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Svejsning

Digitalisering inden for NDT

De mest anvendte NDT metoder, 
visuel, magnet, røntgen og ultralyd, 
har været anvendt industrielt i mel-
lem 70 og 150 år – og stort set i 
uændret form. I det samme tidsrum 
har almindelige industrielle fremstil-
lingsprocesser som skæring, støbning, 
spåntagende bearbejdning og over-
fladebehandling øget produktiviteten 
med en eller flere størrelsesordner. 
Dette er sket ved at udvikle selve 
processerne, ved at udvikle bedre 
materialer og ved at mekanisere, 
automatisere og robotisere.

I samme periode er produktiviteten i 
den generelle NDT service ikke fulgt 
med. For nogle metoder er analoge 
styringer og skærme erstattet med 
digitale, men uden at selve metoden 
er blevet væsentligt hurtigere. Dette 
skyldes primært, at udførelsen af 
metoderne er svære at mekanisere, og 
at de fortsat indebærer meget manuelt 
arbejde. Den øgede internationale 
konkurrence blev, for NDT området, 
som for det meste af den tunge indu-
stri løst dels ved udflytning af opgaver 
til billigere lande, dels ved import af 
billigere arbejdskraft. De senere år 
er det også sket ved at presse NDT-
inspektørerne så hårdt, at de ofte 
ikke kan nå udføre et ordentligt stykke 
arbejde. Den fortsatte ”DJØFificering”, 
hvor indkøbsbeslutningen er flyttet fra 
fagfolk til indkøbere ofte uden indsigt, 
har skubbet yderligere til denne 
udvikling.

Nu sker der noget
Kombinationen af teknologisk 
udvikling og fortsat stigende global 
konkurrence gør det nødvendigt og 
nu muligt, at få sat skub i udviklingen. 
Begreberne Digitalisering, Internet of 
Things, Digital Twin og ”Data is King” 
skal – også i vores branche - lige 
fordøjes, og så omsættes til noget 
praktisk. Og processen er i fuld gang. 
Vi har nu global adgang til billig, og 

i praksis, uendelig datakraft, data-
lagring (i skyen) og data-håndtering 
(hurtigt internet). Automatisering bliver 
fortsat billigere. Se bare på prisudvik-
lingen inden for droner. 

I de kommende år vil selve NDT 
metoderne fortsat udvikles. Især på de 
UT- og ET-baserede metoder udvikles 
der kraftigt. Men også VT og MT vil 
blive udviklet eller erstattet.

De helt store gevinster opnår man, når 
man kombinerer ovenstående meto-
der. Det vil især ske, når de integreres 
og automatiseres på tværs af opsam-
lingen af data, håndteringen af data, 
og ikke mindst evalueringen af data. 
Ved opsamlingen erstattes eksempel-
vis håndførte UT prober af mekani-
serede eller automatiske scannere/
manipulatorer, der sikrer en væsentligt 
hurtigere dataopsamling med mere 
præcise data. Og på samme tid bliver 
både NDT-metodens rå-data samt 
relevante meta-data optaget, såsom 
position, tidspunkt, temperatur osv.

Health, safety and 
environment HSE
Udviklingen accelereres yderligere af 
krav fra en anden kant. Arbejdsulyk-
ker, især de fatale, er ”no go”. Og de 
bliver fortsat mere uacceptable. Ikke 
desto mindre omkommer der 100+ 
mennesker årligt i ”confined space” 
relaterede ulykker. 

En række af verdens største kemiske 
og petrokemiske virksomheder har 
derfor sammen formuleret en mål-
sætning om at nedbringe antallet 
af ulykker i ”confined space” til nul 
inden for 5-8 år. Løsningen skal være 
slet ikke at sende mennesker ind i 
”confined spaces”. Inspektion, NDT og 
eventuelle reparationer skal udføres af 
robotter.  For at sikre at målene nås, 
er organisationen ”Sprint Robotics” 
etableret. Denne organisation skal 
fremme udviklingen gennem samar-
bejde på området og skaffe 
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LEDER
Ulf Larsen, VP Business Development, 
Digital Asset Integrity Solutions, FORCE 
Technology.
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Svejsning

 finansiering til specifikke udviklings-
projekter, ofte med deltagelse af 
universiteter og flere virksomheder, 
der repræsenterer brugere, udstyrsle-
verandører inden for inspektion og 
automatisering mv.

Data i store mængder
Ved udførelse af digitaliserede og 
automatiserede NDT metoder genere-
res der endog meget store datamæng-
der. Til håndtering af data er der før 
typisk blevet anvendt datakort og 
harddiske. Der findes nu anvendeligt 
internet stort set alle vegne. Data kan 
sendes herigennem direkte op i ”sky-
en” og kan straks tilgås worldwide. 
Disse data kan opsamles, gemmes og 
anvendes til flere formål.

Digitalisering kræver nye 
forretningsmodeller
Men først skal der investeres. Udviklin-
gen vil ikke ske før der er investeret i:

• Mere avanceret og dermed dyrere 
NDT-udstyr, (både Phased Array 
UT udstyr og prober koster typisk 
10 gange mere end traditionelt UT 
udstyr og prober).

• Udviklingen af mekanisering/
robotisering andrager betragtelige 
investeringer.

• Uddannelse af NDT-inspektører og 
NDT teknikere i såvel nye NDT-me-
toder, styring af automatiseringsud-
styr samt i håndtering og evalu-
ering af de store data mængder.

Produktiviteten inden for NDT vil med 
automatiseret tilgang typisk kunne 
øges med en faktor 10+ sammenlignet 
med den tilsvarende NDT udført ma-
nuelt. Kombineres flere NDT-metoder 
er potentialet endnu større. Disse 
produktivitetsstigninger kan ikke - i 
alle tilfælde - alene finansiere de store 
investeringer.

Udover produktivitetsstigning vil digita-
liseringen/automatiseringen resultere i 
en masse data. Forudsat kvaliteten af 
data er høj nok, vil de kunne bidrage 
til at danne en ”digital tvilling” af 
det inspicerede emne. Det vil sige en 
digital gengivelse af, hvordan emnet/
svejsningen egentlig ser ud, inklusive 
fejl. I dag anvendes normalt empiriske 
data/opslag i standarder og normer i 
forbindelse med:

• Fastlæggelse af inspektionsinter-
valler

• Planlægning af vedligehold
• Dokumentation til levetidsforlæn-

gelse
• Optimering af fremtidigt design

Anvendte man i stedet ”virkelige data” 
fra den digitale tvilling, ville dette 
give mere realistiske beregninger, 
og dermed langt bedre udnyttelse af 
stålkonstruktionerne.

Branchens strukturelle 
udfordring
Udfordringen her beror på strukturen 

i branchen. ”Fødekæden” ser ofte 
således ud: Investor – Operatør – Fa-
brikant (OEM) – Leverandør – Underle-
verandør, hvor det typisk er underleve-
randøren der skal levere NDT ydelsen, 
mens det et operatøren eller dennes 
design-afdeling, der kan få fordel af 
de omtalte data. Der er i dag stor 
afstand - både organisatorisk, kon-
traktmæssigt, og tidsmæssigt - fra den, 
der skal købe den avancerede NDT til 
den, der kan høste de store gevinster. 
Denne afstand skal overkommes. Og 
det kræver en vedholdende indsats på 
tværs af vores branche.

Ulf Larsen
VP Business Development

Digital Asset Integrity Solutions
FORCE Technology

DSL og NDT Foreningen ser frem til at 
møde medlemmer og andre fra svejse- 
og NDT branchen til et fælles seminar, 
som bliver holdt på Hotel Koldingfjord 
tirsdag den 21. og onsdag den 22. 
maj 2019.

