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LEDER
Digitalisering - en verden i
forandring

Vi lever i en hastigt foranderlig verden. Sådan er det bare, og sådan har
det også været for tidligere generationer. Men førhen var det selvsagt
andre former for forandringer, man
blev delagtiggjort i. I dag befinder vi
os et sted mellem den tredje og den
fjerde industrielle revolution, alt afhængig af hvilken industri, vi befinder
os i. Med andre ord – et sted mellem
den ”industrielle digitalisering 3.0”
og ”Industri 4.0”, som blandt meget
andet indeholder opsamling og sammenligning af data i hele værdikæder
- f.eks. via supercomputere og kunstig
intelligens (AI).
Inden for NDT har vi masser af digitalt
testudstyr til rådighed, men ikke alle
testmetoder er digitaliseret. Vi ser
mange nye testmetoder skyde frem.
Metoder, der i et vist omfang kan virke
som gode alternativer til de analoge
testmetoder. Grundet de meget lange
gennemløbstider i udviklingen af de
tilhørende standarder, bevæger dette
arbejde sig dog ikke ligefrem med
raketfart. Det er eksempelvis først i
2020, at standarden for verifikation af
kombineret manuel ultralydudstyr (EN
12668-3) blev afløst af (ISO22232-3)
og opnåede en fuld adaption til digitalt udstyr – dette til trods for, at det
er mange år siden, de første digitale
ultralydsudstyr blev gjort kommercielt
tilgængelige.
Digitalisering inden for NDT i
vindindustrien
I vindindustrien har vi i årevis anvendt
digitaliseret testudstyr i stor stil. Vi
har selv udviklet metoder og udstyr.
Og vi har været med til at presse på
udviklingen heraf generelt. Inden for
en række specielle testmetoder har vi
i Siemens Gamesa RE i den forbindelse udviklet specifikke end2end
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løsninger. Det er både sket internt
og i en række tilfælde i samarbejde
med eksterne partnere. I forhold til
produktion af vinger har det altid
været generelle løsninger – løsninger
som skulle skabes fra bunden af. På
stålsiden derimod har udviklingen
som regel været drevet behovsspecifikt - og ofte med udgangspunkt i
eksisterende standarder.

Over de senere år har dette ændret
sig, så det i dag på stålsiden ligeledes er mere generelle løsninger, der
søges implementeret med henblik på
at reducere både tid, pris og risiko.
Med dette følger helt naturligt behovet for at kigge ind i teknologier, der
tillader både automatiserede processer og dataanalyse. I det følgende
giver jeg 3 eksempler ud af mange
herpå.
PAUT
Første eksempel, som jeg tidligere har
skrevet om i bladet SVEJSNING, er
ultralydsinspektion af tårne. Her vil implementeringen af automatiseret Phased Array UT resultere i en signifikant
tidsbesparelse i ren skanningstid pr.
svejsning (testet 100%) på > 90% - set
i forhold til den manuelle inspektion.
Dertil kommer så dataevalueringen,
som vil være den mest tidskrævende
del af opgaven, hvilket vil gøre, at
den reelle tidsbesparelse vil lande
på 75-80%. Det er værd at notere, at
vi med denne inspektion allerede er
dækket 100% af standarderne.
I 2010 kontaktede undertegnede derfor (første gang) adskillige udstyrsleverandører og udtrykte behovet for
at udvikle et software, der ville være i
stand til at udføre automatisk assisteret
dataanalyse. Der var flere årsager
til dette, men primært for at reducere
tidsforbruget til dataevaluering og for
at reducere risikoen ved den menneskelige faktor.

Bjørn Meerwald, Principal Key Expert,
NDT, Siemens Gamesa RE.

