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Svejsning

Status for NDT i den danske 
industri

Blandt de seks anerkendte NDT me-
toder - UT, RT, VT, ET, MT, PT - er der 
de seneste år sket en ganske betyde-
lig udvikling. Der findes et væld af 
dedikerede løsninger til specifikke ap-
plikationer, såsom ultralydsinspektion 
af svejsninger på små rør, scannere 
til visuel inspektion af vindmøllevinger 
og fleksible paneler til digital røntgen.

Man kan så spørge, hvorfor det ikke 
har vundet større indpas i industrien? 
Blandt årsagerne findes en forståelig 
tilbageholdenhed, der bunder i mang-
lende eksempler på firmaer, som har 
implementeret de nye teknologier med 
succes. I virkeligheden ligger ansvaret 
nok fordelt blandt alle aktører fra 
udviklere til slutbrugere.

De store, multinationale producenter 
af NDT udstyr står i kø for at tilbyde 
innovative løsninger, som gør NDT 
inspektion mindre og mindre opera-
tørafhængigt. Men det er som om, vi 
ikke helt har taget det til os endnu. 

De føromtalte producenter er afhæn-
gige af lokale udstyrsforhandlere, som 
kender markedet, applikationerne og 
ikke mindst den teknologi, de prøver 
at markedsføre. Disse lokale leveran-
dører er afhængige af, at inspekti-
onsfirmaerne kan overbevises om, at 
en automatiseret proces er af ligeså 
høj kvalitet (og gerne højere) end den 
manuelle. Det er i sidste ende deres 
underskrift på rapporten. 

Inspektionsfirmaerne bliver af og til 
skudt i skoene, at de ikke ønsker de 
nye, hurtige løsninger, fordi det koster 
dem fakturérbare inspektionstimer. 
Men det er ikke nødvendigvis sandt, 
at tankegangen er således hos NDT-
firmaerne, eller at det i det hele taget 
forholder sig sådan, at implemente-
ring af nye teknologier vil gøre ondt 
på indtjeningen.

For det første vil en hurtig og sikker 
udført inspektion frigive ressourcer til 
at tage flere opgaver ind. I tider med 
mangel på inspektører, må det trods 
alt siges at have en værdi. For det 
andet kan den lavere operatørafhæn-
gighed medføre færre fejl og over-
sete indikationer, som efterfølgende 
kan være dyre og tidskrævende at 
håndtere. For ikke at tale om den 
potentielle fare, der er forbundet med 
oversete fejl på vindmøller, toge, fly, 
broer og andre konstruktioner. Inden-
for især ultralyd (UT) og hvirvelstrøm 
(ET) er udfordringen ved den manuelle 
inspektion nemlig, at der ikke findes 
en digital rapport og datafil at gå 
tilbage til ved tvivl og tvister. Denne 
problematik afhjælpes ligeledes ved 
digitaliseringen af de kendte teknikker.

Det er for så vidt heller ikke afgø-
rende, om inspektionsfirmaerne ønsker 
at gøre brug af de nye teknologier 
eller ej. Efterspørgslen skal i høj grad 
komme fra deres kunder. De sidste 
led i kæden – producenter, og i et 
vist omfang slutbrugere - er nemlig 
ikke at forglemme. Hvis ikke kraftvær-
ker, vindmølleproducenter og andre 
produktionsvirksomheder efterspørger 
digital røntgen, Phased Array, eddy 
current Array og intelligent software, 
så går processen i stå, før den egent-
lig er gået i gang.

Standarderne kommer
En anden ganske afgørende indvirk-
ning på den sløve implementering 
skyldes manglende standarder. Ek-
sempelvis er det nu over 10 år siden, 
man har løst udfordringen omkring 
ultralydsinspektion af svejsninger i 
rør med under 6 mm godstykkelse. 
Et godt eksempel er de dedikerede 
løsninger med specialudviklede og fo-
kuserede prober, encoder, vandtilfør-
sel og holder, som er udviklet specifikt 
til denne applikation. I de seneste 10 
år har man, teknisk og praktisk, kun-
net udføre UT inspektion i stedet for 
røntgen og undgået nogle 
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Svejsning

af de besværligheder, RT medfører i 
forhold til sikkerhed og ringe detektion 
af plane fejl.

Efterspørgslen har bare ikke været til 
det, da der ikke har været en stan-
dard, inspektionsfirmaerne og produ-
centerne selv kunne gå efter.

Den gode nyhed er, at flere af stan-
darderne i dag er her. ISO 10893-
7:2019 dækker digital radiografisk 
prøvning. Desuden findes der inden 
for ultralyd nu ISO 19285:2017 
omkring acceptniveauer ved Phased 
Array inspektion, ISO 13588:2019 om 

anvendelse af automatiseret Phased 
Array og ikke mindst ISO 20601:2018 
om Phased Array på stålkomponenter 
ned til 3,2 mm godstykkelse.  
Med standarder som disse i hånden 
kan der skrives procedurer, som 
bringer NDT-inspektion ind i det 21. 
århundrede.

Hvad bliver det næste?
Der ses allerede en klar afledt effekt 
af ovenstående standarder. Flere 
inspektionsfirmaer tilbyder nu digital 
røntgen og Phased Array, og produkti-
onsvirksomheder efterspørger de nye, 
smarte teknikker.

Dog må vi sande, at udviklingen har 
fart på. Og lige som der er udgivet 
Phased Array standarder, så udkom-
mer en ny iteration af UT kaldet FMC/
TFM. Den giver endnu bedre fokuse-
ring, og den er mindre afhængig af 
orientering på fejlene. 

Én ting er sikker. Udvikling og forbed-
ring af NDT-inspektion fortsætter. Og 
vi må alle gøre, hvad vi kan for at 
følge med, så inspektioner hver dag 
udføres så hurtigt, sikkert og præcist 
som overhovedet muligt.

Af Magnus Hilsøe, Endotest A/S

Her udføres automatiseret Phased  
Array ultralydsinspektion af rundsøm.  
Operatøren styrer scanneren  
på plads med joystick, og kan  
herefter sætte den til at køre langs 
svejsningen og opsamle data.
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Svejsning

Digitalisering – læring hvor og 
hvornår det passer dig

• Fleksibel undervisning
 – kombination af e-læring og kurser i undervisningslokaler

• Løbende repetition
 – e-læringsmoduler som repetition i det daglige arbejde

•  Videoforelæsninger
 – bibliotek og live-streaming af udvalgte kursuslektioner

•  Digitale håndbøger
 – søgbare lærebøger, hvor al teori kun er et tastetryk væk

•  On the job training
 – e-læringslicenser til brug i det daglige arbejde

•  Back office support
 – tilgang til specialister via live chat, telefon eller skype

•  Augmented Reality og Virtual Reality
 – kobling af arbejdsplads og undervisningslokale

Vil du tage din NDT-uddannelse til nye højder? Med udgangspunkt 
i Blended Learning vil vi for fremtiden tilbyde et bredt spektrum af 
læringsmuligheder for at imødese dit behov.

Med vores fremtidige kursusprogram tilbyder vi dig følgende 
digitale læringsformer:

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

forcetechnology.com/NDT-kurser

DSL Magasinet 2019-Digitalisering-NDT.indd   1 04/07/2019   13.24



6 

Svejsning

TANKINSPEKTIONERTANKINSPEKTIONER

Af afdelingschef for 
tankinspektion Bjarne Fynbo, 
Kiwa Inspecta A/S

Miljøstyrelsens vejledning om miljø-
krav til store oplag af olieprodukter 
tager blandt andet udgangspunkt i 
EEMUA 159. version 5 a: ” Guide to 
inspection, maintenance and repair 
Above ground flat bottomed storage 
tanks”.

Kiwa Inspecta har allerede i indevæ-
rende år udført store ” EEMUA Out 
Off Service Inspektioner”, og vi anser 
tankinspektioner for at være en del af 
virksomhedens ”One stop filosofi”. 

Når man skal lave en EEMUA-tank 
inspektion er det vigtigt, at man har 
det rigtige NDT-udstyr til opgaven. 
Tanken består af en tankbund, et 
tanksvøb og et tag fremstillet af 
stålplader i forskellige tykkelser, som 

skal undersøges og kontrolleres for at 
se, om de overholder de mindstekrav, 
der er udlagt i EEMUA guiden.

Tankinspektion kan være en udstyrs-
tung opgave. Der bliver altid anvendt 
et manuelt UT for tjek af godstykkel-
ser, samt verifikation af de målinger, 
som bliver opsamlet af en MFL- scan-
ner for kortlægning af restgodstykkel-
se af tankbunden. Ved hjælp af soft-
waren kan MFL-scanneren optegne 
tankbunden (”mapping”), som kan 
oplyse om korrosionstilstanden såvel 
på oversiden som på undersiden af 
tankbunden.

Desuden måler man restgodstykkel-
sen på svøbet. Til dette bliver der an-
vendt en magnetic crawler. Det er en 
UT robot, som kan kravle lodret op 
på tanksvøbet. Afhængigt af tankens 
diameter vil denne scanning udføres 
med et antal linjer, som er tilpasset 
diameteren i henhold til EEMUA-
guiden. Resultaterne bliver 

I Danmark har Miljøstyrelsen udarbejdet en vejledning om 
miljøkrav til store oplag af olieprodukter. Den er omfattet af 
godkendelsesbekendtgørelsen C 103 og C 201. Det vil sige 
oplag, der ikke kommer ind under Olietankbekendtgørelsen. 
Vejledningen er udarbejdet med henblik på at støtte de lokale 
miljømyndigheder i deres godkendelse og tilsynsarbejde. 
Man har søgt at opbygge vejledningen som et opslagsværk 
for både virksomheder og myndigheder, hvor miljøkrav, 
afgrænsningsområder og myndighedernes ansvar og 
arbejdsopgaver er beskrevet. 
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Svejsning

Vi ønsker vore kunder

Glædelig jul 
og godt nytår
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TOFD

TYKKELSESMÅLING

DIGITAL RØNTGEN

MAGNETBÆNKE

PHASED ARRAY

ISOTOPER

SCANNING 

FOXDAL NDT
Skovdalsvej 7 B - DK-8300 Odder
Tel. 8654 6300 · info@foxdal.com
www.foxdal.com
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dokumenteret, og de indgår senere i 
rapporten.

