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Svejsning

LEDER
Den grønne omstilling buldrer
frem, men danske SMV’er
risikerer at blive koblet af
Danske SMV’er oplever stadig oftere,
at deres store og vigtige kunder stiller
klimakrav, hvis de vil være underleverandører. Danske SMV'er risikerer at
blive fravalgt af kunder, samarbejdspartnere eller potentielle medarbejdere, hvis ikke de bliver klædt på til
den grønne omstilling.
I løbet af de seneste 9 måneder har
projektet Klimaklar SMV hjulpet flere
virksomheder med at leve op til de
nye krav og dermed bidrage til den
grønne omstilling og skabe mere grøn
vækst i fremtiden.
Det er helt afgørende for danske
virksomheders konkurrencekraft, at de
proaktivt arbejder med den grønne
omstilling og får styr på deres klimaaftryk. Det forventes af kunderne, og de
forventninger vil stige i fremtiden.

En del danske SMV’er, der leverer
til de store virksomheder, oplever
flere barrierer: De mangler viden om
klima; de mangler data om klima;
de mangler ressourcer. Det er alle
barrierer, som vi gerne vil være med
til at nedbryde. Derfor igangsatte vi i
begyndelsen af året projektet Klimaklar SMV.
Essensen i projektet Klimaklar SMV er,
at 50 små og mellemstore virksomheder får eksperthjælp til at lægge en
plan for, hvordan deres virksomhed
- samt ikke mindst deres produkter og
services - kan blive klimavenlige. Helt
konkret får de 50 SMV’er i projektet
i løbet af 2021 udarbejdet et CO2regnskab og en klimaplan, lige
som der bliver arbejdet videre med
anbefalinger til klimakommunikation
og branding.
Erfaringerne fra de 50 virksomheder i
projektet skal bredes ud til alle de små
og mellemstore virksomheder, som

Jacob Kjeldsen, Branchedirektør
i DI Handel og tidl. chef for
Fremstillingsindustrien i DI.

udgør rygraden i dansk erhvervsliv.
De spiller en afgørende rolle for, at
Danmark kan komme i mål med ambitionerne om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Det vil
samtidig øge konkurrencekraften både
i Danmark og globalt – og dermed
gavne vækst og jobskabelse.
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Forsiden:
Vandkraft er en af de reneste processer
i forhold til CO2-udledning. Foto: Hydro
Extrusions
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Svejsning

NDT-uddannelse med fokus på
kvalitet, fleksibilitet og tilgængelighed

Den fysiske
del af undervisningen
på vores kurser er
fleksibel og udbydes
over hele landet.

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

forcetechnology.dk
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Svejsning
Vi har spurgt medlemmerne i DIs
virksomhedspanel. Det viser sig, at
63 procent af de adspurgte virksomheder oplever bæredygtighed som en
vigtig konkurrenceparameter, og cirka
halvdelen af de adspurgte oplever
stigende forventninger til den grønne
indsats fra deres centrale samarbejdspartnere. Men undersøgelsen
viser samtidig, at en tredjedel ikke
er i gang eller forventer en uændret
udledning i 2030. Her håber vi, at
vi med projekt Klimaklar SMV kan
hjælpe disse virksomheder i gang, og
derudover inspirere endnu flere til at
prioritere at få taget hul på opgaven.
Vi har på nuværende tidspunkt testet
konceptet på 34 virksomheder. Én af
disse er Metalpres Haarby på Fyn.
Gennem de seneste par år har Joachim Buck, adm. direktør i Metalpres
Haarby arbejdet med en grønnere
produktion på forskellige måder. Det
har været oplagt for virksomheden at
kigge på energioptimering. På årsbasis kræver det nemlig en del strøm
og gas at lave varmepres og varme
400 tons messing op til 600 grader.
Virksomheden er en del af de 50
virksomheder i Klimaklar SMV.

Logo Klimaklar

Første skridt var at få kortlagt, hvor
stort vores CO2-aftryk reelt var.
Med 20 ansatte har de dog ikke én
dedikeret klimamedarbejder, så de
skulle finde ud af, hvilke ressourcer det
krævede for at arbejde databaseret.

Vi kender ikke alle svarene
endnu
Jeg vil estimere, at vores bogholder
stod for at finde 95 pct. af de tal, vi
skulle bruge. Derudover har vores
medarbejdere med henholdsvis
produktions- og lagerindsigter spillet
en stor rolle i at konkretisere vores
CO2-aftryk.
Det var simpelt at forholde os til vores
gas-, vand og elforbrug. Det er lige
til at læse i regningerne. Den grønne
omstilling er jo netop en omstilling.
Det indebærer også, at vi ikke kender
alle svarene endnu, men vi er i gang,
og vi arbejder på at finde ud af
tingene. Vi har f.eks. fundet ud af, at
vores messingleverandør producerer
på vandkraft, så det gør da vores
messing lidt grønnere”, siger Joachim
Buck, adm. direktør i Metalpres Haarby A/S.
Efter forløbet med Klimaklar SMV er
vi blevet bekræftet i, at vi er på vej i
den rigtige retning. Men også i, at der
er et godt stykke vej endnu, før vi som
SMV’er kan leve op til Parisaftalen.
Erfaringen fra arbejdet med de første
34 virksomheder er, at virksomhederne gerne vil reducere deres klimaaftryk, men at overskuddet i hverdagen
er begrænset.
En grøn profil kan i mange tilfælde
tilføre værdi til forretningen. Men det
er vigtigt, at virksomhederne baserer
deres klimaindsats på troværdige
data. Det systematiske arbejde er derfor baseret på reelle grønne indsatser.
Troværdige data er det bedste værn
mod beskyldninger om greenwashing,
og kun ved at have datagrundlaget
på plads, kan virksomhederne arbejde aktivt med den grønne fortælling.
Jacob Kjeldsen

Interesserede opfordres til at gå ind få mere at vide om projektet på
siden: www.di.dk/klimaklarsmv
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Svejs kollaborativt med Migatronic

CoWelder

Lav en smart investering
CoWelder er en økonomisk overkommelig måde at komme
i gang med svejseautomatisering på. Den er perfekt til
svejsning af ukomplicerede emner, uanset mængde og
hyppighed. CoWelder sikrer maksimal fleksibilitet, nem
programmering og konstant høj svejsekvalitet.
• Nem installation – kom i gang med at svejse fra dag ét
• Øget produktionskapacitet
• Optimal svejsekvalitet
• Konfigurer CoWelder til MIG/MAG eller TIG med
Migatronic svejsemaskine, svejsebord, track og/eller
drejebord.
CoWelder kan kan både købes kontant eller leases.
Læs mere om CoWelder på
migatronic.com/cowelder
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DANMARK BYGGER VERDENS
FØRSTE ENERGIØER
Et vitalt næste skridt fremad,
når havvind skal udbygges.
Af Chief Advisor Thomas
Laursen, Energinet
Energiøer samler vind fra flere
vindmøller længere ude på havet end
hidtil - og fordeler derefter havvinden
som grøn energi til flere lande på én
gang.
Energiøer er et vitalt næste skridt
fremad, når havvind skal udbygges i

det omfang og i den hastighed, som
er nødvendig for at imødegå klimakrisen.
Samtidig kan Danmark og Europa
vise vejen for andre dele af verden,
hvor havvind kan udnyttes til grønnere
energi og give bedre levestandard til
mennesker uden skade for klimaet.
Omkring 2030 skal de to danske
energiøer levere 5 GW grøn strøm,
eller hvad der svarer til elforbruget i 5
millioner husstande

Vi skal længere ud på havet for at hente
de enorme havvindressourcer derude.
Men når strøm skal transporteres over
lange afstande, skal strømmen transporteres som jævnstrøm, hvilket reducerer
tabet af strøm under transporten betragteligt. Der er derfor
brug for at skabe et kystnært miljø langt
ude på havet til at kunne opsamle strømmen fra mange vindmøller og omforme
strømmen til jævnstrøm. Fra omformeranlæggene på øen sendes jævnstrøm
ud i søkabler mod flere lande. Inde på

TO ENERGIØER I DK

NORDSØ
Kuns�g, inddæmmet ø.
Den skal levere 3 GW
havvind i 2030 og
senere 10 GW.

