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Svejsning

Konkurrence er sundt. Unfair konkur-
rence usundt. EU har allerede for flere 
år siden konstateret, at Kina snyder 
på vægtskålen og subsidierer den 
kinesiske stålproduktion.

Derfor er der import told på kinesisk 
stål, som kommer ind i Europa. Men 
når det selvsamme stål forarbejdes til 
færdige emner – det kan f.eks. være 
i form af tårne til vindmøller – i Kina 
eller i andre lande uden for EU, så er 
der ingen told.

Emnerne importeres ind i EU, og her-
med bliver den fair konkurrence sat ud 
af spil for de europæiske firmaer. 

Det giver ganske enkelt ikke mening. 
Og det bør af samme grund stoppes 
af EU, da det er en problemstilling, 
som rammer bredt i metalindustrien.

Ikke nok med at europæiske firmaer 
indirekte konkurrerer mod den kine-
siske stat i denne unfair konkurrence. 
Det er også en kendsgerning, at en 
europæisk produktion er langt mere 
klimavenlig. 

Læg dertil, at transporten fra Asien 
til Europa af store emner i stål er 
ekstremt belastende for miljøet. Med 
andre ord: Emner, der er produceret i 
unfair konkurrence, og som er produ-

ceret på en måde, der er belastende 
for miljøet, bliver i stor stil importeret 
af EU lande. Dette giver heller ikke 
mening.

Alle snakker om ”den grønne omstil-
ling”, og EU pumper som bekendt 
kæmpe EURO-milliardbeløb af borger-
nes penge ind i en indsats, der har til 
formål at redde miljøet. At de gør det, 
giver for så vidt rigtig god mening, for 
hensigten er på samme tid at skabe 
vækst, velstand og arbejdspladser i 
EU-landene.

Men når det er sagt, er det ikke særlig 
smart at købe tingene til netop den 
grønne omstilling i Asien. Dermed 
sender vi jo bare vores penge dertil 
og skaber ingen vækst, velstand og 
arbejdspladser i EU. 

Derimod skal og bør vi stille som et 
krav, at den grønne omstilling primært 
kommer borgerne i EU til gode – det 
er jo trods alt deres og vores penge.

Den europæiske økonomi er baseret 
på fair konkurrence og på, at alle 
”gør det rigtige” for miljøet og for 
arbejdsmiljøet. Ja, der er rent faktisk 
ret så skrappe krav til alle europæiske 
firmaer på de områder, hvilket er rig-
tig fornuftigt. Det er således vigtigt, at 
alle aktører i EU respekterer dette og 

ikke sætter det miljømæssige over styr 
i jagten på at købe billigt. Det skal 
stadig være i fair konkurrence.

Af Managing Director  
Jens Pedersen
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Foto fra Welcon A/S i Give, der blandt 
andet er specialister i at fremstille tårne til 
store havvindmøller.

Welcon A/S, der har hovedsæde i Give, er en virksomhed, som primært 
beskæftiger sig med nøglefærdige stålkonstruktioner. Welcon har til sta-
dighed et mål om at effektivisere produktionen, og man har løbende taget 
de nyeste svejsemetoder i brug. Welcon har produktionshaller på mere 
end 75.000 m2 i drift, og en avanceret maskinpark til fremstilling af store 
stålkonstruktioner, hvoraf hovedvægten ligger på tårne til vindmøller.

Managing Director Jens Pedersen 
WELCON A/S
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Linde is a company name used by Linde plc and its affiliates. The Linde logo, Linde word and MISON are trademarks or registered trademarks 
of Linde plc or its affiliates. Copyright © 2020. Linde plc.

Making our world more productive

www.linde-gas.dk/mison

Beskyt svejseren!
Lad MISON® fjerne skadelig ozon 
Kun MISON® beskyttelsesgasser fra Linde (tidligere AGA) er udviklet for at beskytte svejseren. 
MISON reducerer ozondannelse ved svejsning, så svejseren kan undgå skadelige og ubehagelige 
symptomer. MISON beskyttelsesgasser findes i mange blandinger, til alle dine svejseprocesser. 
Alle har de én egenskab til fælles, nemlig at de kan reducere ozon-udslippet.  

Linde fejrer 40 år med MISON beskyttelsesgasser – stadig de eneste gasser på markedet, der er 
udviklet til at beskytte svejseren mod skadelig ozon.

Kontakt markedschef Lars Larsen på tlf. 4054 9912 eller e-mail lars.larsen@linde.com for mere 
information.
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Ét formål.
Svejs.

Sigma One
Vær ekstraordinært målbevidst når du svejser

www.migatronic.dk

Sigma One er en super simpel, højtydende MIG/MAG 
svejsemaskine skabt til travle svejseproduktioner hvor 
målet er at holde et højt produktivitetsniveau. 
 
Vælg mellem 300 A, 400 A eller 550 A strømkilde, 
kompakt eller separat trådboks og luft- eller vandkølede 
svejseslanger. Vælg ‘Synergisk DC’ eller ‘Synergisk DC 
med puls’. Det intuitive grafiske kontrolpanel med den 
populære           

DUO Plus funktion er inkluderet som standard. Der 
medfølger også en standardpakke med 40+ synergiske 
svejseprogrammer til sort stål, rustfri stål og aluminium. 

Den ekstremt høje ydeevne gør at du kan svejse 
mange timer hver dag uden stop. Sigma One er bygget 
på vores kraftfulde hardware, sammen med vores 
avancerede software, der sikrer dig uforlignelige 
resultater og effektivitet.

SVEJSNING HOS 
WELCON A/S
Alle led i Give virksomhedens pro-
duktion er effektiviseret – herunder 
svejseprocesserne, der kører 24/6. 
De færdigvalsede plader til svøbene 
bliver langsøm svejst med robotter, 
og derefter svejst på effektive portal-
svejsestationer.

Med avancerede portalsvejsere bliver 
svøbene til tårnets sektioner samlet 
med rundsøm svejsning. Hver portal-
svejser er med fire svejsehoveder og 
betjenes af én operatør. Til dato har 
Welcon installeret 5 portalsvejsere i 
produktionen.

Jens Pedersen fremhæver, at Welcon 
løbende har lagt store summer i at ef-
fektivisere alle led i produktionen, og 
at de - inden EU i 2016 lagde told på 
den kinesiske stål - ganske fint kunne 
klare sig i konkurrencen mod kine-
serne, fordi de langt billigere kinesiske 
produktionsomkostninger blev opvejet 
af mere kostbare transportomkost-
ninger. Men denne balance er i dag 
tippet, forårsaget af den unfair konkur-
rence på råvarerne. Og det, uanset 
hvor meget, produktionen så bliver 
effektiviseret, fastslår Jens Pedersen. 
Konsekvensen er, at mange europæi-

ske tårnproducenter i dag er presset 
urimeligt hårdt af indirekte konkur-
rence fra den kinesiske stat.

Hos Welcon har vi opbygget en 
omfattende ekspertise inden for de 
større og mere komplicerede tårne til 
havvindmøller. Det gør, at vi – indtil 
videre – kan klare os i den interna-
tionale konkurrence, og stadig har et 
lille forspring i forhold til de asiatiske 
producenter, som primært fremstiller 
tårne til de landbaserede vindmøller.

BLY
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Hos FORCE Technology har et 
team af WAAM-specialister 
fremstillet en metalbaseret 
3D-model af et byområde for 
arkitektvirksomheden BIG. 
WAAM-teknologien har en stor 
fremtid i industrien, mener 
FORCE-ekspert.

