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Svejsning

LEDER Gasleverandøren til 
alle dine behov

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

Kundeservice Tlf: 76 25 25 95

Nyt logo — men samme fine sortiment 
af gasser, tjenesteydelser og udstyr

Vores beskyttelsesgasser

• Høj renhed
• Perfekt overflade
• Stor fleksibilitet

ARCALTM Prime
• Pæn og blank svejsesøm
• Omkostningseffektiv
• Lav oxidation

ARCALTM Chrome

• Høj svejsehastighed
• Rent slutresultat
• Mindre efterarbejde
• Høj automatisering

ARCALTM Speed
• God indtrængning
• God svejseøkonomi
• Mindre forarbejde

ARCALTM Force
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• Høj kvalitet
• Enkle gasvalg
• Høj leveringssikkerhed
• Digitale kundeløsninger
• Adgang til brancheekspertise
• Service — når og hvor du har  

brug for det

Vi tilbyder altid:

Air Liquide fornyr sig og får en ny grafisk profil 
med et nyt logo. Vi fortsætter med at levere gas 
af højeste kvalitet.

Vores

Industrig
as-

program 

vedlagt i 

bladet!

”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, 
ansvarsbevidst, og følger 
spillets regler.”

Således afrunder Jørgen Melchior, 
medlem af DSL/NDT foreningens sty-
regruppe, sin leder i december num-
meret af Svejsning 2016. Jeg vil gerne 
fortsætte i dette spor og tage emnet 
med uddannelse af inspektører op og 
se på dele af indholdet i den standard 
Jørgen henviser til: EN ISO 9712 – 
Ikke-destruktiv prøvning – Kvalificering 
og certificering af NDT-personale, 
samt se på de krav, der stilles i andre 
standarder og på udviklingen inden 
for specielt EN ISO 9712.

I NDT-udførelsesstandarderne er der 
specificeret krav til det personale, 
der udfører NDT-prøvningen. Der 
anvendes i de fleste standarder denne 
vending: Prøvningen skal udføres af 
kvalificeret og erfarent personale. 
Og det anbefales stort set altid, at 
personalet, for at kunne dokumentere 
denne kompetence, er certificeret i 
henhold til EN ISO 9712. Og hvad vi 
det så sige i praksis? Hvornår er man 
kvalificeret? 

I EN ISO 9712 er det defineret, at 
kvalificering er den ”demonstration 
af fysiske egenskaber, viden, færdig-

heder, uddannelse og erfaring, der 
kræves for at udføre NDT-opgaver 
korrekt”. Og det er angivet, at EN ISO 
9712 indeholder alle de procedurer, 
der er nødvendige for at demonstrere 
en persons kvalificering til at udføre 
opgaver i en specifik NDT-metode og 
et specifikt NDT-produkt eller en speci-
fik industrisektor, og at dette kan føre 
til certificering af kompetencen.

Vælger en arbejdsgiver at benytte 
kvalificeret personale, er det arbejds-
giveren der skal dokumentere, at den 
ansatte er undervist, hvad vedkom-
mende er undervist i, hvor lang tid 
denne undervisning har været. Ar-
bejdsgiver skal også dokumentere den 
ansattes færdigheder, typisk ved en 
kvalificerende eksamen, hvis omfang 
også skal dokumenteres. Arbejdsgiver 
har også ansvaret for at dokumen-
tere den ansattes erfaring. Og det 
vil være arbejdsgivers opgave at få 
denne dokumentation godkendt af en 
given kunde forud for NDT-prøvning i 
henhold til de standarder, der kræver 
benyttelse af kvalificeret personale. 
Så for en arbejdsgiver er den lette 
løsning at ansætte allerede certificeret 
personale eller få sit personale certifi-
ceret. Derved vil han kunne dokumen-
tere, at personalet er kvalificeret ved 
fremvisning af gyldigt certifikat.

At en person har et NDT-certifikat 
udstedt af et akkrediteret certificering 
organ (Certifying Body - CB) i henhold 
til EN ISO 9712 betyder, at personens 
kompetencer er dokumenteret.

For at opnå certificering er der 4 be-
tingelser, der skal være opfyldt. Det er 
krav til uddannelse, bestået eksamen, 
synsevne og relevant industriel NDT-
erfaring. 

Ser vi på uddannelse, er det i EN ISO 
9712 specificeret hvilke metoder og ni-
veauer, der kan uddannes på (niveau 
1, 2 og 3), samt minimumskrav til det 
antal timer et givent kursus skal vare. 
Kursusindholdet er specificeret i ISO/
TR 25107, Non-destructive testing – 

Afdelingschef for NDT Undervisning 
hos FORCE Technology Helle Hansen 
Rasmussen, Civilingeniør, EN ISO 9712, 
Level 3.

Indhold: 

2  Leder / Helle Hansen 
Rasmussen

6  Phased Array Ultralyd test  
af svejsninger

15  Kvalitetssikring af Subsea 
installationer på store 
havdybder

16  Droner – fagre nye 
levnedsmiddel-verden

20  Bæredygtig omstilling i gang 
på Amagerværket

22  Kiwa er det nye navn på 
den hjemlige NDT scene

23  En maskinmester går i land - 
Verner Jensen beretter om et 
langt arbejdsliv med NDT

Forsiden: NDT prøvning. (Fotokilde: Kiwa 
Inspecta Danmark A/S).
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Svejsning

Guideline for NDT training syllabuses. 
At indholdet er fastlagt skulle gerne 
sikre et ensartet fundament for alle, 
der bliver uddannet i dette system, 
uanset hvilken kursusudbyder der er 
valgt. Det er dog et krav, at kursusud-
byder og al undervisning på forhånd 
er godkendt af det CB, der skal fore-
tage certificeringen. 

Kravet til uddannelse er kun én af de 
4 betingelser, der skal være opfyldt 
før udstedelse af NDT-certifikat. Der 
er også krav om, at der bestås en 
kvalificerende eksamen. Igen er EN 
ISO 9712 meget specifik i sine krav. 
Og kravene til eksamensindhold og 
beståelseskriterier er meget veldefine-
rede. De inspektører, der allerede har 
været til certificering, vil være bekendt 
med eksamensdelenes generelle og 
specifikke spørgsmål samt praktiske 
emner og instruktionsskrivning. Ingen 
af eksamensdelene er lavet for at 
genere kursisterne, men udelukkende 
for at for at sikre, at den uddannelse 
kursisterne er igennem er forstået. Det 
sker, at en kursist på niveau 2 udtryk-
ker undren over, at han til eksamen 
skal skrive en instruktion til en niveau 
1 inspektør. Men netop det at kunne 
formidle sin viden videre om, hvordan 
en opgave skal udføres, om det så er 
mundtligt eller skriftligt, er den bedste 
form for læring og en god måde 
for CB at sikre sig, at kursisten har 
forstået opgave og emne.

Et tredje krav omhandler fysikken, og 
i denne forbindelse er det synsevne, 
der fokuseres på. Der er i EN ISO 
9712 defineret krav til nærsyn og til 
farvesyn. Nærsynet er vigtigt under 
udøvelse af alle NDT-metoder og kan 
ændre sig over tid. Der er derfor krav 
om, at nærsynet tjekkes årligt, og det 
er arbejdsgivers ansvar at deres NDT-
inspektører opfylder kravet til syns-
evne. Farvesyn tjekkes før certificering 
og derefter hvert 5. år.

Det fjerde krav der stilles i EN ISO 
9712, før der kan udstedes certifikat, 
er krav om industriel NDT-erfaring. 
Igen er EN ISO 9712 meget specifik 
i angivelse af antal måneder, der 
skal arbejdes med den pågældende 
metode og sektor, før der er optjent 
tilstrækkelig erfaring. Derudover er 
der krav om, at erfaringen er opnået 
under kvalificeret tilsyn. Og hvad er så 

det? EN ISO 9712 definerer kvalifice-
ret tilsyn som: Tilsyn med kandidater, 
der optjener erfaring gennem NDT-
personale, som er certificeret i den 
samme metode, eller tilsyn, der føres 
af ikke-certificeret personale, som efter 
CB’s opfattelse besidder den viden, 
de færdigheder, og den uddannelse 
og erfaring, som kræves for at føre 
dette tilsyn.

Når disse 4 krav er opfyldt kan CB 
udstede NDT-certifikat. Når certifikatet 
er udstedt, er det arbejdsgivers ansvar 
at udstede den skriftlige operatør-
autorisation. På certifikater udstedt af 
FORCE Certification A/S, er der plads 
til, at arbejdsgiver kan signere for 
operatørautorisationen. Operatørauto-
risationen er arbejdsgiverens skriftlige 
erklæring, der giver den ansatte tilla-
delse til at udføre definerede opgaver. 
En arbejdsgiver kan for eksempel 
have interne procedurer, udstyr m.m., 
der er nødvendige for personen at 
kende, før der gives tilladelse til at 
arbejde. Udover dette har arbejdsgi-
ver også ansvaret for, at den ansatte 
arbejder kontinuerligt med den eller 
de NDT-metoder, vedkommende er 
certificeret i uden væsentlige afbrydel-
ser. Det vil for eksempel sige, at hvis 
den ansatte ikke har arbejdet med en 
metode i et år, skal CB orienteres og 
certifikatet erklæres ugyldigt.

Ovenstående beskriver, hvilke krav 
der er for udstedelse af et NDT-certifi-
kat og nogle af CB og arbejdsgivers 
ansvarsområder. I EN ISO 9712 er 
alle krav til de forskellige interessenter 
i forløbet med uddannelse af NDT-
personale nærmere beskrevet, det vil 
sige krav til den, der skal uddannes, til 
dennes arbejdsgiver, til kursusudbyder 
og til CB.

I dagligdagen er EN ISO 9712 CB’s 
manual sammen med standarden EN 
ISO 17024: Overensstemmelsesvurde-
ring – Generelle krav til organer, der 
udfører certificering af personer. Og i 
Danmark vil et af DANAK akkrediteret 
CB være akkrediteret i henhold til 
disse standarder.