ØSTERSØ
Energiøen er Bornholm.
Den skal levere 2 GW
havvind i 2030 (eller gradvist
udbygges mod 2GW).
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Making our world more productive

Svejsning

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.
www.linde-gas.dk/mison
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.
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ENERGIØ ELLER HUB
10-16 GW

ENERGI Ø

CA. 100 KM TIL LAND

VEKSELSTRØM

BRINT &
PTX

VEKSELSTRØM

GRØNNE
BRÆNDSTOFFER
land omformes noget af strømmen igen
til vekselstrøm og føres ind i el-nettet.
Men noget af strømmen skal i fremtiden
også bruges til at lave brint, der så igen
er en nødvendig ingrediens i grønne
brændstoffer til de typer af energiforbrug, som ikke er nemme at elektrificere: fx tung industri, fly og skibe.
En, to, mange energiøer
De danske energiøer er efter al sandsynlighed kun begyndelsen på en helt
ny fase, hvor havvind i de kommende
år vil blive udbygget i en meget større
skala og hurtigere end hidtil. I konsortiet North Sea Wind Power Hub samarbejder Energinet med hollandske
og tyske transmissionsoperatører om
at understøtte landenes regeringer og
med branchen i forbindelse med de
analyser og beslutningsgrundlag, som
på sigt kan føre til et net af energiøer
i Nordsøen.
Det sker på havet lige nu
I øjeblikket udfører Energinet for Energistyrelsen de forundersøgelser, som

skal gøre det muligt at anlægge energiøerne på en teknisk og miljømæssigt
forsvarlig måde. Både i Nordsøen og
i Østersøen ved Bornholm er skibe på
havet i fuld gang med at undersøge
og tilvejebringe data vedrørende jordbundsforhold og miljø. Det er data,
som skal bruges af såvel bygherrer
som myndigheder i de lovbundne miljøvurderinger, ligesom de skal bruges
som grundlag for det tekniske arbejde
med fundering, design af anlægsløsninger mv.

Hertil kræves god plads til omformerstationer – ‘et kunstigt kystnært miljø’.
Hvor dybde og havbundsforhold er
til det, kan etableres hubs i form af
kunstige øer, platforme, etc.

Hvorfor etablere energiøer
Effektivitet: Når havvind udbygges, er
ca. en tredjedel af omkostningerne til
transport af el i kabler og tilslutning
til lande. Energiøer reducerer denne
udgift. Men det er stordrift – og gevinsterne høstes kun i store projekter med
flere lande koblet på.

Omstilling af svære sektorer: Det er
ikke nok at lave grøn strøm for at
blive klimaneutrale. Der skal bruges
grønne brændsler til skibe, fly og i
den industri, der producerer ting, som
er uundværlige i velstående samfund
(fx stål, plastic, cement, mv.). Energiøer kan bruges som kraftcentre for
den havvind, der skal bruges til at
producere grøn brint, der er grundstof
i grønne brændsler.

Teknologi: Langt ude på havet er der
store vindressourcer. Hvis de skal høstes, er det nødvendigt at bruge jævnstrøm, på grund af afstanden til land.

HVAD ER DET VI UNDERSØGER?
VAND
DYBDER

HAVBUNDS
OVERFLADE

SAND
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Energinet er en selvstændig
offentlig virksomhed under
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. De ejer og udvikler
el- og gasnet i Danmark for
at indpasse mere vedvarende
energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

HAVBUNDS
JORDLAG

TØRV

MARINT LER

Lagring af energi: Jo mere VE fra vejrafhængige kilder kommer til at fylde
i den europæiske energiforsyning, jo
mere bliver der behov for vedvarende
energi, som er lagret og kan bruges
‘på bestilling’. Brint produceret fra
havvind er en del af løsningen.

MORÆNELER
SAND 16

Svejsning

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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De reneste processer er udnyttelse af vandkraft. Fx udledes ca. 20 kg CO2 for hvert kg aluminium, der er fremstillet i Kina. Modsat kan
udledningen komme helt ned på 2,5 kg CO2 ved udnyttelse af vandkraft.

ALUMINIUM FORAN
PÅ POINT
Fra verdensmål og
bæredygtighed til cirkulær
designstrategi, vækst og nye
markedsmuligheder.
Af Jim Hansen,
sekretariatsleder, Aluminium
Danmark, Brancheforening i
DI
Uanset hvor i værdikæden din virksomhed befinder sig – materiale- eller
underleverandør, komponentfremstilling eller facadebygger – har den et
lod i den store globale udviklingsdagsorden, der frem mod 2030 sætter ressourceforbrug, produktfremstilling og cirkularitet i et nyt lys.
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Er du ikke allerede bevidst om din
virksomheds CO2-fodaftryk, så
er det tiden til at komme i gang.
Gå virksomheden - produktion og
produkter - efter i sømmene, og ban
vejen for, at produktionen er så effektiv og ressourcebesparende, som
det er teknisk eller materialemæssigt
muligt.

tilbage i ressourcekredsløbet), udvikling af produkter og komponenter
det første skridt på vejen. Disse led
bliver der ofte refereret til som scope
1 og 2.

Det kan samtidig være en oplagt anledning til at indgå i dialog med dine
leverandører og kunder om forbedringer og udvikling. Der vil - nærmest
per definition - være en skarp sammenhæng mellem en optimeret og en
bæredygtig produktion. Derfor er en
bedre ressourceudnyttelse, mindre
spild (som selvfølgelig cirkuleres

Taler vi som her om aluminium, kan
det være en faktor 5-6 med hensyn
til CO2-aftrykket for samme kilo
aluminium - alt afhængigt af, om det
er fremstillet med eller uden brug af
fossil brændsler. De ”reneste” processer er udnyttelse af vandkraft, og
de mest belastende er udnyttelse af
kulkraft.

Som det næste kan man se på, hvor
råvarerne, der indgår i produktet, er
sourcet.

Svejsning

Vinderprojekter fra Aluminium Bygge Pris 2007 – 2020.

Det seneste i udviklingen er adgangen
til nye legeringer, der som minimum
indeholder 75% omsmeltet aluminium
fra skrottede produkter. Her kan CO2aftrykket komme helt ned på 2,3 kg
CO2/kg alu.

Cirkulær designstrategi
Uanset oprindelse og energiressourcen bag primær smeltemetoden,
er det for alt aluminium vigtigt, at
det designes, så det passer ind i et
cirkulært ressourcekredsløb. Her er

svaret en cirkulær designstrategi. En
strategi, der sikrer, at produktet er
udformet, så det som minimum kan
skilles og materialerne genanvendes i
produktionen af nye produkter - uden
eller med minimale tab af ressourcer.

MAXIMIZE YOUR COMFORT ZONE
Maximize safety and comfort with Gamma GTH3 welders respirators.
Designed for all arc welding, cutting, grinding, gouging and inspection process, Gamma GTH3 offers maximum protection for your lungs and long
term health. XFA model features 70 lumen LED work lights reaching new levels of safety and comfort for your welding life.
Safety and comfort for your welding life.

www.kemppi.com

And you know.
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Samarbejde på tværs af
værdikæder fremmer grøn
omstilling
Skal de ambitiøse danske mål for den
grønne omstilling med en reduktion
på 70% CO2 nås inden 2030, kræver
det et endnu tættere samarbejde og
involvering på tværs af værdikæden.
Medlemmerne i Aluminium Danmark
dækker det meste af værdikæden, fra
primær-ledet over underleverandører,
overflade behandlere og til genvindingsindustrien.

