nørre Broby – Faaborg 
– Jernbane. Det var vogne, som både 
havde anden og tredje klasses kupéer.

Der var adgang til kupéerne med 
skydedøre fra en sidegang. Klart nok 
fik vogntypen hurtigt navnet ”side-
gangsvogn”. Og den var populær i 
det tyvende århundredes 00’ere som 
noget meget moderne og eksklusivt. 
Banen, der var privatejet, kørte som 
sådan uden de store ændringer fra 
1906 frem til 1948, hvorefter den blev 
overtaget af DSB. Ved udrangeringen 

i 1952 blev vognen solgt til en kaptajn 
Galatius fra Grenå-Hundestedfærgen. 
Vognen blev sendt pr. jernbane til 
Hundested, hvor hjul, akselgafler og 
andet ”nedhæng” under jernrammen 
blev afmonteret. Herefter blev vognen 
opstillet som sommerhus på kaptaj-
nens grund, der var med udsigt over 
såvel Kattegat som Grenåfærgen. Her 
stod den så til midten af firserne, hvor 
medlemmer af Nordsjællands Jernba-
neklub ”fandt” den.  Efter henvendelse 
til ejeren fik Nordsjællands Veterantog 
lov til at hente vognen, kvit og frit. En 
restaurering blev påbegyndt. Heldigvis 
rådede klubben over en anden mindre 
interessant vogn. Den havde en god un-
dervogn, der stort set passede i målene 
med den originale undervogn. Også 
dette projekt startede som beskæftigel-
sesprojekt under Helsingør Kommune, 
og også her blev projektet ”ramt” af 
stigende beskæftigelse. Vognen kom 
derfor til jernbaneklubbens vognværk-
sted, hvor den videre restaurering 
havde lavere prioritet end andre 
restaureringsprojekter. Først i 2012 blev 
der tid til igen at tage fat på vognen. 
Projektet intensiveredes i 2015. Og på 
godt ét år er vognen virkelig rykket, så 
den nu er tæt på at være helt færdig. 

Renovering af bremsetøjet
Da vi for ikke så lang tid siden gik i 
gang med at renovere bremsetøjet på B 
27, tog vi også fat i bremsetraverserne. 
Det er dem, som direkte fører brem-
seklodserne mod hjulene og skaber 
bremsningen. De tappe, som brem-
seskoene sidder på, var så slidte efter 
mange års kørsel, at de blev skåret af, 
hvorefter der er fremstillet nye tappe. 
Disse skulle svejses på, og det var ved 
hjælp af en sammenføjningsmetode, 
der traditionelt set har været anvendt til 

udbedring af bremsetraverser.  Da 
traverserne er vitale dele på vognen, 
besluttede vi, at tapperne skulle svejses 
på FORCE med hjælp fra en certifikat-
svejser, lige som vi ved samme lejlighed 
fik lavet en NDT undersøgelse på 
traverserne. Vi ved, at ståltyperne fra 
dengang fulgte tyske standarder for 
styrkeklasser, og vi har heldigvis DSB’s 
standarder for ståltyperne. Da traver-
serne var smedet sammen, kunne vi 
derfor nemt slå op, hvilke ståltyper man 
typisk brugte til dette. Og det viste sig, 
at de mest almindeligt brugte til dette 
var enten St37.2 eller St.42.

Her ses en af de vogne, som Nordsjællands Veterantog har restaureret.

Det er populært at køre med den gamle 
veterantogbane, som blandt andet kører i 
julemåneden.
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Af Ph.D., Cand Scient 
Kristine Garde og medforfatter 
Palle Korning Ove, driftsleder 
FORCE Technology

I dag er levnedsmiddelproduktion 
toptunet til at producere maksimal 
mængde fødevareemner over tid. 
Kortere nede- og rengøringstid samt 
længere levetid for procesudstyret 
stiller store krav til udstyrskvaliteten. 
Dette gælder for de mekaniske dele, 

for rørføringer og samlinger samt ikke 
mindst stålkvaliteten og svejsningerne. 
Det er vigtigt, at der ved projekte-
ring af anlæg eller ved udvidelser af 
eksisterende anlæg tages stilling til 
materialespecifikationer, korrosions-
bestandighed samt standarder for 
materialer og produktion generelt. 

Mangelfuld svejsning eller svejsefejl 
har direkte betydning for stålets 
styrke. Driftsbetinget udmattelsesned-

brud kan opstå, hvis ikke man opda-
ger fejlene i tide. Tilsvarende kan fejl, 
der ligger i overfladen, give revner, 
pittings og anden korrosion, der kan 
danne grobund for ansamlinger af or-
ganisk materiale og mikroorganismer, 
der kan resultere i biofilm. Grubetæ-
ring og korrosion vil begrænse leveti-
den af udstyret, ligesom en korroderet 
overflade er sværere at gøre ren, da 
rengøringsmidlerne har vanskeligt ved 
at skylle mikroorganismerne væk fra 
korrosionsgruberne.

Mikrobiel induceret korrosion
Mikroorganismer i en etableret biofilm 
kan inducere yderligere korrosion i 
ståloverfladen og forværre problemet. 
Mikrobiel Induceret Korrosion (MIC), 
er et kendt fænomen, der kræver 
tilstedeværelse af bakterier, som kan 
producere forhold, der kan hæve kor-
rosionspotentialet på metallets over-
flade. Dette omfatter svovl-, jern- og 
manganoxiderende bakterier, og den 
korrosive virkning opstår da under ilt-
rige forhold. Der er tale om en selvac-
celererende proces, som man kun kan 
stoppe ved at udbedre skaden og få 
bugt med ansamlingerne af organiske 
materialer og mikroorganismer. 

Detektion af revner og fejl
Indenfor den rustfri stålbranche 
bliver der i dag anvendt certificerede 
metoder til at inspicere og teste stål-
konstruktioner - herunder produktions-

Korrosion, 
revner, 
pittings

Ansamling
af organisk 
materiale, 

biofilm

Mikrobiel 
Induceret 
Korrosion

REVNER OG TÆRINGER I RUSTFRIT 
STÅLUDSTYR I LEVNEDSMIDDELSEKTOREN 
– RISICI OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Fig. 1 Skematisk illustration af sammenhængen mellem fejl i rustfrit stål, mikroorganismer, 
og korrosion.