På taget bliver der udført manuelt 
UT i lige linjer ud fra center af taget. 
Antallet af målelinjer bestemmes ud 
fra tankens størrelse. 

Ud over disse målinger af restgods-
tykkelse foreskriver EEMUA-guiden en 
lang række kontrolpunkter. Det drejer 
sig blandt andet om tankens vertika-
litet, tankens sætning i fundamentet, 
og tankens ovallitet. 

Metoder som magnetpulver prøvning, 
penetrant prøvning eller vakuum 
prøvning kan også komme på tale, 
hvilket igen afhænger af de resulta-
ter, som de andre metoder viser, eller 
af krav fra kunden. Det kunne bl.a. 
være på svejsninger mellem svøb og 
bund.

Tankinspektion er en 
 kompleks opgave
En tank er ikke bare en simpel 
konstruktion. Den kan have mange 
udformninger, der til sammen gør, 
at tankinspektion er en kompleks op-
gave. Tanken kan f.eks. være udstyret 
med et internt flydetag, (for at undgå 
fordampning ved Klasse 1 produk-
ter).  Er dette tilfældet, så udvides 
inspektionsomfanget kraftigt. 

Eksempelvis skal der udføres UT 
på de flydende pontoner. Man skal 
undersøge, hvordan undersiden ser 
ud, og man skal undersøge, hvordan 
gummitætningen (membranen), der 
tætner imellem tanksvøbet og flyde-
taget, har det. 

Hvis tanken er isoleret, er det vanske-
ligt at se svøb fra ydersiden. Derfor 
skal der udvises ekstra stor opmærk-
somhed i forhold til dette. Man skal 
eksempelvis sikre sig, at der ikke er 
vand i isoleringen, eller at der er 
vand, som løber fra taget og ned ad 
svøbet. 

Stressberegninger
På baggrund af alle disse måleinfor-
mationer og data, bliver der som en 
del af inspektionen udført stressbe-
regninger på stålets styrke i forhold 
til hvilket produkt, som tanken skal 
fyldes op med. Desuden bliver der 
lavet beregninger i forhold til vind 

og vacum belastningen.  Samtlige 
målinger og beregninger indgår i 
en afsluttende inspektionsrapport. I 
henhold til Vejledningen nr. 2 2011 
om miljøkrav til store olieoplæg skal 
denne kunne fremvises på fore-
spørgsel fra tilsynsmyndigheden. Af 
rapporten vil det bl.a. fremgå, om 
der er fejl og mangler på tanken, der 
skal udbedres, inden den kan tages 
tilbage i drift.  I henhold til vejlednin-
gen skal tankejerne på systematisk 
vis kunne dokumentere vedligehold 
og eventuelle reparationer af deres 
tankanlæg.

Det siger selv, at de personer, der ud-
fører tankinspektion skal være klædt 
på til at gøre det. Ud over at kunne 
NDT metoder på minimum niveau 2, 
skal der også være uddannet perso-
nale i EEMUA og eventuelt API. Erfa-
ring med korrosion og konstruktioner 
samt evne til at vurdere og dokumen-
tere en tank er således et must. 

Silverwing scanner. Eks. På ”Mapping” af tankbund.

Silverwing scanner. Eks. På ”Mapping” af tankbund.
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Svejsning

Der ligger års erfaring og innovation bag udviklingen af Sigma Select 
- en svejsemaskine i en klasse for sig. Den gør de mest komplekse 
svejseopgaver enkle, og du kan producere svejsesømme i allerbedste 
kvalitet i alle materialer – fra sort stål til speciallegeringer.

✔  Skræddersy Sigma Select efter dine behov

✔  Opgrader maskinen i hele dens levetid

✔  Vælg DUO Plus, IAC, MigaLog og andre funktioner

✔  Avanceret - meget let at bruge

Sigma Select er udviklet til montageopgaver og tung industri 
- den perfekte maskine til passionerede og professionelle svejsere.

migatronic.com

SIGMA SELECT
Udviklet til intelligent svejsning ud over det sædvanlige

MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33

DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tlf: +45 96 500 600
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Svejsning

På Skærbækværket står der en ak-
kumuleringstank, som er fyldt med 
varmt vand, der løbende bliver ledt 
ud til fjernvarmekunderne i Trekantom-
rådet. Tanken er 90 meter i omkreds, 
50 meter i højden, og den rummer ca. 
30.000 m3 vand (reguleret imellem 
25.000 og 27.000 m3).

Hvert 8. år skal tankens k-svejsning 
tjekkes for eventuelle driftsbetingede 
fejl, f.eks. revner. K-svejsningen udgør 
en central del af tanken, da den 
sørger for, at bundpladen og tankens 
væg sidder sammen, og at tanken 
dermed holder tæt.

Tanken er opført og svejst på et 
tidspunkt, hvor man hverken havde det 
vidensniveau eller den teknologi inden 
for ikke-destruktiv prøvning (NDT) til 
rådighed, som man har i dag.

Første forsøg med Phased Array 
ultralyd inspektion af tank
Inspektionen af k-svejsningen på akku-
muleringstanken var en del af et større 
udbud, som FORCE Technology vandt 
på Skærbækværket.

Tidligere er k-svejsninger på tilsva-
rende tanke blevet undersøgt med 
traditionel automatiseret ultralyd 
prøvning, hvor en magnethjulsskanner 
med to prober kører op og ned over 
svejsningen for at dække denne i en 
rundgående retning af tanken.

For at opnå en fyldestgørende rapport 
af svejsningens tilstand var man ofte 
nødt til at foretage flere på hinanden 
følgende ultralyd prøvninger langs 
svejsningen. Det var derfor en meget 
tidskrævende proces.

Tilgængeligheden for inspektionsom-
rådet har også indflydelse på valget 
af inspektionsmetode. Da bundpladen 
er boltet fast til en plade, er der en 
fysisk begrænsning, som gør, at ultra-
lydproben ikke kan komme helt ned til 
k-svejsningen.

FORCE Technology foreslog derfor, at 
man anvendte automatiseret Phased 
Array ultralydprøvning. Inspektions-
metoden åbner for, at man med 
én probe og én probe-position kan 
dække hele svejsningen i rundgående 
retning af tanken – også selvom der er 
fysiske begrænsninger for placeringen 
af proben på grund af de påboltede 
plader.

Minimeret inspektionstid 
Set i dette perspektiv er Phased Array 
ultralyd prøvning en spændende ny 
teknologi, som både kan minimere 
inspektionstiden, og lette inspektionen 
af vanskeligt tilgængelige svejsninger.

På kraftværker og i industrien generelt 
udgør inspektionstiden en vigtig fak-
tor. Jo kortere tid, der skal bruges på 
inspektion, jo hurtigere er data klar til 
evaluering, og jo før er det muligt at 

INSPEKTION AF 
AKKUMULERINGSTANK
Phased Array ultralydprøvning 
(PAUT) blev benyttet til 
inspektion af k-svejsningen 
på en akkumuleringstank 
på Ørsteds kraftvarmeværk, 
Skærbækværket. Inspektionen 
af k-svejsningen fandt ingen 
indikationer på fejl.

Scanner udstyret med probe udfører 
inspektion af akkumuleringstanken.

En akkumuleringstank er en vandbeholder, der bruges til 
at lagre varmt vand i kortere eller længere tid. Tanken er 
typisk omsluttet af en varmeisolering, der f.eks. består 
af langtidsholdbar glasuld, stenuld eller størknet skum. 
I forbindelse med inspektion og vedligehold af tanken 
fjerner man isoleringen på de områder, der skal under-
søges, hvorefter man efterfølgende retablerer den.
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Svejsning

vurdere, hvilke udbedringer og andre 
foranstaltninger, der eventuelt skal 
sættes i værk. Selv 1 times inspekti-
onstid mindre kan derfor give store 
besparelser.

Selvom Phased Array ultralyd prøv-
ning kan minimere inspektionstiden, 
har dette ikke indflydelse på kvaliteten 
af billeder og data. Phased Array 
ultralyd prøvning som inspektions-
metode giver meget detaljerede og 
langtidsholdbare billeder og data af 
svejsningens tilstand. 

Undersøgelsen af k-svejsningen på 
Skærbækværkets akkumuleringstank 
viste ingen indikationer, der ikke 
levede op til godkendelseskravene, og 
dermed potentielt kunne være kritiske 
for tankens fremtidige virke. Men 
de data og billeder, som Skærbæk-
værket har fået ud af inspektionen 
med Phased Array ultralyd prøvning 
kan bruges i det fremtidige vedlige-
holdelsesarbejde og fungere som 
sammenligningsgrundlag for fremtidig 
inspektion af k-svejsningen.

Mere Phased Array 
ultralydprøvning i fremtiden 
på kraftværker og i andre 
industrier
Som inspektionsmetode er Phased 
Array ultralyd prøvning kommet for 
at blive. Metoden vil med fordel 
også kunne bruges til andre typer af 
inspektionsopgaver på kraftværker 
og i industrien generelt. Dette skyldes 
dels hastigheden dels datamængden. 
Data kan således lagres, hentes frem 
igen og gennemses for områder, der 
er tvivl omkring, så man derved kan 
få et sammenligningsgrundlag for 

fremtidige inspektioner. Som ud-
gangspunkt for enhver inspektion er 
det ved valg af Phased Array ultralyd 
prøvning også vigtigt på forhånd at 
definere, hvad der skal undersøges 

og for hvad, så evalueringen af data 
efterfølgende kan have fokus på dette. 

BLY

Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) er en avanceret 
ikke-destruktiv prøvningsmetode, der udspringer af 
traditionel ultralyd prøvning (UT), som vi blandt andet 
kender fra hospitalsvæsenet.
I den industrielle verden har PAUT den fordel, at man 
med én probe holdt i én og samme position kan generere 
mange vinkler ind i materialet og dække hele svejsnin-
gen - også selvom der er fysiske begrænsninger, som 
gør adgangen til inspektionsområdet svært tilgængelig. 
Dette er i modsætning til traditionel UT, hvor området bli-
ver inspiceret med prober, der skal køre op og ned over 
svejsningen for at dække denne, og hvor direkte adgang 
er nødvendig.