Genanvendelsen af aluminium skrot
er 95% mere energieffektivt end
fremstilling af metal fra jomfruelig
ressource.
Aluminium er et værdifuldt metal –
også når produktets tekniske levetid
er forbi. Skrotværdien er det, der
fastholder genvindingsindustriens
interesse for metallet, og som sikrer
den mest optimale proces frem til
omsmeltningen af metallet til nye
produkter.

CO2 og verdensmål
Opfordringen kan kun være, at man
køber aluminium, der er fremstillet med
størst mulig anvendelse af vandkraft.
Dertil kommer, at man – hvis det er
muligt - skal købe aluminium med anvendelse af genanvendt post consumer
produkter, der nu er op til 75% indhold.
Da mængden af tilgængeligt aluminium ikke er tilstrækkelig stor til at
dække efterspørgslen, er det også afgørende, at nutidens produkter bliver
designet, så adskillelse og genanvendelse optimeres i fremtiden.
Aluminium er skabt til cirkulær
økonomi
Produkter, der er fremstillet af aluminium, findes overalt i vores hverdag.

I vinduesrammer, køkkenredskaber,
emballager og elektronik. Aluminium
anvendes også til opførelse af broer,
til bygningsfacader, i solcellerammer, vindmøller, kabler mv. Vi møder
metallet i moderne transportmidler på
skinner og til vands og i luften. Det er
metallets fysiske egenskaber (styrke,
vægt, korrosionsbestandige og vedligeholdelsesvenlige overflader, ledningsevne m.v.), der baner vejen for
den fortsatte vækst i anvendelsen af
metallet, og det er metallets egenskaber i forbindelse med genanvendelse,
der opfylder den cirkulære dimension.
Metallet har således den unikke egenskab, at det kan anvendes til et formål
og efter omsmeltning genanvendes i
nye produkter igen og igen - uden at
de oprindelige egenskaber går tabt.
Omsmeltning fra skrot til ny råvareressource er samtidig så energieffektiv, at
der kan spares helt op til 95% energi
ved at smelte skrot fremfor at udvinde
metallet fra en ny jomfruelig råvare.
Genanvendelse af aluminium er derfor
en integreret del af den danske og
europæiske aluminiumindustri. En erhvervssektor med årlige indtægter på
næsten 40 mia. euro, og som direkte
som indirekte beskæftiger over en million mennesker.

Tonsvis af aluminium, der har været igennem et affaldsenergianlæg i Danmark, smelter under forbrændingsprocessen ned i små klumper
og hentes ud af slaggen helt ned til dimensioner på 0,5 mm til metalgenanvendelse.
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Opkvalificer din viden:

Svejsning

IWI - IWS - IWT - IWE

Kurser
under COVID-19

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

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende eksamen for
hvert modul:

Herudover kan du også tage uddannelsen som svejseinspektør:
IWI

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

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
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5364-1

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

Vi har indført en række
foranstaltninger, som sikrer
at vi fortsat kan afholde
kurser indenfor rammerne
af myndighedernes
anbefalinger

Svejsning

ER ADDITIV FREMSTILLING
VEJEN TIL BÆREDYGTIG
PRODUKTION

Bæredygtig produktion på
agendaen.
Af Michel Honoré, M.Sc.E.,
Specialist, FORCE Technology
Additiv fremstilling og 3D print hyldes
ofte som fremstillingsindustriens
frelsere i skiftet fra ressourcetung, sort
produktion til grøn og bæredygtig
produktion. Men er additiv fremstilling
(AM) virkelig adgangsbilletten til den
grønne samvittighed og indfrielse af
regeringens mål om 70 % reduktion af
CO2-udledningen i 2030? Nej, vel?
Ikke alene. Men AM kan bidrage til
en mere bæredygtig produktion.
Reduceret ressourceforbrug,
distribueret produktion og mindre
lagerbehov fremhæves typisk. Men
AM er andet og mere end print-ondemand: Det er også en mulighed
for at levetidsforlænge komponenter,
som ellers nærmer sig end-of-life. AM
kan derfor bidrage til at minimere
behovet for fremstilling af helt nye
komponenter, og dermed til en mere
cirkulær produkttankegang.
Udledningen af drivhusgasser fra
dansk industri udgjorde ifølge

Dansk Statistik1 i 2020 ca. 6,7 mio
tons, svarende til 7,64 % af den
samlede danske udledning. Industriel
udledning er dermed den fjerdestørste
enkeltkilde. Det flytter derfor noget,
hvis vi kan reducere udledningen
fra industriel produktion. Der er et
potentiale, som er værd at gå efter.
Et mål.
I et større perspektiv fokuserer FNs
verdensmål nr. 12 på bæredygtig
produktion. Så ikke kun på den
nationale scene har bæredygtighed
i produktionen fået en fremtrædende
rolle. Der er bæredygtighed på
agendaen, uanset hvor man
orienterer sig, og det afspejles bl.a.
i forsknings- og udviklingsmiljøerne,
hvor der udvikles nye teknologier til
understøttelse af mere bæredygtig
produktion og mere bæredygtige
produkter. Additiv fremstilling er en
af disse teknologier, som grundet sit
iboende betydeligt lavere forbrug af
råmaterialer opnår et særligt fokus.
Eksempel på AM som
”enabler” for grøn omstilling
Der er flere eksempler på overgang
fra traditionel subtraktiv fremstilling
- f.eks. via CNC-fræsning - til en

Danmarks Statistik: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?interactive=true&menu=y&maintable=DRIVH
US&pxfile=2021105111212345910743DRIVHUS.px&gr_type=5&PLanguage=0
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ren additiv fremstilling, som ud
fra et råvare perspektiv alene,
retfærdiggør overgangen til AM.
I et studie foretaget sammen med
TERMA, har FORCE Technology
3D-printet en komponent til de
kommende F-35 kampfly, som
med traditionel bearbejdning ville
CNC-fræse det færdige emne ud af
219 kg råmateriale. Med 3D print
kan det samme emne fremstilles
ud fra 9 kg pulver. En besparelse
i råmaterialer på mere end 95 %.
Iflg. et studie foretaget af McKinsey2
udleder fremstillingen af 1 ton stål
1,85 tons CO2. Omsat, betyder det
således, at de 210 kg stål sparet
i fremstillingen er ækvivalent til en
besparelse på ca. 388 kg CO2 pr.
F-35 komponent.

bearbejdningstiden i CNC-fræseren
120 timer, mens den i 3D printeren er
4,5 timer.