Revner og tæringer på indersiden af produktionsudstyr kan være en tiggende bombe under en 
levnedsmiddelvirksomhed, da organisk materiale fra produktionen kan ansamles her og danne 
grobund for mikroorganismer. Får man ikke i tide lokaliseret og udbedret fejlene i stålet, kan der 
over tid dannes en genstridig biofilm, som kan indvirke på produktkvaliteten og i værste tilfælde 
også fødevaresikkerheden.



 17

Svejsning

udstyr - for fejl. Metoderne går under 
fællesbetegnelsen NDT (Non-Destrukti-
ve Testing), som dækker over inspek-
tion, prøvning eller målinger, der kan 
foretages uden at ødelægge eller 
beskadige udstyret. Revner og fejl, 
som er åbne til overfladen, kan enten 
detekteres ved visuel prøvning inkl. 
videoendoskopi eller ved penetrant 
prøvning. Ved den visuelle prøvning 
gælder det, at fejlene kan ses med 
det blotte øje, hvis de er store nok og 
lyssætningen er korrekt. Er der er tale 
om revner og fejl af få µm’s bredde, 
så kan de som oftest kun identificeres 
ved penetrant prøvning. 

Penetrant prøvning bliver udført med 
en penetrant væske og en efterføl-
gende fremkalder. Hvis der er fejl i 
overfladen, vil penetranten trækkes 
ned i revner og gruber ved hjælp af 
kappilarkraften. Ved efterfølgende 
påsmøring af fremkalder, vil penetran-
ten trækkes ud fra fejlen igen og gøre 
dem synlige (Fig. 2). 

A.

B.

C.

Fig. 2 Her ses tre fotos af samme rustfri stålplade med svejsefejl. A: Fejl ikke visuel synlig 
med hvidt lys. B: svagt synlige fejl med penetrant (FP-10) ved UV belysning.  C: Tydelig 
synlige fejl med penetrant (FP10) og efterfølgende fremkalder (SKD-S2) ved UV belysning.
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I fødevarebranchen er der risiko for ansam-
linger af organisk materiale og mikroorga-
nismer, hvis rengøringen af procesudstyret 
ikke er effektiv nok, eller hvis der er fejl 
og revner i overfladen af udstyret. Hvis 
penetrant prøvning bliver udført på proces-
udstyr, hvor organisk materiale og mikroor-
ganismer har ansamlet sig i revnerne, kan 
fejlene allerede anes, når penetrant væsken 
påføres (Fig. 3B). Dette kan være forårsaget 
af, at penetranten ’holdes fast’ i overfladen 
af det organiske materiale, der har fyldt 
revnen op, og som dermed bliver synlig, 
inden at fremkalderen er blevet påført. For 
at være sikker på, at der er tale om en fejl 
eller revne i stålet, bør der altid benyttes 
fremkalder i kombination med penetrant, jf. 
ISO 3452-1, 3452-2. 

Man bør dog altid finde fejlene i stålover-
fladen, før end det organiske materiale og 
mikroorganismerne har etableret sig, for at 
undgå risiko for mikrobiel kontaminering 
af sit produkt og en accelereret mikrobiel 
induceret korrosion. Det anbefales, at 
procesudstyr testes for fejl og skader inden 
ibrugtagelse, samt at der løbende tjekkes 
for driftsbetingede fejl.

Kun et begrænset antal væsker er godkendt 
til penetrant prøvning jf. ISO 3452. Af disse 
findes der i dag ingen, som er godkendt 
til brug i udstyr med produktberørte 
overflader. Til identifikation af revner og 
fejl i fødevarebranchen anbefaler FORCE 
Technology den fluorescerende Magnaflux 
FP-10, som er godkendt af NSF (category 
code P1, registrerings nr. 149723) tilsammen 
med fremkalderen Spotcheeck SKD-S2. Der er 
blevet udarbejdet en penetrant procedure for 
disse væsker, hvor følsomheden er eftervist 
på ISO 3452-2 type 2 prøveplade. Her træder 
alle 5 stjerneformede indikationer tydeligt 
frem, hvilket indikerer en god følsomhed. 
Penetranten (FP-10) er efter producentens 
anvisning også blevet testet alene på ISO 3452-
2 type 2 prøveplade og uden fremkalder, hvor 
resultatet var meget begrænset følsomhed.
Fremkalderen Spotcheeck SKD-S2 er 
risikovurderet og er fundet: ‘The developer 
Spotcheck® SKD-S2 Aerosol has been 
evaluated in relation to the food safety aspects 
of its application on food contact surfaces 
and in food production areas. Under the 
intended and foreseeable usage conditions 
the developer poses no risk to food safety. 
All components used will either evaporate 
completely or are harmless if ingested’. 
Sinding, 2016. 
‘Evaluation of Spotcheck SKD-S2 Aerosol 
developer in relation to application in the food 
and pharma industries’, J. Sinding, FORCE 
Technology, 2016

Fig. 3 Tre fotos af samme type test panel 
(Reference Test Panel 2, EN ISO 3452-3) med 
fem fejl på linje. Panel B og C er det samme 
panel, der forud for forsøget var påsmurt 
kærnemælk i min. 24 timer, så organisk 
materiale og mikroorganismer har samlet sig 
i fejlene. Panel A er kontrol. Alle paneler er 
belyst med UV-lys (peak 365 nm). A: påført 
penetrant FP-10, B: påført penetrant FP-10, C: 
påført penetrant FP-10 og fremkalder Spotcheeck 
SKD-S2.

A.

B.