Et vigtigt punkt som EN ISO 9712 
kræver af CB er, at de udgiver et sæt 
etiske regler, som alle certifikatinde-
havere skal underskrive og forpligtige 
sig til at efterleve. Der har for ikke 

så længe siden været en del røre i 
branchen, da The British Institute of 
Non-Destructive Testing (BiNDT) har 
suspenderet 6.500 certifikater udstedt 
af dem selv. Det skete på grund af 
uetisk opførsel og uredelighed fra et 
af dem godkendt autoriseret kvalifice-
ringsorgan. Det kan lyde drastisk at så 
mange certifikater suspenderes. Men 
når der opdages bedrageri, er det 
vigtigt, at der handles, så ikke tilliden 
til systemet og standarderne mistes. 
Der er mange ting, der afhænger af 
NDT-inspektørernes færdigheder og 
ikke mindst etiske opførsel. Færdighe-
derne skal sikre, at de uregelmæssig-
heder, der undersøges for detekteres, 
og etikken skal sikre, at alt bliver 
udført efter reglerne. I sidste ende er 
NDT et centralt element i sikkerhed.

The International Committee for 
Non-Destructive Testing (ICNDT), der 
er en organisation for alle natio-
nale NDT-foreninger, arbejder med 
udvikling af NDT i teori og praksis. 
En arbejdsgruppe under ICNDT er 
WG1, der arbejder med kvalificering 
og certificering. DSL/NDT foreningen 
har for nyligt godkendt undertegnede 
til faglig repræsentant i WG1 på 
vegne af DSL/NDT foreningen. Da 
der i år er påbegyndt en revision af 
EN ISO 9712, forestår der et vigtigt 
arbejde i denne arbejdsgruppe med 
at komme med kvalificerede revisions-
forslag til International Organization 
for Standardization (ISO), som står for 
udgivelsen af EN ISO 9712. Af dags-
ordenen fra seneste møde i november 
2017 vil følgende emner være blandt 
de, der skal diskuteres: Forlængelse 
af certifikater vs recertificering, roller 
og ansvar af CB og eksamenscentre, 
ny standard for vurdering af syns-
skarphed hos NDT-personale - EN ISO 
18490 og overvågning af certifice-
rede.

Jeg ser frem til arbejdet i WG1 og vil 
gerne vende tilbage med opfølgning 
i takt med, at arbejdet skrider frem. 
Jeg håber ovenstående har givet et 
indblik i, hvad det at være uddannet 
og certificeret indeholder, og skulle 
der være spørgsmål, er du velkommen 
til at henvende dig til undertegnede.

Af Helle H. Rasmussen,  
FORCE Technology
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Svejsning

Det er efterhånden 3 år siden, jeg 
skrev den seneste artikel i SVEJSNING 
om Phased Array Ultralyd Test (PAUT) 
af svejsninger. Siden da har der været 
en del udvikling på området. Det 
gælder både i forhold til erfaringer 
i anvendelse af teknikken generelt i 
branchen (også i Danmark), men også 
på software, hardware og standardi-
seringsområdet.

Konventionel UT
Ved konventionel UT anvender man 
typisk en eller flere prober til at 
afdække svejsningen og den varme-
påvirkede zone. Den varmepåvirkede 
zone er også kaldet HAZ (Heat Af-
fected Zone). Et eksempel på konventi-
onel UT kan ses i Figur 1. I denne figur 
ses HAZ’en som det lysegrå område, 
der omkranser svejsningen.

Ved at bevæge lydhovedet, som 
vist i Figur 2, undersøges hele HAZ, 
roden af svejsningen, svejsevolumen 
og fugefladen (i dette tilfælde 30°) 
med en indfaldsvinkel på 90°. Når 
lydhovedet bevæges sidelæns, er det 
vigtigt at have et passende overlap jf. 
ISO 16810, for at sikre tilstrækkelig 
dækning af hele svejsningen.

Signalet, vi modtager fra en eventuel 
indikation, bliver vist som et ekko på 
skærmen i et såkaldt A-skan  

PHASED ARRAY 
ULTRALYD TEST  
AF SVEJSNINGER

Figur 1 – SWB 2 60°. Den røde linje viser centerstrålen og den gule del viser 6 dB drop 
området.

Figur 2 – Illustrering af et rasterskan.

Det følgende er en beskrivelse af henholdsvis PAUT og konventionel UT – Pulse Echo (PE).
Af Bjørn Pedersen, Global Senior Key Expert NDT, PAUT L3, Siemens Gamesa RE
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Svejsning
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  - Inspektion af Elevatorer og rullende
  - Trapper

Droneteknologi

(jf. Figur 3). Dette signal aflæser man 
iht. det angivne acceptniveau, og man 
kan med baggrund i dette bestemme, 
om indikationen er acceptabel, skal 
registreres eller repareres.

PAUT
Sammenliget med konventionel UT er 
det anvendte set-up til PAUT kontrol 
af svejsninger en del anderledes. Ved 
PAUT anvendes der ikke kun én krystal 
til at sende lyden fra lydhovedet ind i 
svejsningen. I stedet bliver der anvendt 
flere krystaller til at sende en lydfront 
ind i materialet, hvorved det bliver mu-
ligt at dække store dele af svejsningen 
ved alene at udføre et enkelt linjeskan, 
som vist under Figur 4. Bemærk at 
lydhovedet alene bevæges langs 
svejsningen, (og ikke vinkelret på).
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Figur 3 – A-scan signal som kan aflæses i forhold til TCG kurven – den røde horisontale 
linje i toppen af skærmen også kaldet referencen. Figur 4 – Linjeskan.
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Svejsning

I de følgende figurer visualiseres, 
hvad der fysisk sker, når hvert enkelt 
krystal impulseres, når lyden bevæger 
sig i gennem materialet, samt når og 
hvis lyden rammer en uregelmæssig-
hed i materialet. I eksemplet nedenfor 
er der en bindingsfejl på fugefladen. 
Illustrationerne er sammenholdt, med 
et billede af data, som er opsamlet i et 
rigtigt skan i en tilsvarende situation.

Under arbejdet med PAUT, er det er 
vigtigt at have i mente, at det bil-
lede, der ses i eksempelvis et S-scan, 
alene udgør en række af A-skan, som 
er stakket ved siden af hinanden, 
og som dermed præsenteret på en 
langt bedre visuel måde. De fysiske 
begrænsninger i anvendelse af UT 
gælder derfor stadigvæk.

Anvendelse af PAUT 
metoden til undersøgelse af 
svejsesømme 
For at kunne anvende PAUT til 
undersøgelse af svejsninger, i hvert 
fald på vindmølletårne i Siemens 
Gamesa Renewable Energy (SGRE), 
er det et krav, at vi følger kravene i de 
relevante inspektionsstandarder, der 
er givet gennem designstandarderne. I 
SGRE anvender vi ISO kravene. 

Kravet til svejsninger tager udgangs-
punkt i ISO 5817. ISO 5817 er accept 
standarden til visuel undersøgelse af 
smeltesvejste samlinger i de materiale-
typer, som SGRE anvender til eksem-
pelvis tårne.

Igennem ISO 5817, og det angivne 
kvalitetskrav, kan vi igennem ISO 
17635:2016 (seneste version) finde 
kravet til PAUT undersøgelsen. I denne 

standards linkes ISO 5817 til ISO 
13588 og ISO 19285, som er hen-
holdsvis metode og acceptstandard 
for PAUT, (Jf. figur 12). 

Det er ligeledes muligt, via tabel A.9 
i ISO 17635:2016, at sammenkæde 
kvalitetskravet, der er angivet for den 
visuelle inspektion med det tilsvarende 
krav til udførsel af PAUT. 

Note: ISO 19285 står anført som 
en DIS i ISO 17635:2016. Standar-
den er udkommet som DS EN ISO 
19285 siden opdateringen af ISO 
17635:2016.

Med linket, der er skabt mellem de 
relevante inspektionsstandarder, er det 
nu muligt at udføre PAUT, (jævnfør ISO 
kravene).

Der er også sket nyt indenfor kalibre-
ring af PAUT udstyret. ISO 18563 
serien indeholder version 1, 2 og 3 
(Apparater, Lydhoveder og Komplette 
systemer), præcis som med EN 12668 
serien for konventionelt UT. 

Note: EN 12668 serien overgår i den kom-
mende version til ISO regi og vil herefter 
hedde ISO 22232-1, -2, -3.

Personale krav
I Danmark har vi nu muligheden for 
at uddanne inspektører til PAUT level 
2 gennem Force Technology/Force 
Certification. Dette foregår i øjeblikket 
igennem et samarbejde med TWI (The 
Welding Institute) fra England. Certifi-
ceringen udstedes i henhold til PCN, 
under UKAS akkreditering til PCN og 
ISO9712 kravene. 

Figur 6 – den individuelle forsinkelse i 
hvert element pulseres med kommer til 
udtryk i at den samlede lydbølgefront kan 
styres i den ønskede retning.

Figur 7 – lydbølgens bevægelse ned i 
materialet.

Figur 8 – lydbølgen er nu nået til kanten 
af HAZ.

Figur 10 – her ses indikationer på en 
bindingsfejl. Den er fundet på fugefladen 
efter lyden er reflekteret på bagvæggen. 
Billedet er klippet fra det rigtige skan 
udført på den rigtige plade.

Figur 11 – vender vi billedet på hovedet, 
Spejlvender det, og placerer det ovenpå  
figuren, der viser indikation på bindings-
fejl, kan vi konkludere, at der er god sam-
menhæng mellem teori og virkelighed.

Figur 9 – den røde streg illustrerer en 
bindingsfejl på fugefladen.

Figur 5 – 16 elementer udgør i dette til-
fælde de aktive krystaller (active aperture). 
Bølgefronten, som skabes ved hjælp af de 
enkelte bølger, kan ses i wedgen under de 
aktive krystaller.
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UKAS, som står for ”United Kingdom 
Accreditation Service” er det Engelske 
svar på DANAK - Den Danske Akkre-
diteringsfond.

Force Technology og Force Certifi-
cation vil dog fra begyndelsen af 
2018 være i stand til at uddanne og 
certificere jf. den rene version af ISO 
9712 iht. DANAK.