Dertil kommer besparelserne som
relaterer sig til energiforbruget.
For den omtalte komponent er

Antager vi et energiforbrug i CNCmaskinen på 10 kW, benyttes 1200
kWh til fremstillingen. For 3D printet

2

antages med udgangspunkt i FORCEs
AM-installation groft 20 kW for laser,
robot og manipulator, hvilket resulterer
i et totalt energiforbrug i omegnen af
100 kW. Rundt regnet er der altså en
besparelse i energiforbrug på 1100

McKinsey: https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/decarbonization-challenge-for-steel

Vi løser dine skære-, svejse- og måleopgaver

ALT I INDUSTRITEKNIK

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
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Selvom tallene herover er baseret
på grove antagelser, er der altså
overbevisende indikationer for, at AM i
kraft af sit lavere forbrug af råmaterialer
og nedsat fremstillingstid, kan bidrage
betydeligt til at reducere klimaaftrykket
for fremstilling af produkter i f.eks. stål.
Levetidsforlængelse – Når man
ikke var med i designfasen
Eksemplet herover er åbenlyst baseret
på, at man allerede i designfasen
vælger at benytte AM eller 3D print
til fremstillingen, og kræver altså, at
man har indflydelse allerede tidligt i
produktcyklus. Men mange brugere af
stålkomponenter har først indflydelse
på produktet, når det er nået i drift eller
nærmer sig end-of-life, og har således
ikke mulighed for at påvirke designet.
Heldigvis er der stadig mulighed for at
levetidsforlænge komponenterne f.eks.
med AM-teknologier:

kWh, svarende til 148,5 kg CO2.
(Produktion af 1 kWh el udleder 135
g CO2)3.
Den samlede besparelse i udledningen
af CO2 opnået via råmaterialer og
energi beløber sig hermed til ca. 536
kg pr. komponent.
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Regnestykket er vanskeligt
at generalisere, men med
udgangspunkt i de foregående
data: Ved nyfremstilling bliver der
i udgangspunktet udledt 1,85 kg
CO2 pr kg fremstillet stål. Dertil
kommer estimeret 10 kW pr. time
bearbejdning, svarende til 1,35 kg
CO2 pr. time.
For komponenter, hvor levetiden er
betinget af slid eller korrosion på
en eller flere flader, kan reparation

3

overvejes, f.eks. ved belægning
af nye overflader på de udsatte
områder. Den additive belægning
kræver i udgangspunktet ca. 2-4
kg råmateriale pr. time (udledning:
3,9-7,8 kg CO2 pr. time) og kræver
ca. 20 kW pr. time (udledning: 2,7
kg CO2 pr. time). Så er det blot
et spørgsmål om at sammenholde
udledningerne associeret med
fremstillingen af en ny komponent
ud fra dens masse og behov for
bearbejdning, med udledningerne for
den tilsvarende reparation.
Skal AM redde verden?
Både ja og nej. Additive
Manufacturing kan ikke drive den
grønne omstilling alene. Men
gennem smartere designvalg
og levetidsforlængelse kan AMteknologier bidrage til understøttelse
af den grønne omstilling. Ikke bare
digitaliserer det fremstillingen, det
kan også til en vis grad de-koble
den fra - eller i hvert fald minimere
-afhængigheden af stadigt dyrere og
mere volatile råvaremarkeder.
For slet ikke at tale om det økonomiske
incitament som ligger indbygget i
besparelser i både råmaterialer,
tid og CO2-kvoter. Men det er den
slags brændsel, som helt af sig selv
understøtter den grønne omstilling.

Klima, Energi og Forsyningsministeriet: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/kef/
spm/380/svar/1674514/2215558/index.htm
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BÆREDYGTIGHED I BÅDE
TANKE OG HANDLING
Sjældent har et
langtidsholdbart ord fyldt
mere i en dagsorden,
end det er tilfældet med
paraply- og piedestal ordet Bæredygtighed. Og aldrig har
det været mere aktuelt at sætte
fuld fart på omstillingen fra
køb og smid væk samfundet til
at sikre en klode, hvor vi som
mennesker kan overleve.
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Af salgschef Torben Henriksen,
Kemppi Danmark

værdier må og skal omsættes til aktiv
udvikling og blivende forandring.

Grøn omstilling er nødvendig. Og
intet kommer af sig selv, som en klog
mand engang udtrykte det – vist
nok kun lommeuld! Derfor må vi alle
omsætte vores tanker til handling og
rette energierne i en retning, der ikke
blot udtrykker velmenende ord i skåltaler, men som erkender, at de bløde

Det koster på alle mentale parametre
at ændre de gamle vaner samtidig
med, at mange af vores produktionsformer ligeledes skal transformeres i
både form og forbrug. Men tro mig,
det bliver endnu dyrere, hvis vi undlader at gøre vores bedste og samtænke
på de store dagsordener.

Svejsning

Sovepuden, som lurer lige om hjørnet
er, at vi naivt tror, det alene vil kunne
klares af verdenssamfundet med love
og adfærdsregulerende standarder.
Teknologierne skal med hele vejen,
for med en estimeret befolkningsvækst frem mod 2050 med tæt på
et par milliarder mere på kloden,
kommer vi ikke i mål uden massive
investeringer i revolutionerende
teknologier – at kunne udtale det
nye buzzword, Power-to-X gør det
ikke alene! Nationale regeringer
med gode intentioner og egenrådige
liberale kortsigtede økonomiske
interesser fra store multinationale
børsnoterede virksomheder, går ikke
altid automatisk i samme retning.
Først når bæredygtigheden bliver en
DNA forankret størrelse i sjælen, vil
der opstå forandring.
Fossilfrit højstyrkestål
Hvis vi ifører os droneblikket og ser,
hvad der trækker i samme positive takt og retning inden for vores
branchefelt, er det eksempelvis, når
svenske SSAB vil frembringe fossiltfrit
højstyrkestål.
Allerede fra 2026 vil det være en
realitet, påstår energigiganten Vattenfall som er med i HYBRITT projektet
sammen med andre frontløbere.
Et andet tiltag - godt støttet af de 17
verdensmål kunne være, at de bløde
mål om bæredygtighed, transformeres i retning af hårde og mere
synlige værdier. Fx kunne der langt
oftere i større ”Tenders” og udbudsmateriale, være et vægtet krav fra
bygherre mod entreprenørerne, og
som en fast del af specifikationerne,
krav om, hvilke tiltag der nødvendigvis må indfries i retning af bæredygtighed, når der som godkendt
leverandør skal bydes ind på større
anlægsarbejder.
Produkter med lang
holdbarhed og lavt
energioptag
I den daglige mikroskala i svejseværkstedet betyder/betød tankesættet om at fjerne den røde wolfram
og erstatte den med noget mindre
miljø- og helbredsskadeligt først
virkelig noget, når/da handlingen
eksekveres. En del af bølgen er præ-

cist også, eksempelvis at få sliddelene til at holde lidt længere og når
de er udslidte kan skrottes, sorteres
og genbruges. Denne Recycling
kan bl.a. sikres ved at købe kvalitet
med lang holdbarhed, produkter
med lavt energioptag og dressere
indkøberne til ikke blot at kigge på
prisen en til en, men være bevidste
om TCO – altså hele produktets
økonomiske rejse fra vugge til grav,
tillagt leverandørernes dokumenterede elementer som performance og
kvalitet for brugerne under drift. Er
det eksempelvis ikke bedre at betale
3 gange så meget for en kvalitetsstrømdyse i topklassen, end dag ud
og dag ind, fortsat at skifte 5-10 stk.
billige kobberdyser til stor irritation
for svejseren, der længe har bandet

de dårlige starter, nappen i tråden
og svejsesprøjt langt væk? – kort
sagt, kvalitet i indkøbet betaler sig,
helt på lige fod med topmålet af dovenskab som jo er, at gøre tingene
rigtigt første gang.
Som en del af den bæredygtige
metalproduktion hører også en god
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mental hygiejne, hvor bl.a. sortering
af klippe-/fræsespåner og andet
skrot hører under. Hvis værdifuldt
skrot blandes uhensigtsmæssigt, er
det nærmest uden værdi, hvorimod
det ved korrekt sortering kan være en
formue værd. Det er i praksis priser
fra få ører pr. kilo til tocifrede kroner
pr. kilo i forskel. En tanke værd,
og mønter der lander effektivt på
dobbeltstregerne for en relativ lille
indsats.
I skrivende stund ser det ud til,
at regeringen heldigvis er i fuld
gang med at fjerne den skattemæssige sten i skoene og økonomiske
hæmsko der længe har været, og
som eksempelvis gjorde det nærmest
umuligt at genanvende varmen fra
malerkabiner, ovne o.lign. direkte
til varmeanlægget. Afgiften var
ganske enkelt i vejen for simpel og
miljørigtig genvex i fabrikshallerne.
Nødvendig curling for firmaerne
og langsigtede rammer der retfærdiggør investeringer i grøn retning
bydes flerfoldigt velkommen.
I al vores nyttige hast for at løfte den
bæredygtige fane, kommer spørgsmålet ofte op – ja, men er det ikke
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blot tekniske handelshindringer, og
nytter det noget, at lille Danmark gør
så meget, da vores CO2 fodaftryk
blot udgør 0,01 af hele verdens
udslip til atmosfæren. Det korte svar
er ja, for selv om Danmarks udslip
gik i nul i morgen, så ville de største
landes udledning vel bare fortsætte.
Det er delvist korrekt. Men udover
det forbedrede klima vi ville opnå
i nærområdet, så ligger der en
uovertruffen chance for at multidoble
vindmølleeventyret via nye teknologiske landvindinger, og derved sikre
såvel fremtidig eksport af produkter
som salg af højforædlet viden til resten af verden. For sat på højkant og
set i relief, hvad er verden så værd at
leve i, hvis ikke vi kan trække vejret
frit og fortsætte med at snakke om
både forvarme, modificerede lysbuer
og NDT.