Af Kim Betak Pedersen  
Kommunikationsmedarbejder 
hos Lemvigh-Müller A/S

Pap, træ og plexiglas er de typiske 
materialer, når arkitekter ved hjælp af 
en model skal visualisere deres visio-
ner for en bygning eller et landskab 
for bygherrer, planlæggere, investorer 
og andre interessenter.

Men nu er en ny mulighed bragt i spil. 
Hos den teknologiske rådgivnings- og 
servicevirksomhed FORCE Techno-
logys afdeling for fuldskalatest af 
komponenter og systemer samt laser- 
og svejseteknologi har et team af ma-
teriale- og 3D-printspecialister skabt 
verdens formentlig første arkitekturmo-
del i massivt stål ved hjælp af WAAM 
– wire arc additive manufacturing.

Visioner fra stjernearkitekter 
Den knap 1200 kg tunge model med 
en diameter på godt 1400 mm illustre-
rer visionerne for yderligere udvikling 
af erhvervsparken Solna Business Park 

nord for Stockholm udtænkt af den 
danske arkitekturvirksomhed BIG.

Modellen er opbygget ved at et 
computerstyret AM-hoved – i princip-
pet svarende til en svejserobot – har 
påført lag på lag af 3D-printtråd, 
indtil den ønskede form var opnået. 
Det giver en arkitekturmodel i en helt 
anden vægtklasse end traditionelle 
løsninger. Til gengæld er den fuldt 
genbrugelig uden forringelse af det 
forbrugte materiale – og så kan den 
udstilles udendørs uden beskyttelse.

Afprøver ideer for industrien 
Det var Peter Tommy Nielsen, leder af 
Force Technologys afdeling for 3D-print 
og additive manufacturiing-teknologi, 
der foreslog BIG’s arkitekter at afprøve 
WAAM i forbindelse med modelfremstil-
ling. Han står i spidsen for et team af 
ingeniører og andre specialister, som 
arbejder med at udvikle, afprøve og do-
kumentere praktiske anvendelsesmulig-
heder for teknologier og materialer for 
bl.a. danske industrivirksomheder. Det 
giver kunder i eksempelvis aerospace-
industrien mulighed for at verificere nye 
ideer, inden der investeres i at udvikle 
dem til egentlige anvendelser.

Mens arkitekturmodeller nok forbliver 
en niche i WAAM-sammenhæng, 
forudser Peter Tommy Nielsen, at 
WAAM bliver den 3D-printteknologi, 

som først kommer til at vinde frem i 
industriel skala. En del af forklaringen 
er, at svejseteknik er velkendt, og at 
mange af de kvalifikationer, der er i 
spil i forhold til svejsning, umiddelbart 
kan overføres til WAAM-produktion.

”Svejsning er en veldokumenteret og 
velafprøvet teknik. Vi ved, at det vi 
kan svejse, kan vi sandsynligvis også 
3D-printe. Virksomheder med kompe-
tencer inden for svejsning står rigtig 
stærkt i forhold til WAAM, og det får 
flere af dem til at interessere sig for 
området,” siger han.

WAAM er også bæredygtighed 
Peter Tommy Nielsen peger også på 
bæredygtighed som et aspekt, der tæl-
ler på plussiden for WAAM.

”Med WAAM minimerer man mate-
rialespildet og reducerer sin lager-
binding. En rulle 3D-printtråd kan i 
princippet blive til hvad som helst. Det 
er ikke mindst interessant i en tid med 
knaphed på materialer,” siger han.

Samarbejde med kundefordele 
Force Technology arbejder tæt sam-
men med stål- og teknikgrossisten 
Lemvigh-Müller, som har leveret 
3D-printtråd til modellen fra mate-
riale- og svejsespecialproducenten 
Böhler. Henrik Stilling, salgsingeniør 
hos Lemvigh-Müller og svejsespecialist 

WAAM GAV LIV TIL 
ARKITEKTONISKE VISIONER

WAAM-teknologien er med til at give en arkitekturmodel fremstillet af FORCE Technology for arkitektvirksomheden BIG liv og struktur. 
Til industrielle formål vil WAAM-fremstillede emner i nogle tilfælde blive bearbejdet til endelig form efterfølgende.
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certificeret af organisationen Interna-
tional Institute of Welding, IIW, ser 
samarbejdet som en yderligere fordel 
for Lemvigh-Müllers kunder.

”FORCE Technologi hjælper os med at 
udforske og kortlægge mulighederne in-
den for WAAM. Det genererer ny viden 
og erfaring, som vi kan formidle videre 
til praktiske anvendelsesmuligheder hos 
vores kunder,” siger Henrik Stilling.

Får afgørende rolle i fremtiden 
WAAM er fortsat i stærk udvikling, men 
spås en afgørende rolle i fremtiden, 
blandt andet på grund af en effektiv pro-
ces, der resulterer i emner, som kræver 
begrænset efterbearbejdning.

”Som arbejdet med BIG-modellen illu-
strerer, giver WAAM stor designmæs-
sig frihed, fleksibilitet og kort gennem-
løbstid, både i kraft af hurtig opstilling 
og kort egentlig produktionstid. Sam-
men med god økonomi i form af en 
relativt lille investering og slutprodukter 

med gode egenskaber, for eksempel i 
form af styrke, stiller det WAAM meget 
stærkt som produktionsteknologi i 
fremtiden,” siger Henrik Stilling.

FORCE Technologys afdeling for fuld-
skalatest af komponenter og systemer 
samt laser- og svejseteknologi har til 
huse ved Munkebo nord for Odense. I 
området, hvor det daværende Odense 
Staalskibsværft byggede skibe frem til 
2012, er afdelingen nabo til en lang 
række virksomheder inden for den 
maritime sektor og vedvarende energi. 
FORCE-teknikerne i Munkebo arbejder 
blandt andet med test af vindmølle-
vinger samt klimatest af køretøjer og 
andet materiel.

Skandinaviens største  
3D-metalprinter 
Inden for WAAM arbejder afdelingens 
teknikere både med rådgivning, test 
samt produktion og re-manufacturing. 
Til opgaverne råder de over Skandina-
viens største storskala metal 3D-print 

facilitet med 6-akset procesmanipule-
ringsrobot med laser-AM-hoved, tiltbart 
drejebord med en kapacitet på 1000 
kg samt en drejebænk, der kan hånd-
tere op til 3 m lange emner med en 
diameter på 1000 mm. 

Henrik Stilling, salgsingeniør hos 
stål- og teknikgrossisten Lemvigh-
Müller og svejsespecialist certificeret 
af organisationen International Institute 
of Welding, IIW, peger bl.a. på stor 
designmæssig frihed, fleksibilitet og 
slutprodukter med gode egenskaber som 
fordele ved WAAM – wire arc additive 
manufacturing.
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Om WAAM
WAAM – wire arc additive manu-
facturing – er betegnelsen for en 
3D-printteknologi, hvor en printtråd, 
der i princippet svarer til en svejsetråd 
til MIG/MAG-svejsning, afsmeltes i en 
lysbue og afsættes på en bundplade. 
Det sker ved hjælp af et robotstyret 
WAAM-hoved.

Processen ligner dermed robotsvejs-
ning meget, bortset fra at tråden 
afsættes i lagvis, indtil den endelige 
form er opnået. Afhængig af formålet 
kan det WAAM-fremstillede emne 
anvendes direkte efter frigørelse fra 
bundpladen eller efterbearbejdes. 
Størrelsen på WAAM-fremstillede em-
ner er kun begrænset af robotarmens 
rækkevidde.