FORCE Technologys Phased Array ultralyd probe.

Ultima-Tig AutoGrindNeutrix

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente !
Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjerritslev, Danmark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com

Mød os på
”Schweissen & Schneiden”
Düsseldorf 25-29/9-2017

Hal 13 Stand E22

VI BIDRAGER TIL ET  

SIKKERT ARBEJDSMILJØ



12 

En ny metode inden for ultralyd er 
for alvor ved at vinde indpas. Den 
kaldes Full Matrix Capture / Total 
Focusing Method og forkortes FMC/
TFM. Flere af de avancerede Phased 
Array ultralydsinstrumenter er begyndt 
at have FMC/TFM indbygget. Det er 
en teknologi, der bygger på en total 
fokusering i et givent område (zone) 
i nærfeltet af en ”multi- elements” 
Phased Array probe. Der bruges den 
samme type prober og ”wedges”, som 
til konventionel Phased Array. Med 
konventionel ultralyd og Phased Array 
bruges ofte puls-ekko, som er afhæn-
gig af at ramme eventuelle indikatio-
ner nogenlunde vinkelret. FMC/TFM 
giver ofte en bedre sandsynlighed 
for detektering af små fejl (POD). I 
visse tilfælde giver det også en bedre 
repræsentation af orienteringen på 
fejlen. 

Med konventionel Phased Array 
bruges et antal elementer i proben (for 
eksempel 16) til at sende og modtage 
en vinkel på 40 grader. Derefter sen-
der og modtager samme elementer en 
vinkel på 41 grader ved hjælp af en 
indlagt forsinkelse på hvert enkelt ele-
ment. Denne proces gentages typisk 
op til 70 grader. Der dannes altså 
31 forskellige vinkler, som hver har et 
A-scan. Processen foregår så hurtigt, 
at man ofte kan bevæge proben langs 
svejsningen med nogle hundrede mil-
limeter per sekund. 

I sig selv er FMC i virkeligheden ikke 
specielt anvendelig. Det er en såkaldt 
”acquisition strategy”. Med andre ord 
en måde, man opsamler data på. Ved 
FMC pulseres et enkelt element ad 
gangen, og alle elementer i proben 
modtager reflekteret lyd. Herved dan-
nes såkaldte ”elementary A-scans”. 
Processen fortsættes så element to 
pulser, og de resterende elementer 

modtager etc. Denne proces er i 
sig selv ikke så brugbar, da alle de 
elementære A-scan skal behandles. 
Her bruges ofte TFM algoritmen, som 
deler data op i bølgesæt ”wave sets”. 
Disse bølgesæt repræsenterer ultralyd-
bølgens vej fra pulser elementet til ét 
billede pixel og tilbage til ”receiver” 
elementet. Denne vej er defineret af 
bølgetypen (længde- eller tværbølge) 
for hver del af lydvejen. Et bølgesæt 
kaldet TLT er for eksempel en tværbøl-
ge, der reflekteres til en længdebølge, 
for så igen at blive reflekteret til en 
tværbølge i en tandem teknik. 

Er TFM en erstatning for 
Phased Array?
TFM har visse fordele i forhold til Pha-
sed Array. Men vurderingen er, at det 
ikke vil blive en komplet erstatning. I 
det følgende fremhæver jeg en række 
punkter, hvor TFM og Phased Array 
hver især vurderes.

Billede – TFM giver en bedre og 
mere realistisk repræsentation af 
det inspicerede emne og eventuelle 
fejlindikationer. Især for folk uden UT 
erfaring, vil TFM ofte være lettere at 
tolke.

Fokusering – TFM er fokuseret i en 
given zone, der er valgt af operatø-
ren i forbindelse med opsætningen. 

Denne zone har en bredde i index-
aksen og en dybde. Fokusering kan 
(stadig) kun lade sig gøre i nærfeltet. 
Og selv inden for dette vil kvaliteten 
variere. Phased Array fokuseres kun i 
ét enkelt punkt, men vil have en fordel 
i forhold til TFM ved inspektion på 
lange lydveje udenfor nærfeltet.

Detektion – den gode fokusering 
i TFM gør det muligt at identificere 
små indikationer såsom inklusioner 
og porøsiteter. Dog er fokuseringen 
ikke lige god i hele måleområdet. Og 
den valgte TFM mode (bølgesæt) har 
ligeledes indflydelse på, hvor godt fejl 
kan detekteres. Se eksemplet i figur 3.

Næroverfladeopløsning (NSR) 
– TFM har generelt bedre nærover-
fladeopløsning end puls-ekko Phased 
Array. Phased Array dual prober 
(sende-modtage) er dog ofte lige så 
gode, når det kommer dertil.

Scanningshastighed – her er Pha-
sed Array typisk langt hurtigere end 
TFM. Dette primært fordi sidstnævnte 
bygger på FMC, hvor hvert enkelt 
element pulses (og venter på retursig-
naler). Phased Array derimod pulserer 
flere elementer ad gangen (focal 
laws). Samtidig skal der en anseelig 
dataprocessering til for at generere 
TFM data.

Af Produktchef (B.Sc.Eng) Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S

TOTAL FOCUSING METHOD 
AVANCERET ULTRALYD PRØVNING

Figur 1. Til venstre ses tværsnit af en svejsning med en vertikal revne langs centerlinjen. Til 
højre et skærmbillede fra et Phased Array instrument med TFM. Der er brugt TLT mode og 
PA probe på 10 MHz med 32 elementer, 0,3 mm pitch og skrå ”wedge”.



Svejsning

Der vil altså fortsat være situatio-
ner, hvor Phased Array er en bedre 
løsning end TFM. Men til specielle 
applikationer, hvor det er vigtigt at de-
tektere små, enkeltstående fejl - såsom 
porøsiteter eller HIC revner – vil TFM 
være at foretrække. Til inspektion på 
lange lydveje som f.eks. tykke svejsnin-
ger, er det ofte en fordel for konventio-
nel Phased Array, at den yder betyde-
ligt højere scanningshastigheder, lige 
som opløsningen i mange tilfælde vil 
være tilstrækkelig god. Derudover skal 
nævnes, at TFM bølgesæt skal vælges 
meget omhyggeligt i forhold til in-
spektionen, proben og opsætningen. 
Vælger man ikke den mest optimale, 

så kan indikationer, der ellers ville ses 
tydeligt med Phased Array, let overses 
(se figur 3).

Phased Array har efterhånden været 
en velkendt teknologi i mange år, 
og der er udgivet flere forskellige 

standarder. Der arbejdes i øjeblikket 
fortsat på ISO/DIS 23864 angående 
(semi)automatiseret FMC/TFM. Den 
nye metode vil ikke være lige god 
til alle opgaver. Men den kan være 
et kærkomment værktøj til løsning af 
visse udfordringer.
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Svejseprocedure WPQR/WPS
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  - 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

  Bygningsanalyse
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Figur 3. Her ses et eksempel på en TFM zone defineret i den gule kasse. Detektering af 
de sideborede huller er meget afhængig af, hvilken mode der bruges. I dette tilfælde 
reflekteres lyden bedst direkte tilbage til proben.

Figur 2. Tværbølge – Længdebølge – 
Tværbølge bølgesæt - ”TLT mode”
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Svejsning

NDT har været anvendt lige 
så længe, mennesker har 
produceret ting, der skulle 
holde til noget. Den mest 
simple tilgang har været at 
kigge grundigt på emnet, og 
måske banke på det for at 
høre mislyde. 

Af Ulf Larsen, VP Business 
Development, Digital Integrity 
Solution

Zoomer vi ind på stålkonstruktioner, 
har magnetprøvning været anvendt i 
over 100 år. Røntgen og ultralyd er 
blevet anvendt industrielt i 80 år. Pro-
duktiviteten inden for metalindustriens 
fremstillingsprocesser er øget radikalt. 
Både selve processerne (spåntagning 
og svejsning), styringen af processerne 
(eksempelvis CNC), og senest ved 
indførelse af robotter. Produktiviteten 
inden for industriel NDT synes derimod 
ikke at have bevæget sig med helt 
samme hast. Og en del opgaver er 
fortsat blevet udført manuelt – indtil nu!

Digitalisering 
Ser vi på den nyere teknologiske ud-
vikling inden for NDT kan den - groft 
generaliseret - inddeles i tre ”bølger”:

1980 til 2010
I løbet af denne periode ændredes 
meget udstyr fra analog til digitale 
styringer. Det blev muligt at generere, 
optage og gemme data i begrænsede 

mængder. Dette kunne anvendes til 
dokumentation, og kunne til dels ud-
veksles/kommunikeres elektronisk.

2010 til i går
I det seneste årti er computere blevet 
så meget hurtigere og billigere, at 
regnekraft ikke længere udgør en reel 
begrænsning. Der er således pc’ere 
indbygget i udstyr til de fleste NDT 
metoder. Især anvendt sammen med 
mekanisering genereres der mere 
data end en NDT-inspektør kan nå at 
evaluere og rapportere. Med udsty-
rene følger store software-pakker, der 
kræver uddannelse af inspektøren og 
efterfølgende, at inspektøren jævnligt 
bruger softwaren for ikke at glemme 
de mange funktioner.

IT-infrastrukturen er ligeledes udvik-
let til et omfang, hvor de enorme 
datamængder via hurtige internetfor-
bindelse og ”cloud-løsninger” både 
kan optages, håndteres, flyttes og 
opbevares sikkert og gøres tilgænge-
lige overalt. Og dette til priser, der 
muliggør anvendelse af alle.

I dag og fremover
IoT – "Internet of Things, alting er på 
internettet – vil blandt andet medføre 
flere NDT-udstyr, der producerer 
endnu flere data endnu hurtigere. 
NDT-inspektøren kan ikke overskue de 
enorme datamængder. Og det ville i 
praksis tage så lang tid, at der bliver 
brug for computer-assistance til både 

håndtering, analyse, evaluering og 
rapportering.