Sat lidt på sp
Her er der peng
Svejsning

Præcisionsslibning af Wolf

NY FORSKNING KAN
GØRE BROER MERE
KLIMAVENLIGE
Et nyere forskningsprojekt viser, at der
er et stort potentiale for at reducere
materialeforbruget til brodækket på
en hængebro med mere end en fjerdedel. Dette giver en CO2-besparelse
på op til 30%.
Designet af de nuværende brodæk på
hængebroer, som vi i Danmark bedst

kender fra Storebæltsforbindelsen, har
ikke ændret sig grundlæggende gennem de seneste 60 år. Det har derimod
ønsket om at bygge broerne stadig
længere, helt op til 5 km spænd.
DTU og COWI har sammen forsket
i, hvordan man kan optimere konstruktionerne, så det kan blive muligt.

Den tyrkiske Osman Gazi hængebro
ses i baggrunden og resultatet af
topologioptimeringen øverst til højre. Det
organiske udseende og yderst komplekse
resultat af optimeringen er efterfølgende
fortolket, hvilket har ført til et nyt og mere
simpelt design. (Markeret med rødt).
Sammenlignet med det konventionelle
design, (markeret med blåt), resulterer det
nye design i vægtbesparelser på over 28
procent for topdrageren. De hvide pile
indikerer designprocessens forløb.

Resultaterne af dette forskningsprojekt
peger på store potentialer.
Vi undersøgte, hvordan materialerne
til en hængebro, der primært består af
stål og beton, kan udnyttes bedre, så
vægten af brodækket mindskes, og så
spændet af broen dermed kan øges.

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente!
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Beregningerne til
topologioptimeringen er
udført på en af Partnership for
Advanced Computing in Europa,
PRACE’s supercomputere.
Det er sket med støtte fra COWI
Fonden: 450.000 DKK
Innovationsfonden: 668,518
DKK
COWI Bridges International
afdeling: 205.000 DKK

Det gjorde vi ved som noget nyt at anvende topologioptimering, siger Mads
Jacob Baandrup, der gennemførte
analyserne som led i sit ph.d.-projekt
på DTU, og som i dag arbejder som
ingeniør i COWI’s broafdeling.

mindst muligt stålmateriale uden at
forringe styrken i konstruktionen, ”siger
lektor fra DTU Mekanik, Niels Aage,
der er blandt verdens førende forskere i
storskalaoptimering, og som overordnet
var ansvarlig for projektets analyser.

Nyt krumt design gør forskellen
Topologioptimering er en metode til
ændring af designet i en konstruktion
for at opnå besparelser af materialet.
Metoden kendes blandt andet fra bilog flyindustrien, men har ikke tidligere
været anvendt til store bygningskonstruktioner.

Helt konkret blev et broelement på 30
x 5 x 75 meter analyseret. Broelementet var inddelt i 2 milliarder 3D pixels
på bare et par centimeter hver, og det
resulterede i en omfattende beregning
på en supercomputer. En beregning,
som en almindelig computer ville have
været 155 år om at udføre. Det er den
største strukturelle optimering, der til
dato er gennemført.

Populært sagt handler det om at
’tømme’ en brodrager for dets eksisterende elementer, så der er fuldstændig
frihed til et nyt design. Brodragerens
indre inddeles herefter i en struktur af
meget små 3D pixels, man kan forestille
sig som små terninger. Metoden topologioptimering bruges så til at bestemme,
om hver enkelt terning skal bestå af luft
eller af stålmateriale. Resultatet er et
design af brodrageren, der anvender

En CO2-besparende og
økonomisk løsning
Computerberegningerne gav forslag til,
hvordan designet af brodækket bedst
kunne udformes. Det indebar blandt andet at krumme en del af de nuværende
rette tværsnit, hvilket gør det muligt at
spare 28% af de materialer, der anvendes til brodækkene. Dermed reduceres

CO2-udledningen tilsvarende fra produktion og transport af beton og stål.
Vi har tilpasset beregningerne, så
konstruktionen af brodrageren har
det mest optimale design og samtidig
kan produceres uden at det kræver
omkostningstunge fremstillingsmetoder.
Det økonomiske aspekt er vigtigt for at
gøre det realistisk at anvende designet
ved fremtidige brobyggerier, siger
Mads Jacob Baandrup.
Værdifuld viden til fremtidens
hængebroer
Selvom det naturligvis er nødvendigt
med yderligere analyser, før der
bygges broer med det nye design, er
COWI ikke i tvivl om, at resultaterne
af forskningsprojektet tilføjer værdifuld
viden til fremtidens hængebroer.
Det nye design af brodragere kan omsættes til en vægt- og CO2-reduktion
på op til 20% for hele broen, hvilket
helt klart er en gevinst for klimaet.
Samtidig er COWI involveret i en lang
række af verdens største broprojekter,
og derfor vil et potentielt nyt design
både komme vores kunder og samfundet til gavn fremover, siger teknisk
direktør Henrik Polk, COWI, der har
deltaget i forskningsarbejdet.
Også på DTU ser man store perspektiver i fremover at anvende topologioptimering til at sikre et bæredygtigt
design af andre store bygningskonstruktioner, det være sig højhuse,
stadioner eller fx motorvejsbroer. Det
vil vi forske mere i, og da byggebranchen står for 39% af verdens samlede
CO2-udledninger, kan næsten enhver
reduktion være interessant, siger professor Ole Sigmund, DTU Mekanik.
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GENANVENDELSE AF VINDMØLLER
Vestas arbejder ud fra en
ambition om, at virksomheden
i 2040 vil producere vindmøller
helt uden af generere restaffald.
Vestas oplyser, at de har opstillet en ny
køreplan for bæredygtighed og genanvendelse. Det drejer sig om design,
drift og genanvendelse af materialer.
I designfasen er det målet, at man inden
2030 vil opnå en materialeeffektivitet

på 90 %, en rotorgenanvendelighed
på 100 % og en reduktion af spildet
i leverandørkæden på 50%. Man vil
på samme tid skærpe indsatsen for at
renovere og genanvende komponenter,
lige som man i endnu større omfang
vil tilstræbe at udføre reparations- og
renoveringsarbejder regionalt.
Hvor store komponenter i vindmøllerne allerede nu bliver renoveret, så
er det forventningen, at man vil kunne

renovere 55 % af samtlige vindmøllekomponenter i 2030 og 75 % i 2040.
Man vil desuden sikre, at under 1 % af
de materialer, der indgår i vindmøllerne
skal deponeres. Som det er i dag bliver
52 % af materialerne i en vindmølle
genbrugt, og det tal skal i den skitserede køreplan stige til 94 % i 2030.
BLY
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INSPIRERENDE INDLÆG OG LIVLIGE
DISKUSSIONER
Så var der atter grønt lys for
at samle fagfolk fra svejse- og
NDT branchen – face-to-face på Hotel Koldingfjord den 31.
august og 1. september 2021.

noget nyt, både omfattede NDT- og
svejseleverandører. Der var dagen
igennem livlig trafik og gode snakke
om produkter og nyheder fra udstillerne.