WAAM-teknologien har hidtil hoved-
sagelig været anvendt i forbindelse 
med eksempelvis partielle reparatio-
ner af maskindele, men er nu ved at 
vinde bredere indpas i industriproduk-
tion.

Lemvigh-Müller kan levere 3D-tråd 
fra Böhler i legeringer fra S355 til 
titanium.

Kaare Jensen, seniortekniker hos FORCE Technology og svejsespecialist certificeret af organisationen International Institute of 
Welding, IIW, gør den teknologiske rådgivnings- og servicevirksomheds WAAM-maskine klar til indsats. 3D-tråden fremstilles i en 
række forskellige legeringer og skiftes let.

Hos FORCE Technology er 3D-printteknologien WAAM – wire arc additive manufacturing – anvendt til at skabe en model af 
bygninger og landskab i en svensk erhvervspark for den danske arkitektvirksomhed BIG.
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forcetechnology.dk  

Kombineret fysisk undervisning og e-læring giver dig et 
optimalt læringsudbytte. Alle vores uddannelser overholder 
gældende akkrediteringskrav.

Vi tilbyder kurser indenfor:

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

• Ultralydprøvning (UT, PAUT, TOFD)
• Radiografisk prøvning (RT)
• Hvirvelstrømsprøvning (ET)

Find dit næste kursus på forcetechnology.com/ndtkurser

 

Den fysiske  
del af undervisningen 

på vores kurser er 
fleksibel og udbydes 

over hele landet.
NDT-uddannelse med fokus på  
kvalitet, fleksibilitet og tilgængelighed
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MarineShaft A/S i Hirtshals er 
specialiseret i koldretning af 
drivaksler og rorstammer med 
klassegodkendelse. I foråret 
løste de en – med skeptiske 
briller – ret så umulig opgave 
– til kryds og slange og med 
efterfølgende stor anerkendelse 
fra rederiet Corsica Linea SAS.

Enhver skeptiker ville med sikkerhed 
afskrive denne propelleraksel fra 
videre ”tjeneste” - og udelukke en 
reparation af akslen med klasse god-
kendelse.

Det umulige var dog muligt! For Ma-
rineShaft påtog sig i foråret opgaven 
med at oprette og klargøre akslen 
til geninstallation i sin ejer – færgen 
Paglia Orba, og det med fuld klas-
segodkendelse.

Baggrunden for det hele var, at 
Corsica Linea SAS rederiets færge, 
Paglia Orba stødte på grund ved 
indsejlingen til Bastia havn. Skaderne 
var så omfattende, at færgen måtte 
tages ud af drift, hvorefter den gik i 
dok i Tunesien på værfet CRM Tunisia 
Ship Repairs.

Skaderne på propellerakslen var 
alvorlige. Akslen var slået 7,7 grader 

skæv, hvilket igen svarer til, at den 
var  250 mm ude af centerlinjen. Mel-
lemakslen var også beskadiget, dog i 
noget mindre omfang.

CCO Lisa Hjermitslev fortæller, at 
MarineShaft blev kontaktet af rederiet 
for at få et reparationstilbud, idet de 
havde tiltro til, at virksomheden var i 
stand til at oprette akslerne.

Begge aksler blev herefter sendt til 
vores værksteder i Hirtshals og repara-
tionsopgaven lød på:

Opretning og reparaton af 
1 stk. propeller aksel med 
dimension Ø1058/421 x 
18875 mm inkl. twin tube 
samt opretning og reparation 
af 1 stk. mellemaksel med 
dimension Ø390 x 7450 mm

Inden vi går i gang med en opret-
ningsopgave som denne, udfører vi 
altid en nøje revneundersøgelse, så 
vi kan få afklaret, om der eventuelt er 
dybere revner. Dette bliver udført af 
3. parts kontrolorgan, som i denne 
sammenhæng var Force Technology. 
Undersøgelsen inspiceres desuden af 
det involverede klasseselskab, som var 
Bureau Veritas.

Opretning med specialbygget 
hydraulisk presse
Aksler som denne bliver oprettet med 
MarineShafts specialbyggede hydrau-
liske pressere. 

På værkstedet er der pressere i flere 
størrelser, så man vil kunne håndtere 
alle emner, store som små. Vores pres-
sere er vores ”hestekræfter”. Vi kan 
rette aksler fra Ø20 mm op til Ø1500 
mm og med ubegrænset længde. Den 
maksimale presseydelse er 6000 tons, 
siger Lisa Hjermitslev, som tilføjer, 
at det kræver grundig oplæring af 
virksomhedens teknikere, før de kan 
betjene presserne.

Reparation af skader på lejesø-
lerne med lasercladding
Propellerakslen havde også skader 
på lejesølerne. Skader på lejesølere 
og andre tilsvarende skader kan vi 
reparere ved hjælp af vores lasersvejs-
ningsmetode i form af lasercladding. 
Den påfører emnet minimal tempe-
raturpåvirkning. Og med den meget 
lave varmepåvirkning er vi i stand til 
at opsvejse propelleraksler med klas-
segodkendelse. Twin tube/olierøret 
var også skævt. Efterfølgende, da op-
retning og isætning i propellerakslen 
var udført, blev der lavet en tryktest 
med tilsyn fra producenten Kongsberg.

DET UMULIGES KUNST

Akslen før opretning og reparation Akslen efter opretning og reparation
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Superintendent fra Corsica Lines gav 
ifølge Lisa Hjermitslev virksomheden 
følgende feedback på jobbet:

”Arbejdet, som MarineShaft har udført, 
er helt fantastisk. Jeg er imponeret over 
jeres tekniske viden og ekspertise om-
kring opretning. Rigtig mange kollegaer 
frarådede mig at arbejde for en opret-
ning/reparation, og i stedet bestille en 
ny propelleraksel.  Jeg er meget glad 
for at kunne vise dem, at de tog fejl”.

Tilsvarende har vi også takket rederiet 
og de øvrige involverede parter for 
deres tillid og for godt samarbejde, 
siger Lisa Hjermitslev. Hun tilføjer, at 
man i MarineShaft er ret så stolte over 
at have gennemført reparationen af 
disse aksler til alles tilfredshed. Endnu 
en gang har vi haft lejlighed til at 
bevise, hvad vi kan formå med vores 
unikke teknikker og metoder.

Man kan også med en vis ret sige, 
at opretning er en mere bæredygtig 
løsning end nyfremstilling, da opretning 
giver langt mindre CO2 udslip.Beregnin-
ger viser således, at der ved nyfremstil-
ling  udledes 1 kg CO2 for hvert kg stål. 

Og da vi gennem de seneste fem år har 
repareret 1.079.659 kg stål, svarer det 
til, at vi i denne periode har sparet godt 
1 million kg CO2 udledning.

BLY

B2B

ER ÅBEN NU
WEBSHOP

• 10% rabat med kode: EXTRA10

• Gratis forsendelse fra 3.000 kr.

• www.hilco-welding.com/dk_webshop

Det 3 kilowatt kraftige Yag-lasers-
vejsesystem hos MarineShaft kan 
foretage laser Cladding med en 
række pulvermaterialer. Den numerisk 
styrede robotarm giver flere geome-
triske muligheder for pålægning af 
materialet. Virksomhedens  erfaring 
er, at de med denne teknik opnår en 
meget præcis svejsning, lige som de 
tilstødende områder forbliver upåvir-
kede af varmen.