Opsamlingen af data – selve udfø-
relsen af NDT-metoden, vil i stigende 
grad blive mekaniseret/robotiseret. 
Drevet af behov for øget produktivitet, 
krav om bedre arbejdsmiljø, kommen-
de regler mod inspektører i ”confined 
space”, krav om dokumenteret og 
meget præcis positionering, så vil 
automater, robotter, scannere og dro-
ner i alle mulige former blive anvendt 
mere og mere. Der foregår i dag stor 
aktivitet inden for dette område. Og 
flere af disse projekter er drevet/støttet 
af organisationer som SPRINT Robo-
tics (https://www.sprintrobotics.org).

Kunstig Intelligens – AI. De forskel-
lige niveauer af Machine Learning er 
endnu ikke allemands værktøjer. Men 
i flere tilfælde er det tæt på. Der tilby-
des allerede i dag Machine Learning 
baserede løsninger til analyse af NDT-
data. Endnu kun til meget specifikke 
og dedikerede anvendelser. Udbredel-
sen af løsninger vil imidlertid ske med 
jævn fart de kommende år.

Der er nogle væsentlige udfordringer 
i anvendelsen af Kunstig Intelligens. 
Hvordan validerer man, om den er 
”god nok”? Hvornår er en algoritme 
”god nok”, og hvordan tester man så 
det? Der arbejdes på flere fronter på 
dette. Blandt andet er en EN-standard 
under udarbejdelse.
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Svejsning

En anden udfordring vedrører ansvar. 
Lige meget hvor god den kunstige intel-
ligens er, kan den lave fejl, og hvem har 
så ansvaret? Dette er spørgsmål, der 
skal løses via regler og forsikring.

DATA IS KING!
Der er en stigende efterspørgsel på 
data. I hele værdikæden efterspørges 
data. Dels for at kunne dokumentere det 
udførte arbejde, dels for at kunne tage 
bedre beslutninger om reparationer og 
udskrifter. Data kan anvendes til opti-
mering af drift af udstyret, og slutteligt 
kan data anvendes i forbindelse med 
”end-of-warranty”, opgraderinger og 
levetidsforlængelser af udstyret. Jo mere 
og bedre data – jo mere er data værd.

Produktivitet
Både dataopsamlingen, evalueringen 
af data samt rapportering vil de kom-
mende år forbedres med mere end 10 
gange. De forskellige teknologier, der 
skal bruges hertil, er i dag tilgænge-
lige. Der skal nu udvikles dedikerede 
og integrerede løsninger. Det er svært, 
og det vil kræve en meget fokuse-
ret og tværfaglig indsats for hver 
applikation. Så vil robotter i mange 
forskellige former gradvist overtage 
udførelsen af en del NDT-opgaver.

Der findes allerede i dag eksempler, 
hvor introduktion af højt automatise-

rede NDT-scannere reducerer data-
opsamlingen til en inspektionsopgave 
fra mange timer til få minutter. Hertil 
anvendes software-værktøjer, der sikrer 
en tilsvarende reduktion af  tidsforbru-
get ved den tilhørende dataevaluering. 

Et andet eksempel, der også er kom-
mercielt tilgængeligt: Visuel inspek-
tion af installerede vindmøllevinger 
udføres fuldautomatisk af droner, der 
fotograferer vingerne fra alle sider i 
meget stor opløsning. Disse mange bil-
leder ”stitches” til et samlet billede af 
vingen. Kunstig intelligens analyserer, 
evaluerer og rapporterer herefter hele 
inspektionen.

Konsekvenser
Digitaliseringen vil betyde radikale 
ændringer i NDT-verdenen. De mere 
avancerede NDT-metoder vil kræve 
mere forberedelse i form af computer-
simulering til planlægning af opgaven 
og til udvikling af NDT-proceduren.

Automatisering i form af avanceret 
mekanisering, robotter, droner med 
videre vil kræve mere eller mindre pro-
grammering, der også kræver nye og 
flere kompetencer. Den traditionelle 
fordeling af opgaver mellem Level I, 
II og III uddannede og certificerede 
NDT-folk må tilpasses opgaver, der vil 
komme.

Udfordringer
Investeringer: De teknologiske ændrin-
ger medfører behov for (efter)uddan-
nelse af både Level I, II og III’ere. Det 
koster penge. Også det avancerede 
NDT-udstyr koster penge. Et Phased 
Array ultralyd-apparat koster typisk 
5+ gange mere end et manuelt, og 
proberne måske 10 gange mere. Lige-
ledes koster udstyr til digital/computer 
radiografi (både digitale scannere og 
flat panels) også flere gange mere 
end ”gammeldags” radiografi.

Ændrede opgaver kræver en ændring 
i NDT-organisationen. Arbejdsopga-
verne vil ændre sig, og opgaveforde-
lingen mellem de forskellige medarbej-
dere og hvilke opgaver, der udføres 
i værkstedet hhv. foran pc’en, vil 
forskydes. Dette kan betyde behov for 
ændring i organiseringen af arbejdet.

Der er i hele Europa en mangel på 
kvalificerede NDT folk. Dette forvær-
res af en høj gennemsnitsalder i 
branchen og af krav om yderligere 
(nye) kvalifikationer.

Og til slut et spørgsmål, der er nem-
mere at besvare:  Hvem vil eje de 
mange data: Den, der betaler for 
dem!
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Svejsning

Af J. Vagn Hansen og Carsten Jensen,  
FORCE Technology Materials 
Consultancy

De gode egenskaber ved duplex og 
superduplex rustfri stål er afhængige 
af, at de er korrekt varmebehandlet, 
så de rent faktisk er duplex. Heri lig-
ger at de har en to-faset mikrostruktur 
af ferrit og austenit. Ideelt set er der 
omkring 50 % af hver fase i stålet.

Udfordringen opstår så, når man skal 
samle delene ved smeltesvejsning. 
Tilsatsmaterialet kan vælges med en 
justeret legeringssammensætning, 
der sikrer en passende faseforde-
ling. Typisk kan man opnå en sam-
mensætning inden for 40 – 60 % 
ferrit i svejsemetallet. Den helt store 
udfordring er fusionszonen og den 
varmepåvirkede zone, HAZ. Her har 
der været varmet op til temperaturer, 
der når smeltetemperaturen nærmest 
svejsemetallet, og som dermed har 
oplevet en fuldstændig omdannelse af 
den oprindelige struktur. På samme tid 

er opvarmnings- og afkølingsforløbene 
meget anderledes end den behand-
ling, som stålet har fået på stålværket. 
Struktur og egenskaber bliver derfor 
også anderledes end i udgangsmate-
rialet.

Konsekvenserne af ændrede egenska-
ber i HAZ kan deles i tre:
• For lav duktilitet (brudforlængelse).
• For lav slagsejhed (Charpy-V 

niveau).
• For lav korrosionsbestandighed.

Årsager til at disse dårlige egenska-
ber kan være opstået, som følge af 
afvigende struktur, skyldes primært to 
forhold:
• Der er kommet for meget eller for 

lidt ferrit.
• Der er kommet andre faser end 

ferrit og austenit, f.eks. sigmafase, 
andre intermetalliske faser, 475°C 
sprødhed (α’ – fase), nitrider. I 
princippet kunne det også være 
karbider. Men de fleste typer af 
stål har lave kulstofindhold.

Erkendelsen af at HAZ’s mikrostruktur 
er helt vitalt for samlingens egenska-
ber, har ført til, at forskellige stan-
darder har defineret specifikke krav 
til mikrostrukturen. Kravene har som 
regel form af et tilladeligt interval for 
ferritindholdet. Eksempelvis i EN 1011-
3 der skriver 30 – 100FN svarende 
til 30 – 70 % ferrit (ferritnumre er en 

alternativ mængdeskala), eller måske 
35 – 65 %, hvis man har ønsket at 
skærpe kravene.

Det er kendt, at materialets kornstør-
relse typisk øges ved høje temperatu-
rer. Kravene til ferritindholdet handler 
grundlæggende om at begrænse 
denne kornvækst, fordi det medfører 
en forringelse af egenskaberne.  I 
praksis gøres det ved at afbalancere 
heat input i svejseprocessen. I HAZ 
vil man kunne opnå tilstrækkeligt lave 
kornstørrelser, hvis heat input holdes 
mellem ca. 0,4 – 0,5 og 1,1 kJ/mm. 
Generelt vil de mindste heat input give 
anledning til den mindste kornstør-
relse i fusionslinjen. Problemet med 
relativt lave heatinput er imidlertid, 
at ferritprocenten bliver for høj. Stålet 
er nemlig ferritisk ved den højeste 
temperatur. Og der skal tilstrækkelig 
tid til, før den rette mængde austenit 
kan dannes. Erfaringsmæssigt vil 
man skulle ligge i den øverste del af 
ovennævnte interval for heat 

KVALIFICERING AF KVALIFICERING AF 
SVEJSEPROCEDURER TIL SVEJSEPROCEDURER TIL 
DUPLEX OG SUPERDUPLEX DUPLEX OG SUPERDUPLEX 
RUSTFRIT STÅLRUSTFRIT STÅL
Komponenter til offshore installationer og petrokemiske anlæg, kan blive udsat for et korrosivt 
miljø og høje belastninger. For at kunne modstå ekstreme påvirkninger og belastninger vil 
komponenterne være fremstillet i avancerede materialer. Ofte i form af duplex og superduplex 
rustfrit stål, der har en relativ høj korrosionsbestandighed og en relativ høj flydespænding. 
Imidlertid er stålenes gode egenskaber afhængige af, at de er korrekt varmebehandlet.

Sund HAZ i superduplex NaOH ætset.

HAZ med relativt store ferritkorn og 
nitridudskillelser, oxalsyreætset.
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input, hvis godstykkelse og dermed 
afkølingshastighed er højest. Derimod 
kan man ligge i den lavere del, hvis 
godstykkelsen ikke er høj. Da det 
samtidig afhænger af den aktuelle 
legeringstype, er det nødvendigt, at 
man regulerer processen ind med for-
søg, før proceduren lægges helt fast.

Hvis man vælger heat input over 1,0 
– 1,1 kJ/mm, vil man ikke blot risikere 
grovere korn i fusionslinje og den øv-
rige del af HAZ, men også risikere at 
få udskillelser af intermetalliske faser 
og nitrider. 

Samtidig vil store ferritkorn - og der-
med større afstand mellem austenitfa-
serne - øge tilbøjeligheden til udskil-
lelse, specielt af nitrider. 