Inden for de seneste par år har denne
udvikling nået et tilstrækkeligt modenhedsniveau, der realiserer denne
forespørgsel på såvel kompositmaterialer som på stål.
Vi har i dag tilgængelige løsninger,
som i bedste fald kan udføre dataevalueringen automatisk og parallelt med
dataopsamlingen på både vinger og
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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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Svejsning
svejsninger. På vinger jf. prædefinerede krav, og på svejsninger jf. gældende ISO-standarder. Flere materialer er
undervejs.
Eddy Current Array
Et andet eksempel er anvendelse af
automatiseret hvirvelstrøm – ECA
(Eddy Current Array). Hvor metoden er almindelig kendt inden for
nogle industrielle områder, har den
historisk set ikke været en af de
primære metoder, man har anvendt
i vindindustrien. For nogle år siden
fik Siemens Gamesa RE (daværende
Siemens Wind Power), interesse for
metoden og de mange anvendelsesmuligheder, den åbner for. Et simpelt
eksempel herpå er detektion af
svejsninger i enten maskinbearbejdede- eller overfladebehandlede emner.
Fælles for begge situationer er, at det
kan være svært eller reelt umuligt at
detektere svejsningen med det blotte
øje. Typisk ville det som minimum
kræve ætsning af overfladen for at
visualisere svejsningen – det gør det
ikke mere.
Med den rette ECA probe og det rette
set-up er det muligt med stor overbevisning at visualisere, hvor sådanne
svejsninger er placeret – med en
meget stor repeatability og Probability
of Detection (PoD).
Fuldautomatisk inspektion af
stålkugler
Som et tredje eksempel har SGRE, i
samarbejde med en ekstern leverandør, udviklet et fuldautomatisk
inspektionssystem, der tester stålkugler til kuglelejer. Den endelige løsning
tester samtlige kugler 100%, og
sorterer de ikke-acceptable kugler (jf.
prædefinerede krav) fra de acceptable kugler.

Figur 1 viser en punktsvejsning i en overfladebehandlet stålplade. Altså,
svejsningens overflade var ikke direkte tilgængelig i forbindelse med testen,
som det fremgår af skanningsbilledet. Det røde område på databilledet er
svejsemateriale, det gule område er den varmepåvirkede zone (HAZ). Det
blågrønne område, der omgiver svejsning og HAZ, er grundmaterialet.
Dimensionerne på svejsningen er cirka 12mm i diameter.
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Inspektion af stålkugler til kuglelejer
er forbundet med stort besvær ved
manuelle test, da det er mere end
almindelig svært at sikre test af hele
kugleoverfladen og samtidig holde
nødvendig kontakt mellem kugle og
testudstyr. I kombination med at kvaliteten af kuglerne selvsagt er kritisk for
lejets levetid, har det været nødvendigt at udvikle denne løsning, hvilket
er sket med fokus på at mitigere
risikoen mest muligt. Løsningen er i
dag den nye norm inden for inspek-

Svejsning
tion af stålkugler, og alene i Kina har
én leverandør af testudstyr solgt > 20
enheder.
Udover de 3 nævnte eksempler
oplever jeg generelt en øget efterspørgsel inden for digitalisering og
automatisering. Det gælder ikke alene
inspektion for uregelmæssigheder i
emner, men i stor stil også anvendelse
af metoderne til monitorering eller helt
andre former for test, hvor den samme
teknologi, som anvendes i NDT, også
kan anvendes.
Anvendelse i praksis
Fælles for al udvikling er dog, at det
grundet typegodkendelsen af møllerne
ikke er så ligetil at anvende testmetoder og udstyr, der ikke er omfattet
af gældende standarder. Af disse
grunde har de udviklede metoder og
teknologier været gjort anvendelige
ved hjælp af ekstern certificering,
hvor en sådan har været nødvendig.
Dette gælder som nævnt både for

stålkomponenter og vinger. Sådanne
certificeringer er både tids- og teknisk
krævende, da det bl.a. kræver fremstilling af både kvantitativ og kvalitativ
evidens, for at dokumentere metodens
effektivitet i forhold til den metode,
der ønskes erstattet.
Fremtiden
Der er stor fokus på udviklingen af nye
automatiserede og semiautomatiserede testmetoder i hele verden – ikke
alene hos udstyrsleverandørerne, men
bestemt også hos NDT serviceleverandørerne. Det er som om, der har været en brancheerkendelse af, at selvom
det både er dyrt og tidskrævende, så
er det en kondition for som minimum
at følge med den generelle udvikling og potentielt set for i fremtiden at blive
i branchen.