De to dages program vil blive tilrettelagt 
med fælles svejse- og NDT sessioner, og 

der vil i lighed med tidligere seminarer 
være en lang række aktuelle indlæg.

Der er flere emner og temaer i støbe-
skeen lige nu. Det vil vi fortælle mere 
detaljeret om i senere udgaver af 
SVEJSNING, lige som vi også gerne 
opfordrer til, at interesserede holder sig 
opdateret omkring det endelige pro-

gram på hjemmesiden www.dslsvejs.dk

Husk et kryds i kalenderen ved 21. og 
22. maj 2019. For vi glæder os til at se 
jer til to spændende dage i Kolding, 
som byder på ny inspiration og masser 
af mulighed for at udveksle erfaringer 
på kryds og tværs med andre fra 
svejse- og NDT branchen.

VEL MØDT TIL NÆSTE ÅRS 
SVEJSE- OG NDT SEMINAR



 5

Svejsning

SVEJSERENS FORLÆNGEDE ARM

CoWelder™ er en komplet svejseautomatise-
ringsløsning, der leveres samlet, klar til at 
installere i en eksisterende produktion. Den 
effektiviserer produktionen af emner, uanset 
mængde og hyppighed. 

CoWelder er � eksibel og let at programmere; 
du kan optimere effektiviteten i din svejsepro-
duktion, samtidig med at du frigiver dygtige 
svejsere til andre opgaver. Det sparer både tid 
og omkostninger.

CoWelder er verdens første CE-godkendte 
svejse-cobot-pakkeløsning.

INDBYGGET SIKKERHEDSSYSTEM 
CE-GODKENDT
...

...

03
02 
01

CALL ME 
 COWELDER
EN KOLLABORATIV SVEJSEROBOT

migatronic.com

 NYHED 
NU OGSÅ I 

TIG- 
VERSIONER

 NYHED
NU OGSÅ I 

TIG- 
VERSIONER
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NY OG EFFEKTIV KVALITETSSIKRING 
AF SUBSEA-INSTALLATIONER
Ny radiografisk metode til at 
øge levetiden på store under-
vandsinstallationer og -struktu-
rer er et projekt, som er støttet 
af Styrelsen for Forskning og In-
novation. Projektet blev indledt 
januar 2016 og blev senest om-
talt i SVEJSNING for et år side. 
I det følgende ridser vi nogle af 
projektets konklusioner op.

Af Lars Holmberg,  
FORCE Technology

Formålet med projektet har været 
at undersøge mulighederne for at 
se fejl og ændringer på udvalgte 
konstruktioner på store dybder ved 
brug af computertomografi (CT). I 
forløbet har vi hos FORCE Techno-
logy løbende været i dialog med 
infrastrukturejere og leverandører i 
branchen.

Havvindmøller, olie- og gasfelter 
m.m. flytter ud på stadig større hav-
dybder. I takt med denne udvikling 
øges behovet for mere effektivt at 
sikre konstruktionernes levetid. De nu-
værende teknologier er tidskrævende 
og giver ikke alle nødvendige data.

I projektet, der bygger videre på 
tidligere undersøgelser, har FORCE 
Technology undersøgt muligheden 
for en mere sikker og effektiv måde 
at udføre tilstands- og kvalitetskon-
trol under havoverfladen. Målet har 
været at nå frem til en teknologi, som 
både nationalt og internationalt vil 
kunne styrke danske virksomheders 
konkurrenceevne på dette felt.

Vand, tryk og tykke materialer 
stiller store krav til teknologi 
og udstyr
Da undervandsinstallationer som oftest 
er fremstillet i tykke materialer, og da 
dæmpningen af strålingerne i vand 
er høj, har det stillet særligt store krav 
til hele ”setuppet”: Den radiografiske 
kilde, detektorsystemet, de mekaniske 
og elektriske moduler, ROV tilslutningen 
m.m.

Den radiografiske kilde har været en 
Betatron, som arbejder i MeV området, 
hvilket giver hurtigere arbejdscykler 
og mere detaljerede data end eksi-
sterende løsninger. Med Betatronen 
opnås en opløsning ned til 2 mm ved 
en scanningstid på 2 minutter, og lidt 
under 2 mm ved en scanningstid på 5 
minutter.

Det nye setup baner vejen for, at man 
på store havdybder vil kunne se fejl og 
ændringer to- eller tredimensionalt ved 
hjælp af computertomografi (CT). I pro-
jektet er der både set på et 8” olierør 
med 60 mm betoncoating 
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Certificering & Kvalitetssystemer.
  - ISO 9001, ISO 3834, ISO1090
Certificering af svejser – Svejsecertifikater

NDT & NDT-Kurser

Fremstilling kontrol efter PED

Inspektion af trykbeholdere  
ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser
Svejsning - svejseprocedure

Kedler
  - Konstruktionsgodkendelser
  - Fremstillingskontrol af nye kedler
  - Godkendelse af hele procesanlæg 
  - herunder sikkerhedsudstyr (72 timer)
  - Opstillingskontrol af kedler
  - Periodisk kontrol
  - Kontrol med skader
  - Afprøvning af sikkerhedsudstyr
  - Trykprøvning
  - Godkendelse af flis-kedler m.m.
  Inspektion af Elevatorer og rullende trapper

Droneteknologi

og på en 6” riser med forskellige 
stålarmeringer svarende til en gennem-
strålet tykkelse på 170 mm stål.

Fuldkomment billede af 
tilstand uden at fjerne coating
Med CT-skanninger kan man få bil-
leder af for eksempel et olierør uden at 
skulle fjerne det beskyttende betonlag. 
Dette i modsætning til den traditionelle 
metode, hvor en dykker med håndholdt 
ultralydudstyr undersøger rørene. I 
projektet er der også udviklet en spe-
cialdesignet rekonstruktions-algoritme, 

der gør det muligt at lave komplette bil-
leder af konstruktionernes tilstand med 
færre projektioner/skud/billeder.

Det vil sige, at man 360˚ rundt om 
røret med et minimalt antal skud opnår 
det fulde billede af rørets tilstand. Bil-
lederne bliver efterfølgende brugt til at 
vurdere og analysere rørenes tilstand. 
Man undersøger for korrosion, erosion 
og godstykkelse, og har dermed 
grundlaget for at beregne restlevetiden 
uden at skulle fjerne og reetablere 
betonen. 

Konklusioner fra projektet
Projektet har sandsynliggjort og veri-
ficeret mulighederne for et radiografi 
baseret subsea-inspektionssystem til 
tilstandskontrol af rørkonstruktioner 
under vand. Man vil kunne fastslå den 
resterende levetid og undgå unødven-
dige reparationer. Systemet vil gøre det 
nemmere at planlægge reparationer 
og vedligeholdelsesarbejde. I tillæg til 
dette er der lavet en specifikation for 
de komponenter, som indgår i udstyret.

10 tommer olierør med 60 mm beton.
Scanningstid på 5 minutter.

6 tommer riser med forskellige 
stålarmeringer svarende til en 
gennemstrålet tykkelse på 170 mm stål.
Scanningstid på 5 minutter.
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Selvom bevægelser som følge af 
tung trafik, hårde opbremsnin-
ger og fygende saltvand slider 
på Storebæltsbroen, holder den 
sig fortsat i fin form her 20 år 
efter, at de første biler kunne 
krydse farvandet mellem Fyn 
og Sjælland 70 meter over 
havoverfladen.  Det er en solidt 
bygget konstruktion af stål og 
beton. Og med løbende vedlige-
hold vil broen med al sandsyn-
lighed også holde formen, når 
100 års dagen skal fejres.