Der findes ikke klart definerede 
grænser for, hvor mange udskillelser, 
man kan tillade. Flere specifikationer 
har derfor formuleret et krav om, at 
der slet ikke må forekomme udskil-
lelser. Andre specifikationer som f.eks. 
NORSOK M-601 sætter en meget lav 
grænse på 0,5 % intermetalliske faser 
totalt. 

I praksis er det meget vanskeligt at 
fastlægge en svejseprocedure, som 
sikrer, at der ikke forekommer udskil-
lelser, når man samtidig tager højde 
for variationer i stålsammensætning, 
godstykkelse og faktiske svejsepara-
metre. Hvis man leder tilstrækkeligt 
grundigt i et lysoptisk mikroskop ved 
undersøgelse af mikrostrukturen i svej-
semetallet HAZ, vil man ved højere 
forstørrelser næsten altid kunne finde, 
i det mindste nogle få udskillelser.

Men standarder og specifikationer, 
der kræver et totalt udskillelsesfrit ma-
teriale i et lysoptisk mikroskop (typisk 

op til 500x forstørrelse), forholder sig 
ikke altid til, hvilke ætsemetoder, der 
skal anvendes for at teste for tilstede-
værelsen. Omvendt må det nødven-
digvis være sådan, at man bør være 
tvunget til at bruge metoder, der har 
en chance for at svare på, om udskil-
lelser er til stede. 

Det er kendt og fastlagt i standarder 
for mikrostruktur, at den generelle 
kornstruktur i rustfrie stål kan fremkal-
des elektrolytisk med oxalsyre. Det 
vil også være den foretrukne metode 
til at påvise udskillelser af nitrider 
og karbider. Metoden er dog ikke 
optimal til en sikker bedømmelse eller 
måling af ferrit-austenit-balancen, lige 
som den heller ikke er det til at påvise 
de mest almindelige intermetalliske 
faser – Sigma- og Laves-faser. Her er 
elektrolytisk ætsning med 20 eller 40 
% NaOH eller KOH den foretrukne og 
anbefalede metode. 

Vi har således kun mulighed for at 
svare på, om ferritprocent og indhold 
af intermetalliske faser overholder kra-
vene, hvis der udføres to uafhængige 
præparationer, dels med oxalsyre og 
dels med NaOH/KOH.

Er udskillelserne så skadelige 
som kravene antyder?
Konsekvenserne af for høje indhold af 
udskillelser er som nævnt lav duktilitet, 
lav sejhed og/eller lav korrosionsbe-
standighed.

Det er egenskaber, som i forvejen er 
en del af prøvningen af svejseproce-
duren i form af bøjeprøver, slagsej-
hedstest og korrosionstest. Med andre 
ord er den metallografiske undersø-
gelse at betragte som en screening 
for, om der kan forventes problemer 
med disse egenskaber. 

Det vil derfor være mere hensigtsmæs-
sigt at kræve, at der foretages metal-
lografisk undersøgelse, og at alle 
strukturelementer rapporteres, men at 
den endelige accept eller afvisning af 
proceduren baseres på resultaterne 
fra den øvrige prøvning.

Konstatering af meget høje indhold 
kan selvfølgelig bruges som en indika-
tor, der gør, at man vælger at afbryde 
de øvrige planlagte test og justere 
svejseproceduren, før man går videre.

Standarden EN/ISO 17781 Petro-
leum, petrochemical and natural gas 
industries - Test methods for quality 
control of microstructure of ferritic/
austenitic (duplex) stainless steels fra 
2017, håndterer dette problem.

I denne standard udgør slagsej-
hedstesten og korrosionstesten de 
egentlige acceptkriterier.

For mikrostrukturundersøgelse for 
intermetalliske faser og nitrider samt 
karbider (non-metallic precipitates) 
står følgende:

Hvis karbid- eller nitridudskillelser 
observeres, skal observationerne rap-
porteres og dokumenteres (i form af 
fotos, forfatterens tilføjelse).

Det præciseres også i tabel med 
forklaring til ætsemidlerne, at det 
anbefalede ætsemiddel til nitrider er 
oxalsyre, men at denne ætsning giver 
dårlig kontrast til ferritvurderingen/-
målingen. Til ferrit og intermetalliske 
faser anbefales ætsning med NaOH.

Vi har med denne standard en beskri-
velse af, hvordan mikrostrukturunder-
søgelser kan indgå som et fornuftigt 
værktøj til at optimere kontrollen af 
svejseprocedurer til duplex og super-
duplex rustfrit stål. 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at 
standarden naturligvis kun er direkte 
brugbar inden for gyldighedsområ-
det af petrokemiske installationer og 
naturgas installationer. 

Men standarden tager højde for 
udfordringerne med at basere en 
accept eller kassation på metallo-
grafiske undersøgelser. Den anviser 
samtidig en brugbar model for proce-
duregodkendelse, hvor metallografien 
indgår, men hvor mekaniske test og 
korrosionstest udgør de afgørende 
kriterier.

Det kan derfor kun anbefales, at an-
dre normer og specifikationer tager 
samme udgangspunkt. For det vil i 
sidste ende mindske de omkostninger, 
der er forbundet med at få egnede 
procedurer til duplex og superduplex 
svejsning godkendt.

Makro af dobbelt stumpsøm i superduplex 
rustfrit stål.
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Ny laser - hvad nu?
AGA hjælper dig igennem processen fra A-Z.

Der skal tages stilling til et væld af detaljer, før 
laseren kan komme i produktion. 
Når det gælder gassen, hjælper AGA dig hurtigt 
igennem processen fra A-Z. Fra valg af den rette 
gas og gasforsyning over rørdimensionering og 
rørføring til myndighedsansøgninger, opsætning 
af tank og optimering af din laserproces.  
Kontakt markedschef Lars Larsen hos AGA på tlf. 
32 83 66 00 for yderligere oplysninger.

Ideas become solutions.
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Af Jens Erik Olsen, Team chef, speciel 
prøvning og tankinspektion, FORCE 
Technology

Grundidéen i P-Scan teknologien er, 
at de indsamlede ultralyddata bliver 
præsenteret på en intuitiv måde, så-
ledes at både operatører, kunder og 
myndigheder uden videre er i stand til 
at overskue resultatet - også uden at 
det kræver en ultralydteknisk bag-
grund. For at opnå dette digitaliseres 
ultralydsignalerne fra lydhovederne 
og gemmes sammen med information 
om lydhovedernes position i forhold til 
det emne, der undersøges. De indsam-
lede data behandles af den avance-
rede P-Scan software, og de vises for 
operatøren som en 3D præsentation 
af emnet med de fundne indikationer 
indlejret. Databehandlingen foregår 
løbende under inspektionen, såle-
des at operatøren har det samlede 
resultatet til rådighed ved inspektio-
nens afslutning, uden at der kræves 
yderligere databehandling.

Genereringen af 3D præsentationen 
kræver, at ultralyddata bliver kombi-
neret med positionsdata for de enkelte 
lydhoveder. Derfor er der til P-Scan 
systemet udviklet en serie manipulato-
rer, som automatisk kan føre lydhove-
derne hen over emnet i en prædefi-
neret bane, så der derved genereres 
de krævede positionsdata. Ud over 
en række standard manipulatorer til 
tilstandskontrol, er der til P-Scan sy-
stemet udviklet et stort antal specielle 
manipulatorer/robotter til produkti-
onskontrol. Som oftest er de designet 

efter kundens ønsker, og tilpasset den 
enkelte produktionslinje.

Phased Array teknologi
Den største ultralydtekniske forskel på 
det nuværende P-Scan System 4 og 
den 5. generation ”P-Scan Stack Sy-
stem” er implementeringen af Phased 
Array ultralyd teknologi.

Kort fortalt virker Phased Array på 
samme måde som traditionel ultra-
lyd. Forskellen er måden, som lyden 
genereres på. 

I et almindeligt lydhoved er der kun én 
krystal, der sender lyden gennem det 
materiale, der skal prøves. I et Phased 
Array lydhoved sidder der derimod et 
større antal krystaller (kaldet elemen-
ter), 64 stk. Alle er de forbundet en-
keltvis med ledninger til forstærkeren. 
Dette giver mulighed for at bestemme, 
hvilke elementer der skal aktiveres, 
og i hvilken rækkefølge aktiveringen 
skal ske. Dermed er det muligt at styre 
vinkel og fokusering elektronisk.  

Med traditionel ultralyd teknologi er 
hvert enkelt lydhovede født med en 
fast vinkel på lydstrålen. Traditionelt 
0 grader for længdebølgelydhoveder 
til f.eks. tykkelsesmåling, hvor det kun 
er muligt at punktmåle eller scanne 
i et forholdsvis langsomt mønster. 
Med Phased Array teknologi er det 
derimod muligt at dække et meget 
bredere område, og samtidig udføre 
inspektionen som en linje scan. Dette 
betyder, at inspektionen bliver mange 
gange hurtigere. I tillæg til dette får 
man en markant bedre opløsning i 
data præsentationen, som gør det 
endnu nemmere at størrelsesbestemme 
indikationer, og skelne små tætlig-
gende indikationer fra hinanden.

Det er netop denne teknologi FORCE 
Technology udnytter i forbindelse 
med hurtig inspektion af tankvægge. 
Udover det føromtalte P-Scan Stack 
system bliver der også benyttet en 
rulle probe til dataopsamling. Rulle 
proben er en Phased Array 

UDSTYR TIL HURTIG 
TANKINSPEKTION
I mere end 40 år har FORCE Technology haft en førende position 
inden for udstyr til automatiseret ultralyd prøvning. Og med den 
nye generation af P-Scan udstyret, P-Scan Stack System, føres 
denne tradition videre.
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Nyhed fra FRONIUS
TPS/i Steel Edition

tornbosvejs.dk

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf.  7515 8440

Professionelt  
svejseudstyr til tiden

Fronius TPS/i Steel Edition er fuldt  
fokuseret på svejsning af stål 
  

MED MERE END 100 FORSKELLIGE PROGRAMMER FOR STANDARD 
OG PULS-SVEJSNING, ER DET MULIGT AT FINDE DET HELT RIGTIGE 
TIL ENHVER SVEJSEOPGAVE I STÅL. 