det, der bestemmer farten. Det er der
dog en del af udstyrsleverandørerne,
som har gennemskuet. De er derfor
også stærkt involverede i arbejdet
med standardudvikling for at tilgængeliggøre de nye metoder.
Som sagt! Vi lever i en verden i
forandring, og inden for NDT-området
bevæger vi os hurtigere nu, end vi har
gjort i mange år.
God jul og godt nytår til alle – måske
kan de forestående højtideligheder
give plads til refleksion.
Bjørn Meerwald

Det er helt klart, at der vil være et
marked for traditionel NDT i årene
fremover. Men fremtiden er på vej, og
lige nu er det standardiseringsarbej-
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PHASED ARRAY TEST PÅ
KEDELRØR
Når der laves ikke-destruktive
test på svejsninger for interne
svejsefejl i og omkring
svejsevolumet, benytter man
som regel enten Radiografi
test (RT) eller Ultralydtest (UT).
Hvilken af de to metoder,
man vælger at anvende,
vil typisk afhænge af
materialets tykkelse og af
adgangsforholdene.
Af Anne Marie Thommesen,
M.Sc. FORCE Technology
Traditionelt har man testet svejsninger
i små godstykkelser med radiografi
(RT), fordi konventionel Ultralydtest
egner sig dårligt til test af svejsninger
under 8mm. Det er ganske enkelt vanskeligt at skelne signaler, der skyldes
geometri på grund af overvulst eller
rodforløb fra signalerne, der skyldes
deciderede svejsefejl. Dertil kommer,
at standarderne ikke dækker tykkelser
under 8mm.

RT kan imidlertid heller ikke benyttes
helt uden problemer. Som følge af strålingen i forbindelse med testen er det
således nødvendigt at spærre af, og
alt andet arbejde i de nære omgivelser
skal stoppes, mens man udfører testen.
Derfor er RT ofte henvist til at foregå
som natarbejde - med den konsekvens,
at eventuelle svejsefejl først vil kunne
repareres den efterfølgende dag.
Denne tilgang har ændret sig efter, at
PAUT (Phased Array Ultrasonic Test)
er blevet en mere og mere udbredt
erstatning for den konventionelle
ultralyd. Med PAUT sendes lyden ud i
en vifte af forskellige vinkler (se figur
1). Derfor betragtes ét areal samtidigt
med, at den visualisering, der benyttes, giver en volumenfast gengivelse.
Dette betyder, at man vil kunne skelne
mellem geometrier og svejsefejl.
Et område, hvor PAUT på svejsninger
i tyndvægget materiale for alvor har
vundet indpas, er til test af svejsninger
i kedelrør. Her er der ofte svejsninger

i stort antal, der er begrænsede adgangsforhold, og der er mange personer, som arbejder på et lille område.
Desuden er behovet for hurtig
afklaring også essentiel, i og med at
kedelrør ofte sidder i flere lag. Og har
man påbegyndt svejsningsarbejdet på
en ny række, er det umuligt at komme
ind og lave reparationer på de rækker, der ligger bagved.
Udstyr til test på begrænset
plads
Der er efterhånden en del udstyrsleverandører, som fremstiller små
scannere og prober til undersøgelse
af svejsninger i kedelrør. Denne type
scannere udmærker sig ved, at de er
meget lidt pladskrævende. Det gælder
radialt ud fra røret, hvor scannerne
kan passere tilstødende rør, der sidder
med en afstand på 12-15mm, lige som
det gælder i længderetningen væk fra
svejsningen. De er nemme at montere,
og det er hurtigt både at lave scanningen og at flytte scanneren fra rør til
rør. Fotoet viser et eksempel på én af
disse små scannere.
Når man erstatter RT med UT eller
PAUT, skal man dog være opmærksom
på, at der er tale om to helt forskellige
metoder. RT er uforlignelig til at finde
og størrelsesbestemme de volumetriske
fejl. Til gengæld halter det noget med
de plane fejl. Det er derimod lige
omvendt med UT og PAUT der, når det
er korrekt sat op, gengiver en plan fejl
med meget høj amplitude, hvorimod
refleksionen fra en volumetrisk fejl,
som f.eks. en pore, er lidt mindre
iøjnefaldende. Derfor kan man heller
ikke forvente, at en RT undesøgelse
giver et resultat, der er identisk med
en PAUT-undersøgelse.