Af Birthe Lyngsø

Den 20 år gamle Storebæltsbro 
holder sig fortsat fri af alvorlige 
skavanker. Men den skal til stadig-
hed efterses for skader og slid, siger 
Driftsleder Svend Gjerding fra Sund 
& Bælt Holding A/S, der har ansva-
ret for broens drift og vedligehold. 

Broen har mange bevægelige dele, 
som slides over tid. Dertil kommer på-
virkninger fra saltvand og vind, som 
kan medvirke til at nedbryde beton 
og stålelementer. Det er derfor afgø-
rende, at vi hele tiden overvåger for 
at sikre os, at alle dele af broen har 
det godt. Og vi er på dette felt langt 

fremme herhjemme, hvor der gen-
nem de seneste år er kommet stadigt 
større fokus på vedligehold. Jo mere 
effektivt, vi sørger for at vedligeholde 
og forebygge skader i at opstå, jo 
længere holder broen formen, og jo 
billigere bliver det i længden.

Vi gennemfører den helt store inspek-
tion af broen hvert femte eller sjette 
år. Dertil kommer, at vi løbende 
inspicerer forskellige dele af kon-

struktionen for at afdække, om der er 
skader, som skal udbedres.

Eftersyn af betonkonstruktionerne kan 
i sig selv være noget af en udfor-
dring. Vi skal tage hensyn til vej- og 
trafikforhold, lave afspærringer mm. 
Og så hører det med til billedet, 
at vi her taler om Europas længste 
hængebro, hvor der på Østbroen er 
et frit spænd mellem pylonerne på 
1624 meter.

  DRONER OG ANDEN NY TEKNOLOGI TIL

INSPEKTION AF STOREBÆLTSBROEN



 9

Svejsning

  DRONER OG ANDEN NY TEKNOLOGI TIL

INSPEKTION AF STOREBÆLTSBROEN



10 
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Det er et omfattende arbejde at 
inspicere, indsamle data og foretage 
opfølgende undersøgelser, hvor der er 
behov for det. Selve inspektionen har 
hidtil været løst manuelt ved hjælp af 
klatrere eller med folk, der blev trans-
porteret op med hejseplatforme. 

Men det er inspektioner, som stiller 
meget høje sikkerhedskrav, det tager 
tid, kræver trafikmæssige foranstalt-
ninger, og det er omkostningstungt. 
For nogle år siden begyndte Sund 
& Bælt derfor at undersøge mulighe-
den for at udnytte nye teknologier til 
vedligeholdelsesarbejdet. 

Inspektion med droner
Siden sensommeren 2017 har Sund 
& Bælt forsøgsvist anvendt droner 
til visuel inspektion af broens store 
ankerblokke, fortæller Svend Gjer-
ding. Vi sender naturligvis fortsat 

medarbejdere ud for at foretage 
manuelle inspektioner og reparation 
af konstruktionerne, selvom det er 
omstændeligt og flere steder vanske-
ligt at komme til.

Når det hidtil kun er de to store 
ankerblokke, vi har inspiceret med 
droner, er det fordi, der er forholds-
vis skrappe regler for, hvor vi må 
flyve med droner.

Dronerne er i rivende udvikling. Vi 
eksperimenterer i dag med nogle 
relativt store droner, hvor man på 
toppen kan montere avancerede 
spejlreflekskameraer, som sikrer en 
meget høj billedopløsning. 

Dronerne er med GPS, og de er ind-
stillet, så de overflyver inspektions-
stedet i en afstand på mellem fem og 
ti meter. Man kan så efterfølgende 

zoome ind. Gennem overflyvninger-
ne har vi fået et meget omfattende 
billedmateriale fra de to ankerblokke 
– vel mellem 8. – 10.000. Billederne 
skal efterfølgende gennemgås på 
kontoret med henblik på at lave 
registreringer af betonens tilstand og 
eventuelle skader. Det tager selvsagt 
lang tid, hvis det alene skulle foregå 
manuelt. Vi ser derfor også på mu-
lighederne for at automatisere denne 
del af processen i form af intelligent 
software til billedgenkendelse og 
sortering. 

Vi ser i den sammenhæng også på 
systemer, der vil kunne skabe 3D 
modeller af de udsnit af brokon-
struktionerne, som er blevet filmet. 
Visionen er, at vi på den baggrund 
lettere vil kunne afgøre, hvor og hvor 
ofte, der er behov for at inspicere og 
vedligeholde, siger Svend Gjerding, 
som forudser, at de ved brug af dro-
ner, robotter, avanceret software og 
andre nye teknologier vil kunne opnå 
en endnu mere rentabel og effektiv 
bro inspektion i forbindelse med det 
løbende vedligeholdelsesarbejde.
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Med Strandmøllens nye anlæg 
er der GO’ CO2 nok til alle.

DER ER MERE 
HVOR DET 
KOMMER FRA

Så er det slut med CO2-forsyningsproblemer i Danmark. 
I samarbejde med Nature Energy bliver Strandmøllen nu den 
første luftgasproducent i landet, der renser og genanvender 
CO2 fra landbruget.

Vi kalder det GO’ CO2. Den er GO’, fordi den opfylder ISBT- 
standarden og dermed kan bruges i blandt andet  medicinal 
og levnedsmiddelindustrien. Og fordi den produceres både 
miljørigtigt og bæredygtigt.  

Vil I også være sikret GO’ CO2 – eller blot vide mere? 
 Kontakt os på 701 02 107, eller besøg www.strandmollen.dk.  
GO’ CO2 er klar til levering fra sommeren 2019.
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Som overskriften antyder, 
kan man næsten tale om et 
jubilæum. Derfor er det tid til at 
se lidt tilbage, men også kigge 
l nutid som fremtid, når det 
drejer sig om brugen af digital 
radiografi som NDT-metode.

Af Bo Bossen og Nicolai Otto, 
Force Technology

Siden midten af 90’erne har FORCE 
Technology opereret med digital 
radiografi og kan i dag se tilbage på 
mange interessante opgaver, hvor digi-
tal radiografi har været den bedste og 
mest hensigtsmæssige NDT-metode til 
at opfylde kundens specifikke forvent-
ninger og krav.

Det hele startede med CR (Computer 
radiografi). Kort fortalt er CR opbygget 
af 3 dele: 
• En ”Image Plate” (film)
• En skanner
• En arbejdsstation (pc + monitor)

Disse første systemer blev hovedsage-
ligt anvendt på rejser til Sydeuropa og 
de nordiske lande. De blev anvendt til 
inspektion af rørsystemer under drift 
på raffinaderier og kemivirksomheder 
m.m., hvor de vigtige elementer var 
inspektion for udvendig og indvendig 
korrosion, slitage samt aflejringer. 

I Fig. 2, 3 og 4 ses et par eksempler 
af disse elementer, præsenteret på 
datidens billeder.

Selvom disse CR-systemer var nogle af 
de første transportable på markedet 
- man næsten kunne kalde det for pro-
totyper - så var de særdeles pålidelige. 
Faktisk har vi stadig nogle af disse, 
som er operationelle.

Der har naturligt nok været en løbende 
udvikling af systemer. Og der findes i 
dag en del udbydere på markedet, der 
forhandler digitale radiografi løsnin-

ger til NDT-branchen. De fleste kan 
nogenlunde det samme, hvad angår 
opbygning af systemet og kvaliteten af 
billeder. Der, hvor den enkelte model 
typisk skiller sig ud, er i softwaren, som 
bliver anvendt i arbejdsstationen.