C.
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Bedre arbejdsmiljø. Helt enkelt.   
 GENIE® 300 bar letvægtsflasken. Mere gas – Mindre vægt. 

www.aga.dk/GENIE

GENIE® 300 bar letvægtsgasflasken vejer op til 33% mindre end traditionelle  stålflasker, men rummer alligevel  
op til 45% mere gas. Monterbare hjul, teleskophåndtag og robuste, ergonomiske håndtag giver nem transport  
og håndtering og gør, at du undgår tunge og komplekse løft. 

Ring til Lars Larsen hos AGA på 40 54 99 12 og hør mere om, hvordan GENIE® kan bidrage til jeres arbejdsmiljø. 

AGA – ideas become solutions.

Let og ergonomisk Let at flytte Stabil og stabelbar
300 bar 

op til 45% mere gas
Digital 

LED-display
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DSL SVEJSE- OG NDT-SEMINAR 2017

I forbindelse med seminaret vil der være en udstilling, hvor udstyrsleverandører og NDT-firmaer i Danmark præsenterer deres 
nyeste produkter og ydelser. Der vil være god mulighed for at netværke med kolleger, kunder og leverandører.

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

Der tages forbehold for ændringer.

Seminaret samler alle grene af svejse- og NDT-
branchen i Danmark, 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 
indlæg på programmet, hvor fageksperter 
præsenterer nye teknikker, tendenser og krav i 
normer og standarder inden for svejsning og NDT.

Vi ses på Hotel Koldingfjord den 28. – 29. April 2017

Kom og hør om bl.a.:

• Industri 4.0 (og 5.0) – betydning for svejsning og NDT

• Lamineringer og udrivningsbrud er et stigende problem – hvad kan vi detektere, og hvad kan vi leve 
med?

• Ny ISO 9001 – forskelle og konsekvenser i forhold til gamle ISO 9001

• EN 1090 erfaringer fra praksis

• Hvad er god håndværksmæssig kvalitet, når vi falder uden for normområdet?

• Forskelligheder ved ultralydsundersøgelser i nye TMCP stål kontra almindelige stål

• Præventivt vedligehold ved hjælp af NDT

• Har du styr på strålesikkerheden?

• Elektromagnetisk stråling ved svejsning – nye krav i EU-direktiv af hensyn til personsikkerhed. Hvad kan 
og skal jeg gøre

• Induktionsteknologiens muligheder ved forvarmning, PWHT, lodning og svejsning

• Synergilinjer i svejsestrømkilder, set fra brugerens perspektiv

• Svejsning af titan – hvor store krav til renhed og anløbningsfarver behøver man reelt stille

• Krav til anløbningsfarver i rustfrit ved lasersvejsning kontra lysbuesvejsning

• Laserhærdning – en industriel proces med nye muligheder

• Uddannelse og rekruttering af svejsere 

HUSK ET KRYDS I KALENDEREN VED DEN 28. – 29. APRIL 2017! 



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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I 1968 blev jeg ansat på Svejsecentra-
len. Dengang en virksomhed med om-
kring 100 medarbejdere. Det var i de 
tider hvor vi – i min familie – hverken 
havde bil eller telefon. Jeg blev derfor 
afhentet på min hjemmeadresse af 
kontorchef Arne Skovsgaards sekretær 
for at komme til ansættelsessamtale. 

Det daværende navn Svejsecentralen 
gav anledning til mange misforståel-
ser. Det var således lidt sjovt, når kun-
der ringede og sagde, at de havde 
noget, de skulle have svejst. Det kunne 
vi ikke - kun afprøve svejsningerne. 
Men tingene ændrede sig, da vi 
fusionerede med Teknologisk Instituts 
svejseafdeling. Det blev begyndelsen 
på en ny æra, hvor der blev holdt det 
ene svejsekursus efter det andet for 
Metalindustriens Efteruddannelse.

Efter en læretid på 2½ år kom jeg på 
firmabiblioteket. Måske ikke lige mig. 
Så da det viste sig, at Ib Schleicher 
kunne bruge mig i forbindelse med 
opbygningen af en kursusafdeling, var 
jeg ikke sen til at springe til. Vi skulle 
forberede en række mere teoretiske 
kurser inden for svejsning. Der skulle 

skrives kompendier, oprettes kun-
derelationer og meget andet. Der var 
på samme tid blevet oprettet kurser i 
ikke-destruktiv kontrol i Inspektionsaf-
delingen. Det viste sig, at behovet for 
disse kurser var meget stort. Et kig til-
bage på deltagerlisterne fra dengang 
viser, at der var op imod 20 deltagere 
på hvert kursus, og man sad 2, 3 eller 
4 personer ved hvert apparat.

Det var helt i begyndelsen civilingeniø-
rer, der afholdt disse kurser. Det viste 
sig dog, at niveauet var for teoretisk. 
Kurserne blev derfor i stedet holdt 
med inspektører med praktisk erfaring 
som undervisere. Den første under-
viser med denne profil var inspektør 
Ole Christensen. Skiftet til at bruge 
undervisere med en praktisk funderet 
erfaring som inspektører viste sig at 
være den helt rigtige satsning. Og 
den dag i dag er størsteparten af 
instruktørerne praktikere.

Etableringen af et nordisk 
certificeringssystem
I 1980 blev jeg rykket over til In-
spektionsafdelingen. Man var startet 
med certificeringer – iht. UNICERT. 

Det gav mange problemer for de 
”gamle inspektører”. Deres baggrund 
var vidt forskellig – der var smede, 
bagere, ufaglærte – ja der var ingen 
begrænsninger. De vidste godt hvad 
de gjorde, rent praktisk. Men den teo-
retiske eksamen med formler og flere 
ubekendte, det var en ”by i Rusland”. 

Efter et par år med UNICERT, kon-
taktede Aksel Feddersen, som var 
afdelingsleder i Inspektionsafdelingen, 
DnV (Norge), STK (Sverige) og VTT 
(Finland). Det skete ud fra et mål om 
at etablere et nordisk certificerings-
system, (siden kendt som NORDTEST). 
På det tidspunkt var det almindeligt 
at blive certificeret i.h.t. ASNT (det 
amerikanske system). Men man syntes, 
at denne certificering var alt for simpli-
ficeret, og at man i Norden skulle stille 
større krav til NDT-inspektørerne. Dette 
viste sig at blive en succes, som også 
blev accepteret af den danske industri. 
I vores formålsparagraffer stod der, at 
vi skulle hjælpe den danske industri, 
hvilket jo betyder, at alle skal have 
lige mulighed for at deltage i vore 
kurser – også vore konkurrenter. 