Den lave varmepåvirkning gør det muligt at genopbygge materialer som normalt ikke tåler 
svejsning. Laser cladding bidrager til bæredygtig drift og forlængelse af service/levetiden 
for mange produkter. På fotoet opsvejses en kromliner.

Laser cladding af lejesøler på akslen. 
Efter laser cladding drejes akslen af til 
originalmål.

https://www.hilco-welding.com/dk_webshop/
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FJ Industries AS er global 
leverandør af pulvermetal og 
støbte, bearbejdede metal-
komponenter.

Virksomheden, der har sit hovedsæde 
på Fyn, har omfattende ekspertise i 
at levere løsninger til fremstilling af 
sintrede komponenter.

Stålkomponenter, der er fremstillet 
med metalpulverprocessen ”Press & 
Sinter” har været kendt og anvendt 
gennem flere årtier. I første omgang 
var det primært komponenter til bilin-
dustrien, der blev fremstillet ved hjælp 
af sintring. Men gennem de seneste 

år er sintrede komponenter blevet 
anvendt i et utal grene af industrien. 
Ved sintring er der minimalt materia-
lespild. Desuden åbner processen for, 
at man i store eller mellemstore serier 
vil kunne have en rentabel produktion 
at sintrede komponenter i snævre 
tolerancer og komplekse geometrier, 
fortæller Sten Millot, der er KAM & 
Senior Technology Manager hos FJ 
Industries.

Sintringsprocessen fra metal-
pulver til færdig komponent 
kan – på en meget forenklet og 
kortfattet form – beskrives som 
følger:

Metalpulveret vælges nøje ud til den 
specifikke opgave. Det kan være jern, 
stål, rustfrit stål eller f.eks. en kob-
ber legering. Pulveret skal herefter 
komprimeres i et presseværktøj, der 

er designet til den konkrete opgave, 
typisk med 6 tons/ cm2.

Ved hjælp af et meget højt tryk, vil 
emnet opnå den ønskede geometriske 
form i værktøjet. På dette trin i proces-
sen kaldes ”det grønne emne”.

Emnet tages op og transporteres vi-
dere til sintrings ovnen, der er bygget 
op med tre zoner: en til forbrænding, 
en til sintring og en til afkøling.

Når ”det grønne emne” bliver opvar-
met som det første trin, er det for at få 
afdrevet det smøremiddel, man anven-
der i forbindelse med presningen af 
metalpulveret.

Så følger selve sintringen. Den foregår 
i 1120 graders varme. Det får pulver-
kornene i emnet til at sintre sammen 
i en såkaldt atomar diffusionsproces. 
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Svejsning

Emnet kører så videre ad båndet til 
zone tre, hvor det afkøles. Både sin-
tring og afkøling foregår i en kontrol-
leret atmosfære og med baggas flow.

Efter afkøling er komponenten enten 
færdigfremstillet med de ønskede 
mekaniske egenskaber, eller den kan 
viderebearbejdes, f.eks. i form af 
overfladebehandling eller svejsning.

Svejsning af sintrede 
komponenter
Sintermetal kan svejses på trods af 
den porøse struktur, som materialet 
har. For at opnå en god svejsning 
kræves det af emnet, der skal svejses, 
at det er fuldstændig tørt og rent, 
forklarer Sten Millot. Dette kan man 

opnå under sintringen, der som nævnt 
foregår ved 1120 grader celsius og 
med beskyttelsesgas flow gennem 
ovnen.

En forudsætning er, at kulstofindholdet 
i materialet er mindre end 0,2 %.

Vi har sintrede komponenter, der 
bliver svejst hos vores kunder, hvor 
der anvendes henholdsvis modstands-
svejsning og lasersvejsning, siger Sten 
Millot. Han tilføjer, at det ved mod-
standssvejsning er en fordel, at have 
små ”knopper”, hvor strømmen kan 
dirigeres igennem for at opnå en god 
vedhæftning.

BLY
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Svejsning

Med rødder i Fredericia, det 
lokale netværk på plads og 
flere års erfaring fra store 
virksomheder etablerede 
brødrene Brian og Lennert 
Klement sammen med 
Morten Wiggers smede- og 
montagevirksomheden 
Wiggers & Klement for mindre 
end tre år siden, og herefter er 
det bare gået én vej – fremad.

Første år var der store udgifter til 
etablering, herunder til biler, værksted, 
svejseudstyr og maskiner samt 
certificeringer i form af blandt andet 
ISO EN 1090 og ISO EN 3834. Af 
samme grund var der også underskud 
i starten. Men det var der kalkuleret 

med, da vi satte os for at etablere egen 
virksomhed, fortæller Lennert Klement, 
som i lighed med de to medindehavere 
Brian Klement og Morten Wiggers 
havde lyst og energi til at prøve kræfter 
som selvstændig. Siden er billedet 
vendt. Vi har haft pæne overskud, og 
en løbende vækst i tilgangen af ordrer. 
Derfor har vi også måttet flytte til større 
lokaler her i Fredericia, lige som vi 
har udvidet medarbejderstaben fra 15 
fuldtidsansatte til 25 – og alle med de 
rette certificeringer til opgaverne.

Enige om at tage socialt ansvar
Vi har fra dag ét valgt at satse på 
at tage socialt ansvar og engagere 
os lokalt. Vi havde i begyndelsen 2 
lærlinge, og lige nu 4. Det har vi rigtig 

gode erfaringer med. Lennert Klement 
fortæller videre, at de også har valgt 
at tilknytte mennesker, der er på kanten 
af arbejdsmarkedet, og finde egnet 
beskæftigelse til dem nogle timer om 
ugen.

Vi har ikke mærket det store til corona 
krisen, men har hele tiden fået opgaver 
ind. Det kan veksle mellem store og 
små projekter. De længerevarende 
opgaver giver især en god ballast, 
og det har vi blandt andet i form af 
rørføringer til større byggerier. 

I øjeblikket er der travlhed over hele 
linjen med en stor opgave til Samtank 
A/S, hvor virksomheden blandt andet 
skal levere 3 kilometer galvaniseret 
stålrør, inklusive trykprøvning og 
afsluttende tests. 

Det er alt afgørende, at vi hele 
tiden sørger for at holde det vi lover 
kunden. Herunder selvfølgelig at 
aflevere til aftalte tid og kvalitet, 
fastslår Lennert Klement, der som 
sine to medindehavere både har 
smedeuddannelse og ledelseserfaring 
fra større virksomheder i industrien. 
Det i kombination med det brede 
lokale engagement har været med 
til at give den næsten tre år gamle 
smedevirksomhed en rigtig god start.

BLY

TRIO MED STOR ERFARING 
BAG SMEDEVIRKSOMHEDEN 
WIGGERS & KLEMENT A/S

Brian Klement Morten Wiggers Lennert Klement
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NDT UDDANNELSE 
Uddannelse og Certificering i.h.t EN ISO 9712 

i følgende prøvningsmetoder: 
Visuel prøvning 

Magnetpulver prøvning 

Penetrant prøvning 

Ultralyd prøvning  

Radiografisk prøvning 

Phased Array Ultralyd prøvning 

Time of Flight Diffraction Ultralyd prøvning  

NDT Undervisning tilpasset jeres virksomhed 

Kontakt:  Lena Sørensen på telefon +4522971111 eller mail lep@nskas.dk 

Renè Normann på mail rno@nskas.dk 
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Vi løser dine skære-, svejse- og måleopgaver
Går du med tanker om nyt udstyr og ønsker du en holdbar, gennemtænkt og 
fremtidssikret løsning, så kontakt os. Du får professionel hjælp og rådgivning - 
både før, under og efter købet.