Seneste udvikling inden 
for digital radiografi
Der hvor man rigtig kan se et fremskridt 
i udviklingen er, at der gennem de 
seneste par år er kommet et alternativ 
til digital radiografi baseret på ”Image 
Plates”. Systemerne involverer i stedet 
en DDA (Digital Detector Array), eller i 
daglig tale ”Flat Panel” (se fig. 5).

Den store fordel ved denne type er, 
at den er endnu hurtigere end digital 
radiografi baseret på ”Image Plates”. 
Men her har man også mulighed for at 
eksponere flere billeder oven i hinan-
den. Systemet tager så et gennemsnit 
af billederne, hvilket giver en bedre 
”skarphed”. Den største ulempe er, at 
de endnu ikke findes som fleksibel løs-
ning. Det vil sige, at de ikke kan bøjes 
rundt om et rør, som ”Image Plates” 
eller film kan.

FORCE Technology har udført mange 
interessante opgaver, hvor digital ra-
diografi enten var den foretrukne NDT-
metode eller den eneste NDT-metode, 
der kunne løfte opgaven, hvad enten 
der er tale om digital radiografi base-
ret på ”Image Plates” eller ”Flat Panel”. 
Mange husker nok især revnerne i 
Storstrømsbroen tilbage i 2011.

Opgaven startede i sin tid som en 
almindelig radiografi opgave med film, 
men gik hurtigt over i digital radiografi. 
Det viste sig at være langt hurtigere 
og meget bedre til evaluering, da man 
havde mulighed for at zoome, kontrast 
forbedre m.m. Hurtigheden og mulig-
hed for at bearbejde et billede efter 

OVER 20 ÅRS ERFARING MED DIGITAL RADIOGRAFI

Fig. 1: Billedet viser et af de første 
transportable CR-systemer, FORCE 
Technology opererede med, hvor man kan 
se ”Image Plate” i skanneren til venstre og 
arbejdsstationen til højre.

Fig. 2
• 6” rør med nominel godstykkelse på 10,9 

mm.
• I drift i 6 måneder
• Rørsystem fyldt med ”grå vand”
• Typisk eksponeringstid på 2,5 min. med 

CR. Til sammenligning ville eksponeringstid 
med almindelig radiografi være 17 min.

Fig. 3
• Reducering fra 10” til 6”
• Bemærk slid i overgangen
• Det lyse vandrette område indikerer 

væskelinjen.

Fig. 4
• Bøjning med koksaflejringer (de lyse 

områder). Fig. 5: Eksempel på ”Flat Panel”.
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eksponering er to meget store fordele 
ved digital radiografi fremfor almindelig 
filmradiografi. I Fig. 6 ses et billede af 
revnen, der lukkede forbindelsen. Rev-
nen sidder nederst i højre hjørne. Den 
går fra en samling og ud til et nittehul.

Da FORCE Technology desuden har 
adgang til mere specielle radiografiske 
kilder, såsom kraftig isotop (Cobolt-60) 
og en accelerator (Betatron 7,5 MeV) 
samt et mikrofokus anlæg (225 kV 
udstyr med en brændplet størrelse ned 
til 40µ), åbner det også for at udføre 
digital radiografi på opgaver, hvor 
almindelige radiografiske kilder - sam-
menholdt med filmradiografi - ikke er 
muligt. Af opgaver kan nævnes beton-
konstruktioner med tykke vægge, større 
støbegodsemner og små elektronikdele. 

Fig. 7, 8, 9 og 10 præsenterer en lille 
samling af sådanne opgaver.

Der er et udtal af muligheder med 
digital radiografi. Det spænder meget 
bredt fra ganske små detaljer med 
absolut lav-kV op til meget store emner, 
der involverer meget høje kV-værdier. 
Fig. 8 og 9 demonstrerer metodens 
store spændvidde i anvendelse.

Digital radiografi til inspektion 
af svejsninger
Så er der nok mange i NDT-branchen, 
der spørger om: ”Hvad så med svejsnin-
ger? Findes der systemer, der opfylder 
kravene”? Svaret på dette er, at udvik-
lingen af systemer har ført til, at det kan 
lade sig gøre i dag. Også selvom de 
forskellige NDT-standarder på markedet 
stiller rigtig høje krav til følsomhed og 

skarphed - især på de tyndere godstyk-
kelser. I en del år har det faktisk været 
muligt, specielt for digital radiografi 
baseret på ”Image Plates”. 

At det endnu ikke er blevet implemente-
ret i NDT-branchen skyldes nok økono-
mien. Systemerne er forholdsvis dyre, 
og en ”Image Plate” koster typisk over 
2000 DKK. ”Image Plates” kan dog 
genanvendes op til ca. 100 gange. 
Men den skal kun have en ridse eller et 
knækmærke, før den er ødelagt.

For digital radiografi baseret på 
”Flat Panel” er det nu også muligt at 
efterkomme de høje krav fra NDT-stan-
darderne for følsomhed og skarphed, 
sammenholdt med et acceptabelt 
prisniveau for anskaffelse af systemet. 

Fig. 11 viser en svejsning i en 1 mm 
aluminiumsplade, eksponeret med 70 
kV. Billedet er uden billedbehandling. 
Bemærk at følsomheden (Wire 19) til det 
højeste niveau i prøvningsstandarden for 
svejsninger (EN ISO 17636) er opfyldt. 
Fig. 12 er samme billede med billedbe-
handling. Bemærk revnen til højre i bil-
ledet. Fig. 13 er med billedbehandling 
og zoom. Bemærk de tydelige konturer i 
revnen samt de meget små porer.

Vi har gennem de seneste to årtier 
oparbejdet en stor erfaring med digital 
radiografi og løst mange specialopga-
ver, hvor almindelig filmradiografi enten 

ikke kunne løse opgaven, eller ikke var 
hensigtsmæssig. Vi mener også at have 
den nødvendige ekspertise sammen-
holdt med adgang til digitale radiografi 
systemer, så vi i fremtiden kan tilbyde 
digital radiografi af svejsninger.

Fig. 9: Legetøjshelikopter.

Fig. 10: Blomst (Brugt i reklamekampagne 
for et større smykkefirma). Bemærk 
detaljerne i billedet!

Fig. 11: Uden billedbehandling. Fig. 12: Med billedbehandling. Fig. 13 Med billedbehandling og zoom.

Fig. 7: Betonvæg ca. 600 mm tyk. Bemærk 
den lange lodrette revne til venstre for 
midten samt armeringsjern helt til venstre 
og skråt ned fra højre. I øvrigt ses her en 
anden stor fordel ved digital radiografi. Det 
giver mulighed for at sammensætte billeder, 
så man får et helhedsindtryk af et større 
emne, der er eksponeret fra flere positioner. 
Ovenstående er sammensat af 4 billeder.

Kilde: Sjællands Nyheder

Fig. 8: Større støbegodsemne, eksponeret 
med Cobolt-60. Bemærk sugninger i 
midten og toppen af billedet.

Fig. 6: Billede af revnen, der lukkede 
broforbindelsen.
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Svejsning

Tilstandskrav og krav til for-
ventet levetid for trykbærende 
udstyr er et område af stadigt 
stigende betydning.

Af Sales Manager Peter 
Villumsen, Kiwa Inspecta 
Danmark A/S

Udnyttelsesgraden for udstyr i energi- 
og procesfaciliteter bliver til stadighed 
intensiveret. Dette sker samtidigt med, 
at man forsøger at forlænge driftspe-
rioden mellem vedligeholdelsesrevi-
sioner.

Det fremgår af AT’s bekendtgørelse 
om anvendelse af trykbærende udstyr, 
at der skal laves et program for leve-
tidsundersøgelser “senest ved halvde-
len af beregnet levetid” for anlægget. 