Anvendelse af PAUT – hvor 
giver det mening?
Der er ingen tvivl - hvis man sam-
menligner ren skantid ved test af en 
rundsøm på et vindmølletårn - at test 
med PAUT er betragtelig hurtigere en 
konventionel UT. Det siger sig selv, når 
man sammenligner et linjeskan med 
en rasterskan, som vist under Figur 2. 
Når der så skal anvendes flere lydho-
veder med konventionel UT, forøges 
forskellen yderligere.

Det skal dog understreges, at tiden til 
forberedelse af test med PAUT tager 
noget længere end til traditionel UT. 
En ikke uvæsentlig del, som man skal 
huske at inkludere i beregningen.

Herudover vil det i dag ikke være 
muligt at udføre data evaluering sam-
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tidigt med, at testen bliver udført. Der 
arbejdes intensivt på at udvikle denne 
mulighed. Og de nuværende resulta-
ter ser ret lovende ud.

PAUT vs. Konventionel UT 
– scanning af rundsøm på 
vindmølletårne
SGRE har skannet rundsøm på vind-
mølletårne med henholdsvis PAUT og 
konventionel UT (detaljer udeladt). 

Med det anvendte udstyr til sammen-
ligningen af skantider, opnået ved de 
to UT-teknikker, var det erfaringen, at 
PAUT er omkring 5 gange hurtigere 
end konventionel UT ved en 100% 
test, (afhængigt af tykkelsen, der 
testes). Den primære tidssluger ved 
PAUT er udarbejdelse af skan-planer 
samt evalueringen af den opsamlede 
datamængde. 

Efter forsøget med sammenligning har 
SGRE erfaret, at der findes software 
til at hjælpe med evalueringen af de 
opsamlede data, som kan medføre en 
betragtelig reduktion af den samlede 
evalueringstid. For godstykkelser> 
55mm kan PAUT herefter være op til 
17 gange hurtigere (og ved godstyk-
kelser <55mm omkring 10 gange 
hurtigere) end konventionel manuel UT 
(testomfang på 100%). 

Figur 13 – Tabel A.9 fra ISO 17635.
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Ren skantid for en hel rundsøm 
(længde på ~18m) vil være omkring 
10 minutter. Og det skal nævnes, at 
begrænsningen ikke lå i PAUT udsty-
ret, men i rullebukkene, der drejede 
tårnsektionen rundt under forsøget. 
Det er ikke urealistisk at kunne opnå 
en ren skantid på ~ 5 minutter for-
udsat, at rullebukkene vil kunne køre 
med den hastighed.

Evalueringstiden med analyserende 
software vil være ~ 5-10 minutter 
afhængig af fejlmængden.
Hvis der er mange fejl i en svejs-
ning, er det formodet, at vi vil se en 
yderligere forbedring med PAUT i 
forhold til konventionel manuel UT, da 
evalueringen med PAUT i så fald vil 
være hurtigere.

Perspektiver med PAUT og 
avanceret PAUT
Ved anvendelsen af PAUT åbnes også 
muligheden for at udføre PAUT skan-
ning på store godstykkelser allerede 
når rodforløbet er svejst. 

Ved at teste svejsningen i den tidlige 
tilstand vil det være muligt at luge 
fejlen ud i det tidlige stadige, hvormed 
man vil få reduceret den samlede tid 
til reparation betragteligt. Dette vil 
være en markant forbedring i forhold 
til i dag, hvor svejseudbedringen inde-
bærer, at hele svejsingen lokalt høvles 

op, hvilket igen tager mange timer og 
introducerer endnu en holdetidspe-
riode – se Figur 14.

Avanceret PAUT
Som tidligere nævnt er PAUT begræn-
set af de samme fysiske love, som 
konventionel UT er det. Men PAUT 
åbner for at få flere, og mere præcis 
data via mere avancerede metoder 
såsom TFM (Total Focusing Method) 
og FMC (Full Matrix Capture). 

Disse metoder er naturligvis også 
begrænsede af fysikkens love. 

Men ved hjælp af specielle set-up 
i forhold til henholdsvis sende- og 
modtage funktionen i kombination 
med specialudviklede algoritmer, 
forbedres mulighederne for detektion 
af imperfektioner betragteligt. Disse 
algoritmer har primært til hensigt at 
virke som avancerede filtre, der vil 
være med til at forbedre signal støj-
forholdet i undersøgelsen. Nedenfor 
er vist et par eksempler herpå: Leveret 
af virksomheden ”The Phased Array 
Company” på Asian Pacific Confe-
rence NDT (APCNDT) i Singapore 11 
november 2017.

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

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

T :
M :
W :

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 2017.

Med venlig hilsen

Lars Christensen
Direktør

David Long
Teknisk Direktør

Figur 14 – Eksempel på inspektion af rodforløbet.
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Konklusion
Alt dette taget i betragtning kan det 
konkluderes, at PAUT og øvrige avan-

cerede teknikker for alvor er ved at 
have fået fat i NDT verdenen generelt. 

Det vil også kunne konklude-
res at:

•  Det er muligt at kvalificere 
PAUT personale jævnfør ISO 
9712 kravene.

•  PAUT kan udføres på svejs-
ninger jævnfør gældende 
ISO krav i forhold til metode 
og acceptkrav (kan jævnfør 
ISO kravene erstatte manu-
elle undersøgelser iht. ISO 
17640 og ISO 11666).

•  Der er gældende ISO stan-
darder for udstyr, prober og 
kombineret udstyr, såsom 
for manuel PE teknik.

•  Det er muligt at opnå en be-
tragtelig reduktion af skan- 
og evalueringstid i forhold 
til manuel PE ved 100% 
undersøgelser af rundsøm 
på vindmølletårne.

Figur 15 – 3 stk. 1mm side borede huller, som visuelt fremstår som huller på skærmen.
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FORCE Technology har 
igennem to projekter med 
støtte fra Styrelsen for 
Forskning og Innovation 
undersøgt mulighederne 
for at se fejl og ændringer 
på udvalgte konstruktioner 
på store havdybder ved 
brug af computertomografi. 
De to projekter er: 
’Undervandsradiografi’ og 
’Ny radiografisk metode til 
at øge levetiden på store 
undervandsinstallationer og 
–strukturer’. I projektforløbet 
er der en løbende dialog med 
en følgegruppe, som består af 
Maersk Oil, SubC Partner og 
Aalborg Universitet Esbjerg. 

Af Lars Holmberg,  
Sensor & NED Innovation, 
FORCE Technology. 

I takt med at havvindmøller, olie- og 
gasfelter m.m. flytter ud på stadigt 
større havdybder, vokser behovet for 
mere effektivt at sikre konstruktioner-
nes levetid. De nuværende teknologier 
er en tidskrævende proces, der ikke 
giver alle nødvendige data.I takt med 
at havvindmøller, olie- og gasfelter 
m.m. flytter ud på stadigt større 
havdybder, vokser behovet for mere 
effektivt at sikre konstruktionernes le-
vetid. De nuværende teknologier er en 
tidskrævende proces, der ikke giver 
alle nødvendige data.

Målgruppen kan deles op i fire 
kategorier: 

1.  Små og mellemstore virksom-
heder (SMV’er) der udfører 
inspektion, tilstands- og 
kvalitetskontrol af offshore 
installationer og statslige 
 infrastrukturer, f.eks. bro-  
og havneanlæg.

2.  SMV’er med viden og erfaring 
indenfor design og produk-
tion af måleapparater.

3.  Subsea-operatører og  
–distributører.

4.  Offentlige infrastrukturejere/-
forvaltere.

Målet med de to projekter er at få 
undersøgt muligheden for en mere 
sikker og effektiv måde at udføre 
tilstands- og kvalitetskontrol under 
havoverfladen på, og styrke danske 
virksomheders konkurrenceevne på 
området både nationalt og internatio-
nalt med adgang til teknologien.

Resultaterne fra det første projekt 
’Undervandsradiografi’ viste, at 
subsea-radiografi er en anvendelig 
inspektionsmetode til undervands-
konstruktioner. Blandt andet blev der 
udviklet og testet nogle af grundmodu-
lerne til et kommende system med en 
subsea-kildeholder og et skannende 
detektorsystem, samt udført under-
vandstest på udvalgte mindre emner.

Da undervandsinstallationer ofte 
er tykke materialer, og strålingens 
dæmpning i vand er høj, vil der være 
særlige krav til det samlede set-up. 
Det vil sige den radiografiske kilde, 
detektorsystemet, mekaniske og elek-
triske moduler, ROV tilslutning m.m. 

Det seneste projekt ’Ny radiografisk 
metode til at øge levetiden på store 
undervandsinstallationer og –struk-
turer’ tager højde for dette. Det skal 
i slutningen af 2018 munde ud i en 
demonstration af et højenergi-system 
i MeV området, som under vand kan 
se ændringer og fejl på udvalgte 
konstruktioner. 

I projektet har vi fundet frem til, at 
det kan lade sig gøre at se fejl og 

EFFEKTIV KVALITETSSIKRING  
AF SUBSEA-INSTALLATIONER

Figur 1. Måle set-up. Skanneren ”skyder” gennem røret,  
og en detektor på modsatte side oversætter strålingen til et billede. 
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Start din IWS - IWT - IWE nu:

IWS 22. januar 2018
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FORCE Technology • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tel +45 43 25 00 00 • forcetechnology.com

ændringer på udvalgte konstruktioner 
på store dybder ved brug af compu-
tertomografi (CT). Med metoden vil 
man få en række computerfremstillede 
tværsnitsbilleder, som gør det muligt 
at se konstruktionen to- eller tredimen-
sionelt.

Projektet skal resultere i en specifika-
tion af et radiografibaseret subsea-
inspektionssystem til tilstandskontrol af 
konstruktioner under vand. Ved pro-
jektafslutningen vil teknologien være 
så langt fremme, at den er verificeret, 
og de tekniske elementer for at bygge 

udstyret er kendte og afprøvede. 
Dermed vil man mere sikkert kunne 
fastslå den resterende levetid, undgå 
unødvendige reparationer, og bedre 
planlægge reparationer og vedlige-
holdelsesarbejde.