Se mere på www.loewener.dk eller ring 43 200 300

ALT I INDUSTRITEKNIK

I uge 26 var Metalskolernes 
faglærerkonference under 
Industriens Uddannelser tilbage 
på sporet. Nærmere bestemt 
udgjorde Vingsted Centret igen 
i år rammerne for tre dage med 
vidensdeling på højt niveau. 
Sidste år var afviklingen på 
kun 2 dage. Årsagen kender 
I. Så ordet Corona vil ikke 
fremgå mere i denne artikel - 
nu kigges der målrettet frem 
mod Next Normal.

Af Torben Henriksen, Salgschef 
Kemppi Danmark

Konferencens hjørnesten er tilnærmel-
sesvis givet på forhånd og står fagligt 
forankret på 4 søjler, der tilsammen 
opdaterer og forbereder faglærerne til 
næste sæson. 

Første søjle består af arbejdsmiljødagen, 
som med fagaktuelle indlæg indeholder 
alt lige fra korrekt brug af værnemid-
ler via lovkrav om grænseværdier af 
eksempelvis krom-6, til praktiske øvelser 
på scenen med eksempelvis et EXO-
skelet. Et hjælpeudstyr man kan iføre sig 

som et udvendigt ”hængsel-skelet”. Det 
hjælper mod nedslidning ved gentagne 
bevægelser og tunge løft. Alle indlæg 
spiller ind til fællesnævneren og det 
lovpligtige §17 kursus, som populært 
sagt omhandler røg, støj og møg i svej-
seværkstedet. Et vigtigt område, der ikke 
sådan lige dispenseres fra. En lidt stiv 
- men højspændt problematik, som af og 
til kan volde praktiske problemer, når po-
tentielle kursister og unge mennesker kun 
lige skal snuse til faget i nogle få timer.

Svejsning som overskrift med alt hvad 
dette indebærer af finurligheder og 
undervisning i konventionelle og mo-
derne lysbuer er det andet stærke ben 
i fortællingen, som klart går i retning af 
mere digitaliseret undervisning og bru-
gervenlighed i udstyret. Temaerne bliver 
understøttet af indlæg fra hovedleve-
randørerne til skolerne, der anno 2021 
viste, hvor langt producenterne er nået. 

Hvis vi kigger på de gængse MIG/
MAG svejsemetoder i 13-serien, som 
beskrevet i EN ISO 4063, så går en 
del af debatten på, hvorvidt de modifi-
cerede lysbuer kan/skal indlemmes 
under de traditionelle proces-definitio-

ner. Er de modificerede lysbuer over-
vejende finurlige SW/HW principper, 
er det funktioner, er det nye processer, 
eller er det et mix af, hvor langt det pt. 
er muligt at trylle med elektronikken? 

 Alle udviklingsafdelinger er som 
udgangspunkt dybt fokuseret på at gøre 
de svære svejseopgaver mere tilgænge-
lige for den gode gennemsnitssvejser. 
Overordnet set er det for at slippe for 
svejsesprøjt, tilføre stabilitet og hastighed 
i lysbuen, og for at kunne konvertere 
langsomme svejseprocesser til hurtigere 
med høj kvalitet, og derved overordnet 
at skabe mere effektivitet i værkstedet.

Standarder og normer er næstsidste 
ben på programmet, der i princippet 
er alt det gode fra gældende praksis, 
krydret med hvad der måtte være 
tilkommet fra ISO smeltediglen i EU. 
Opdateringerne er som altid fremført 
af Jørgen Hagelund fra Fonden Dansk 
Standard. Et par udvalgte nedslag 
fra konferencen er eksempelvis, at de 
modificerede lysbuer stadig spøger lidt 
i kulissen, som nævnt ovenfor. Her ud 
over er der ved revisionen af EN ISO 
3834 del 2-3 pkt. 16 sket en finpuds-

FAGLÆRERKONFERENCE

Arrangørerne af svejsekonferencen - fra skolerne ses fra venstre: Kaj Hansen, Learnmark, Catja Andersen, TEC Ballerup, 
Tine Mathiesen Hagen, AMU Fyn, og til højre i billedet, Svend Rechnagel og Jørgen Bo Nielsen begge fra Industriens Uddannelser.

De glade vindere (helt uden svejseøjne) af årets virtuelle svejsekonkurrence, fra venstre: Glen Jützler, Dan Pedersen, Jonas Gad og 
Christian Dam, som løb med sejren.
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ning omkring kalibrering og validering 
via brug af eksternt måleudstyr - om/
eller hvorvidt svejsemaskinernes egne 
udlæsninger i princippet er valide nok 
til brug for WPS arbejde, eller om der 
kræves eksternt måleudstyr. Andre 
nyheder omhandlede igen 3834-5/EN 
ISO 14731 (under udgivelse), hvor det 
fremover ikke vil være tilladt ensidigt at 
fremhæve et uddannelsessystem frem 
for andre, som fx IIW/EWF – ifht. EU 
konkurrencereglerne. Enten skal alle 
eller ingen nævnes. Mere information 
om dette kan hentes i følgende artikel:  
”Personale i svejseværksteder”

Sidste ben på taburetten indeholder 
blandt andet statistik og aktiviteter på de 
udbudte kurser, herunder certificerings-
området, ligesom den generelle tilslut-
ning til kurserne er et vigtigt pejlemærke. 

Fornyelse i retning mod mere digitalise-
ring og hurtig mulighed for eleverne til 
selv at kunne finde praktiske værktøjer 
til selvhjælp, er en gennemgående me-
gatrend som løbende udbygges over 

de kommende år. Inspirerende opga-
ver i plenum, hvor nye idéer opsamles 
til videre bearbejdning i Industriens 
Uddannelsessystem har høj prioritet og 
illustrerer i høj gad, hvordan involve-
ring fungerer, når det er bedst. Således 
sikres på ordentlig vis fra Industriens 
Uddannelser, at lærernes ejerskab i 
fremtidens uddannelser bliver taget 
alvorligt – en solid proces med kulturel 
forankring.

Som bagtæppe i forhallen var de 
indbudte leverandører mødt frem med 
produkter, der matchede skolernes be-
hov og spillede godt ind i agendaen. 

Up-to- date værnemidler, små konkur-
rencer og moderne svejsemaskiner var 
rigt repræsenteret, så kaffepauserne 
også blev bragt aktivt i spil.

Netværk, sparring og det sociale islæt 
er kittet, der både får virkeligheden og 
fritiden til at fungere. Og det gik fint 
hånd i hånd med den gode forplejning 
på Centret. Aftentimerne kunne blandt 
andet helliges til EM fodbold på stor-
skærm, gåture i den smukke natur - og 
udenfor i bakkerne var der mulighed 
for at prøve kræfter med den 300 m. 
lange svævebane henover Vejle Å.

Vi løser dine skære-, svejse- og måleopgaver
Går du med tanker om nyt udstyr og ønsker du en holdbar, gennemtænkt og 
fremtidssikret løsning, så kontakt os. Du får professionel hjælp og rådgivning - 
både før, under og efter købet.