Som eksempel på en karakteristik kan nævnes PCS – puls controlled spray arc. PCS kombinerer 
fordelene fra puls svejsning med fordelene fra svejsning i spraybue. Dette sikrer, at man undgår 
svejsning i blandings lysbue. Resultatet er en blød overgang fra puls lysbue til spraybue. Dette 
samt øvrige fordele ved PCS gør den oplagt at anvende til kantsømme, smalle fuger samt til 
rodstrengs svejsning. 

Pulserende bue
Vd: 15,5 m/min
U: 27,5 V / 1: 265 A

7,5 mm

PCS
Vd: 15,5 m/min 
U: 26,6 V / I: 233 A

8,4 mm

SAMMENLIGNING 
– Puls-lysbue 
versus PCS

FORDELENE  
VED PCS
/  Reduceret  

fuge- 
forberedelse 

/  Høj nedsmelt-
ningsydelse 

/  Højere svejse-
hastighed 

/  Mindre risiko  
for svejsefejl

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Optimiert für manuelle Stahlanwendungen

TPS/i 
 EditionSTEEl 

5280 - Tornbosvejs Helsides A4 til Svejsning TPS/i Steel Edition.indd   1 03/06/2019   11.44
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probe med 64 elementer. Med denne 
kan man udføre et linje scan med en 
bredde på 45 mm og en hastighed 
på op til 100 mm/sek. Det betyder, at 
en bane på en tank, der er 16 meter 
høj, kan klares på under 3 minutter.

Hele systemet med P-Scan Stack, AGS-
2 scanner og probe får power fra den 
batteripakke, der er inkluderet i Stack 
systemet. Der er således ikke behov 
for nogen ekstern strømforsyning i for-
bindelse med inspektionen. Proben er 
monteret i en holder, hvor en filtpude, 
der er tilsluttet et reservoir, sørger for 
kobling mellem proben og inspektions-
overfladen. Vand er derfor heller ikke 
nødvendigt.   

AGS 2 high speed manipulator
For at kunne speede dataopsamlingen 
op med Phased Array til at udføre 
hurtig inspektion af lagertanke, har 
FORCE Technology udviklet en scan-
ner, der kan køre med en hastighed 
på 100 mm/sek. Scanneren er en om-
bygget gennemprøvet AGS-2 scanner. 

Den har fået nye gear, firmware og 
driver, hvilket er baggrunden for den 
fine præstation. Det er en magnethjuls 
scanner med 4 magnethjul, der sidder 
forskudt, så kun ét hjul ad gangen 
skal over en svejsning. Dette giver en 
langt større sikkerhed for, at scanne-
ren ikke falder af under inspektionen. 
Scanneren kan manipuleres fra P-Scan 
softwaren. Det er derfor ikke nødven-
digt at bringe den tilbage til udgangs-

punktet for at flytte den til næste bane. 
Den kan drejes 90° og derefter køre 
horisontalt til næste bane og opsamle 
data, når den kører ned igen.

AGS-2 high speed scanneren er også 
monteret med et såkaldt inclinometer. 
Det er en slags gyro, som holder 
retningen, uanset om scanneren kører 
op, ned eller horisontalt -  hvilket også 
er en tidsbesparende faktor.
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Offl  ine programmering
især ti l svejsning

Løsning også ti l mindre 
produkti on

Højkvalitets svejsning næsten 
uden sprøjtning

The strong connection

Fleksibelt automatisering 
af din svejseproduktion

Valk Weldings ingeniørteam udvikler kundetilpassede 
løsninger efter specifikke behov for at opnå højeste 
produktionsudbytte. 
Både små og mellemstore virksomheder i hele Europa 
benytter disse løsninger for at forbedre svejsekvaliteten 
samt fleksibiliteten.

• Komplett e systemer fra en leverandør
• Eff ekti v Off -line programmering
• Fleksibelt og ti l små seriestørrelser

Besøg også: 
www.youtube.com/valkwelding

Valk Welding DK A/S  info@valkwelding.com 
Tel. +45 644 212 01 www.valkwelding.com
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Vi glæder os til at se jer til svejse- og 
NDT seminar på hotel Koldingfjord 
tirsdag den 9. juni og onsdag den 10. 
juni 2020.

Kom og vær med til spændende 
foredrag og diskussioner om aktuelle 
emner og udfordringer i svejse- og NDT 
branchen.

SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2020

Her er et udpluk af de emner, vi venter at tage op på 
seminaret i 2020. Det komplette program er fortsat i 
støbeskeen. Men så snart det er klart, bringer vi det i 
SVEJSNING og på www.svejsndt.dk

• Termisk sprøjtning

• Robotsvejsning

• Laser hybridsvejsning i større godstykkelser

• Udmattelsesbrud i teori og praksis

• Additive Manufacturing

• Digitalisering af svejsepas

• Rundt om svejseingeniørarbejde

• Fjernstyret monitering af korrosion på ubemandet platform

• Udmattelsesbrud i svejsereparerede skibspropeller

• Brugen og fremstillingen af titanium

• Bliv opdateret på standardiseringsområdet

• Erfaringer med brug af Phased Array ultralyd

Husk allerede nu at 
sætte kryds i 2020 
kalenderen ved den  
9. og den 10. juni.

http://www.svejsndt.dk
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Opkvalificer din viden:

IWS

IWI

Svejsespecialist – Forberedelseskursus (4 moduler)
Relevant svendebrev: EQF niveau 4

Svejseinspektør – Svejseteknologi

Svejsetekniker – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler) 
Relevant teknisk uddannelse: EQF niveau 5

Svejseinspektør – Svejseinspektion

Svejseingeniør – Praktisk svejsning og skæring (4 moduler) 
Relevant ingeniøruddannelse: EQF niveau 6

IWT

IWI

IWE

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

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamener for hvert modul.

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

forcetechnology.com

Tilmeld dig online på forcetechnology.com/svejsekurser 
eller kontakt Ann Strandberg Larsen på asla@force.dk 
for yderligere information.

DSL Magasinet 2019_Svejsekursus_.indd   1 28/05/2019   09.46
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Af Gitte Grøn

Ultima-TIG er en sikker- og miljøven-
lig vådsliber af wolframelektroder til 
TIG-svejsning. Den sikrer, at der er et 
minimalt spild af de dyre elektroder. 
Men den er samtidig udstyret med 
en ret så unik returbeholder. Behol-
deren opsamler automatisk de giftige 
støvpartikler, og den muliggør sikker 
deponering.

- I svejsemiljøer er der stadig plads til 
forbedringer af arbejdsmiljøet. Alle 
svejsere har hjelm og maske, og der 
er installeret udsugningssystemer for at 
forbedre arbejdsmiljøet for svejsere.

 Men flere gange om dagen, når 
wolframsvejseelektroder skal slibes, 
oplever vi ofte, at dette stadig sker 
ved åbne bånd- eller bænkslibere, for-
tæller Anders Thy, direktør for Inelco 
Grinders. 

Efterlyser strengere krav til 
slibning af elektroder 
- Desværre er der ingen lovgivning, 
vejledning eller retningslinjer for 
reduktion af støv i forbindelse med 
slibning af wolframelektroder. Det kan 
godt undre mig, at der ikke findes 
strengere krav til slibning af elektro-
der, end der gør p.t. I miljøet omkring 
svejsning findes der jo gældende krav 
til f.eks. udsugning, hjelm, ånde-
drætsværn, høreværn, beklædning til 
beskyttelse af hænder og arme, osv. 
Men ingen krav til slibning af wolfra-
melektroder, fremhæver Anders Thy.

- Ved slibning af wolframelektroder 
udsættes svejserne for giftig støvindån-
ding, fremspring af metalpartikler, og 
en høj risiko for ulykker på grund af 
direkte kontakt med slibeskiven. 

Teknologien, viden og erfaringen 
findes allerede på markedet – f.eks. 
i form af vores Ultima-TIG vådsliber. 
Men hvis man ikke lovgiver eller vej-
leder bedre på området, så mener 
jeg ikke, at sundheden bliver taget 
alvorligt nok. I min optik burde der 
være strengere krav eller bedre 
instrukser inden for dette område.

- For at sikre bedst mulige resultater 
inden for sundhed og arbejdsmiljø, 
har vi et tæt samarbejde med ledende 
uddannelsesinstitutioner. For der er 
til stadighed behov for at fortsætte 
udviklingen af ordentligt udstyr til 
svejseindustrien, så man kan gå på 
arbejde uden at frygte for sit helbred. 
Alle risici kan og skal undgås i svejse-
miljøet, fastslår Anders Thy.
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Bryd barrierer i digital mikroskopi til elektronik, metal, transport og andre industrier - 

Olympus DSX1000 lover pålidelige målinger med garanteret nøjagtighed - for dine 

auditorer, for dine kunder, og for dig.

Præcise målinger
Vær sikker på fejlfri 

auditering via garanteret 

målenøjagtighed og gennem 

telecentrisk optik.

 Seks forskellige 
observationstilstande

Maksimer kontrasten i hver 

prøve og hvert materiale.

Makro til mikro 
Observer 3D-prøver af enhver størrelse med 20x til 

7000x forstørrelse og lang arbejdsafstand.

Drejeligt hoved og stand
Observer komplekse strukturer fra alle retninger uden 

at flytte emnet.

Præcision fra alle vinkler
Forvent alsidighed og compliance med Olympus DSX1000

Opdag, hvordan det alsidige DSX1000 kan understøtte dine inspektioner: 

www.olympus-ims.com/microscope/dsx

ENDOTEST A/S
Hersegade 20, 4000 Roskilde, Danmark | mail@endotest.dk | www.endotest.dk | Telefon: +45 4484 4080 | 

Ad_LS_DSX_1000_steel_210x297mm_LP_RP_DK_ABC01.indd   1 16.09.19   12:15

SUNDT OG SIKKERT 
ARBEJDSMILJØ ER ET MUST
Hos Inelco Grinders bliver der løbende arbejdet med at sikre en miljøvenlig teknologi, og dermed 
påvirke sundheden i svejsemiljøet – det er virksomhedens Ultima-TIG-vådsliber et godt eksempel på.