Figur 2. Radiografiske billeder. Til venstre ses det traditionelt målesetup hvor kun stålrøret kan ses – den yderst lys ring. Til højre ses det 
nye målesetup baseret på de nyudviklede algoritmer. Alle rørets lag kan nu ses og undersøges. Det lille centerrør som ses på begge 
billeder er akselrøret på opstillingen. 
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Droner er in! Droner bruges 
flittigt til underholdning af 
amatør-’piloter’.  Men også 
kommercielt har de bidraget til, 
at opgaver med overvågning 
og inspektion i vanskeligt 
fremkommelige områder 
pludselig er blevet økonomisk 
rentable og tidsmæssigt 
overkommelige. Og hvorfor 
ikke bruge drone-teknologien 
til at udføre omkostningstunge 
opgaver indenfor 
levnedsmiddelbranchen. 
Til at skabe overblik over 
produktionssites, eller til 
at lave tilstandskontrol, 
lækagesporing og 
rengøringsvalidering af udstyr, 
der er svært at komme til.

Af Kristine Garde og Rune 
Yding Brogaard, FORCE 
Technology

Drone-teknologien er i rivende udvik-
ling, og droners anvendelsesmulighe-
der er steget med eksplosiv hast gen-
nem de sidste 5 år. Drone-aktiviteterne 
har flyttet sig fra en primært militær 
anvendelse til en langt større civil an-
vendelse. De ubemandede luftfartøjer 
kan udstyres med forskellige sensorer, 
der muliggør inspektioner og kortlæg-
ninger, som ikke tidligere har været 
mulige, eller som har været forbundet 
med store omkostninger. 

De fleste civile droner bliver benyttet 
udendørs til kortlægning og videofoto-
grafering, hvor man ved hjælp af 3D 
modelleringsværktøj med stor nøjagtig-
hed kan gengive placering af installa-
tioner f.eks. på en byggeplads. Droner 
bliver også brugt til inspektionsopgaver 

af svært tilgængelige områder højt 
over terrænet. Det kan f.eks. være 
til at identificere revner og defekter 
i mange meter høje konstruktioner 
som skorstene, elmaster, vindmøller 
mm. Endelig kan droner, der er udsty-
ret med termiske kamera, anvendes til 

afsløring af dårligt isolerede bygnin-
ger og kuldebroer, samt til sporing af 
lækager. 

Figur 2: Erfaren pilot under indvendig droneinspektion af tankanlæg.

DRONER 
FAGRE NYE
LEVNEDSMIDDEL-VERDEN

Figur 1:  
Godt eksempel på en sikker 

indendørs-drone.
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Droner indendørs
Dronernes anvendelsesområder er 
dog ikke begrænset til udendørsbrug. 
De kan også anvendes til opgaver 
indendørs - herunder til inspektion 
af rørsystemer, tankanlæg eller store 
siloer. I levnedsmiddelbranchen kan 
det til tider være vanskeligt at bevare 
overblikket over samtlige rørføringer 
og tanktilførsler på store produktions-
sites, da produktionslinjer kontinuerlig 
tilpasses nye produktionsforhold, som 
kan ændre på rørføringer. Og er over-
blikket først røget, er det vanskeligt at 
genetablere, da besværlig adgang 
til rør og tanke, eller til rørføringer 
placeret højt oppe under loftet, kan 
gøre det kompliceret at følge rørstren-
ge. Ved brug af små droner, der er 
ophængt i et gitterdække, kan man nu 
komme tæt på områder, som tidligere 
har været uden for rækkevidde. Det 
kan foregå uden risiko for at beskadi-
ge udstyr eller drone. Og så kan man 
få adgang til områder, hvor det ellers 
ikke er muligt, eller hvor det er forbun-
det med store vanskeligheder at sende 
mandskab eller kørende robotter hen. 
Ved at Kombinere droneinspektion 
med 3D modelleringsværktøj kan man 
få tegningsmateriale om udstyrsplace-
ring og dertil hørende rørforbindelser 
på sit produktions site.

Lækagesporing og 
svejsekontrol
Utætte køle- eller varmekapper i 
tanke og siloer af flere meters højde 
er problematiske at inspicere med 
henblik på at finde lækagen. Med 
droner, der er udstyret med termiske 

kameraer, kan man lettere finde en 
lækage - også i 20 meters højde. Og 
nu vi er i højderne. Dårlige svejsnin-
ger, revner eller defekter i toppen af 
tanke både indvendigt og udvendigt 
kan også identificeres visuelt ved 
hjælp af droner med almindeligt 
kamera. Droneteknologien er dog ikke 
nået så langt endnu, at udbedringen 
af skaden også kan ske ved hjælp 
af droner. Dette skal fortsat ske ved 
hjælp af stillads og ”man power”.

Rengøringsvalidering
Ved en utilstrækkelig rengøring vil 
biofilm eller kontaminering fra omgi-
velserne have mulighed for at etablere 
sig på, i og omkring produktionsudsty-
ret. Den slags belægninger kan samle 
sig der, hvor det er svært at komme til 
i højder og hulrum, eller hvor ren-
gøringen fejler på grund af defekte 

CIP-dyser. Her kan en visuel bedøm-
melse af rengøringen være vanskelig. 
UV-belysning er et effektivt hjælpemid-
del til at danne sig et overblik over, 
hvor de kritiske områder befinder sig. 
Men det kræver, at man kan komme til 
med UV-lys og se, hvor materiale har 
samlet sig. Derfor vil droner udstyret 
med UV-lys og kamera have helt nye 
perspektiver for hvor, og hvor ofte, 
man kan tilse sit udstyr.

Vi har certificerede drone-piloter og 
råder over flere droner, der er udstyret 
med sensorer, som kan inspicerer 
både indendørs og udendørs. Tilsva-
rende har vi hos FORCE Technology 
3D modelleringsværktøj, der kan 
benyttes til kortlægning af produkti-
onssites.

Figur 3: Visuelt eksempel på Inspektion af rørgennemføring.

Tankeftersyn med drone.

Den er fed, den er � eksibel, 
den er bygget til fremtiden, 
DET ER SIGMA SELECT 
Den modulbaserede svejsemaskine kan tilpasses 
behovet i din svejseproduktion. Du skal bare vælge 
svejseprogram. 

Sigma Select er bygget til mange års svejsning.
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BÆREDYGTIG OMSTILLING  
PÅ AMAGERVÆRKET
HOFOR overtog Amagerværket 
den 1. januar 2014. Hele 
værkets Blok 3 var da kulfyret. 
Man indledte derfor et større 
analysearbejde, der skulle nå 
frem til de optimale tekniske 
løsninger i forhold til at 
omstille Amagerværket til 
biomassefyring. 

HOFOR er i dag langt fremme med 
renoveringen af Amagerværket. 
Planen er således, at man fra 2020 
udelukkende skal fyre med biomasse 

- og dermed rykke nærmere målet 
om en CO2 neutral varmeforsyning i 
København. 

Til fyring af bæredygtig biomasse bli-
ver der bygget en ny Blok 4, hvorefter 
målet er, at hele produktionen af el og 
varme på værket vil være baseret på 
vedvarende energi.

Blok 4, (BIO 4 blokken), der vil fyre 
med bæredygtig biomasse i form af 
træflis, forventes klar til fyringssæso-
nen 2019 – 2020.

Nyt udflugtsmål for 
københavnerne
Ud over at levere en CO2 neutral 
varmeforsyning til København, vil 
dens indbyggere samtidig få et nyt 
udflugtsmål, idet der bliver etable-
ret en trappe langs den 200 meter 
lange bygning, som ender i en grøn 
udsigtsplatform i ca. 40 meters højde. 
Her vil der være et informationspunkt, 
hvor de besøgende kan lære mere om 
skoven og omstillingen til bæredygtig 
energi.

Det skal tilføjes, at Kiwa Inspecta 
Danmark i forbindelse med dette 
store projekt har vundet opgaven med 
kontrol af svejsningerne i forbindelse 
med monteringen af kedlen. Dertil 
kommer, at Kiwa Inspecta Finland har 
vundet opgaven som Notified Body 
og inspektionsorgan for Valmet, der 
har hovedentreprisen.

BLY
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 Second invitation

12th ECNDT 2018, June 11 – 15
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Nominel indfyret effekt er: 
500 MW; 

Produktion: 150 MW el, 
400 MJ/s varme.

Der bliver etableret en 
såkaldt by-pass mulighed, 
( by-pass af turbine),  så 
der udelukkende produce-
res varme med yderligere 
effekt på 150 MJ/s til en 
samlet varmeydelse på 550 
MJ/s. 

Der regnes med et årligt 
forbrug på op til 1,2 mio. 
tons træflis.

Hoveddata 
for den nye 
Blok 4: 
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GENIE® ViPR 
letvægtsflaske med 
integreret regulator.

Større effektivitet på en 
sikker og praktisk måde.

Nyhed!

www.aga.dk/genie-vipr

Let og  
bærbar

Ergonomisk design  
– undgå tunge løft

Stabil og  
stabelbar

300 bar  
giver 45% mere gas

Digitalt
LED-display

Fremtidens gasflaske.
Nu med integreret regulator.
GENIE®. For et bedre arbejdsmiljø. 
Nyhed: GENIE® ViPR letvægtsflaske med MISON® 18 og Argon 4.8 Premium.
GENIE® er en let, intelligent og ergonomisk 300 bar gasflaske. Den repræsenterer en fundamental fornyelse af 
gasflasker til industrien. Lav vægt, høj kapacitet, bærbart design og smart indholdsindikator gør, at GENIE®  
gasflasken vil forandre den måde, vi anvender gas på.

Hvis du ønsker mere information om GENIE® ViPR med integreret regulator, er du velkommen til at kontakte 
Markedschef Lars Larsen på telefon: 32 83 66 00.
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Som nogle måske vil have 
bemærket, er der kommet et 
nyt navn til i forbindelse med 
inspektion. I det følgende vil 
jeg summarisk præsentere 
Kiwa og virksomhedens lange, 
vidtforgrenede historie.