Se mere på www.loewener.dk eller ring 43 200 300

ALT I INDUSTRITEKNIK

En glad Kim Lassen fra Tech-College i Aalborg efter sin flotte præstation i Welding Game 
konkurrencen.



18 

Svejsning

Seneste omkring standarder 
med krav til viden og 
uddannelse.

Af Senior konsulent  
Jørgen Hagelund,  
Fonden Dansk Standard

Der har været røre i andedammen i 
den internationale svejse- og NDT-
standardisering for at overholde 
konkurrencereglerne og sikre overhol-
delse af ISO' neutralitetsprincip. Det 
har medført en særegen tysk reaktion 
for svejsekoordinatorer, og det har 
haft indflydelse på revisionen af EN 
ISO 9712 for NDT-personalet.

Ved den seneste revision af EN ISO 
14731, Svejsekoordination – Opgaver 
og ansvarsforhold, blev den ansvarlige 
komite ISO/TC 44 SC 10 fra ISO bedt 
om at fjerne det informative anneks A 
fra den tidligere version. Dette anneks 
beskrev anbefalinger til uddannelse i 
teknisk kundskab vedrørende svejsning 
ved hjælp af en informativ henvisning 
til EWF og IIW-uddannelserne. De in-
formative henvisninger har medført lidt 
misforståelser i Danmark og ofte i for-
hold til CE-mærkning efter EN 1090-1, 
hvor der er lovkrav om svejsekoordina-
tion på de forskellige udførelsesklasser.

Blandt andet har der i dette tidsskrift 
tidligere været omtalt, at uddannel-
sen "national svejsekoordinator" var 
begrænset til national CE-mærkning. 
Det er på ingen måde rigtigt, og 
det er én af misforståelserne.  Det 
certificerende organ skal tage stilling 
til svejseværkstedets vidensniveau til 
svejsekoordinering og ikke til selve ud-
dannelsen. Såfremt værkstedet tildeles 
licens, kan værkstedet CE-mærke i 
den valgte udførelsesklasse - og det 
uden geografiske begrænsninger. Det 
er ikke muligt at indføre nationale be-
grænsninger på CE-mærkning, der jo 
har udgangspunkt i fælles europæisk 
lovgivning, som stiller alle ens i fælles-
skabet. Certificeringsorganet kan dog 
bruge EN ISO 14731' tidligere anneks 
A som en rettesnor, men ikke som et 
krav. Kompetencerne kan erhverves 
på andre måder.

ISO anmodede om at fjerne annekset i 
EN ISO 14731, idet fremhævelse af én 
uddannelse frem fra andre uddannelser 
er konkurrenceforvridende. I Danmark 
har vi kunnet håndtere situationen med 
den nye EN ISO 14731, men især Tysk-
land – der gentagende gange tidligere 
har forsøgt at gøre annekset obligato-
risk – har nu reageret på ISO's krav til 
den nye version af EN ISO 14731.

DIN har udgivet DIN spec. 35236, 
Qualifizierung von Schweißaufsichtsper-
sonal. Den kan man downloade gratis 
på DINs forlag. Søg på publikationens 
betegnelse og opret dig som kunde. Ud-
givelsen kan ses som en provokation, idet 
reglen i den europæiske standardisering 
er, at man ikke må opretholde nationale 
modstridende standarder i forhold til en 
udgivet EN-standarder. En DIN spec. 
betragtes dog ikke som standard og kan 
sammenlignes med f.eks. DS/Information 
eller den britiske og danske brug af PAS 
– en offentlig tilgængelig specifikation. 
De kan godt eksistere sideløbende med 
udgivet Europæiske Standarder.

Det kan dog desværre være med til at 
forlænge tiden med misforståelser om, 
at svejsekoordinatorernes uddannelse 
er et must - og ikke er en vurdering af 
viden og kompetencer. 

Hvad indgår så i DIN spec 35236.  
Det centrale i publikationen er en tabel 
– se tabel 1 - der i lighed med det 
tidligere informative anneks A i EN ISO 
14731 giver en oversigt over EWF/IIW-
uddannelserne i forhold til de define-
rede niveauer i EN ISO 14731.

Sideløbende med revisionen af EN 
ISO 14731 er der også sat et arbejde 
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i gang med revision af EN ISO 9712 
og EN ISO 9606-1 henholdsvis for 
NDT-personale og svejsere. Her er 
man på NDT siden stødt ind i reglerne 
for neutralitetsprincippet. Et princip 
der siger, at standarder ikke må skri-
ves på en sådan måde, at opfyldelsen 
alene kan ske ved 3. parts kontrol. 
Hvis ISO skal lægge navn til direkte 
krav om 3. parts kontrol, så skal pub-
likationen skrives som en frivillig cer-
tificeringsordning, der bygger på EN 
ISO/IEC 17000 seriens systemkrav, 
og som er åben overfor alle. Det er en 
debat, som allerede var der ved udgi-
velsen af EN 473 og overførelsen af 
den til ISO 9712. Den gang trumfede 
man ISO 9712 igennem med henvis-
ning til lovkravene til NDT-personale 
i Europa på f.eks. trykudstyr. Men 
selv om standarderne ikke må stille et 
ensidigt krav om 3. parts kontrol, må 
lovgivningen det selvfølgelig gerne. 

Det sker i europæisk lovgivning, men 
der findes ikke fælles international 
lovgivning, som man kan putte ISO 

standarderne under. ISO 9712 revi-
sionen har derfor været præget af en 
"tilpasning" fra standard til certifice-
ringsordning, og dermed et generelt 
krav om overholdelse af EN ISO 
17024, overensstemmelsesvurdering - 
generelle krav til organer, der udfører 
certificering af personer. 

Det forventes at en ny version af EN 
ISO 9712 kan foreligge primo 2022. 
Der er dog en usikkerhed, som ikke helt 
er afklaret. Normalt vil man dele en 
standard i 2 dele – en del med krav og 
en del med de frivillige certificerings-
betingelserne – men forslaget ISO til 
9712 har det fortsat blandet sammen. 
Det kan udløse det problem, at man fra 
andre ISO-standarder kun kan henvise 
informativt til den nye ISO-version, da 
en normativ reference jo kræver 3. part 
kontrol og at man bryder med neutrali-
tetsprincippet. Ved deling af standarden 
i 2 dele kan der ske normativt reference 
til kravdelen, og så vil lovgivning og/
eller kontrakter sikre overholdelse af 
delen for 3. parts kontrol.

Arbejdet med revision af EN ISO 
9606 serien skrider fremad, og der 
ikke været har problemer med konkur-
renceforhold eller neutralitetsprincip-
pet, idet standardserien foreskriver 
at opnåelse af certifikat kan ske på 
alle niveauer.  Dog kræver europæisk 
trykudstyrslovgivning stillingtagen fra 
et notificerede organ. Udfordringen 
i revisionen ligger i, at man arbejder 
på at samle alle dele i en fælles del 
EN ISO 9606.

Idet ståldelen anvender tilsatsmateriale 
som udgangspunkt, og de øvrige dele 
anvender grundmaterialet, har der 
været en del diskussioner om ændrin-
gen af alle dele til tilsatsmaterialer som 
grundlæggende parameter. Der er lidt 
diskussion om selve udformningen af 
standarden. En fælles del og materiale-
afhængige annekser, eller bare en fæl-
les del med afsnit for de enkelte materia-
ler. Det vil man nok kommer overens 
med på et tidspunkt. Men en udgivelse 
er bestemt ikke nært forstående.
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ZBC er efter flere fusioner en 
meget stor fagskole, der er 
med helt fremme.