Ultima-Tig vådsliberen er udstyret med en opsamlingsbeholder til det giftige slibestøv,  
så det kan deponeres sikkert.
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Bryd barrierer i digital mikroskopi til elektronik, metal, transport og andre industrier - 

Olympus DSX1000 lover pålidelige målinger med garanteret nøjagtighed - for dine 

auditorer, for dine kunder, og for dig.

Præcise målinger
Vær sikker på fejlfri 

auditering via garanteret 

målenøjagtighed og gennem 

telecentrisk optik.

 Seks forskellige 
observationstilstande

Maksimer kontrasten i hver 

prøve og hvert materiale.

Makro til mikro 
Observer 3D-prøver af enhver størrelse med 20x til 

7000x forstørrelse og lang arbejdsafstand.

Drejeligt hoved og stand
Observer komplekse strukturer fra alle retninger uden 

at flytte emnet.

Præcision fra alle vinkler
Forvent alsidighed og compliance med Olympus DSX1000

Opdag, hvordan det alsidige DSX1000 kan understøtte dine inspektioner: 

www.olympus-ims.com/microscope/dsx

ENDOTEST A/S
Hersegade 20, 4000 Roskilde, Danmark | mail@endotest.dk | www.endotest.dk | Telefon: +45 4484 4080 | 

Ad_LS_DSX_1000_steel_210x297mm_LP_RP_DK_ABC01.indd   1 16.09.19   12:15
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Migatronic Automation 
har udviklet en ny 
håndteringsrobotløsning 
som led i effektivisering og 
rationalisering. Den har særlig 
adresse til virksomheder, 
som er parat til at tage næste 
skridt mod en yderligere 
automatisering af deres 
produktion.

Seneste udvikling inden for automatise-
ring fra Migatronic Automation i Aaby-
bro er et nyt håndteringsrobotkoncept. 
Det er et koncept, der har til formål at 
automatisere ilægning og håndtering 
af emner i eksisterende manuelt be-
tjente svejseceller. Løsningen kan også 
inkludere følgeprocesser som f.eks.  
afrensning og montage.

Den nyudviklede industrielle robot-
løsning kan afhjælpe virksomheders 
udfordringer med bl.a. at finde kvali-

ficeret arbejdskraft. Samtidig kan den 
bidrage til at effektivisere og rationa-
lisere produktionen yderligere. Og så 
er løsningen med til at sikre en mere 
ensartet kvalitet af de svejste emner, 
og at spare medarbejderne for ens-
artet gentaget arbejde, hvilket i sidste 
ende skaber et bedre arbejdsmiljø.

Med udnyttelsen af den nyeste robot-
teknologi med tilhørende ”plug and 
produce”, endeeffektorer, software 
og eventuel vision, kan vi nu ratio-
nelt tilbyde at automatisere manuelt 
betjente svejserobotceller, og dermed 
effektivisere industrivirksomheders 
svejseproduktion yderligere, påpeger 
salgsdirektør Claus Pagh.

En løsning tilpasset 
virksomheders behov
Den nye håndteringsrobot er ikke et 
standardprodukt. Det er derimod en 
løsning, som bliver tilpasset virksom-

heders allerede eksisterende halvauto-
matiserede anlæg. Robotten erstatter 
ganske enkelt manuel ilægning og 
håndtering af emnerne. En opgave, 
som en operatør hidtil har varetaget. 
Og der skabes en fuldautomatiseret 
svejserobotcelle, som er med til at 
reducere produktionsomkostningen 
væsentligt.

Selvom vores nye automationsløsning 
erstatter den manuelle del af et eksi-
sterende manuelt betjent svejserobot-
anlæg, skal medarbejdere dog ikke 
frygte, at deres jobs bliver overtaget 
af robotter. Løsningen er blot tiltænkt 
at skulle frigive hænder til andre, 
mindre ensformige arbejdsopgaver, 
og så selvfølgelig at øge afkastet på 
den nuværende produktion, fastslår 
Claus Pagh.

BLY

INDUSTRIEL ROBOTLØSNING  
MED NYT HÅNDTERINGSKONCEPT

Her ses Migatronic Automations håndteringsrobotkoncept i aktion. Løsningen er leveret til Ole Almeborg A/S i Hasle på Bornholm.
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Tirsdag den 29. oktober 
besøgte 14 DSN-medlemmer 
NLMK Dansteel i Frederiksværk. 
Det blev som ventet både 
lærerigt og spektakulært.

Dansteels chefmetallurg og kvali-
tetschef Zibrandt Greisen lagde for 
med tre kvarters introduktion. Med 
sit solide faglige overblik kunne han 
både tale om verdensmarkeder og 
trends, termomekanisk valsning, samt 
om hvorfor nedre bainitstruktur i stål 
er ønskeligt, og hvordan man så lige 
opnår dén.
Den efterfølgende rundtur på virksom-
heden udgjorde dagens spektakulære 

indslag. Store, hvidglødende slabs, 
som bliver banket igennem kraftige 
valser, og som under processen køles 
kontrolleret med store mængder vand 
fra Arresø. Det kan ikke undgå at 
gøre indtryk. Man har godt styr på 
den termiske cyklus, blandt andet ved 
hjælp af et nyere ACC anlæg.
NLMK Dansteel er i dag oppe på at 
producere til deres maksimum kapa-
citet på godt en halv million tons stål 
årligt. Og man er nu gået i gang med 
at udvide kapaciteten med 50%, så 
man fra 2021 vil have en kapacitet på 
750.000 tons årligt. 
Dansteel leverer stål til offshore 
havvindmøller, skibsbygning, broer, 

kedler og trykbeholdere. En stor del af 
produktionen er enten valset normali-
serede stål, eller det er termomekanisk 
valsede stål. 
Dansteel kan levere plader i op til 4 
meters bredde og op til 32 meters 
længde. Matematisk kyndige vil gen-
nemskue, at sidstnævnte ganske nøje 
svarer til et monopile fundament til en 
havvindmølle med en diameter på 10 
meter.
Tak til Zibrandt Greisen og hans kol-
leger for et fremragende besøg hos 
NLMK Dansteel.

Steen Ussing

VIRKSOMHEDSBESØG 
HOS NLMK DANSTEEL



30 

Svejsning

Onsdag den 27. november 
var en engageret og yderst 
videbegærlig gruppe DSN 
medlemmer troppet op i 
det nordvestjyske hjørne af 
Danmark, hvor seje fiskere, 
vodbindere, måger og en stolt 
industri har sit hovedsæde.

MarineShaft har siden navnet kom 
til i 2004, vokset sig fra en lille 4 
mandsvirksomhed, via kåring som 
gazellevirksomhed, til i dag at have 
80 ansatte, fordelt på 3 matrikler i det 
havnenære område af Hirtshals.

Med helt unikke kompetencer inden 
for feltet, kold-opretning af skrueaksler 
og rorblade, udretter de nærmest 
mirakler, hvor end i verden de rejser 
hen med deres erfarne teams. De helt 
magiske opretninger foregår i Hirts-
hals, hvor onsite arbejdet overvejende 
er montage og her og nu hjælp.

Det lyder ikke som en standard uddan-
nelse via Teknisk Skole, ej heller noget 
universitetet lige har som hyldevare. 
Derimod handler det om lige dele 
sidemandsoplæring og øje for solidt 
håndværk krydret med viden om 
svejsning, pålægning og højtlegerede 
materialer, det er deres karakteristika, 
og den bringer dem i mål. 
Og mål, ja, hold nu fast. Opretning 
i forhold til klassifikations firmaernes 
standarder på eksempelvis skrueaksler 
på langt over 10 meters længde og 
ditto tons, oprettes til tolerancer på 
helt ned til mindre end 0,05 mm afvi-
gelse! – lidt synd at det fine arbejde 

skal gemmes væk under vandlinjen 
eller i bunden af de store skibe.

Pålægning efter opretning med senere 
afdrejning er nærmest standardproce-
dure for MarineShaft, som behersker 
mange svejse- og pålægningsproces-
ser, der anvendes efter behov. Vi fik i 
værkstedet demonstreret lasercladding 
live. Men ofte anvendt er også Mold 
Welding (Mikrosvejsning) til at fjerne 
ridser på aksler, hvorefter akslen kun 
tilført et ultra lavt heatinput kan pole-
res op og fremstå som ny igen. Mere 
konventionelle processer som TIG og 
MIG/MAG er også hyppigt anvendt 
både i værkstedet og on-site, hvor 
specialindrettede containere læsset 
med specialgrej står klar til udrykning.

Sjældent er så få, blevet modtaget så 
stort, med smittende entuisisame af 

trekløveret, Hanne, Anette og Peter 
som havde dækket det store nordjyske 
kaffe- og kagebord og med rundhån-
det uddeling af merchandise så ingen 
gik tomhændede derfra. Ja, det var 
nærmest som ”skruen uden ende”.

På foreningens vegne vil vi sige man-
ge tak for en informativ og interessant 
eftermiddag i en unik virksomhed. Vi 
håber, at læserne vil følge med her i 
bladet og på foreningens hjemmeside 
og aktivt støtte op om kommende 
arrangementer, som løbende bliver 
annonceret. Skulle nogle have gode 
ideer til virksomhedsbesøg, eller et 
ønske om at vise sin egen virksomhed 
frem, må I endelig kontakte sekretaria-
tet – vi er her jo for jer.

Torben Henriksen,  
Medlem af DSN’s bestyrelse

MEDLEMSBESØG PÅ MARINESHAFT A/S I HIRTSHALS

EN NICHE MED VOKSEVÆRK
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Et digitalt mikroskop udfører 
i princippet de samme typer 
opgaver, som et optisk 
mikroskop.  
Ifølge direktør Jørgen Hilsøe 
fra Endotest A/S byder 
de digitale mikroskoper 
imidlertid på en række 
fordele.

Bruger man et digitalt mikroskop, får 
man billederne vist på en skærm, og 
man kan uden videre dele informatio-
nen med kolleger.

Der er også ergonomiske fordele, i 
det man i stedet for at skulle stå og 
kigge gennem et okkular i timevis kan 
slå sig ned og få vist en prøve på 
skærmen.