Af Peter Villumsen, Sales 
manager hos Kiwa Inspecta 
Danmark

Kiwa er en verdensomspændende 
koncern med ca. 4.700 ansatte og akti-
viteter i mere end 50 lande verden over. 
Kiwa råder over 27 afdelinger - heraf 5 
afdelinger i Danmark. 

Kiwa, der giver det nuværende selskab 
sit navn, blev grundlagt i 1948 af de 
nederlandske drikkevandsvirksomhe-
der. Målet var at sikre drikkevandsfor-
syningen i landet ved at undersøge 
hvert enkelt emne, der kunne komme i 
kontakt med drikkevand. På den tid var 
KIWA et akronym for Keuringsinstituut 
voor Waterleiding Artikelen. Man har 
efterfølgende droppet akronymet, da 
Kiwa i dag omfatter meget mere end 
drikkevandskompetencer. Kiwa er 
globalt aktiv på et utal af markeder og 
leverer en bred vifte af produkter og 
tjenesteydelser.

Nogle nøgle år i Kiwas historie:
1948: Hollandske drikkevandsvirksom-
heder fandt Kiwa NV som 'Keuringsinsti-
tuut voor WaterleidingArtikelen'
2005: Kiwa overtager Gastec NV i 
Holland, Storbritannien og Italien
2008: Kiwa bredes ud i Spanien og 
Sverige
2011: Kiwa træder ind i sportssektoren 
via ISA Sport
2012: Kiwa udvider sine aktiviteter til 
også at omfatte Tyrkiet

2013: Kiwa udvides til mobilitetsinfra-
struktur via KOAC-NPC
2014: Kiwa udvider i Food, Feed & 
Farm via BCS Öko-Garantie i Tyskland, 
Latinamerika og Kina
2015: Inspecta, aktivt Health selskab i 
Nordeuropa, slutter sig til Kiwa familien
2016: Firmaværende rebranding til 
Kiwa begynder.

I mellemtiden har andre virksomheder 
med deres egne historier sluttet sig til 
Kiwa familien. Virksomheder, der nu 
kaldes Kiwa Compliance, var en del 
af Shield Group med mærker som 
Oesterbaai, SaferSpaces og Bioconsult. 
Kiwa Compliance stræber efter at skabe 
et sundt leve- og arbejdsmiljø, der er fri 
for asbest, keramiske fibre, Legionella, 
kemikalier, mikrobiologiske organismer 
eller andre stoffer og situationer, der 
potentielt er skadelige for miljøet og for 
menneskers sundhed. Virksomheder, 
der nu kaldes Kiwa Asset Health, indgik 
i Inspecta, det største inspektionsselskab 
i Nordeuropa og Baltikum. Kiwa Asset 

Health fokuserer på inspektion af alle 
former for aktiver inden for industri, bo-
liger, søfartssektoren, metaller, minedrift 
og andre markedssegmenter.

Kiwa Inspecta Danmark
Inspecta blev i 2015 en del af Kiwa 
Group. I 2017 blev Inspecta Danmark 
til Kiwa Inspecta. Og 1. juli i år samlede 
Kiwa Inspecta alle sine kontrolaktiviteter 
på tekniske anlæg i Danmark. Hoved-
kvarteret ligger i Nr. Nebel, og Jens 
Bruun er administrerende direktør for 
Kiwa Inspecta. Der er i dag ca. 100 
ansatte. Medarbejderne er beskæfti-
get inden for områder som NDT, test, 
inspektion og certificering af elevatorer 
samt trykbærende anlæg, inden for 
service- og sundhed, energisektoren, 
inden for produktion, logistik og trans-
port. Dertil kommer offshore relaterede 
opgaver, som bliver administreret fra 
virksomhedens afdeling i Esbjerg. Kiwa 
Bygningsanalyse er som det seneste 
blevet en del af Kiwa Inspecta. Det er 
en konsulentvirksomhed, der løser byg-
ningsopgaver i hele Danmark. De råder 
over laboratorier, som både analyserer 
egne prøver og prøver, der bliver sendt 
ind fra kunder. De har bygningssag-
kyndige konsulenter, som foretager be-
sigtigelser og prøveudtag¬ninger, lige 
som de har ekspertisen til at foretage 
artsbestemmelse af skimmelsvampe, 
samt trænedbrydende svampe og insek-
ter. Endvidere har de et laboratorium 
for fiberanalyse – herunder asbest. Op-
gaverne bliver udført i tæt samarbejde 
med Kiwa-laboratorier og specialister 
rundt om i verden. 

KIWA  
ER DET NYE NAVN  
PÅ DEN HJEMLIGE SCENE 
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Tilbageblik på 37 år med 
fantastiske kolleger og 
uforglemmelige oplevelser. 

Af Verner Jensen

Efter næsten 10 år til søs som maskin-
mester var det blevet tid til forandring 
i mit arbejdsliv. Jeg havde været ved 
Søværnet, ved diverse DSB overfar-
ter, hos ØK, og de seneste to år ved 
Store Nordiske Telegrafselskab. Her 
var jeg i Grønland, Nordatlanten, og 
som det seneste i Hongkong, hvor jeg 
havde afløst 1. maskinmesteren på 
Store Nordiske Telegrafs kabelskib. 
Et års fast stationering blev fulgt af en 
måneds dramatisk hjemrejse til min 
daværende hjemby Fredericia med 
den Transsibiriske jernbane. 

Det var blevet nytår 1967, og jeg faldt 
over et stillingsopslag i ”Berlingeren”, 
der fangede min interesse. Man søgte 
en ultralyd operatør hos et foretagen-
de ved navn ”Svejsecentralen”. Det 

lød tillokkende. For der var tale om 
oplæring i denne helt nye teknik, og 
der ville blive en del rejseaktivitet. Det 
ville med andre ord blive en ”blød” 
overgang til landlivet.

Jeg kom til ansættelsessamtale hos en 
Claus Jakobsen, der var leder i den 
aktuelle afdeling. Derefter hos direk-
tøren, nemlig selveste hr. Lars Herman 
Larsen. Glemmer aldrig hans ord til 
mig: ”Jensen, tror De nu, De kan stille 
Dem til ro her efter alt det, De har 
oplevet? Så måtte jeg jo svare, at det 
måtte komme an på en prøve!!!

”Prøvetiden” kom så til at vare de 
følgende 37 år i dette spændende 
foretagende, som jo var et selvejende 
institut under Akademiet for de Tek-
niske Videnskaber. Var så heldig at 
komme i berøring med praktisk talt 
alle NDT prøvningsmetoder som UT, 
MT, PT, RT, ET, VT, P-scan, termo-
grafi, tilsynsarbejder, maleinspektion, 
godkendelse af elektrodefremstilling 
og jobtræner for ulyd-kolleger en over-
gang. Jobbet gav en stor berørings-
flade. Og det blev i de kommende år 
ganske overvældende med alle de 
arbejdsmæssige udfordringer, mødet 
med mange forskelligartede kolleger, 
og muligheden for at få tillægsople-
velser ved udlandsrejserne. For som 
vores daværende tekniske leder Axel 
Feddersen sagde: ”Man har pligt til 
at opleve noget, når man er ude i ver-
den”. Det er vist lidt anderledes i dag. 
Der var dengang henved 100 ansatte. 
Tiltaleformen var De’s og efternavn. 

EN MASKINMESTER  
GÅR I LAND

Termovision udstyr monteret i et 
folkevognsrugbrød.

Her på slædetur i Grønland.
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Det passede mig egentlig meget godt. 
Og da den mere moderne tiltaleform 
blev indført i 1970’erne, kunne det i 
begyndelsen godt være svært lige at 
sige du og Knud til direktøren. Flere 
kolleger forblev da også OLSEN, TUR-
NER og JUHL mange år endnu. 

Mange ture til Grønland
Ret hurtigt efter min ansættelse – og 
endnu inden jeg havde modtaget spe-
cielt megen indlæring i ultralyd - var 
det ud i marken. Allerede sommeren 
1967 blev mit tidligere kendskab til 
Grønland udnyttet, idet jeg blev sendt 
derop for at få implementeret ultralyd 
prøvning af bl.a. svejsesømme på 
lagertanke. Det var i stedet for rønt-
genapparatur, som man hidtil havde 
brugt i Grønland. Det blev en stor 
succes og var vel egentlig årsagen til, 
at det blev Grønland, der især kom til 
at dominere mine rejseaktiviteter i de 
kommende mange år.

Knap 60 gange drog jeg til denne sto-
re ø, og der er masser af spændende 
oplevelser at øse af. Men lad mig her 
nøjes med en enkelt. Sidst i 1970’erne 
skulle jeg op til Paamiut/Frederikshåb 
i Sydgrønland for at inspicere stål-
konstruktionen til stor ny fiskefabrik. 
Aftalen med fabrikschefen Sander 
var, at når opsendte håndværker var 
ca. 5 % inde i svejseprocessen, skulle 
jeg rejse derop og lave et test på 
kvaliteten af sømmene inden videre 
forarbejdning. Forholdsvis hurtigt kom 
der bud efter mig, og forundret rejste 
jeg op til det sydlige Grønland, hvilket 
var en ganske omstændelig rejse. 
Ved ankomsten i heliporten mødte 
en glad Sander frem. Han fortalte, at 
arbejdet snart var halvvejs færdigt, og 
at det var en fantastisk svejser, man 
havde skaffet. Det skal her indføjes, at 
vedkommende svejser havde fået en 
GTO-kontrakt på 2 år, hvor bolig blev 
stillet til rådighed for ham og hustruen, 
hvilket alt sammen var ret så usædvan-
ligt på det tidspunkt. Om morgenen, 
hvor jeg mødte frem på åstedet og 
skulle starte ultralyd undersøgelsen, 
var supersvejseren syg. Nå, jeg 
startede prøvningen af sømmene i de 
store H- og I profiler, og til min rædsel 
var det hele ubrugeligt. Sømmene 
var overhovedet ikke gennemsvejste. 