Det blev til et velbesøgt og godt
seminar med aktuelle indlæg og rig
lejlighed til at sludre med fagfæller på
kryds og tværs.

Nyt var det også, at udstillerne efter
ønske kunne holde et ultrakort oplæg
– ud fra bedste japansk inspirerede
”Chit-Chat” stil, med præsentation
af virksomheden, dens specialer og
udvalgte produkter.

Dør om dør med foredragssalen var
der arrangeret en udstilling, der, som

Anders Gjendal fra energinet lagde
for med dagens første oplæg, hvor
han fortalte om etableringen af en
energiø i Nordsøen.
Jørgen Lykke fra Inrotech A/S fortalte
om virksomhedens udvikling af innovative robotteknologier til flere typer
svejseopgaver, herunder deres nyeste
mobile robotter.
Nikolaj Zangenberg fra Teknologisk
Institut holdt dagens sidste indlæg,

Som noget nyt udstillede svejseleverandører i år side om side med NDT virksomheder på seminarets første dag.

Jørgen Lykke, Inrotech A/S.

Anders Gjendal fra Energinet.
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Her ses Berthold Kessler fra IPG, der holdt
indlægget ”Structural Fiber Lasers”

Svejsning
der handlede om Additive Manufacturing, og som blandt andet havde
fokus på fremstilling af 3D-printede
emner til industrien og om NDT-måling af restspændinger i 3D-printede
emner.

teknologi, som FORCE Technology har
oprettet sammen med DGC.

at substituere røntgen med Phased
Array Ultralyd.

Faglærer Freddy Thomhav fra AMU
Syd gav herefter en status på digitaliseringen af svejsepas.

Rian Holdstock fra FORCE Technologys indledte seminarets 2. dag med et
spændende indlæg om de udfordringer, der er forbundet med transport af
hydrogen i pipelines og rørsystemer,
og om det nye testcenter for hydrogen

Jakob Kramer fra FORCE Technology havde et indlæg om kvalitet,
normer og standarder i forbindelse
med 3D-print, mens Magnus Hilsøe
efter veloverstået frokost gennemgik
muligheder og begrænsninger ved

DSN takker foredragsholdere, udstillere og deltagere for hver især at
have bidraget til et vellykket Svejse- og
NDT seminar, som vi glæder os til
at gentage på Hotel Koldingfjord i
2022. Datoer og mere om programmet følger i det kommende nummer af
SVEJSNING.

Her Mikkel Melters Pedersen fra Aarhus
Universitet. I sit indlæg kom han blandt
andet ind på den seneste forskning inden
for test af udmattelsesbrud og beregninger
af svejsningers levetid.

Nikolaj Zangenberg fra Teknologisk
Institut.

BLY

Faglærer Freddy Thomhav fra AMU Syd.

Under aftenens festmiddag blev vinderen af Olympus konkurrence udtrukket. Det blev Kim Berendtsen fra Alfa Laval i Kolding, som får
gevinsten overrakt af Jørgen Hilsøe fra Endotest. Og endnu en gang måtte Kim Berendtsen på podiet, hvor han blev lykønsket af DSN
næstformand Torben Henriksen. Nu som vinder af den virtuelle svejsekonkurrence fra dagens udstilling.

Torben Henriksen, Kemppi holdt indlæg
om digitalisering og kom rundt om nogle
af de helt aktuelle tendenser inden for
svejsning.

Henrik Polk fra COWI holdt indlæg om
bygningen af de næste megabroer. Han
ses her side om side med DSN formand og
COWI kollega Steen Ussing.

Jørgen Hagelund Dansk Standard ses her
efter sit indlæg om de seneste nyheder
på standardiseringsområdet inden for
svejsning og NDT.
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I

DANSK SVEJSE- OG NDT-FORENING
TIRSDAG D. 31. AUGUST 2021, PÅ KOLDINGFJORD
Dagsorden
0. Valg af dirigent
1. Formandens beretning for
det forløbne år
2. DSN’s regnskab for 2020
samt orientering om DSN’s
budget for 2021
3. Fastsættelse af medlemskontingenter for 2022
4. Eventuelle forslag fra medlemmer
Forslag skal være modtaget af DSN’s bestyrelse
senest 17. august 2021
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt
0. Valg af dirigent
Jørgen Vestergaard blev valgt
til dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i SVEJSNING nr.
3/2021.
1.

Formandens beretning for
2020
Årets aktiviteter blev præget af
Covid-19 situationen:
Koldingfjord seminar 9.-10. juni
blev aflyst pga. Covid-19. Til
gengæld blev ét af de planlagte
indlæg, "Welder training through
augmented reality" afholdt som
webinar den 9. Juni.
Generalforsamling blev afholdt
på Skype 9. juni.
Det lykkedes trods Covid at
afholde tre virksomhedsbesøg
på tidspunkter, hvor det var
muligt under hensyntagen til
fornuftige forholdsregler. Således
hos DAMRC (Danish Advanced
Manufacturing Research Center)
den 15. september, Inrotech den
6. oktober og Teknologisk Institut
i Århus den 5. november.
Julebanko 20. November måtte til
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gengæld aflyses pga. Covid-19.
Desuden blev følgende tilføjet for
2021:
Monica Wenøe har takket af som
sekretær for at gå på velfortjent
pension og Annemette Jensen er
trådt til som ny sekretær.
Der er etableret et DSN Forum for
Digitalisering og Automatisering
af UT, som skal bidrage til en
fælles forståelse og tilgang inden
for området.
2. Aflæggelse af DSN’s regnskab for år 2020 for godkendelse samt orientering
om DSN’s budget for 2020
Steen Ussing gennemgik regnskabet for år 2020, som viste en
omsætning på godt 768 t.kr. og
et underskud på 63 t.kr.
Underskuddet på 63.691,- tilskrives primært manglende indtægter
fra DSN seminar samt julebanko.
Der var budgetteret et overskud
for 2020 på 79.000,- kr.
Til sammenligning var realiseret
overskud fra disse aktiviteter i
2019 66.000,- kr.
Egenkapitalen er stadig solid.
Regnskabet blev godkendt.
Steen Ussing fremlagde herefter
foreningens budget for 2021 og
kommenterede at det er lavet for
længe siden og mest til orientering. Der sigtes mod et 0-resultat.
Lønninger vil afvige pga. et lille
overlap mellem sekretærerne, hvilket i det væsentlige vil blive balanceret ud af et bedre overskud
på Koldingfjord, end der oprindeligt var forsigtigt budgetteret.
3. Fastlæggelse af kontingen-

ter for 2022
Følgende let justerede kontingentsatser for 2022 blev vedtaget:
• Personligt medlem: kr. 470,• Mindre firmaer: kr. 2.900,• Større firmaer: kr. 5.600,• Forhandlere og rådgivende
virksomheder: kr. 2.900,• Studenter/pensionister: kr.
235,• Abonnenter: kr. 870,- +
moms
4. Eventuelle forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valgperioden på 3 år var udløbet
for:
• Poul Brown Petersen (modtog
ikke genvalg)
• Peter Villumsen (modtog ikke
genvalg)
• Jørgen Hilsøe (modtog genvalg)
Følgende kandidater stillede op:
• Troels Søndersø Lassen,
Valmont SM
• Lars Frank, ESAB
De to nye kandidater blev valgt
med applaus, det samme gjorde
Jørgen Hilsøe.
6. Eventuelt
Der blev spurgt til, om bestyrelsen
har diskuteret om seminaret skal
ligge tirsdag/onsdag eller fredag/
lørdag. Svaret fra formanden var
ja, men der er ikke besluttet noget,
skriv i evalueringerne eller meld
ind hvad I foretrækker.
Formanden orienterede om at det
er planen at næste Koldingfjord
seminar lægges i juni 2022.
Annemette Jensen
DSN sekretær

Svejsning

INNOVATION I HØJSÆDET PÅ HI-MESSEN
Morgendagens løsninger
og innovative idéer fyldte
MCH Messecenter Herning,
der fra den 5. til den 7.
oktober var rammen omkring
industrimessen, hi Tech
& Industry Scandinavia
2021. Hallerne bød på 550
udstillere og et tætpakket
konferenceprogram.
Det alsidige program omfattede blandt andet Wind Energy
Denmark,teknologiuniverset Technomania og flere særområder som f.eks.