Øget forstørrelse
Sædvanligvis har digitale mikro-
skoper har også øget forstørrelse. 
Årsagen til dette er, at digitale mi-
kroskoper bruger computerskærmens 
format til at bestemme forstørrelsen. 
Modsat bestemmer optiske mikrosko-
per forstørrelsen ved at multiplicere 
objektivforstørrelsen med okularfor-
størrelsen. Eksempelvis har et digitalt 
mikroskop som DSX 1000 fra Olym-
pus DSX1000 et forstørrelsesområde 
fra 20X til 7000X med optisk zoom. 
Man kan dermed få et tæt billede af 
prøven, og man kan optage digitale 
billeder af meget høj kvalitet.

Når man opnår billeder i særlig høj 
kvalitet med digitale mikroskoper 
skyldes det også, at de kan projek-
tere et billede direkte til kameraet. En 
række andre funktioner, såsom anti-
halation, der reducerer blænding, 
høj dynamisk rækkevidde for bedre 
kontrast og farvedybde, og mulighe-

den for at skabe alt-i-fokus-billeder ud 
over synsfelt og vinklede lysindstillin-
ger, giver alt sammen mere billed-
struktur, end man vil kunne visualisere 
gennem okularer.

Billedlagring
Billeder, der er optaget på et digitalt 
mikroskop, kan gemmes på en com-
puterharddisk eller lagringsenhed. 
Brugeren vil derefter kunne henvise 
til og undersøge billederne for at op-
rette grundige rapporter. Endelig sy-
nes de digitale mikroskoper at være 
lettere at betjene end de traditionelle 
optiske mikroskoper. 

Eksempler på brugen af 
digitale mikroskoper
Et digitalt mikroskop er et effektivt 
værktøj til at inspicere og analysere 
forskellige objekter lige fra mikrofrem-
stillede dele til store elektroniske 
enheder. Digitale mikroskoper 
bruges i en lang række industrier, 
såsom uddannelse, forskning, og 
industriel fremstilling. Blandt nogle af 

de gængse anvendelser fremhæver 
Jørgen Hilsøe blandt andet: 
•  Inspektion af bremseklodser i 

biler
•  Opdagelse af forfalskede doku-

menter ved retshåndhævelse
•  Undersøgelse af elektronikstik 

under fremstilling
•  Inspektion af halvledere i fremstil-

lingen
•  Gendannelse og konservering af 

kunstværker
•  Forbedring af industrielle QA / 

QC-processer
•  Kvantificering af tilstedeværelsen 

af defekter i bilmalingsprocessen

Der er, som det fremgår, utallige og 
vidt forskellige anvendelsesområder. 
Men da digitale mikroskoper kan 
have funktioner, er det ifølge Jørgen 
Hilsøe en god idé at kigge efter en 
model, der er designet, så den opfyl-
der den eller de specifikke applika-
tion, det skal benyttes til.

BLY

DIGITALE 
MIKROSKOPER
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En række metalvirksomheder på Fyn 
står bag et nyt netværk ”Stålakade-
miet”, der officielt bliver etableret 
fra begyndelsen af det nye år. Med 
netværket vil vi forsøge at sikre 
vores fremtid i forhold til at tiltrække 

svende og lærlinge. Og jeg tror, vi 
kan hjælpe hinanden med at få den 
rigtige arbejdskraft, siger direktør 
Lars Broe fra virksomheden Lars Broe 
Rustfri Stål A/S i Odense. Med det 
nye netværk er det håbet, at man 

gensidigt kan hjælpe hinanden og få 
flere unge ind i erhvervet. I øjeblik-
ket er der årligt godt 900 faglærte 
metalarbejdere, der går på pension. 
Så det er afgørende at finde nogle 
nye medarbejdere til erstatning, 
siger Lars Broe.

Steen Nielsen, der er chefkonsulent i 
Fyns maritime Klynge og tidligere af-
delingsleder for industriuddannelser-
ne på Syddansk Erhvervsskole, bliver 
daglig leder af det nye netværk.

Som en vigtig del af Stålakademiets 
arbejde skal vi også søge at til-
trække skoleelevers opmærksomhed 
til de erhvervsfaglige uddannelser. 
Og så skal vi hjælpe virksomheder-
ne til at skaffe de rette kompetencer 
– blandt andet gennem efteruddan-
nelse, siger Steen Nielsen.

BLY

FYNSKE STÅLVIRKSOMHEDER GÅR SAMMEN 
FOR AT SIKRE KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

 
 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Vinder af DSN’s Putte-konkurrence 
blev Jens Leth fra KC Denmark. 
Jens Leth har fået tilsendt gevin-
sten, som bestod af tre flasker 
rødvin. 

Mads Carstens, der er fra svejse-
virksomheden Simik, var en af de 
mange, der ved tegning af et DSN 
medlemskab på foreningens stand un-
der hi-messen deltog i  lodtrækningen 
om en kompakt svejsemaskine, som 
frit kunne vælges blandt forskellige 
mærker.

Og Mads var den heldige vinder.

Han havde valgt en Kemppi Minarc 
EVO 180.  Den 29. november fik 
Mads overrakt præmien på virksom-
heden i Skælskør af René Jacobsen 
fra Kemppi A/S.

VINDER AF PUTTE-
KONKURRENCEN 
PÅ DSN’S STAND 
UNDER HI-
MESSEN

SVEJSEMASKINE OVERRAKT 
TIL DEN HELDIGE VINDER AF 
DSN KONKURRENCEN PÅ HI

Her ses den glade vinder Mads Carstens 
i svejseværkstedet hos Simik, hvor han får 

overrakt en Minarc EVO 180.
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ENDOTEST er i dag officiel distributør 
af Olympus industrielle løsninger til 
visuel inspektion, (primært videoendo-
skoper), Ultralydsinspektion inklusive 
Phased Array, Hvirvelstrøm og XRF 
materialeidentifikation.

Direktør Jørgen Hilsøe oplyser, at En-
dotest fra første januar 2020 også vil 
kunne tilbyde dansk industri Olympus’ 
komplette udvalg af mikroskoper - fra 
den helt enkle model med okularer 
til den avancerede model med laser 
scanning.

Den redesignede serie af PSF MIG/
MAG-svejsebrændere fra ESAB Wel-
ding & Cutting Products omfatter den 
nye PSF-520W vandkølede brænder. 

PSF-520W brænderen, der er vand-
afkølet har en intermittens på 100 % 
ved 500 A - både blandgas og CO2. 
Den kan benyttes ved krævende 
jobs med tråde på op til 1,6 mm i 
diameter. 

PSF-520W har et dobbelt kredsløb 
kølesystem, der fører kølevandet frem 
til bunden af gasdysen og til svane-
halsen. Bræn-
deren forbliver 
kølig og kom-
fortabel under 
opgaver med 
høj varme og 
lang lysbuetid, 
som f.eks. MIG-
pulssvejsning, 
og ved brugen 
af rørtråde med 
stor diameter.

PSF-520W 
sikrer en stabil 
lysbue, og så 
har den ifølge 
ESAB en for-
bedret trådfrem-

føringsevne, lige som levetiden på 
sliddelene er øget.

BLY

Sammen med Sonatest er vi i Foxdal 
Gruppen stolte over at kunne introdu-
cere WAVE på det danske marked, 

siger direktør Thorkild Hebsgaard, 
der fremhæver, at WAVE er den første 
interaktive Flaw Detector.

ENDOTEST A/S FORHANDLER OLYMPUS 
INDUSTRIELLE MIKROSKOPER FRA 1. JAN. 2020

ESAB REDESIGNER 
PSF MIG/MAG-
BRÆNDERE 
FOR FORBEDRET 
YDEEVNE

FOXDAL GRUPPEN A/S 
INTRODUCERER NY 
INTERAKTIV FLAW DETECTOR

her et udsnit fra Endotest standen på årets hi-messe, hvor virksomheden 
blandt andet præsenterede nye avancerede mikroskoper.

Et kølesystem med dobbelt kredsløb på PSF-520W holder 
brænderen køligere, og giver operatøren større komfort under 
krævende jobs med større tråddiameter.
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Marts
10. – 13. marts 2020 
Metav i Düsseldorf
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DSN holder svejse- og NDT-Seminar på Hotel Koldingfjord

Det sker:
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2 24. april 25. marts Automatisering og digitalisering af svejseprocesser
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DSN ønsker alle en god jul  
og et godt nytår

STEMNINGEN VAR I TOP 
TIL ÅRETS JULEBANKO

DSN holdt julebanko fredag den 
22. november. Atter i år var FORCE 
Technology i Brøndby rammen om 
denne festlige aften. De mange 
fremmødte medlemmer fik sludret 
på kryds og tværs. Og efter midda-
gen blev der dystet om de mange 
flotte præmier, som vi bringer en 
særlig tak til sponsorerne for.

Fra DSN en stor tak til 
sponsorerne ved årets 
julebanko

A.H. International A/S
AIR Liquide Danmark A/S
Anders Andersen’s Rengøring
Dabotek Trading 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
TornboSvejs ApS
Valk Welding DK A/S
Yxlon International A/S

Her et lille kig til årets festlige julebanko.
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Fra den 1. november er Torben Henrik-
sen ansat som salgschef for Kemppis 
organisation i Danmark.

Torben er for mange med sine mere 
end 30 års erfaring et kendt ansigt i 
branchen. Torben begyndte sin karierre 
hos Bæk Svejs i Aarhus og var senere 

med til at grundlægge Svejsegruppen. 
De seneste 21 år har Torben været 
kommerciel produktchef for Migatronic.

Qua sit professionelle virke og bran-
chekendskab har Torben i mange 
år været en trofast del af DSL/DSN 
bestyrelsen.

KEMPPI DANMARK HAR ANSAT 
TORBEN HENRIKSEN SOM SALGSCHEF

Peter Lock er ansat som Country Manager 
for Kiwa Danmark pr. 18. november 2019.

NY COUNTRY MANAGER 
HOS KIWA DANMARK A/S
Kiwa Danmarks mangeårige 
Country Manager Jens Bruun 
er fra 18. november i år blevet 
afløst på posten af Peter Lock.

Virksomhedens nye Country Manager, 
Peter Lock, er uddannet ingeniør inden 
for kemi-teknik og global handel og 
har erfaring fra flere ledende poster.
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 Park Allé 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

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