Næste dag, hvor han dukkede op, 
måtte man så spørge ind til hans 
håndværkerbaggrund. Jo, han havde 
været svejser ved Ørskov skibsværft 
og derefter selvstændig en del år. Det 
havde GTO syntes var en rigtig fin 
baggrund for at sådan en ansættelse. 
Men hvad man havde glemt at spørge 
ham om var: Selvstændig som hvad? 
Det viste sig så, at han havde været 
MÆLKEMAND årene inden ansæt-
telsen. Jeg rejste hjem igen, fik nye 
svejsere derop, og fik efterfølgende 
det hele kontrolleret og godkendt. 

En sømand klarer alt
Lad mig springe tilbage til mit første 
ansættelsessår i 1967. Et par måneder 
efter hjemkomsten fra min første grøn-
landstur for Svejsecentralen stødte jeg 
på den gode hr. Feddersen ude i mel-
lemgangen. Han ville nu have mig til 
et job i Sydafrika. Det var en gasled-
ning fra Johannesburg til Pretoria, der 
var sprunget i luften ved indvielsen; 
(sømmene var sprængt flere steder 
grundet elendig svejsning/manglende 
kontrol). Der skulle en ”ekspert” ned 
til at betjene et halvautomatisk ulyd-
udstyr til afprøvning af den kommende 
ledning sammen med tilstedeværende 

sydafrikanere. Det mente min gode 
chef så, lige var noget for mig. Jamen, 
jeg har jo ikke meget viden og erfa-
ring om den slags udstyr, sagde jeg. 
Det skal du nu nok klare, for du har jo 
sejlet, sagde Feddersen.

Afsted Til Sydafrika – og da jeg an-
kom, ville jeg sætte mig ind i diverse 
manualer og beskrivelser af udstyr. 
Forventede de var på engelsk. Men 
tak, siger jeg bare. Alt var på tysk. 
Så det blev noget af en udfordrende 
weekend på hotellet med at sætte 
sig ind i alt det nye tekniske inden 
fremmødet på foretagendet ”Hall 
Longmore”. 

Ikke desto mindre endte det med at 
blive et fantastisk ophold, hvor alt 
lykkedes, og hvor jeg aldrig sidenhen 
har haft så utrolige oplevelser. Hastig-
heden med fremstillingen af de ø 750 
mm store rør var så langsom, at vi 
praktisk talt kun havde kontrolarbejde 
2 max 3 dage om ugen. Resten af 
tiden gik ved poolen, ude på restau-
ranter eller med køreture rundt i det 
fantastiske Sydafrika og de omkring-
liggende lande. Havde egen folke-
vogn 1300 og var så langt borte som 

P-scan arbejde.
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til Zambia, (det daværende Rhodesia), 
og jeg fik set Viktoria vandfaldene. 

Udstyr af enorme dimensioner
I begyndelsen af 70`erne skulle der 
indføres en ny teknik på Svejsecen-
tralen, Termovision. Man ville her 
udnytte muligheden for at omsætte det 
infrarøde spektrum til synligt lys og 
derved afsløre varmeafgivelse i fejl-
komponenter. Igen var jeg så heldig, 
at man bad mig deltage i opstarten 
og hjælpe de store kraftværker med 
kontrol af deres højspændingssta-
tioner rundt om i 
hele landet. Dette 
første udstyr, vi fik 
til rådighed, var 
enormt målt i for-
hold til de udstyr, 
man anvender i 
dag. Det infrarøde 
kamera var så 
stort, at det måtte 
monteres på en 
hydraulisk cylinder 
fra en lastbil og 
bygges ind i et 
folkevognsrugbrød 
med et afsky-
deligt tag. Den 
tilhørende computerenhed, der skulle 
bearbejde signalet fra kameraet, var 
lige så voluminøs. Dertil kom, at sen-
soren i kameraet skulle være nedkølet 
til -196 grader celsius. Måtte derfor 
medbringe en magnum termoflaske 
med flydende nitrogen, hvilket ikke 
var ufarligt at drøne rundt med på de 
danske landeveje. 

Dette projekt kom til at stå på i 20 - 
25 år, hvor en del af vintersæsonen 
hvert år gik med kontrol af de store 
komponenter rundt om på veksel- og 
jævnstrømsstationer med tilhørende 
værker. Et meget spændende og til 
tider ”hårrejsende” arbejde tæt på de 
fra 10.000 til 400.000 volts spæn-
ding. Der var INGEN advarsel. Kom 
man for tæt på, nåede man ikke næ-
ste lønudbetaling. Men sikke mange 
oplevelser og gode mennesker, man 
mødte i den sammenhæng.  

I løbet af 70’erne kom der også en 
nyudvikling inden for ultralyd testning, 
nemlig P-scan projektet. Igen røg jeg 
med på dette nye tiltag, og igen var 
jeg med, mens udstyret var under ud-
vikling. Det var set med nutidens øjne 

”modbydelig” stort. Husker tydeligt 
de muskelkrævende udviklingsture til 
kernekraftværkerne i Sverige.

Udstyret bestod af en computerenhed, 
(vægt ca. 70 kg), en skærmenhed, 
et keyboard og scannere, der var 
anbragt på et stort rullebord. Kan 
I forestille jer alt jongleret rundt på 
risteværkerne på et stort kraftværk. 
Nej vel. Vi måtte derfor ofte bære 
delene rundt adskilt og samle dem 
igen ved de enkelte operationer. Når 
der opstod et problem, var det ud 

gennem ”sluserne”, renses og tjekkes 
for radioaktivitet, godkendes og ringe 
hjem til en af eksperterne i Brøndby, 
(der var jo IKKE mobiltelefoner den-
gang). Så alt beklædningen på igen 
med dosimetre og det hele. Ind og se, 
om rådene virkede, ellers ud igen. Jo, 
det var en spændende tid sammen 
med Gunnar Brauer, Erik Bøgen, Niels 
Nielsen, Svend Erik Iversen m.fl. Vi fik 
efterhånden pillet de værste børne-
sygdomme ud af udstyret, og havde 
mange succeser rundt omkring her i 
landet samt ude i Europa. 

Demo på transit-gasledning 
fra Alaska til USA
En af de store ture, jeg husker, var til 
Canada, hvor vi lavede demo på den 
store transit-gasledning fra Alaska ned 
til USA. Vores part foregik i Rocky 
Mountains området. Erik Bøgen og un-
dertegnede havde en vanvittig køretur 
ud til åstedet for testen. Alt udstyret 
var placeret i en Ford Transit. Vi skulle 
så bare følge efter de canadiske sam-
arbejdspartnere. Aldrig har jeg kørt 
under lignende forhold. Afsted gik det 
på jordveje med krydsende kvæg-
flokke og med hastigheder på op til 

120-130 km. På et tidspunkt mistede 
vi kontakten med ”vejlederne”, Det 
førte til en omvej på 40-50 km, og vi 
endte i en lille prærie by. Så gik turen 
tilbage igen – til nogle grinende cana-
dier; herregud, med de afstande, man 
var vant til på de egne, tog man ikke 
det så nært. Vi fik lavet vores demo 
i disse smukke omgivelser, og var så 
også afslutningsvis en tur et forbi en 
kampvognsfabrik syd for Chicago 
og foreviste udstyret der, inden vi via 
New York vendte hjem igen.

Sidst i 1980’erne 
ville jeg gerne 
tilbage til alminde-
ligt NDT arbejde 
igen, da det i 
mine øjne gav en 
langt mere varieret 
tilgang til kunder 
og prøvningsmeto-
der. Og der fulgte 
sandt at sige et 
varieret arbejdsliv 
med job rundt 
omkring i den 
ganske verden. 
Nåede inden min 
pension i 2004 at 

udføre kontroljob i praktisk talt alle de 
europæiske lande. Læg dertil lande 
som Panama, Irak, Malaysia, Tai-
wan, Sydafrika, Egypten, Australien, 
Thailand, Solomon øerne i Stillehavet, 
Mauritius i Indiske Ocean og Zambia. 

Fra disse mange rejser vil jeg frem-
hæve et dramatisk forløb, som Egon 
Jensen, Niels Christiansen og jeg var 
ude for på en Mærsk Jack-up platform 
i Middelhavet. Midt i monteringsfasen 
sank 2 af de 3 ben 8 meter igennem 
den mudrede havbund ud for Ale-
xandria. Dette medførte en kæntret 
platform, stor panik og en dramatisk 
redning via redningsbåde og tililende 
slæbebåde. Men også, at vi kom 
uventet hjem til jul.

En anden meget speciel ”udflugt”, var 
udrykningsturen til Basra i Saddam 
Husseins Irak. Skulle sammen med 
en ekspert fra Krautkramer ned til 
en stor ørkenfabrik og forsøge at få 
et automatiseret ultralyd anlæg for 
scanning af store spiral-svejste rør 
til at fungere. Udstyret havde i 8 år 
stået urørt hen i kasser. Men nu, hvor 
deres R-udstyr var nedslidt, skulle det 

Kontrolbesøg i mine på Bougaei Island i Stillehavet.



26 

Svejsning

hurtigst mulig erstatte dette. Selvfølge-
lig kunne vi IKKE få det til at virke. Vi 
meddelte derfor ledelsen, at vi rejste 
hjem igen; ”MEN NEJ, DET GØR I 
IKKE”. Da vi så insisterede, kom det 
rystende svar: ”NEJ, FOR VI HAR 
JERES PAS”. Derefter måtte der rigtig 
mange forhandlinger til, (og i øvrigt 
megen frygt for, hvordan det her ville 
ende). For tidspunktet var høj drama-
tisk med et krigsudbrud mellem Irak 
og Iran lige opover. Men efter godt 
en uge lod de os heldigvis rejse mod 
en slags kaution om, at vores firmaer 
lovede, at vi kom tilbage senere. Efter 
afrejsen fra Bagdad gik der kun en 
god uge, så strøg de første bomber 
ned over raffinaderiet i Basra, byen vi 
lige havde forladt, puh ha! (Og vi kom 
aldrig igen).