Dette betyder, at et anlæg, der er 
konstrueret med en begrænset levetid 
- som følge af udmattelsespåvirkninger 
eller krybepåvirkninger - senest ved 
halvdelen af forbrugt levetid skal vur-
deres, for at man vil kunne fastlægge 
et program for levetidsundersøgelser.

Undersøgelse for krybning
Trykbærende udstyr med en drift-
stemperatur på ca. 470 grader skal 
jævnlig undersøges for krybning. 

Ved krybning vil materialet lidt efter 
lidt blive nedbrudt. Nedbrydningen 
sker på grund af materialets plastiske 
deformation, som temperaturpåvirknin-
gen over tid forårsager.

Deformationen i form af en forlængel-
sesproces sker som følge af ændringer 
i materialets mikrostruktur. Ændringer-
ne kan medføre, at der opstår mikro-
akaviteter, som efter sammenvoksning 
bliver til voksende mikrorevner, der 
kan udvikle sig til krybebrud. 

Programmet skal definere arten, 
omfanget og tidspunkterne for de leve-
tidsundersøgelser, som er nødvendige 
for en fortsat sikker drift.

Det anses af Arbejdstilsynet for god 
teknisk praksis at følge retningslinjerne 
for udarbejdelse af programmet for le-
vetidsundersøgelser, som de har anført 
i vejledning nr. B.4. 12. oktober 2011.

Hvis man med andre ord følger krav 
og retningslinjer i denne vejledning, 
skulle betingelserne for en sikker 
anvendelse være opfyldt. Af samme 
grund følger vi hos Kiwa Inspecta 
denne vejledning for undersøgelsen.

Det bliver derfor kontrolleret, om der 
er udarbejdet et program for levetids-
undersøgelse, når Kiwa Inspecta laver 
periodisk kontrol af kedler, således at 
kedelanlægget er sikkerhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt.

Programmet skal sammen med anden 
relevant dokumentation senest ved 
halvdelen af forbrugt levetid sendes 
til et inspektionsorgan til bedøm-
melse. Inspektionsorganet kan i den 
sammenhæng forlange, at der skal 
fremlægges yderligere dokumentation. 
Dertil kommer, at inspektionsorganet 
kan forlange en levetidsvurdering ved 
skader.

LEVETIDSUNDERSØGELSER 
AF TRYKBÆRENDE UDSTYR
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integreret regulator.

Større effektivitet på en 
sikker og praktisk måde.
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Markedschef Lars Larsen på telefon: 32 83 66 00.
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Skademekanismer kan for eksempel 
være:

• Udmattelse
• Korrosion 
• Erosion
• Krybning

Normalt vil NDT- eller 3-part ś 
virksomheder være behjælpelig med 
at analysere behovet for en levetids-
journal - herunder fastlægge, hvilke 
eventuelle skademekanismer, der kan 
være relevante.

På baggrund af denne analyse kan 
man oprette en journal, hvor resulta-
terne, der er opnået ved kontrollerne, 
kan dokumenteres.

Med denne analyse opfyldes ikke 
alene kravet i bekendtgørelsen. Den 
giver også grundlag for at kunne 
vurdere og bestemme restlevetiden for 
anlægget samt kommende behov for 
eventuel reparation eller udskiftning. 

Mange faktorer skal 
analyseres sammen
Tilstands- og levetidsvurderinger 
kræver en integreret tilgang, hvor 
mængder af påvirknings-faktorer skal 
analyseres sammen. Skadesårsager, 
materiale egenskaber, korrosionsme-
kanismer, styrke og strukturel integritet 

er eksempler på aktuelle faktorer.

Dette indebærer, at 3-part sam-
men med anlægsejeren udarbejder 
analyser af anlæggets tilstand. 
Kritiske komponenter identificeres ved 
hjælp af metoder, der er baseret på 
risikoanalyse. Heri indgår tidligere 
testresultater, materialetest og analy-
ser, svejsetekniske vurderinger samt 
styrkeberegninger.

Denne resulterende statusbedømmelse 
af anlægget giver anlægsejeren en ty-
delig besked om anlæggets restlevetid, 
og dets modstandsdygtighed overfor 
skader, som kan opstå. På den måde 
vil man i god tid kunne planlægge 
vedligeholds- og reparationsindsatser 
eller en eventuel nyinvestering.

Ud fra et teknisk synspunkt besvares 
spørgsmålene om:
• At fortsætte drift 
• At reparere eller
• At skifte ud

Derudover bidrager det til:
• beslutningen om, hvorvidt dele af 

et anlæg skal udskiftes eller ej
• vurdering af restlevetid
• udarbejdelse af passende test- og 

inspektionsprogram
• overvejelser om foranstaltninger 

til renovering eller udvidelse af 
faciliteterne

En del NDT metoder kan bruges i pro-
grammet for at fastlægge vedligehol-
delses niveau og standard for anlæg.

Eksempler:

Videoendoskopi bruges i samlebokse 
og rørsystemer for at kunne undersøge 
indvendig overflade og svejsninger for 
revner, korrosion og andre driftsbetin-
gede fejl og mangler.

Røntgen er en metode, der nemt kan 
verificere, om der forekommer revner i 
rørsystemer.

Ultralyd - både den traditionelle og 
Phased Array - er metoder, som er 
velegnede til at finde revner og andre 
driftsbetingede fejl og mangler.

Magnetpulver og Penetrant metoder er 
nemme og gode løsninger til kontrol 
af overflader.
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Ny software til automatisk 
detektering af fejl i svejsninger.

Af Magnus Hilsøe, Endotest ApS

Phased array systemer, hvad enten det 
er transportable eller større in-line syste-
mer, kan optage massive data mæng-

der vældig hurtigt. Analyse af disse 
data er tidskrævende. Og det fører ikke 
sjældent til, at der opstår en flaskehals i 
hele inspektions-arbejdsgangen. 

Nye software programmer gør det 
muligt at forbedre kvaliteten af opsam-
let Phased Array data på svejsninger.

Softwaren tjekker hurtigt datafilen for 
at udpege og bestemme størrelsen på 
indikationer, der bør analyseres og 

rapporteres. Den laver selv en ny kopi 
af datafilen, så der ikke sker ændrin-
ger på den oprindelige fil.

Normalt skal inspektøren selv gen-
nemgå hver enkelt vinkel og millimeter 
af scanningen, indsætte indikationer 
og udmåle fejlstørrelser. Med automa-
tiseret software er denne proces nu 
blevet mindre tidskrævende.

Resultatet sendes direkte til en såkaldt 
indikationstabel, som indtil i dag har 
skullet udfyldes manuelt, ved at finde 
maksimum amplitude og sætte marke-
ringer op for indikationens position, 
længde, højde samt dB-værdi. 

Effektivisering af 
arbejdsgangen
Softwaren kan bearbejde én eller 
flere filer ad gangen. Selve filen kan 

Eksempel på indikation, der er fundet og udmålt af softwaren, og her ses opdateret med inspektørens kommentar.

HURTIGERE 
ANALYSE 

AF DATA
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indeholde data fra én eller flere pro-
ber på hver side af svejsningen eller 
i forskellige index positioner (afstand 
fra centerlinjen). Fugen kan enten 
være V eller X.

Den automatisk udfyldte indikations-
tabel danner et hurtigt overblik over 
antallet af indikationer. Disse kan 
valideres og eventuelt opdateres ma-
nuelt, f.eks. med en note til rapporten 
om, hvilken type fejl, der er tale om: 
bindingsfejl, revne, porøsitet, rodfejl, 
gennemløb etc.