TILBAGEBLIK 

PÅ 48 ÅR MED 

SVEJSE- OG 

NDT KURSER

Start din IWS - IWT - IWE nu:

IWS 20. marts 2017

16. januar 2017

16. januar 2017

Svejsespecialist

Svejsetekniker 

Svejseingeniør  
Uddannelseskrav: EQF niveau 6

IWT

IWE

I de nye EN standarder stilles der krav til at en kvalificeret svejsekoordinator er 
tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og IWE-uddannelserne giver adgang til at virke 
som svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731. 

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for hvert modul.

Du kan søge tilskud via IKUF - Industriens Kompeten ceudviklingsfond: www.ikuf.dk.

Tilmelding og det fulde program på forcetechnology.com  
eller scan QR koden.
 
Kursussekretær: jtj@force.dk. Telefon: 43 25 04 24

FORCE Technology • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tel +45 43 25 00 00 • forcetechnology.com

Af Karin Petersen
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I Norge havde DnV (Det norske 
Veritas) eneretten til at afholde disse 
kurser. Og da de selv havde NDT-
inspektører, blev andre firmaer sat 
bagest i køen, når man startede 
kurser op. 

Trækplaster for norske 
kursister
Da Brynjolffur og Tore, fra NOR-
WELD, (i dag IKM Inspection) en dag 
besøgte vores Svejseafdeling, bad de 
også om at tale med os i NDT-afde-
lingen. De blev begejstrede, og det 
blev startskuddet til en sand invasion 
af norske kursusister. Det blev hurtigt 
kendt, at vore kurser var rigtig gode, 
at vi havde en høj standard i forhold 
til et deltagerantal på højest ni, og 
at hver deltager havde et apparat til 
rådighed. Ja, og så var der fadøl i 
kursist kantinen, og man måtte ryge. 
Noget, der allerede dengang, var helt 
uhørt i Norge. Da kødet i Norge på 
den tid også var utroligt dyrt, så blev 
Geert i kantinen frekventeret for køb 
af diverse kødstykker. Læg dertil, at 

København jo heller ikke er en helt 
uinteressant by. Så kort sagt, hvorfor 
skulle man ikke tage til Danmark?

I 1999 indledte vi et samarbejde med 
det tyrkiske firma Tubitäk. Vi skulle 
uddanne nogle af deres ingeniører, 
som herefter skulle starte NDT-uddan-
nelse op i Tyrkiet. I 1999, mens deres 

ingeniører var her på uddannelsen, 
udbrød der et kæmpejordskælv i Istan-
bul, hvor deres familier boede. Jeg 
husker, at de tacklede denne katastro-
fe noget anderledes, end vi danskere 
nok ville have gjort, idet de nøjedes 
med at ringe til deres familiemedlem-
mer for at sikre sig, at alle var OK – 
og så gik de ellers til eksamen.

Start din IWS - IWT - IWE nu:

IWS 20. marts 2017

16. januar 2017

16. januar 2017

Svejsespecialist

Svejsetekniker 

Svejseingeniør  
Uddannelseskrav: EQF niveau 6

IWT

IWE

I de nye EN standarder stilles der krav til at en kvalificeret svejsekoordinator er 
tilknyttet produktionen. IWS-, IWT- og IWE-uddannelserne giver adgang til at virke 
som svejsekoordinator jf. kravene i EN 1090-2 og ISO 14731. 

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for hvert modul.

Du kan søge tilskud via IKUF - Industriens Kompeten ceudviklingsfond: www.ikuf.dk.

Tilmelding og det fulde program på forcetechnology.com  
eller scan QR koden.
 
Kursussekretær: jtj@force.dk. Telefon: 43 25 04 24

FORCE Technology • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tel +45 43 25 00 00 • forcetechnology.com

På datidens kurser var det i orden at få sig en lille dram til morgenmaden.
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Samarbejde med TWI
Vi har afholdt mange kurser/eksa-
men inden for svejseinspektion. Men 
svejseinspektion hørte ikke ind under 
NORDTEST. For at formalisere disse 
eksaminer kontaktede vi derfor TWI 
(Welding Institute i England). Det 
resulterede i, at vi gennem flere år 
havde et rigtig godt samarbejde med 
deres instruktør John Turner. Vi afholdt 
kurserne, mens TWI kom til DK og 
afholdt CSWIP-certificering. CSWIP 
certifikaterne gjaldt i 5 år, hvorefter 
man skulle recertificeres. Disse certifi-
kater er i mellemtiden blevet afløst af 
kurser/certificeringer, som vi afholder i 
samarbejde med vores svejseafdeling. 
Der bliver udstedt IIW diplomer – som 
ingen udløbsdato har. Samarbejdet 
med TWI er fortsat, og vi har de 
seneste par år afholdt kurser i PAUT 
(Phased Array Ultrasonic Testing). 

Der har gennem tiden været etableret 
en lang række samarbejder. Blandt 
andet med Skolen for Luftfartsuddan-
nelse, Dykkerskolen, Dansk Metal 

(Metalindustrien efteruddannelse), 
Københavns Maskinmesterskole og 
Lloyds Register of Shipping. Vi har 
også indlæg på IWE, IWT og IWS 
uddannelserne – samt på kurserne 
inden for Korrosionsområdet. 

Kurserne for Lloyds var spændende. 
De var af 3 ugers varighed, og i løbet 
af kurset, havde folk fra flere afdelin-
ger på FORCE indlæg. Deltagerne 
kom fra hele verden – hold af ca. 20 
personer hver gang. Grunden til at vi 
blev involveret i disse kurser var, at 
TWI ikke kunne følge med efterspørgs-

len. Vi afholdt 10 kurser for dem i 
løbet af 2008/2009. Desuden har vi 
afholdt NDT-kurser/certificeringer for 
vindmølleindustrien (bl.a. Vestas og 
Siemens) i Tyskland, Amerika og Kina. 