Inspektion af faldefærdig bro 
i Zambia under beskyttelse af 
bevæbnede soldater
Jeg vil supplere med en lige så opri-
vende beretning om en ”ekspedition” 
til det sydlige Zambia. Det rådgivende 
Ingeniørfirma Cowi havde efterspurgt 
en NDT inspektør, der skulle tage der-
ned sammen med to af deres folk. Der 
skulle laves en tilstandsbedømmelse af 
bl.a. stagene, bolte m.m. i en stor stag 
bro over Luangwa floden. Det skal 
tilføjes, at den tidligere bro samme 
sted var sprængt bort af en oprørsbe-
vægelse, og at der på det tidspunkt 
i 90`erne var undtagelsestilstand. Så 
da vores afdelingschef Lars Mølgaard 
spurgte mig, om jeg ville have en 
spændende oplevelse og klare denne 
meget anderledes opgave, (ville blive 
beskyttet af bevæbnede soldater, så 
det var der ingen fare ved), ja, så ac-
cepterede jeg ”oplevelsen”. 

Drog afsted sammen med de 2 herrer 
Torben og Anton fra Cowi og landede 

i en rotterede af en hovedstad, Lusa-
ka, (bl.a. ingen udgang fra hotellet om 
aftenen).  Der gik et par dage, hvor vi 
havde en masse bøvl med tolderne på 
grund af noget isotop-udstyr, som de 
ikke ville frigive. Det hjalp først, da jeg 
bildte dem ind, at der kom livstruende 
stråling ved for længe opbevaring. 
Vi kom så afsted i en rimelig bil med 
privatchauffør, og sikke en kunstner til 
at forcere den 250 km lange såkaldte 
Zimbabwe hovedvej ned til floden 
og åstedet. Ind imellem de kæmpe 
huller på op til ½ meters dybde, var 
der lidt asfalt. Alligevel nåede han til 
tider 80 til 100 km` fart. Efter en kort 
første inspektion af elendighederne af 
denne miserable bro, drog vi videre til 
et tidligere engelsk motel, som lå yder-
ligere 60 km ned mod grænsen. Her 
var normale installationer som strøm, 
vandforsyning og køkkenfaciliteter for 
længst ophørt med at fungere. Maden 
blev lavet i det frie over bål, (skiftede 
mellem kylling og ris eller ris og kyl-
ling). Badet foregik i et enorm slidt 
badekar med i heldigste tilfælde 2-3 
cm vand iblandet mange interessante 
biller. Her tilbragte vi aftenerne og 
indtog middagene i de uger, inspek-
tionen af broen varede.

Selve jobbet blev som nævnt over-
våget af soldater. Jeg blev så gode 
venner med dem, at jeg fik lov til at 
til at opbevare ulyd- og isotopudstyr 
sikkert i maskingeværreden i den ene 
af broen om natten. Endnu en festlig 
ting. Man skulle sørge for at dø med 
det samme, hvis man var så uheldig at 
falde de 20 – 30 meter ned i floden 
under inspektionen. Ellers kommer 
krodillerne, og er det ikke dem, så vil 
det være mindst lige så pinefuldt at 
få de små orme fra flodens vand ned 
i maven. Så husk det nu, dø endelig 
med det samme, lød opfordringen fra 
de lokale. 

Nå, det gik jo godt og som planlagt. 
Efter denne meget anderledes inspek-
tions opgave, vendte vi hjem igen. Og 
her kommer så pointen: For hjemme i 
huset mødte jeg hurtigt den gode hr. 
Mølgård. Han spurgte interesseret til 
min tur. Jeg berettede om alle uhyrlig-
hederne og satte i øvrigt spørgsmåls-
tegn ved ordet OPLEVELSE. Så sagde 
han de vise ord: ”Verner, der er gode 
og der er dårlige oplevelser. Men det 
hele er OPLEVELSER”, og det havde 
han jo ret i. 

Jeg vil slutte her og takke mine gamle 
kolleger for et skønt arbejdsliv hos 
Svejsecentralen / FORCE. Heldigvis 
ses mange af os fortsat, idet vi har 
fået etableret FORCE Seniorklub, hvor 
mere end hundrede har tilmeldt sig, 
og hvor jeg har den glæde at være 
formand i en virkelig velfungerende 
bestyrelse. Så her har vi muligheden 
for at udveksle alle de dejlige minder 
og nyde det givende sociale samvær 
ca. 8-10 gange om året.

Turbinearbejde i Malaysia for Elkraft.

Arbejdsteamet i Zambia.
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OPKVALIFICER DIN VIDEN

Alle NDT-kurser er godkendt af FORCE Certi-

fication 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.

Nyheder i 2018
• Phased Array Ultralydprøvning (PAUT)

• Time of Flight Diffraction (ToFD)

• Orienteringskursus inden for 
 avancerede NDT-metoder

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

På vores kursuscenter i Brøndby afholder vi løbende kurser inden for de traditionelle NDT-metoder 
og starter nye hold op hver uge. I vores kursuslokaler i Esbjerg afholdes udvalgte NDT-kurser.

Vi opretter også virksomhedstilpassede kurser efter din virksomheds specifikke behov.

Find tid og sted for afholdelse af kurser og tilmeld dig online på 

forcetechnology.com/NDT-kurser eller kontakt Ann Strandberg 

på asla@force.dk for yderligere information.
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L&S Technischer Handel 
GmbH i delstaten Nordrhein-
Westfalen oplevede i 2016 
en positiv udvikling i form af 
stigende ordretilgang. Men 
den konstant høje udnyttelse 
af produktionskapaciteten 
resulterede også i et enormt pres 
og en længere leveringstid. Det 
fik administrerende direktør 
Torsten Lezius til at indse, at 
der måtte gøres noget. Efter 
investering i en CoWelderTM 
løsning kunne virksomheden gå 
over til at producere efter ordre i 
stedet for at producere til lager.

L&S Technischer Handel blev etableret 
i 2000 og er siden er vokset støt. I star-
ten leverede man udelukkende dele til 
bilbranchen og industrien. Men det nye 
familiefirma fik hurtigt øje på mulighe-
derne inden for håndtering af affalds- 
og genbrugsprodukter. Der var nemlig 
flere kunder i genbrugsindustrien, der 
efterspurgte reservedele, som var svære 
at skaffe i den ønskede kvalitet. For at 
leve op til kundernes krav til kvalitet 
og leveringssikkerhed tog L&S i 2006 
produktionen i egen hånd. Beslutningen 
var dengang vidtrækkende. Men det 
var det eneste rigtige at gøre. Det gav 
vækst i firmaet, og man måtte flytte til 
nye, større lokaler. 

Selvom der var ansat flere medar-
bejdere og fabriksarealet var blevet 
større, stod valget i svejseafdelingen 
dog i nogen tid mellem at ansætte 
flere eller at investere i et automatiseret 
svejseanlæg. Beslutningen endte med 
at blive svejseautomatisering, da det 
ifølge direktør Torsten Lezius kan være 
vanskeligt at finde kvalificerede svejsere 
i Nordrhein-Westfalen.

Virksomheden indhentede i første 
omgang tilbud på svejseceller med klas-
siske industrirobotter. Frem for investe-
ringens størrelse var det især de store 
udgifter til programmering, som holdt 
Torsten Lezius tilbage. L&S producerer i 
mindre seriestørrelser på 50-800 styk. 
Desuden findes der forskellige varianter, 
så programmering og ændring af en 
klassisk automatiseringsløsning ville 
koste både tid og ressourcer i form af 
en programmør. 

Da L&S‘ lokale forhandler af svejseud-
styr demonstrerede CoWelderTM                                                       

lå valget af denne fleksible løsning lige 
for. Beregninger viste, at investeringen 
på ca. 50.000 € ville være betalt tilba-
ge inden for en overskuelig tidshorisont, 
og der var ikke behov for at tilknytte en 
programmør. 

L&S producerer reservedele til mange 
forskellige typer affaldscontainere, 
roll-off-containere og SP-beholdere. På 
grund af de mange slutprodukter er pro-
duktsortimentet vokset enormt i årenes 
løb. Det er dog umuligt at have alle re-
servedele på lager på grund af kunder-
nes uregelmæssige bestillingsmønstre. 
De produkter, der altid er efterspørgsel 
på, er som regel lagervarer. Mere ek-
sotiske dele produceres efter ordre, og 
det kræver stor fleksibilitet hos de fem 
medarbejdere i svejseafdelingen. Da 
det samtidig drejer sig om komponenter, 
der udsættes for enorme belastninger, 
skal svejsesømmene være af høj kvalitet. 
Og her havde L&S tilsvarende høje 
forventninger til CoWelderTM løsningen.

En svejsespecialist fra Migatronic i 
Tyskland hjalp med at sætte CoWel-
derTM i drift. Efter nogle timers in-
struktion i betjening og indstilling ved 
hjælp af Touchpanelet, samt instruktion 
i programmering af lige, kurve- og 
cirkelformede svejsesømme, var L&S 
klar til på egen hånd at gå i gang med 
CoWelderTM. 

 ”CoWelderTM  gør det er nemt at 
programmere komponenter og skifte fra 
en komponent til den næste. Og den er 
fleksibel at arbejde med. Det mærker vi 
blandt andet ved de kortere cyklusser 
for bestilling af råmaterialer, “ sagde 
Torsten Lezius efter de første uger.

Noget af tiden lægger en hasteordre 
beslag på CoWelderTM, resten af tiden 
fremstiller L&S typisk 2 styk af en kom-
ponent ad gangen på 3 stationer på 
svejsebordet. Sådan en turnus varer ca. 
10 minutter inklusiv bestykning af fikstu-
rer - alt efter type og størrelse. Når først 
et program til en komponent er udarbej-
det, kan man kombinere programmer 

FORBEDRET KVALITET OG 
LEVERINGSSIKKERHED MED 
KOLLABORATIV SVEJSEROBOT

UR touch-panelet bruges til at sætte i gang og lave de første programmeringer.

Sammen med medarbejderne har 
Torsten Lezius udviklet et enkelt system, 
der sikrer størst mulig effektivisering af 
arbejdsprocessen, lige som der er indrettet 
komponentstationer i forskellige positioner 
på et 240 x 120 cm stort svejsebord.
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efter behag og kalde dem frem med et 
par klik på robottens touchskærm. 