3D Tech, The Smart Company og
Data Centers Denmark.
Automatiseringsprisen 2021
I forbindelse med åbningen blev
Danmarks bedste robot- og automatiseringsløsning hyldet med DIRA.
Prisen gik til Danfoss Drives, der har
skabt en gennemgribende digital
transformation med en automationsstrategi, hvor fremtidens fabrik er
blevet nytænkt baseret på Industri
4.0. Prisen blev overrakt af borgmester Dorte West i samarbejde med

Dorte West, borgmester i Herning
Kommune, ses her ved åbningen sammen
med Jørgen Stenberg, formand for himessekomitéen og senior advisor ved Hans
Følsgaard A/S (tv.), og administrerende
direktør i MCH A/S Georg Sørensen (th.)

Søren Peter Johansen, der er medlem
af messekomitéen og faglig leder på
Teknologisk Institut - Robotteknologi.

TO NYE ANSATTE HOS TORNBOSVEJS
Den 1. oktober bød TornboSvejs
to nye sælgere velkommen.

Bjarne Damholt Rasmussen er ansat
som distriktschef, medens John Egholm
Lonsdale er ansat som intern og ekstern sælger.

Bjarne Damholt Rasmussen kommer
senest fra en stilling som distriktschef
hos Migatronic, og har tidligere
arbejdet hos blandt andet Kemppi og

Lemvigh-Müller. John Egholm Lonsdale
kommer fra en stilling som salgsassistent hos KJV.

Begge har de stor erfaring inden
for svejsefaget og praktisk viden om
arbejdet som salgskonsulenter. Med
indgående kendskab til kundernes
behov vil de effektivt kunne rådgive
inden for køb af svejseudstyr, lige
som de vil kunne sparre i forbindelse
med effektivisering og optimering af
svejseprocesser.
Med to nye rutinerede kræfter på banen
ser vi frem til at kunne yde vores kunder
en endnu bedre service, siger TornboSvejs’ direktør Kaare Schultz Pedersen.

Bjarne Damholt Rasmussen (tv) og John Engholm Lonsdale.
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VERDENS FØRSTE BRINTANLÆG VINDER HIMESSENS BÆREDYGTIGHEDSPRIS
Projektet Brande Brint med Siemens
Gamesa Renewable Energy i spidsen
blev vinder af 'hi Sustainable Development Award 2021' for sin indsats
med at omstille den tunge transport til
bæredygtig brint. Prisen, der er sponseret af Dansk Industri og Fremstillingsindustrien, blev overrakt i forbindelse
med åbningen af Technomania på
hi-messen i Herning den 6. oktober.

Vinderne af hi Sustainable Development
Award 2021: Siemens Gamesa Renewable
Energy og projektet Brande Brint. Foto:
MCH/Lars Møller.

Bæredygtighedsprisen 'hi Sustainable
Development Award 2021' tager
afsæt i FN's 17 verdensmål, der sæt-

ter retningen for en mere bæredygtig
udvikling for såvel mennesker og dyr
som miljø og klima.
I fremtiden er CO2-udledning og
flyskam afløst af ren energi og vand.
Derfor vinder Siemens Gamesa og de
lokale partnere i Brande Brint årets
hi-award for at bane vejen for denne
bæredygtige fremtid. Vi i juryen har
lagt vægt på, at dette partnerskab er i
færd med at løse en af de afgørende
barrierer for grøn omstilling - ikke bare
af den tunge transportsektor, men for en
bæredygtig økonomi og et bæredygtigt
samfund, fremhævede Thomas Damkjær Petersen, da prisen på 50.000 kroner blev overrakt til innovationsdirektør
Poul Skjærbæk og chef for integrerede
løsninger Anders Skajaa fra Siemens
Gamesa.
Når man ser det stærke felt af nominerede, er vi vildt beærede over at
blive valgt. Jeg vil gerne takke alle de
partnere, vi har haft i det her projekt.
Vi har mødt enorm opbakning fra alle
involverede partnere, og vi har faktisk
kunnet eksekvere det her projekt på
under et år. Det er nærmest helt uhørt,
at man kan lykkes med det, så tusind

tak til alle dem, der har hjulpet os, lød
det taknemmeligt fra Poul Skjærbæk.
Fra sort til grøn energi
I valget af Siemens Gamesa havde
ekspertjuryen lagt vægt på, at Siemens
Gamesa sammen med sine lokale
partnere i Brande Brint har etableret
verdens første og største brintanlæg baseret på vindstrøm. Ifølge juryen bliver
det helt afgørende for, at vi kan omstille
den tunge transport i form af skibe,
fly og lastbiler fra sort til grøn energi,
hvilket er en forudsætning for at undgå
de værste klimaforandringer. Samtidig
viser Brande Brint også vejen for flere
og større samarbejder på tværs af
sektorer, organisationer og private og
offentlige partnere, lød det fra fagjurien,
der var sammensat af: Thomas Damkjær Petersen (formand for Ingeniørforeningen, IDA), Jacob Kjeldsen (chef
for Fremstillingsindustrien, DI), Malene
Thiele (head of CSR and SDG, Dansk
Erhverv), Søren-Peter Johansen (faglig leder, Teknologisk Institut og DIRA Dansk
Robotforening), Eva Harpøth-Skjoldborg
(redaktør, CSR.dk), Line Gry Knudsen
(rådgiver og ejer af LEARN Consulting)
og Nette Kirkegaard (ejer af Rethink
Consultancy).

Vi ses til julebanko
Dansk Svejse- og NDT-forening
holder julebanko fredag den
19. november 2021

Fra kl. 19.30 og frem til lidt over
kl.22.00 bliver der spillet om de
mange flotte præmier fra sponsorerne.

Vi glæder os over atter at kunne
mødes til årets julebanko – efter et års
pause som følge af Covid-19. Arrangementet finder sted hos FORCE Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby.

Spilleplader købes for kr. 20,00 pr.
styk kontant.