Der er kort sagt sket en rivende udvik-
ling siden 1968. NDT-UV-afdelingen 
er blevet kraftigt udvidet, et generati-
onsskifte er sket og nye kurser kommer 
til. Jeg vil slutte af med en tak til de 
mange kunder, jeg har haft at gøre 
med gennem årene. Også en stor tak 
til gode kollegaer gennem de rigtig 
mange år.

OPKVALIFICER DIN VIDEN
- NDT-kurser 2017

Find kursuskalender og beskrivelse af kurser på forcetechnology.com/NDT-kurser  
eller kontakt Helle Thomsen på heth@force.dk for yderligere information.

• Visuel prøvning (VT)
• Magnetpulverprøvning (MT)
• Penetrantprøvning (PT)
• Ultralydprøvning (UT)

• Radiografisk prøvning (RT)
• Hvirvelstrømsprøvning (ET)
• Hårdhedsmåling (HT)
• SIS Ajour

I vores kursuslokaler i Brøndby afholder vi løbende kurser inden for de traditionelle NDT-metoder og starter nye 
hold op hver uge:

FORCE Technology har mange års erfaring med undervisning, træning og certificering af specialister inden for 
NDT-området.

Foruden de åbne plankurser opretter vi virksomhedstilpassede kurser efter din virksomheds specifikke behov.

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

På vores kursussted i Esbjerg afholdes udvalgte NDT-kurser. Se tid og sted for afholdelse af kurserne på 
forcetechnology.com/NDT-kurser.

FORCE Technology • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 25 00 00 • info@forcetechnology.com • forcetechnology.com

fo
rce

technology.com/NDT-kurser

ONLINEKURSUS-TILMELDING2017

Her fra et af de kurser med internationale kursister, der blev afholdt hos FORCE i 
samarbejde med TWI. 

Torben Schwartz fra virksomheden Intego.

App til ordrestyring
Production Intelligence vinder 
stigende indpas i danske 
produktionsvirksomheder. 
Intego, der er specialister 
inden for området, har 
netop lanceret en ny app til 
ordrestyring. 

De største danske produktionsvirksom-
heder har gjort det i årevis, og nu 
begynder de små og mellemstore dan-
ske produktionsvirksomheder også at 
følge trop. Det handler om digitalise-
ring af produktionen, og det handler 
om at kombinere styrkerne ved Industri 
4.0, Industrial Internet of Things (IIoT) 
og Big data.  Hos Intego kalder vi det 
for Production Intelligence, og det er 
nu også begyndt at vinde frem i de 
mindre produktionsvirksomheder. Vi 
har derfor udviklet en række digitale 
værktøjer, som er lige til at gå til. Og 
det er vores erfaring, at man efter et 
par måneder vil kunne hæve effekti-
viteten mærkbart, siger afdelingschef 
Torben Schwartz fra Intego IT & 
Automation.

Ordrehåndteringen i mange pro-
duktionsvirksomheder foregår stadig 
manuelt. Det typiske billede er, at 
ordrer tastes ind i virksomhedens 
ERP-system, hvorefter der genereres 
en fysisk ordreseddel, som bæres ud 
til rette vedkommende i produktionen. 
Man har derved ikke et digitalt over-
blik over ordreflowet, og der kan der 
let ske fejl. Det kan eksempelvis være 
afgørende at vide, om produktionen 
er foran eller bagud i forhold til aftalte 
leveringstider. Det handler også om 
at kunne beregne konsekvensen af et 
skift i ordrerækkefølgen.

Det er her, vi har udviklet en løsning, 
hvor man samler de data, som al-
lerede findes i virksomheden. Disse 
data gøres så tilgængelige på et web-
baseret interface til brug på smartpho-
nes, tablets eller computere, hvor alle 
har adgang til præcis den viden, som 
de har brug for.
Der er tale om en løsning, hvor man 
integrerer data fra virksomhedens ERP-
system, data fra OEE-modulet, pro-

duktionsdata og anden relevant data. 
På denne måde bliver det nemmere 
at lave integration mellem forskellige 
software-platforme, og det er det, vi 
udnytter med vores ordre-app, slutter 
Torben Schwartz.
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OPKVALIFICER DIN VIDEN
- NDT-kurser 2017

Find kursuskalender og beskrivelse af kurser på forcetechnology.com/NDT-kurser  
eller kontakt Helle Thomsen på heth@force.dk for yderligere information.

• Visuel prøvning (VT)
• Magnetpulverprøvning (MT)
• Penetrantprøvning (PT)
• Ultralydprøvning (UT)

• Radiografisk prøvning (RT)
• Hvirvelstrømsprøvning (ET)
• Hårdhedsmåling (HT)
• SIS Ajour

I vores kursuslokaler i Brøndby afholder vi løbende kurser inden for de traditionelle NDT-metoder og starter nye 
hold op hver uge:

FORCE Technology har mange års erfaring med undervisning, træning og certificering af specialister inden for 
NDT-området.

Foruden de åbne plankurser opretter vi virksomhedstilpassede kurser efter din virksomheds specifikke behov.

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

På vores kursussted i Esbjerg afholdes udvalgte NDT-kurser. Se tid og sted for afholdelse af kurserne på 
forcetechnology.com/NDT-kurser.

FORCE Technology • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 25 00 00 • info@forcetechnology.com • forcetechnology.com

fo
rce

technology.com/NDT-kurser

ONLINEKURSUS-TILMELDING2017
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techcorreurope@techcorr.com . +45 5357 5353 . www.techcorreurope.com

DANAK AKKREDITERET iht. ISO 17024 og ISO 17020.

Har du yderligere spørgsmål til vores services, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

TechCorr Europe kan nu tilbyde akkrediteret service i Svejse certificering og svejse inspektion. 