Ved at klikke på en given indikation 
vises denne automatisk oppefra og i 
tværsnit fra hhv. X- og Y-aksen (hhv. 
C-, B- og S-scan). Såkaldte ”cursors”, 
eller markører, indrammer indika-
tionens start- og slutposition i både 
længde-, bredde- og dybderetning.

Detaljeret rapportering
Når indikationerne er valideret og 
eventuelt kommenteret, kan man direk-
te fra analysesoftwaren eksportere en 
rapport i HTML-format med skærmbil-
leder af hver enkelt indikation.

Rapporten indeholder foruden indikati-
onerne, også information om dato og 
tid, samt indstilling og kalibrering af 
instrumentet, der optog scanningen.

Den store fordel ved HTML formatet 
er, at det kan læses i en hvilken som 
helst browser, f.eks. Internet Explorer 
eller Google Chrome, så kunden ikke 
skal investere i speciel software.

Interesse fra industrien
Phased array byder i forvejen på op-
lagte fordele i forhold til konventionel 
ultralydsinspektion: Komplet dækning 
af svejsningen i ét scan, visualisering, 
dokumentation og analysering af data 
sideløbende med opsamling af ny. 
Dertil kommer den nye software, som 
giver yderligere fordele i forbindelse 
med en automatiseret inspektion. 
Den menneskelige faktor minimeres, 

og den færdige rapport gøres mere 
uafhængig af inspektøren. Man vil 
kunne bruge mere tid på scanning og 
opsamling af ny data, fremfor analyse 
og rapportering foran et skrivebord.

For nogle kunder er det et decideret 
krav, at der bruges denne type soft-
ware, netop for at have en så effektivi-
seret proces som overhovedet muligt.

Det forventes, at software af denne 
type vil få stadig større udbredelse på 
markedet de næste par år, og at det 
bliver endnu et essentielt værktøj til en 
fremtid med hurtigere og endnu mere 
pålidelig ultralydsinspektion.

En datafil opsamlet med phased array UT instrument analyseres her på PC.

 
 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 
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Svejsning

Endoskopi er en af de NDT 
metoder, man kan anvende, 
når der er behov for at 
inspicere for korrosion, 
svejsefejl, revner mm. 
indvendigt i en komponent 
– det være sig i flymotorer, 
rørsystemer, turbiner, 
gearkasser mm.

Virksomheden Sapos AB har flere års 
erfaring inden for endoskopi og udstyr 
til denne form for NDT inspektion. 
Virksomheden blev etableret i 1996, 
og der er gennem årene opbygget 
stor erfaring og en bred kreds af 
kunder på dette felt.

Vi er i dag GE Platinum Partner og 
repræsenteret både i Sverige og i 
Danmark med forhandling af udstyr 
fra GE Inspection Technologies, 
fortæller manager Pär Holman fra 
kontoret i Uppsala. Blandt de mange, 
der anvender inspektionsudstyret til 
endoskopi, fremhæver han fly- og 
bilindustri, vindmølleindustri, atomkraft 
og pap industri.

Et af de endoskoper, som ofte bliver 
anvendt til inspektion af gearkasser i 
forbindelse med bilfabrikation, er GE 
Mentor Visual IQ, siger Pär Holman. 
Det er et avanceret værktøj, som giver 
inspektøren mulighed for at måle og 

analysere billeder i 3D, og derigen-
nem forbedre sandsynligheden for at 
opdage fejl/ skader i og med, at man 
med det samme kan kontrollere såvel 
billeder som målinger.  

GE Mentor Visual IQ version er i sene-
ste udgave med TrueSight HD billede, 
(High definition), og der anvendes 
Real 3D til måling og analyse af 
skader. Det har udskiftelige 4,0 mm, 
6,1 mm og 8,4 mm diameter prober. 
De er på samme tid fremstillet i flere 
længder, så de passer til mange vidt 
forskellige industrier og applikationer.
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Nature Energy og Strandmøllen 
A/S har indgået et samarbejde, der 
betyder, at den overskydende CO2 fra 
verdens største biogasanlæg i Esbjerg 
bliver genbrugt som f.eks. bobler i din 
sodavand. Dermed får Strandmøllen 
nem adgang til nødvendig CO2, som 
der ellers er mangel på i hele Europa, 
ligesom samarbejdet reducerer CO2-
udledningen fra biogasanlægget 
med 70 pct. I forhold til et almindeligt 
biogasanlæg.

Når et biogasanlæg omdanner mad-
rester og rester fra landbruget til den 
grønne gas, biogas, bliver 60 pct. af 
det organiske materiale til energi og 
40 pct. bliver til CO2. Den oversky-
dende CO2 har indtil nu været svær at 
anvende, og sendes typisk tilbage til 
atmosfæren. Men når verdens største 

biogasanlæg i Korskro ved Esbjerg 
er færdigbygget, vil Strandmøllen på 
samme lokalitet bygge et af verdens 
første CO2 anlæg, der gør det muligt 
at oprense og kondensere den oversky-
dende CO2 fra biogasanlægget 

- Hvis vi skal nå målene i Paris-aftalen 
og også i fremtiden være en grøn vin-
dernation, skal vi både reducere udled-
ningerne af CO2, og samtidig binde 
den CO2 vi allerede har i cirkulation 
bedre. Det er nu den opgave, vi tager 
på os. Når byggeriet af biogasanlæg-
get i Korskro er færdigt, tager vi de 40 
pct. CO2, som ellers ville have været 
udledt i atmosfæren, og bruger den til 
eksempelvis kuldioxid i sodavand. Det 
betyder, at der skal produceres mar-
kant mindre kuldioxid af fossil energi, 
og det øger vores mulighed for både 

at blive grønne vindere på den økono-
miske bundlinje, på miljøets bundlinje 
og på klimaets bundlinje, siger Ole 
Hvelplund, adm. dir. i Nature Energy. 

Igennem flere år har Strandmøllen 
forsket i oprensning af CO2 fra biogas-
anlæg. Dette betyder at den CO2, der 
har været igennem oprensningsproces-
sen, har en meget høj kvalitet, og kan 
bruges til bl.a. levnedsmiddelprodukti-
on, tøris og svejsning.

- Vi har i en årrække ønsket at produ-
cere grøn CO2, men det er først nu, at 
biogasanlæggene er blevet store nok 
til, at det bliver økonomisk rentabelt at 
etablere et CO2-anlæg. Igennem de 
sidste par år, har der på europæisk 
plan været stor mangel på CO2 i som-
mermånederne. Med dette nye anlæg 
kan Strandmøllens kunder se frem til 
en langt højere forsyningssikkerhed i 
2019, siger adm. direktør Alex Buendia 
fra Strandmøllen.
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ENDOSKOPI 
TIL INDVENDIG 
INSPEKTION AF 
KOMPONENTER

DANSK CO2 FRA LANDBRUGET 
BLIVER TIL BOBLER I DIN SODAVAND



OPKVALIFICER DIN VIDEN

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.

Nyheder i 2019
• Phased Array Ultralydprøvning (PAUT)  
 – niveau 3

• Time of Flight Diffraction (ToFD)

• Digital radiografi – niveau 2  
 (efteråret 2019)

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.

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 Larsen  

på asla@force.dk for yderligere information.



24 

Som et led i løbende 
kundeservice og support 
hjælper Alfa Laval offshore 
industrien med vedligehold 
og reparation af kedler over 
hele verden. Det er noget, 
der kræver fleksibilitet og høj 
ydeevne hos både serviceteam 
og udstyr. Derfor besluttede 
Alfa Laval at udskifte deres 
gamle svejsemaskiner med 
Migatronics Omega Yard 
300. Og erfaringen er, at de 
ny kompakte svejsemaskiner 
scorer på både mobilitet, 
slidstyrke og nyeste teknologi. 