”Vi lægger igen langsomt på lager. Til 
den samme produktionsmængde skulle 
vi førhen have brugt mindst dobbelt så 
lang tid. For nogle komponenter kan vi 
reducere leveringstiden fra to uger til 
én. Samtidig kan vi med CoWelderTM  
udnytte tiden optimalt og dermed øge 
produktiviteten markant,” fastslår Torsten 
Lezius, som enten selv står for indstilling 
og programmering af systemet eller 
overlader denne del til en kvalificeret 
svejsetekniker.

Først til ”mølle” kan man vist roligt 
kalde dette tilløbsstykke af et virksom-
hedsbesøg, der blev holdt den 25. 
oktober hos - og hold nu tungen lige i 
munden – Lindø Component and Struc-
ture Testing (LCST) og Lindø Offshore 
Renewables Center (LORC). Det er 
navne, der uden tvivl klinger godt ude 
i den store verden blandt internationale 
koncerner. Men for en jyde med begge 
ben godt plantet onshore, er det lidt 
af en udfordring at gætte, hvad der 
specifikt gemmer sig bag de to yderst 
interessante navne og virksomheds-
størrelser!
Efter en berigende introduktion fra Mi-
chel Honoré (LCST) og Klaus Andersen 
(LORC) til, hvad de fremmødte gæster 
skulle igennem, stod det dog hurtigt 

klart for alle, at der her var tale om 
noget helt specielt og ret fantastisk.
Begge centre beskæftiger sig med 
full-scale test af hele komponenter til 
vindmøllebranchen. Alt fra mekaniske 
påvirkninger af kryds og knæ ved fun-
damenterne til ydelsesmålinger af hele 
generatordelen i nacellen. Centret er et 
af de største i hele verden. Med det ny-
este testudstyr - og ideer til endnu mere 
-  er vi, som Klaus Andersen udtrykte 
det, med hensyn til test af naceller 
flere år fremme i forhold til booking af 
centret.
Af logistiske hensyn var det desværre 
kun de første 20 DSL medlemmer, der 
kom gennem nåleøjet til besøget, som 
allerede var fuldt booket få dage efter, 
det blev annonceret.

Fra DSL skylder vi en stor tak til begge 
centre for en spændende eftermid-
dag. Og så ser vi frem til at gense de 
mange spørgelystne DSL-medlemmer.
Husk at følge med i SVEJSNING eller 
på hjemmesiden, www.dslsvejs.dk, 
hvor de kommende arrangementer 
bliver annonceret.

Torben Henriksen,  
DSL-bestyrelsesmedlem

VIRKSOMHEDSBESØG PÅ LINDØ INDUSTRIPARK I MUNKEBO

Fra venstre mod højre: svejsetekniker Sascha Kampmann og adm. direktør Torsten Lezius, 
L&S, samt Frank Haubach, salgschef hos Migatronic Tyskland.

ESAB Welding & Cutting Product 
introducerer næste generations system 
til affasning, DMX Automated Plasma 
Beveller, som ifølge producenten har 
forbedret ydeevne og driftssikkerhed. 
Udstyret skærer hele spektret af forbe-
redelser til svejsning, herunder V-, Y-, 

X- og K-affasninger med skærevinkler 
på op til 45 grader i materialer på op 
til 50 mm.
Sammen med ESAB’s nye SmartBevel™ 
teknologi bliver programmeringen 
lettere og affasningen endnu mere 
præcis. Således omfatter SmartBe-
vel™ affasningsdata og de fornødne 
geometriske kompenseringer til at 
skære V-, Y-, X- og K- affasninger i stål, 
der er i tykkelser fra 6 til 50 mm. Alle 
affasningskompenseringer er indbyg-
get i CNC-maskinen, hvilket er med til 
at forenkle såvel programmering som 
finjustering af snittet.

Akselmotorer til at skabe 5-akse 
bevægelser reducerer kompleksiteten, 
fjerner behovet for beskyttelse mod 
baglæns sammenstød og leverer en 
præcis reagerende placering. Aksel-
designet eliminerer gearkasser, bånd, 
taljer, ende-stop kontakter og ubeskyt-
tede kabler. Akselteknologien mindsker 
på samme tid kompleksiteten og øger 
såvel ydeevne som driftssikkerhed. Den 
reducerede størrelse på affasnings-
hovedet åbner samtidig for en 
montering på mindre portaler, så man 
derved sparer værdifuld gulvplads.

BLY

NYT SYSTEM TIL 
PLASMAAFFASNING 
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I forbindelse med svejseseminaret på 
Hotel Koldingfjord afholder Dansk NDT-
Forening ordinær generalforsamling 
torsdag den 24. maj 2018 kl. 16.30 
med følgende dagsorden:

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

retning og beslutning af decharges 
for bestyrelsen

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen el-
ler medlemmer – forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 8. 
maj 2018 

5. Valg af medlemmer til Styregrup-
pen

6. Eventuelt
Bo Bossen, formand

Indkaldelse 
til ordinær 
generalforsamling i 
Dansk NDT Forening

I forbindelse med svejseseminaret på 
Koldingfjord afholder DSL ordinær gene-
ralforsamling torsdag den 24. maj 2018 
kl. 16.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det 

forløbne år
3. Aflæggelse af DSL’s regnskab for 

år 2017 for godkendelse, samt ori-
entering om DSL’s budget for 2018

4. Fastsættelse af medlemskontingen-
ter for 2019

5. Eventuelle forslag fra medlemmer 
– forslag skal være modtaget af 
DSL’s bestyrelse inden 8. maj 2018

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt

Steen Ussing, formand

Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling i 
Dansk Svejseteknisk 
Landsforening

Februar
20. – 24. februar
METAV 2018 – Messe for 
metalbearbejdning i Düsseldorf

Marts
15. marts 
Virksomhedsbesøg Hos Migatronic A/S 
i Fjerritslev

April 
23. – 27. april 
Hannover Messe 2018

Maj
15. – 18. maj 
Elmia Automation 2018 i Jönköping

24. maj 
Svejseseminar på Hotel Koldingfjord.
DSL holder 1-dags seminar, da NDT 
Foreningen i juni holder fælles nordisk 
seminar i Sverige. Dagens program 
slutter med DSL Generalforsamling  
kl. 16.00; og prisen for at deltage 
er fastsat til kr. 2.800,-. Vi følger op 
med mere om indlæg, oplægsholdere 
og temaer i kommende numre af 
SVEJSNING, lige som I kan følge med 
på hjemmesiden www.dslsvejs.dk

Juni:
11. – 15. juni 
12th ECNDT 2018 i Gøteborg

Det sker 2018:
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Den første prototype af WAAMpeller 
er nu en realitet. Der er tale om en 
skibsskrue, som er fremstillet med den 
såkaldte ”Wire Arc Additive Manu-
facturing”. En produktionsmetode, der 
bygger på lagbaseret 3D-print med en 
svejserobot.
Forskellige firmaer - herunder RAMLAB, 
Autodesk og Valk Welding har brugt 
deres samlede viden, maskiner og 

software til ultimativt at realisere denne 
første prototype. WAAMpeller er 1350 
mm i diameter og har en samlet vægt 
på 400 kilo. Prototypen gennemgår nu 
CNC bearbejdning, hvorefter fremstil-
lingen af en prototype nummer to vil 
følge umiddelbart efter. WAAMpeller 
vil blive monteret på et skib for at gen-
nemgå en række forskellige tests.

BLY

Ville Vuori (44) er 16. oktober 
2017 startet som ny CEO for 
finske Kemppi Oy. Inden 
ansættelsen hos Kemppi har 
Vuori fungeret som CEO for 
Incap Oyj, Kumera Drives og 
Finavia’s SkyHow Ltd. Ud over 
dette har han lang erfaring fra 
globale management stillinger 
hos ABB.

“Vi er meget glade for at byde Ville Vu-
ori velkommen til Kemppi’s team. Han 
har omfattende erfaring med ledelse 
og forretning og har bevist, at han kan 
føre virksomheder til succes. Vuorie er 
fortrolig med både store og små virk-
somheder såvel som børsnoterede og 
familieejede virksomheder. Han er vant 

til at arbejde i et internationalt miljø og 
har erfaring med at samarbejde med 
mange af de kundesegmenter, der er 
vigtige for os,” fortæller Teresa Kemppi-
Vasama, Executive Chairman for 
Kemppi Oy. “En sjov detalje fra Ville 
Vuoris baggrund er, at han selv har 
arbejdet som  svejser inden han gik i 
gang med sine studier. Det betyder, at 
han har oplevet svejseverdenen fra en 
mere praktisk side.”

“Kemppi er en moderne virksomhed 
med en lang historie og er blandt de 
førende på sit felt. Kemppi har store 
muligheder for at vokse på det interna-
tionale svejsemarked. Jeg er glad og 
stolt over at blive en del af Kemppi’s 
stærke team,”udtaler Ville Vuori.

VILLE VUORI ER TILTRÅDT SOM CEO FOR KEMPPI OY

Tak til sponsorerne ved 
årets julebanko 2017:

A.H. International A/S
Air Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
Endety ApS
ENDOTEST A/S
A/S ESAB
FORCE Technology
Kemppi Danmark A/S
Kiwa Inspecta 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

Gule ærter og julebanko 
i festligt lag
DSL holdt julebanko den 24. november. 
Fremmødet var flot og stemningen i 
top. Efter den traditionsrige servering 
af gule ærter og diverse, var der gang 
i spillepladerne. Og spændingen var 
på sit højeste, lige indtil tallet på sidste 
fulde spilleplade var råbt op. For præ-
mierne fra vores mange sponsorer var 
igen i år særdeles flotte-  og bestemt 
værd at dyste om.

GENNEMBRUD INDEN FOR 3D-PRINT MED EN SVEJSEROBOT 

Ville Vuori.
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 Lemvigh-Müller sørger for, at vi aldrig løber 

tør for svejsetråd. Den type vi bruger, har de på 

lager, så vi kan altid få det, når vi skal bruge 

det. Og vi får det leveret med det samme.

’’
’’

GODT HJULPET 
FORDI VI HAR DET, 
DU SKAL BRUGE

Lars Gynthersen, Production Manager, Haarslev Industries A/S

Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308/www.lemu.dk