Certificering af svejsere iht. til ISO 9606 og ISO 14732.
WPQR og WPS iht. ISO 15609 serien.
Svejse certificering og WPQR godkendelse iht. BEK 190/2015 / (PED).
Kurser og rådgivning i svejse teknologi.
Svejsekoordinering iht. ISO 3834.

ISO 17020 akkrediteringen inkludere også Tank inspektion indenfor EEMUA 159 og API 653.

Omfang:

We care for quality.

HPX-PRO er et nyt digitalt system til 
NDT inspektion i barske omgivelser
Producenten Carestream har i desig-
net af det nye HPX-PRO lagt vægt på, 
at udstyret er så robust, at det uden 
videre vil kunne benyttes alle vegne – 
uanset vejr og vind. Man skal hurtigt 
kunne gøre det klar til en svejseinspek-
tion, og det skal være let at transpor-
tere omkring.

Det er en klar fordel, at det kun 
vejer 16 kg, siger Hans Hørning fra 
FOXDAL, der er forhandler af Care-
stream’s HPX-PRO i Danmark. Han 
tilføjer, at udstyret også er let at sætte 
op og benytte, og at man opnår en 
høj digital billedkvalitet til hurtig ana-

lyse og rapportering. 
Det er Carestream’s 
software Industrirex, 
som bliver anvendt 
til at scanne, vise og 
gemme alle digitale 
data.

Af Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S 

Som det seneste er der fra Olympus 
lanceret et nyt videoendoskop. Model-
len hedder Iplex NX og leverer klare 
billeder på en 8,4” stor berørings-
følsom skærm. Da selv de mindste 
detaljer gengives, vil begyndende 
skader kunne findes, inden de giver 
anledning til nedbrud. For som altid 
gælder: Det er bedre at forebygge 
end at helbrede. Efter behov kan man 
skifte indføringsslangen. Man kan der-
med få den i en længde og diameter, 
der er optimal i forhold til aktuelle 
som kommende behov.

Der er især 3 faktorer, som jeg mener, 
bidrager til den billedkvalitet, der 
opnås med Iplex NX videoendoskopet. 
Det første har med billeddannelsen at 
gøre. Kameraets optiske adaptere, der 
giver mulighed for valg af synsretning, 
synsfelt og dybdeskarphed, er designet 
på en ny måde, hvor resultatet er, at 
den enkelte adapter er lysstærk, tegner 
skarpt og er uden forvrængning. Den 
anden faktor har med lyset at gøre. 
Der anvendes laser, hvor man kan se 

detaljer på lang afstand. Endelig er 
der billedbehandlingen, som tredje 
faktor. Den kan reducere støj i billedet, 
gengive farverne korrekt og justere 
såvel lysudbyttet som eksponeringen.

Sonotron har lanceret en ny 
serie med en speciel forstær-
ker. Det er ifølge den danske 
forhandler, Søren Baldus-Kunze 
fra Endety ApS den første på 
markedet, der er dedikeret til 
stærkt dæmpende materialer. 
Forstærkningen er på 140 dB 
modsat de normale 120. Men 
den er på samme tid absolut. 
Heri ligger, at der ikke generes 
støj i forstærkningen. Brugeren 
kan justere alle filtre flydende. 
Udstyret har desuden mulighed 
for både a-b-c scan og 3D 
visning af det scannede, siger 
Søren Baldus-Kunze, der tilføjer, 
at udstyret blandt andet er udvik-
let med sigte på støb, glasfiber, 
store lydveje eller andre emner, 
der er vanskelige at penetrere.

Nyt videoendoskop fra Olympus NDT udstyr med 
speciel forstærker

Den nye Iplex NX model er med forbedret 
3D stereomåling, der måler afstande og 
dybder.
Synsfeltet er nu 2 * 90 gr. samtidig med, at 
den største afstand til målet er øget. Totalt set 
giver det et 4 gange større måle område.
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Foodtech 2016 tiltrak 8.075 fagfolk 
i dagene fra 1. til 3. november. Ved 
messens officielle åbning i Herning 
blev FoodTech Award uddelt for niende 
gang. I alt 77 produktnyheder var ind-
stillet til prisen, og det blev Innospexion 
ApS, der løb af med sejren samt en 
check på 50.000 kr. I begrundelsen 
blev det fremhævet, at virksomheden 
havde udviklet et meget specialiseret 
røntgenapparat, der kan inspicere og 
opfange glasstykker i fødevareproduk-
ter – og som dermed er af stor værdi for 
fødevareproducerende virksomheder.

”Det er en stor ære igen at vinde årets 
FoodTech Award. Vi vandt prisen 
første gang i 2007, og dengang var 
prisen med til at give os et afgørende 
skub i den rigtige retning. Vi er meget 
stolte og glæder os til at komme i gang 
med at bygge flere maskiner”, sagde 
direktør og ejer af Innospexion, Jørgen 
Rheinlænder i forbindelse med prisover-
rækkelsen.

BLY

Innospexion blev 
vinder af årets 
FoodTech Award

Jørgen Rheinlænder ved prisoverrækkelsen 
under den officielle åbning af årets 
FoodTech messe i Herning 1. november. 
(Foto: Torben Worsøe, MCH).

techcorreurope@techcorr.com . +45 5357 5353 . www.techcorreurope.com
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Er din viden inden for 
strålesikkerhed slidt?
Hvis du arbejder med 
industriel gamma- eller 
røntgenradiografi, ved du, 
at man skal passe på med 
strålerne. 

Formentlig har du været på et stråle-
beskyttelseskursus, der er godkendt af 
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse 
(SIS). Har du været på kursus, kan du 
nok også huske, at stråling potentielt 
kan give cancer, og at store stråle-
doser kan give akutte skader. Men 
hvor meget stråling kan man egentlig 
tåle, og hvor meget udsættes man for 
gennem arbejdet? Hvordan begræn-
ser man den daglige stråledosis mest 
muligt? - Hvordan var det nu lige det 
var?