Den 135 år gamle Alfa Laval-koncern er 
markedets førende inden for varmeover-
førsel, separation og væskehåndtering. 
Den svenske gigant leverer blandt andet 
varmevekslere, separatorer, pumper 
og ventiler af høj kvalitet til fødevare-, 
energi- og skibsindustrien i over 100 
lande. Alfa Laval er specialister inden 
for kedler til kraftværker og skibsindu-
strien og betragtes som verdens førende 
producent af skibskedler.

Hos Alfa Lavals datterselskab i Aalborg 
udvikler, producerer og servicerer man 
kedler til kunder i offshore industrien. 
Virksomhedens 25 mand store team af 
professionelle serviceteknikere rejser 
rundt i hele verden for at reparere og 
vedligeholde kedler i havne, på skibs-
værfter og til søs – ud fra et mål om 
altid at hjælpe kunderne med at øge 

deres effektivitet og dermed give dem 
konkurrence¬mæssige fordele.

”Vores job kræver både dygtighed, 
viden og en høj grad af fleksibilitet. 
En dag er det en spildegas kedel på 
en olieboreplatform i den Mexicanske 
Golf, der kræver vedligehold. Den 
næste kan det være en dampkedel på 
et containerskib i Atlanterhavet, der skal 
optimeres, forklarer Martin Petersen”, 
som er en del af værktøjsafdelingen hos 
Alfa Laval Aalborg.

Lettere og billigere at 
transportere
Førhen måtte Alfa Lavals servicefolk 
trække afsted med en 400 kg tung 
svejsemaskine, når de skulle reparere 
og vedligeholde kundernes kedler. 
Det betød en både 
tidskrævende og dyr 
transport. De tunge 
gamle svejsemaski-
ner er nu erstattet af 
Migatronics Omega 
Yard 300: en 3-faset 
MIG/MAG og MMA 
inverter med ekstrem 
ydeevne og en vægt 
på kun 17 kg, der 
gør den velegnet til 
svejsere på farten. 

Ifølge Martin Peter-
sen har det forenklet 
deres servicearbejde, 
og de har opnået en 

kraftig reduktion i fragtomkostningerne. 
De færre kilo er billigere at transpor-
tere, det siger sig selv. Samtidig er 
maskinerne nemme at pakke ned, fordi 
de passer i de samme kasser, som det 
øvrige værktøj, servicefolkene skal have 
med.  Omega Yard 300 er designet 
med et robust kabinet og isolerede 
elektroniske komponenter. Derfor er den 
velegnet til offshore opgaver, hvor der 
ofte er barske og ekstreme miljøer. 

Martin Petersen fremhæver også, 
at Omega Yard i modsætning til de 
tidligere maskiner kan tages med ind i 
kedlen. Det gør svejsernes arbejdspro-
ces langt mere behagelig og ergono-
misk, fordi det er nemt at komme til at 
indstille maskinen.
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En ren overflade er en 
forudsætning, når man skal 
svejse i metal.

Når man skal svejse på metal, kan 
man anvende tøris til rensningen. 
Tørisen renser fladerne så godt, at man 
kan vente op til tre døgn med at udføre 
svejsningen. Modsat må der med brug 
af langt de fleste andre metoder til 
rensning højst gå et døgn inden svejs-
ning. At rense svejseflader med tøris 
blev brugt meget på Lindø-værftet. Og 
efterfølgende er metoden blevet indført 

på nogle af de store bilfabrikker. Når 
tøris blæses mod en flade af metal, 
renses den på tre måder:

1. Gennem den mekaniske virkning, 
når tørisen rammer metallet.

2. Tørisen udvider sig 5-700 gange, 
når den fordamper. Og denne 
proces nærmest blæser metallet 
rent.

3. Den stærke kulde fra tørisen får 
metallet til at krympe en smule, 
hvilket igen er med til at skubbe 
urenheder fri af overfladen.

RENSNING AF OVERFLADER MED TØRIS

OMEGA YARD MATCHER HØJE KRAV HOS ALFA LAVAL

Førhen måtte Alfa Lavals servicefolk trække afsted med en 400 
kg tung svejsemaskine, når de skulle reparere og vedligeholde 
kundernes kedler. I stedet har virksomheden skiftet til Omega 
Yard på kun 17 kg. Den er let at pakke ned og reducerer 
fragtomkostningerne væsentligt, da den passer til de kasser, 
virksomheden i forvejen sender afsted med værktøj.
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Den europæiske 
industrigasvirksomhed 
Praxair Inc. er blevet opkøbt 
af japanske Taiyo Nippon 
Sanso Corporation (TNSC). Som 
en konsekvens heraf skifter 
Praxair Danmark A/S primo 
2019 navn til Nippon Gases 
Danmark A/S.

Nippon Gases beholder sine medar-
bejdere, ledelsen og alle de aktiver, der 
har gjort det til en konkurrencedygtig 
virksomhed. Denne højt kompetente 

organisation vil blive endnu stærkere 
takket være TNSC-gruppens støtte.

Nippon Gases er til stede i de fleste 
lande i Europa, beskæftiger ca. 2.600 
medarbejdere og servicerer mere 
end 100.000 kunder i industrier som 
sundhedspleje, fødevarer, fremstilling, 
metallurgi, kemiske produkter, elektronik 
og energi.

Eduardo Gil, Præsident for Nippon Ga-
ses Europe, udtaler: ”TNSC er allerede 
meget stærkt placeret i Japan, Syd-

østasien og USA. Ved erhvervelsen er 
TNSC-koncernen også en af de største 
industrigas virksomheder globalt."

Administrerende Direktør for Praxair 
Danmark A/S, Hans-Ulrik Jernert 
glæder sig til at fortsætte driften af 
virksomheden med de nye ejere. Vi 
bliver mere end nogensinde klar til at 
levere en kundeservice, som lever op til 
TNSCs slogan “The Gas Professionals”, 
fremhæver han.

Sådan lyder det fra Lemvigh-
Müller, der ser bæredygtighed 
som et konkurrenceparameter 
og har fyldt sine rustfrie 
stållagre med genbrugsstål. 
Det vil sige skrotbaseret rustfrit 
stål, som primært kommer fra 
europæiske værker.

Bæredygtighed er kravlet højt op på 
den globale dagsorden. Det fylder i 
medierne, det optager forbrugerne, 
og private virksomheder gør i stigende 
grad bæredygtighed til et konkurrence-
parameter. Det er stål- og teknikgros-
sisten Lemvigh-Müller opmærksom på.  
”I vores afdeling for rustfrit stål er bæ-
redygtighed et strategisk satsningsom-
råde”, siger Henrik Seierø, indkøbs- og 
markedschef for rustfrit stål og metaller. 

Genbrugsstål trumfer 
jomfrueligt rustfrit stål
Det er ressourcekrævende at producere 
rustfrit stål første gang. Når det først er 
fremstillet, er det til gengæld et meget 
bæredygtigt materiale. Det kan nemlig 
genanvendes i det uendelige. Fra 
producent til producent er der dog stor 
forskel på, hvor stor en del af produktio-
nen af rustfrit stål, der er skrotbaseret, 
og hvor stor en del der er fremstillet af 
såkaldt jomfrueligt materiale.

”Det er temmelig miljøbelastende at 
udvinde jomfruelige råstoffer. Derfor 
skal vores rustfrie stål populært sagt 
helst have levet et tidligere liv”, siger 
Henrik Seierø.