Af Torben Henriksen,  
Salgschef Kemppi Danmark

ZBC – eller det mere mundrette 
Zealand Business College. Kogt ned 
til en maggieterning, så er der i dag 
8 større byer på Sjælland, som hver 
især huser en ZBC afdeling. Mange 

fusioner over de seneste 12 år har 
skabt et helt univers, hvor stærke 
fagmiljøer og uddannelser – lige fra 
gartner via HTX over SOSU og til 
Svejsning er en realitet. Mange af 
SVEJSNINGs læsere kender sikkert 
navnet Selandia Slagelse, som det 
retteligt hed frem til 2017.

Som en del af ZBC Slagelse finder 
man i dag en topmoderne fagskole 
med en håndfuld kompetente og 

engagerede faglærere inden for 
svejsning, med erfaring fra både 
skolesystemet og livet ude i det 
private. 

Gennem de seneste år har lærerne 
ønsket at opgradere maskinparken 
i svejseværkstedet, så også de nye 
modificerede lysbuer og features kan 
indgå og blive en del af undervis-
ningen. 

STOR MODERNE FAGSKOLE 
MED OPGRADERET 
MASKINPARK

På billedet ses de engagerede lærere omgivet af en farvepalette af svejseudstyr som tilbydes eleverne på ZBC i Slagelse. Fra venstre, 
Carsten Sehested Andersen, Benjamin Rasmussen, Thomas Svejgaard og Niels Schou. Fraværende på dagen var Tony Andersen.
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Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamen for 
hvert modul: 

IWS Svejsespecialist (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4

IWT Svejsetekniker (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant teknisk uddannelse, EQF niveau 5

IWE Svejseingeniør (4 moduler)
Adgangskrav: Relevant ingeniørmæssig uddannelse,
EQF niveau 6

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:

IWI Svejseinspektør (2 moduler)
Adgangskrav: Relevant svendebrev, EQF niveau 4

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

forcetechnology.dk  

5
3

6
4

-1

Opkvalificer din viden: 
IWI - IWS - IWT - IWE

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

Kurser  
under COVID-19
Vi har indført en række  

foranstaltninger, som sikrer 
at vi fortsat kan afholde 

kurser indenfor rammerne 
af myndighedernes 

anbefalinger
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Svejsning

Som leder af svejseafdelingen Benja-
min Rasmussen udtrykker det, så bør 
vi et stykke hen ad vejen som skole 
være et teknologisk spejl af virksom-
hederne i vores geografiske område. 
I hvert fald når spørgsmålet falder 
på, hvordan vores værksteder skal 
ekviperes med svejsemaskiner. Vi vil 
ikke være monofarvede, ej heller en 
regnbue af alle farver og brands, 
hvor hverken lærere eller elever kan 
være eksperter i de mange funktio-
ner. Men vi må aldrig ende som 
et museum for svejsemaskiner, blot 
fordi udstyret generelt holder længe 
på en skole, da det både serviceres 
og bruges under gode rammer.

Vores valg af udstyr sigter derfor 
mod mere digitalisering og let-
forståelig grafik, der visuelt viser, 
hvad der faktisk sker i lysbuen, når 
funktionen aktiveres. Brugerfunktio-
ner, som flere producenter forsker en 
del i, og som viser en klar strømpil i 
markedet. Samtidig er multiproces-
strømkilder, der er hurtige at sætte 
op til andre opgaver, klart at fore-
trække. Derved undgår vi, at lærere 
og værkstedsassistenter skal bruge 
unødig tid på at omstille kabinerne 
til de næste kursister, der skal lære 
at svejse eller certificeres i andre 
svejsediscipliner end den forrige 
kursist. 

Moderne udstyr skal appellere 
til fremtidens unge svejsere
En ikke uvæsentlig sidegevinst 
i vores benchmark mod andre 
udbydere af uddannelser er blandt 
andet, at vi med moderne udstyr 
fremstår som en skole, der appel-
lerer til fremtidens unge svejsere og 
ikke virker støvet og uinteressant. 
Det giver et udsyn og et bidrag til 
lettere at kunne rekruttere elever 
fra både kerne- og randområder 
af vores distrikt. Det næste vi som 
samlet branche bør kigge på, er at 
få mere brobygning mellem folke-
skolerne og samtidig søge at få 
fortalt de kommende generationers 
forældre, hvor moderne og interes-
sant branchen er. Alt for ofte har 
familierne et billede af smeden, som 
en nedslidt person, der sort i tøjet 
står med en gasbrænder i hånden, 
og sådan er vores branche på ingen 
måde længere, pointerer Benjamin 
Rasmussen. Han bakkes 100 % 
op af ledende faglærer Carsten 
Sehested. Han tilføjer, at oplysning 
og oplysning, det er ganske enkelt 
en af vejene til at få ryddet denne 
fordom af vejen på.

DM Skills er et godt 
udstillingsvindue
DM i Skills i forskellige håndværksdi-
scipliner er et godt udstillingsvindue 
for både os og de unge, hvor de æld-
ste skoleelever kan få nogle fyrtårne at 
se op til. Helt automatisk giver det et 
mere nuanceret og bredere grundlag 
at træffe nogle af livets store beslut-
ninger på - før det endelige valg af 
uddannelse. 

Som en del af vores interaktion med 
det omkringliggende samfund indgår 
det også, at vi gennem de seneste år 
er steppet op i vores samarbejde med 
byens arbejdsformidling og jobcenter. 
Således kan vi nu helt aktuelt udbyde 
små skræddersyede kurser af kun 6 
ugers varighed. Det sikrer, at flere på 
kanten af arbejdsmarkedet med små ef-
fektive kurser kan komme i betragtning 
til blivende jobs på vores virksomheder 
i området. Det er med til at bekræfte 
os i, at vi sammen er stærke, og at 
nytænkning og samarbejde med andre 
institutioner gør en forskel for den 
enkelte. Hvis vi tænker endnu længere 
frem, kunne flere gode praktikere efter 
endt gymnasietid også drage nytte af 
at komme videre på de håndværks-
mæssige uddannelser, slutter Carsten 
Sehested, før han iler videre for at 
sætte den næste kursist i gang.
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TransSteel Puls

tornbosvejs.dk

Op til 70% mindre  
efterbearbejdning

Højere svejsehastighed

Lavere pris

TransSteel serien
– nu med puls,  
dataopsamling og  
4.0 stik

INDUSTRY 
4.0

 
Besøg  

vores nye 
webshop  

tornbosvejs.dk
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Flexlite GF-produktserien fra Kemppi 
omfatter flere MIG/MAG-svejsepi-
stoler med røgudsugning. Vakuum-
systemet suger svejserøgen direkte 
fra pistolens udvendige dyse uden at 
forstyrre flowet af beskyttelsesgas. Det 
giver et sikkert og rent arbejdsmiljø 
for svejseren og for alle andre, der 
befinder sig i nærheden.

Flexlite GF hjælper til et mere sik-
kert arbejdsmiljø i svejseværkstedet. 
Produktserien er testet i henhold til den 
nye ISO 21904-3-standard. Det sikrer 
en standardiseret måde at dokumen-

tere pistolens effektivitet på. Den 
standardiserede svejsepistol fjerner 
op til 95% af de skadelige partikler i 
svejserøgen.