Øget fokus på ajourført 
strålesikkerhed
For at sikre at alle personer, som 
arbejder med gammaradiografi, er 
klar over de daglige risici, vil SIS fra 
udgangen af 2017 kontrollere, om 
NDT-inspektører er ajourført med 
strålesikkerhed.

Baggrunden er det lovkrav, der står i 
Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 
985 om lukkede radioaktive kilder. I § 
41 Stk. 2 står ” Personalets kvalifika-
tioner skal ajourføres efter behov og 
ved brug af højaktive kilder med højst 
fem års mellemrum”. 

De kilder man bruger til gammaradio-
grafi er højaktive. Hvis du arbejder 
med gammaradiografi, skal du have 
opdateret din viden om strålesikker-
hed senest 5 år efter, at du har delta-
get på et strålebeskyttelseskursus, og 
du skal i årene herefter have ajourført 
din viden med højst 5 års mellemrum. 

Kurser inden for 
strålesikkerhed
Fra udgangen af 2017 skal man i 
forbindelse med kontrolbesøg over 
for SIS kunne dokumentere, at man er 
ajourført med strålesikkerhed. 

FORCE Technology udbyder et SIS 
godkendt kursus, hvor du får opdate-
ret din viden inden for strålesikkerhed. 
Kurset er af én dags varighed og 
bliver udbudt både på Sjælland og 

i Jylland. Deltagelse på kurset sikrer, 
at din virksomhed i forbindelse med 
kontrolbesøg ikke får en anmærkning 
fra SIS på dette punkt.

Det er tankevækkende, at ovenståen-
de lovkrav ikke også gælder arbejde 
med røntgenrør, da røntgenrøret ved 
forkert håndtering kan afgive betyde-
lige stråledoser på kort tid. Selvom 
lovkravet kun omfatter arbejde med 
gammaradiografi, er det lige så vig-
tigt, at du også bliver opdateret med 
viden omkring strålesikkerhed, selvom 
du ”kun” arbejder med røntgenrør.

Læs mere om det SIS godkendte 
kursus inden for strålebeskyttelse på: 
forcetechnology.com/NDT-kurser

Inspecta har  
fået vokseværk
Den 8. november arrangerede 
Inspecta i samarbejde med ESAB og 
Rybners Kursuscenter den første Store 
Svejsedag. Arrangementet blev godt 
modtaget, og deltagerne fik netværket 
med hinanden mellem spisning og 
rundtur i ESABs demobus. Arrange-
mentet er et resultat af samarbejdet 
mellem Inspecta, ESAB og Rybners 
kursuscenter – og et ønske om at 
ramme et bredere publikum, fremhæ-
ver Simone Hansen fra Inspecta. Med 
vores Svejsetekniske afdeling i Esbjerg 

ved siden af Rybners Kursuscenter var 
Store Svejsedag et naturligt første spa-
destik til ét blandt flere arrangementer. 

Med Store Svejsedag ønsker vi at 
bidrage til at støtte udviklingen og 
innovationen i vores kunders virksom-
hed og være den uvildige partner, der 
på alle planer assisterer og lægger 
vægt på at opfylde kvalitetskravene.

Simone Hansen fortæller videre, at 
de på testområdet har et samarbejde 

med nye partnere. Dette har blandt 
andet resulteret i, at de sammen med 
Dansk Bygningsanalyse, der rådgiver 
om fugt og skimmelsvamp i bygnings-
konstruktioner, har udviklet en metode, 
der åbner for, at man kan analysere 
fugtniveauet on-site. Den håndholdte 
XRF scanner, der bruges til at kvalitets-
sikre svejsemateriale og stålkonstruk-
tioner, kan således også måle på 
fugten i bygningskonstruktioner.

BLY
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Metal- og 
maskinindustriens
fremtid er et  
fælles ansvar
Mangel på arbejdskraft og et 
produktionsapparat, der bør 
moderniseres. Det er de to helt 
store udfordringer, den danske 
metal- og maskinindustri står 
overfor i de kommende år. Det 
fastslår formanden for Dansk 
Værktøjsmaskinforhandler 
Forening, adm. direktør Lars 
Lynge, der også står i spidsen 
for fagmessen VTM 2017 i 
Odense Congress Center.

-Udfordringen er, at tilgangen til de 
faglige uddannelser er mindre end 
antallet af faglærte, som i disse år 
forlader arbejdsmarkedet. De seneste 
tal viser en afgang på 4.000, mens 
blot 2.200 - 2.300 kommer ind i 
branchen. Dertil kommer, at arbejds-
løsheden indenfor metal i eksempelvis 
Region Syddanmark nu er nede på 
omkring 1 procent. Det er en trussel 
for vores vækst.  

-Oplysningskampagner alene gør det 
ikke. Alle virksomheder må hjælpe 
med at stimulere interessen for metal- 
og maskinindustrien. Inviter de unge 
i 8. – 10. klasse indenfor og gerne 
sammen med deres forældre og folke-
skolens uddannelsesvejledere. Fortæl 
dem om mulighederne og den fremtid, 
de kan få som industritekniker. Unge 
har jo flair for at arbejde med compu-
tere og IT, og det er netop det, meget 
af arbejdet i industrien handler om. 
Det er ikke nødvendigvis et sort og 
beskidt arbejde, fastslår Lars Lynge, 
og roser det initiativ, som en række 
virksomheder har taget ved etablerin-
gen af Supportteam Danmark.

En industritekniker er ofte involveret i 
den beslutningsproces, der ligger til 
grund for nye produkter. Han eller hun 
betjener de maskiner, der producerer 
de komponenter og dele, der anven-
des i de specialmaskiner, som Novo 
Nordisk, Grundfos, Lego, Coloplast 
og Danfoss benytter til fremstilling af 
deres produkter.