Vi begynder kl. 18.00 med spisning.
Menuen i år er wienerschnitzel, og
desserten er efter gammel tradition
pandekager med is. Til menuen hører
én genstand – vin, øl eller vand, og
et glas solbærrom. Ekstra drikkevarer
kan købes på stedet.
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Pris pr. deltager for menu er kr. 270,00.
Tilmelding senest torsdag den 11.
november via hjemmesiden www.
svejsndt.dk eller til sekretariatet på
mail@svejsndt.dk.
Tak til sponsorerne ved det senest
afholdte 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 (Comet)

Svejsning

LINDE-CHEF TAKKER AF
Ved en afskedsreception den 6.
oktober trådte Ole Kronborg
tilbage efter 30 år som
markedsdirektør i Linde Gas
A/S.
Det er en af de allermest kendte
profiler i branchen, som Linde Gas nu
har sagt farvel til. Det er samtidig en
mand, der både er "glad for og stolt
over" de resultater, Linde i Danmark
har opnået på hans vagt.
"Vi har foretaget et kvantespring over
de sidste 30 år. Det har været en
intens rejse, hvor vi har udviklet os fra
blot at være leverandør af svejsegasser og -udstyr til at være landets største spiller på markedet for industrigasser samt gasser til den farmaceutiske
industri og sundhedssektoren. Her er
vores markedsandel fordoblet til næsten 40 procent i min tid i Linde Gas",
fortæller Ole Kronborg.
Synlige aftryk
Ole Kronborg glæder sig samtidig
over de synlige aftryk, den øgede
markedsandel har sat alene indenfor
de seneste par år: Opførelsen af
den nye luftgasfabrik ved Vejle, som
har tredoblet produktionskapaciteten
i Danmark, moderniseringen og udvidelsen af tørisfabrikken i Taulov og
endelig etableringen af Danmarks
største CO2-terminal på Lindø. Alle
de tre initiativer understøtter ifølge
Ole Kronborg samtidig koncernens
klare ambition om en stadigt mere
bæredygtig og miljøvenlig produktion.
”En helt eenestående indsats”
Ole Kronborgs overordnede brugte
da også store ord, da han skulle
beskrive Ole Kronborgs indsats for
Linde Gas: ”Ole har gennem de
mange år præsteret en helt enestående indsats for Linde Gas - han
og hans team har udviklet Linde
i Danmark til den virksomhed, vi
kender i dag. Under hans ledelse
har Linde Gas udviklet sig fra en
beskeden leverandør til Danmarks
største gasfirma. Han har udviklet
Linde i Danmark ved at lede orga-

Linde Gas A/S sagde den 6. oktober farvel til Ole Kronborg (i midten), der har været
virksomhedens markedsdirektør gennem 30 år. Det skete ved en afskedsreception i Linde
Gas´ nye hovedkvarter i Ballerup. Ole Kronborg ses her med den nye administrerende
direktør i Danmark, Jonas Nyström (tv), og Jan Christensen, der bliver salgsdirektør i
Danmark. (Foto: Allan Reakes).

nisationen på forbilledlig vis og
samtidig styrke dens kompetencer.
De markante fremskridt under Oles
ledelse skyldes hans stærke, personlige engement og hans veludviklede
sans for godt købmandsskab. Han
har altid taget fuldt ejerskab af både
proces og resultater, og det har
været medvirkende til at skabe den
position, Linde Gas har i dag, sagde
Olof Kallgren, der er chef for salg
og marketing i Linde Region Nord.
Som begrundelse for at træde tilbage
efter 36 år i Linde fortæller 65-årige
Ole Kronborg:

kere end nogensinde i Danmark, og
det betyder, at jeg kan give den nye
ledelse et solidt fundament at arbejde
videre på".
Jonas Nyström er udpeget til ny administrerende direktør i Danmark. Han
kommer fra en karriere i Linde Gas´
regionale hovedkontor i Stockholm.
Jan Christensen bliver salgsdirektør i
Danmark. Jan Christensen har været
ansat i Linde Gas i mere end 25 år
- senest som markedschef for specialgasser i Norden.

"Jeg synes, at tidspunktet er både
godt og naturligt. Koncernen står stær-

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Det sker:
November
11. november

19. november
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Dansk Svejse- og NDT-forening holder
julebanko. Arrangementet finder sted
hos FORCE Technology i Brøndby.
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NEKROLOG – OSAMA AL-ERHAYEM

Annoncer
Bi-Press
Tlf. +45 51 50 67 17

Osama var et engageret og initiativrigt menneske, der satte sit præg på
omverden. Således var han blandt
andet formand for dansk-irakisk
forening og jævnlig debattør med ikke
mindst et skarpt øje for situationen
og udviklingen i Irak. Osama nåede
også at sidde i amerikanske AWS's
bestyrelse, og han var gennem mange
år også medlem af redaktionsudvalget
for bladet SVEJSNING.

Med Osama Al-Erhayems bortgang
den 31. august 2021 har svejseverden
både i Danmark og internationalt
mistet en af sine store personligheder.
Osama Al-Erhayem var født i Irak,
men rejste i 1958 til Tyskland for at
læse til ingeniør. Han blev sidenhen
gift med danske Inge-Lise, flyttede til
Gilleleje, og underviste i mange år på
Helsingør Teknikum samt nogle år på
DTU.

I svejseverden vil mange dog først
og fremmest huske Osama for at
grundlægge JOM Institute, som nåede
at afholde 20 internationale JOM
svejsekonferencer af høj kvalitet, med
deltagere fra alverdens lande. Tanken
var, at konferencerne skulle holdes på
skift forskellige steder i verden, men
det blev hurtigt en tradition, at de hver
gang blev holdt i LO-skolens uformelle
- men fine rammer i Helsingør, senest
i maj 2019.
Vores tanker går til Osamas efterladte
børn, børnebørn og oldebørn.

Svejse- og NDT-foreningens
bestyrelse
Formand Steen Ussing, COWI A/S
Næstformand Torben Henriksen, Kemppi A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, COWI A/S
Lars Frank, A/S ESAB
Troels Søndersø Lassen, Valmont SM

Sekretariat
Annemette Jensen,
Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90
E-mail: mail@svejsndt.dk
www.svejsndt.dk

Redaktionsudvalg
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, COWI A/S
Stig Rubæk, Metal-Consult
Aksel Vinther, Ørsted A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Kenneth Skov Olsen, Air Liquide Nordics A/S
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology

Som underviser fik Osama vakt
interessen for svejsning hos mange studerende, blandt andre undertegnede,
som ellers havde helt andre planer
end at gå ind i den svejseverden, som
ved Osamas mellemkomst viste sig så
fascinerende.

Æret være hans minde.
Dansk Svejse- og NDT-forening er medlem

Steen Ussing

af IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer 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

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2021
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

6

16. december

22. november

NDT og SVEJSNING
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og med kildeangivelse.

NYT FRA DANSK STANDARD
Nye standarder
DS/EN ISO 3834-1:2021

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 1: Kriterier for valg af passende niveau for
kvalitetskrav

DS/EN ISO 13918:2018/
A1:2021

Svejsning – Tapper og keramikringe til tapsvejsning – Tillæg 1

DS/EN 16602-70-15:2021

Sikring af rumfartsprodukter – Ikke-destruktiv prøvning

Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder

DSF/prEN ISO 18563-1

Ikke-destruktiv prøvning – Karakterisering og verifikation af phased array-systemer til ultralydudstyr – Del 1: Apparater

DSF/prEN ISO 17660

Svejsning – Svejsning af armeringsstål

DSF/prEN ISO 15610

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Kvalificering på
baggrund af prøvede tilsatsmaterialer

DSF/prEN ISO 15614-4

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Svejseprocedureprøvning – Del 4: Afsluttende svejsning af aluminiumstøbegods

DSF/prEN ISO 15614-6

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Svejseprocedureprøvning – Del 6: Lysbue- og gassvejsning af kobber og kobberlegeringer

DSF/prEN ISO 18496

Svejsning – Flusmiddel til slaglodning – Klassifikation og tekniske leveringsbetingelser

DSF/prEN ISO 23864

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Ultralydprøvning – Anvendelse af TFM og relaterede
teknologier

DSF/prEN 16729-5

Jernbaner – Infrastruktur – Ikke-destruktiv prøvning af skinner i spor – Del 5: Ikke-destruktiv
prøvning af svejsninger i spor
Yderligere information kan ses på www.ds.dk
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Afs: Dansk Svejse- og NDT-Forening
Park Allé 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

DIN KOMPAKTE
SVEJSEMAKKER
FINDER DU HOS
LEMVIGH-MÜLLER

INTERESSERET?
lemu.dk/1500-TLH

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