Flexlite GF-røgudsugningspistolen 
fås i vand- og gaskølede versioner. 
Flexlite GF-modellerne er effektive at 
svejse med, og sliddelene har en lang 
levetid. Komforten for brugerne er 
ifølge Kemppi også i top. Pistolgrebet 
er aftageligt, og med en afbalanceret 
brugervenlig form ligger grebet natur-
ligt i hånden under svejsearbejdet.

SVEJSEPISTOLER MED 
EFFEKTIV RØGUDSUGNING 

Svejseelektroder fra 
Magnaweld indgår nu i 
Løweners omfattende program 
til svejsning.

Magnaweld er en tyrkisk producent 
af svejseudstyr. Virksomheden blev 
etableret helt tilbage i 1957, hvor den 
oprindelig havde adresse i Istanbul. 
Siden år 2000 har virksomheden lig-
get i det vestlige Tyrkiet, hvor fremstil-
lingen svejseudstyr, maskiner og elek-
troder til MIG/ MAG og TIG svejsning 
foregår på en moderne fabrik.

LØWENER UDVIDER MED 
ENDNU EN SVEJSELEVERANDØR

Vakuum er ikke tilsluttet.

Vakuum er tilsluttet her.
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Den østrigske svejseproducent 
Fronius har opgraderet sine 
TransSteel svejsemaskiner med 
pulsfunktion.

Med pulsfunktionen på maskinerne i 
Transsteel serierne er svejsehastighe-
den kommet mærkbart op i gear.

Nikolaj Thorsted fra TornboSvejs 
oplyser, at brugerne har positive 
erfaringer med pulsfunktionen på 
Transsteel maskinerne. F.eks. opnår 
man ved svejsning i tykkere materialer 
at få øget svejsehastigheden med 
godt 30%.

Afgørende er det også, at man med 
pulsfunktionen får reduceret behovet 
for efterarbejde med hele 70%.

 
 

www.ahi.dk/dinse 

Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

LANGT MINDRE EFTERARBEJDE
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Dansk Svejse- og NDT-forening er medlem 
af IIW International Institute of Welding.  

Bladet sendes til abonnenter samt til med-
lemmer af Dansk Svejse- og NDT-forening 
hver anden måned.  

Deadline er fire uger før udgivelse. 

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING 
er kun tilladt efter aftale med redaktøren 
og med kildeangivelse.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2021

August - September
31. august og 1. september 2021

Svejse- og NDT-seminar på hotel 
Koldingfjord

Oktober
5. – 7. oktober

Hi Industri 2021 i MCH Messecenter 
Herning

Messe for:

• Automation & Robotter
• Maskiner & Produktionsudstyr
• Interlogistik
• Underleverandører

Det sker:

Sammen med 25 andre 
virksomheder indgår Semco 
Maritime i Greensand-
konsortiet, der ledes af 
Ineos Oil & Gas Denmark og 
Winthershall DEA. 

Med Greensand er der tale om et 
pilotprojekt, der skal muliggøre CO2-
lagring fra 2025, og dermed bidrage 
til at realisere den politiske målsæt-
ning om at lagre 4-8 millioner tons 
CO2 årligt fra og med 2030.

Konsortiet bag CO2-fangst og 
lagringsprojektet, Greensand vil 
til september ansøge om såkaldt 

EUDP-støtte. En støtte, der skal bane 
vejen for projektet, hvor parterne skal 
demonstrere de store muligheder, der 
ligger i at opsamle, transportere og 
lagre CO2 miljøvenligt i udtømte olie-
brønde i Nini-feltet mere end 1.500 
meter nede i undergrunden.

Semco Maritime oplyser, at de skal 
designe og fremstille den enhed, som 
effektivt vil kunne overføre den opsam-
lede CO2 fra et fragtskib til de inaktive 
platforme og videre ned i de udtømte 
oliebrønde.

BLY

SEMCO MARITIME SKAL UD-
VIKLE VÆSENTLIG KOMPONENT 
TIL GREENSAND

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:
5 28. oktober 28. september Bæredygtige produktionsprocesser

6 16. december 22. november NDT og SVEJSNING
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Nye standarder

DS/EN ISO 3452-1:2021 Ikke-destruktiv prøvning – Penetrantprøvning – Del 1: Generelle principper

DS/EN ISO 3452-2:2021 Ikke-destruktiv prøvning – Penetrantprøvning – Del 2: Prøvning af penetrantmaterialer

DS/EN ISO 8167:2021 Modstandssvejsning – Projektionssvejsning med prægning – Projektioner for modstandssvejsning

DS/EN ISO 8205:2021 Udstyr til modstandssvejsning – Vandkølede sekundære forbindelseskabler

DS/EN IEC 60974-13:2021 Udstyr til lysbuesvejsning – Del 13: Stelklemmer til svejsereturstrøm

DS/EN IEC 60974-11:2021 Udstyr til lysbuesvejsning – Del 11: Elektrodeholdere

Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder

DSF/prEN ISO 17405 Ikke-destruktiv prøvning – Ultralydprøvning – Teknik ved prøvning af pålægning udført ved 
svejsning, valsning og eksplosionssvejsning

DSF/prEN/ISO 5817 Svejsning – Smeltesvejste samlinger i stål, nikkel, titanium og legeringer heraf (undtagen 
strålesvejsning) – Kvalitetsniveauer for svejsefejl

DSF/prEN 14587-2 Jernbaner – Infrastruktur – Brændstuksvejsning af skinner – Del 2: Brændstuksvejsning af nye 
skinner i stålkvaliteterne R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT 
og R400HT udført med mobile svejsemaskiner på andre lokationer end stationære anlæg

DSF/prEN 15085-1 Jernbaner – Svejsning af jernbanekøretøjer og -komponenter – Del 1: Generelt

DSF/prEN 14163 Olie- og naturgasindustrien – Pipeline-transportsystemer – Svejsning af pipelines

DSF/prEN ISO 18496 Svejsning – Flusmiddel til slaglodning – Klassifikation og tekniske leveringsbetingelser

DSF/prEN ISO 2566-1 Stål – Omregning af brudforlængelsesværdier – Del 1: Ulegerede og lavlegerede stål

DSF/prEN ISO 2566-2 Stål – Omregning af brudforlængelsesværdier – Del 2: Austenitisk stål
Yderligere information kan ses på www.ds.dk

NYT FRA DANSK STANDARD



Afs: Dansk Svejse- og NDT-Forening 
 Park Allé 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

Böhler Uranos 1500 TLH er markedets mindste TIG-/MMA-maskine til den 
kvalitetsbevidste svejser, der ikke går på kompromis med egenskaber og 
driftssikkerhed.

Lav vægt (3,9 kg), superkompakte dimensioner (260x115x250 mm) og argon 
i miniflaske (op til 20 minutters lysbuetid) gør den ideel til opgaver med høje 
krav til præcision på farten. På værkstedet kan du bruge den med traditionelle 
flasker. Digitalt display, HF-tænding samt puls- og high speed puls-funktion.

Böhler Uranos 1500 TLH kommer i solid kuffert med alt nødvendigt tilbehør.

Stærke svejsefordele til dig fra Lemvigh-Müller
• Topkvalificerede Force-uddannede svejsespecialister. Vi kommer til dig
• Bredt maskinsortiment fra de stærkeste producenter
• Fuldt program i tilsatsmaterialer og tilbehør til enhver opgave

DIN KOMPAKTE 
SVEJSEMAKKER  
FINDER DU HOS  
LEMVIGH-MÜLLER

INTERESSERET?
lemu.dk/1500-TLH