Som hovedleverandør af rustfrie stålpla-
der har Lemvigh-Müller valgt den finske 
producent Outokumpu, der er kendt for 
en høj kvalitet. Og så er 85 procent 
af Outokumpus produktion baseret på 
genanvendt materiale, hvilket er den 
højeste andel på markedet.

”Herudover er det også en fordel i 
CO2-regnskabet, at Outokumpu har 
værker i både Finland, Sverige og 
Tyskland. Det er med andre ord tæt på 
Danmark, modsat asiatiske producenter, 
som måske nok i perioder er billigere, 
men som transportmæssigt bidrager 
negativt til CO2-regnskabet”, siger fra 
Henrik Seierø.

Europæisk er bedst for miljøet
Mere end 86 procent af de rustfrie 
stålplader, Lemvigh-Müller sælger, kom-
mer fra Outokumpu, resten fra fjernere 
egne af verden. Også for andre rustfrie 
produkter som rør og stangstål gælder 
det, at virksomheden i langt overve-
jende grad har europæiske produkter 
på hylderne. 

”Når vi satser på rustfrie produkter og 
en værdikæde, som er mere bæredyg-
tig, så handler det om, at vi vil gøre det 
let for stålforbrugende virksomheder 
at træffe bæredygtige valg. Ud over 
at vi har et ansvar i forhold til klimaet, 
naturen og de fremtidige generationer, 
så er det også noget, vores kunder i 
stigende grad efterspørger. Det handler 
selvfølgelig også om forretning for 
os”, siger Henrik Seierø, der oplever, 
at det især er større industrivirksomhe-
der, som er begyndt at stille krav om 
bæredygtighed, men han forudser, det 
er et spørgsmål om tid, før der kommer 
skærpede lovkrav.

Om rustfrit stål og genanvendelse
• Rustfrit stål er - efter førstegangs-

fremstillingen - et meget bæredygtigt 
materiale. 

• Rustfrit stål er 100 pct. genanvendeligt 
– og kvaliteten bevares i processen. 

• Der går i gennemsnit 25 år fra rust-
frit stål indgår i stålkredsløbet første 
gang, til det ryger tilbage i smelte-
ovnene for at blive brugt igen.

Lemvigh-Müller er Danmarks største 
grossist af rustfrit stål og sælger primært 
de rustfrie produkter til den danske indu-
stri samt underleverandører til globale 
industrivirksomheder.

PRAXAIR EUROPA BLIVER TIL NIPPON GASES EUROPA

VORES RUSTFRIE STÅL SKAL HELST 
HAVE LEVET ET TIDLIGERE LIV
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Der er brug for 50 nye 
medarbejdere på MHI Vestas 
fabrik, der er etableret på det 
tidligere Lindøværft.

Ifølge virksomheden er der både 
brug for produktionsmedarbejdere og 
ingeniører på Fyn.

I tillæg til rekrutteringen af nye folk, vil 
vi også implementere nye testsystemer 
på fabrikken. Det er systemer, der er 
designet til at øge produktionsraten 

og forbedre kvaliteten på de monte-
rede naceller, forklarer VP of Nacel-
les hos MHI Vestas, Claus Ungstrup. 
Det er en stigende efterspørgsel fra 
en række lande rundt om i verden, 
som får vindmølleproducenten til at 
efterspørge flere folk. Tilsvarende vil 
man på Lindø også i gang med en 
udvidelse af produktionsarealet med 
yderligere 10.000 kvadratmeter fabrik 
og 27.000 kvadratmeter lager til de 
færdige naceller.
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MHI VESTAS STÅR FOR AT UDVIDE 
STABEN PÅ DEN FYNSKE FABRIK

Januar
23. - 25. januar
Vintermøde i Dansk Metallurgisk Selskab

April
1. – 5. april
Hannover Messe, Hannover

Maj
21. – 22. maj
DSL og NDT foreningen holder svejse- og 
NDT seminar på Hotel Koldingfjord

26. - 29. maj
JOM International Konference, LO-skolen 
i Helsingør

Juli
7. - 12. juli
IIW-konference i Bratislava

Oktober  
1. – 3. oktober
Hi-messen 2019, MCH Messecenter 
Herning

Det sker 2019:

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:

1 26. februar 30. januar Brugen af tyndplade i den metalforarbejdende industri -  
Svejsning i højstyrkestål og rustfrit

2 26. april 25. marts Rundt om automatisering i den metalforarbejdende industri

3 14. juni 10. maj Skæring, fugeforberedelse og anden industriel bearbejdning

4 30. august 2. august Pulsen på nye tendenser indenfor industriel produktion -  
Big Data, Industri 4.0 og digitalisering

5 31. oktober 30. september 3D print - termisk sprøjtning og bearbejdning af overflader -  
Nyheder fra HI-19 industrimessen

6 16. december 18. november NDT og SVEJSNING
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Svejsning

GOD STEMNING TIL 
ÅRETS JULEBANKO
DSL holdt julebanko fredag 
den 23. november hos FORCE 
Technology i Brøndby. Det var 
en god og hyggelig aften og en 
oplagt lejlighed til at få sludret 
med andre DSL medlemmer på 
kryds og tværs. Middagen bød 
på gule ærter med flæsk og 

pølse, fulgt af køkkenets utroligt 
lækre rådhuspandekager med 
is. Herefter kom der gang i spil-
lepladerne, og det blev en rigtig 
vellykket aften – ikke mindst 
takket være de mange flotte 
præmier fra sponsorerne, som 
der blev dystet om.

Allan skal styrke virksomhedens 
indsats på service af robotter og 
automatiserede svejseanlæg på alle 
markeder, herunder definere og op-
bygge stærke service- og vedligehol-
delseskoncepter, som opfylder Miga-
tronic Automations mange forskellige 
kunders behov. Formålet er at sikre, 
at de automatiserede løsninger, der 
bliver udviklet på matriklen i Aabybro, 
forbliver effektive i kundernes pro-
duktion, som dermed kan opretholde 
deres konkurrenceevne.
Allan kommer til at besøge kunder i 
hele Scandinavien for at kortlægge, 
hvordan Migatronic Automation bedst 
muligt kan vedligeholde og servicere 

såvel automatiserede standardløs-
ninger som specialudviklede svejse-
automatiseringsanlæg. Allan har en 
el-teknisk baggrund og kommer senest 
fra en stilling som produktspecialist 
hos Marel i Støvring. Allan tiltrådte 1. 
november 2018.

MIGATRONIC AUTOMATION HAR 
ANSAT ALLAN HEINRICH KLAUSEN 
SOM AFTER SALES MANAGER

Fra DSL en stor tak til 
sponsorerne ved årets 
julebanko:

A/S ESAB
A.H. International A/S
Air Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
ENDOTEST A/S
FORCE Technology
Hotel Koldingfjord
Kemppi Danmark A/S
Kiwa Inspecta A/S
Lemvigh-Müller A/S
Metal-Consult
Migatronic A/S
Nordisk Svejse Kontrol A/S
Palmepiloterne
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
V. Løwener A/S
Valk Welding DK A/S
Yxlon International A/S

Allan Heinrich Klausen.

DSL ønsker alle  
en god jul og  
et godt nytår
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De helt nye laserforseglede sømløse rørtråde fra voestalpine Böhler Welding 
kombinerer fordelene ved både foldede og sømløse rørtråde. De har fremragende 
svejseegenskaber, er ekstremt fugtsikre – og det ultimative præcisionsværktøj til de 
mest krævende applikationer. 

Find de nye rørtråde hos Lemvigh-Müller.

RØRTRÅDE ER EN RELIGION. 
MØD DEN NYE GUD!

Ring
3695 6308
for svejseudstyr 

og sparring