Maskinparken
-Vi er dygtige i Danmark. Men skal vi 
fastholde vores position, er det vigtigt 
at modernisere maskinparken og an-
vende nyeste teknologi. Nogen steder 
minder udstyret om et teknisk museum. 
I Danmark afskriver vi typisk maskinin-
vesteringer over 7 - 8 år. Det er meget 
lang tid i en højteknologisk verden. 
I Tyskland afskriver man hurtigere, 
sælger udstyret og investerer i nyt og 
stadig mere nøjagtigt udstyr med ny 

funktionalitet. Derved bevares konkur-
renceevnen, siger Lars Lynge.

-Det er afgørende, at virksomhederne 
forholder sig til fremtiden og inddra-
ger medarbejderne i beslutningspro-
cessen om nye investeringer. Derfor 
er det vigtigt, at ”mester” tager sine 
ansatte med til Værktøjsfagmessen 
VTM 2017 i Odense fra 28. februar til 
3. marts.

BLY

Lars Lynge: Vi forhandlere tjener mest på servicekontrakter og vedligeholdelse af ældre 
maskiner. Men samfundsmæssigt kan det bedst betale sig at købe nyt.
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I forbindelse med seminaret på Hotel 
Koldingfjord afholder Dansk NDT-
Forening ordinær generalforsamling 
fredag den 28. april 2017 kl. 16.15 
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forsamlingens godkendelse af 

beretning og beslutning af de-
charges for bestyrelsen

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen 
eller medlemmer – forslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest 
den 12. april 2017 

5. Valg af medlemmer til Styregrup-
pen

6. Eventuelt
Bo Bossen, formand

I forbindelse med seminaret på Kolding-
fjord afholder DSL ordinær generalfor-
samling fredag den 28. april 2017 kl. 
17.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det 

forløbne år
3. Aflæggelse af DSL’s regnskab for 

år 2016 for godkendelse, samt ori-
entering om DSL’s budget for 2017

4. Fastsættelse af medlemskontin-
genter for 2018

5. Eventuelle forslag fra medlemmer – 
forslag skal være modtaget af DSL’s 
bestyrelse inden 12. april 2017

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt

Steen Ussing, formand

Indkaldelse 
til Ordinær 
Generalforsamling i 
Dansk NDT-Forening

Indkaldelse til Ordinær 
Generalforsamling i 
Dansk Svejseteknisk 
Landsforening

Januar
24. januar
Virksomhedsbesøg hos Grundfos, 
Bjerringbro

Februar
28. februar - 3. marts
VTM 2017 i Odense

April
24. – 28. april Hannover messen 2017 
28. – 29. april Svejse- og NDT seminar på 
Hotel Koldingfjord

Maj
7. – 10. maj 
Den Internationale JOM konference 
på Konventum i Helsingør

August
24. – 25.august 
Nordic Welding Conference i 
Reykjavik, Island

September
25. – 29. September
Schweissen und Schneiden 2017 i 
Düsseldorf

November
Fabtec 2017 I Chicago
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Der er mindre end et år til Schweissen 
& Schneiden, der finder sted i tidsrum-
met fra mandag den 25. september 
– fredag den 29. september 2017 i 
Düsseldorf -og ikke i Essen, som det 
plejer.  

Ved seneste Schweissen & Schneiden 
i 2013 rullede DSL-bussen til messen 
med en flok veloplagte svejsefolk, og 
arrangementet blev en stor succes. 
Vi har derfor også til næste år ønsket 
at arrangere en bustur til denne store 
messebegivenhed, som kun finder sted 
hvert 4. år.

Der vil være udrejse tirsdag den 26. 
september og hjemrejse torsdag den 
28. september 2017. Arrangemen-
tet vil ligge på samme niveau som 
i 2013. Det vil sige, at der vil være 
indkvartering på enkeltværelser med 
bad, og at morgenbuffet vil være 
inkluderet. Det er lykkedes os at bibe-
holde prisen fra 2009 og 2013 på kr. 
4.150,-. DSL har reserveret en bus med 
40 pladser, og der vil blive solgt efter 
”først til mølle” princippet. Tilmelding 
kan ske på e-mail: dsl@dslsvejs.dk 
eller på telefon 40 61 30 90 senest 
den 1. juni 2017.

Program:

Tirsdag den 26. september 
Kl. 07.00 afgang FORCE Technology, 
Park Allé 345, 2605 Brøndby
Kl. 08.15 opsamling Transportcentret, 
Slagelse
Kl. 09.15 opsamling Rasteplads Kilde-
bjerg, Odense
Kl. 10.00 opsamling Hotel Scandic, 
Kolding 
Frokostpause
Kl. 20.00 ankomst Hotel Montanushof 
i Grevenbroich

Onsdag den 27. september
Kørsel til Messehallerne og retur til 
hotellet

Torsdag den 28. september 
Kl. 07.00 afgang fra hotellet i Greven-
broich
Frokostpause
Kl. 17.00 afsætning ved Hotel Scan-
dic, Kolding
Kl. 17.45 afsætning Rasteplads Kilde-
bjerg, Odense
Kl. 18.45 afsætning Transportcentret, 
Slagelse
Kl. 20.00 ankomst FORCE Techno-
logy, Park Alle 345, 2605 Brøndby

DSL bustur til Schweissen & Schneiden 2017

DSL holdt julebanko fredag 
den 25. november. Der var 
stort fremmøde og en festlig 
stemning med spænding til 
det sidste i dysten om de 
mange flotte præmier, som vi 
kan takke årets sponsorer for.

Tak til sponsorerne ved 
årets julebanko:

A.H. International A/S

AIR Liquide Danmark A/S

Dabotek Trading ApS

Dansk Svejseagentur ApS

Endety ApS

ENDOTEST A/S

A/S ESAB

FORCE Technology

Inspecta A/S

Kemppi Danmark A/S

Hotel Koldingfjord

Lemvigh-Müller A/S

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



Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening 
 Parkalle 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

Forsyn dig med alt i svejsetilsats og få tung teknisk sparring af 
specialister, der ved, hvilke knapper der skal skrues på for at 
optimere svejseprocesserne og øge produktiviteten. 
Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308.
www.lemu.dk 

FÅ PERFEKTE SVEJSE-
RESULTATER DER KAN 
SES PÅ BUNDLINJEN