Figur 1 er en visualisering af Phased Array signaler fra 2 prober siddende på hver side af
en svejsning i tyndt materiale. Øverst ses “sektor -scan”-views, der viser et øjebliksbillede
fra den pågældende position. Nederst ses side-views, der viser opsamlede data fra hele
svejsningen.
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Antager man, at undersøgelsesniveauet, der er sat så de to forskellige
metoder, giver nøjagtigt den samme
reparationsrate, vil det være forvente-
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ligt, at det ikke helt 1:1 er de samme
svejsninger, der bliver repareret.
Den type fejl, der primært detekteres
med RT, vil være porer og rodfejl.
Men der vil forventeligt blive overset
nogle eventuelle bindingsfejl. Med
PAUT vil man modsat kunne finde
bindingsfejl og rodfejl, men de små
porer vil blive accepteret på grund af
den lave amplitude. Hvis detektering
af de små porer er en nødvendighed,
må det løses med et mere stringent
acceptniveau, eventuelt sammen med
forskellige tiltag for at karakterisere
indikationerne.
Indtil for få år siden, var det imidlertid
ganske besværligt at få godkendelse til
anvendelse af PAUT, når man skulle undersøge på de små tykkelser, fordi dette
ikke var understøttet af standarder.
Men i 2017 udkom den første ISO standard (ISO 20601), der dækkede PAUT
undersøgelse af svejsninger i tykkelser
helt ned til 3.2mm. Den tilsvarende stan-

Figur 2 er et eksempel på kompakt scanner til kedelrør.

dard for acceptkriterier (ISO/DIS 4761)
har dog ladet vente på sig. Den er på
nuværende tidspunkt på DIS stadiet og
mangler den sidste gennemgang og
afstemning, før den udkommer.
Der ligger et ihærdigt statistisk arbejde
bag de foreslåede acceptniveauer.
Dette arbejde er udført af en arbejdsgruppe under den hollandske NDT
brancheforening KINT. Det primære
fokus har været at finde et acceptni-

veau, der giver et tilsvarende niveau
for accept som en RT undersøgelse.
Der ligger et ihærdigt statistisk arbejde bag de foreslåede acceptniveauer.
Dette arbejde er udført af en arbejdsgruppe under den hollandske NDT
brancheforening KINT. Det primære
fokus har været at finde et acceptniveau, der giver et tilsvarende niveau
for accept som en RT undersøgelse.

Certificering & Kvalitetssystemer.
- ISO 9001, ISO 3834, ISO1090
Certificering af svejser – Svejsecertifikater
NDT & NDT-Kurser
Fremstilling kontrol efter PED
Inspektion af trykbeholdere
ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser
Svejseprocedure WPQR/WPS

Trust
Quality
Progress

Kedler
- Konstruktionsgodkendelser
- Fremstillingskontrol af nye kedler
- Godkendelse af hele procesanlæg
- herunder sikkerhedsudstyr (72 timer)
- Opstillingskontrol af kedler
- Periodisk kontrol
- Kontrol med skader
- Afprøvning af sikkerhedsudstyr
- Trykprøvning
- Godkendelse af flis-kedler m.m.
Inspektion af Elevatorer og rullende trapper
Bygningsanalyse
- Indeklimaundersøgelser
- Fugt- og skimmelsvampeundersøgelser
- Termografiundersøgelser
- Asbestprøver
- Laboratorieanalyser
- Undersøgelser af insekter og trænedbrydende svampe
- Datalogninger af indeklima
- Miljøkortlægninger af bygninger
- Undersøgelser af Legionella i brugsvand

Kiwa Inspecta A/S
Stades Krog 6, 2800 Kongens Lyngby
Tlf.: 7022 9770
www.kiwa.com/dk/da
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Snitbillede af et korrekt monteret rør.

RISIKO FOR
SKADER VED
FORKERT
MONTERING
Pressfittings kan
afstedkomme problemer,
når gældende procedurer fra
fabrikanten afviges.
Af David Long, Teknisk
Direktør for C&P Inspection
A/S

Røntgen af et korrekt monteret rør.

Pressfittings er almindelig kendt i
den danske VVS branche. Pressfittings findes i flere typer og i forskellige materialer som kobber, rustfrit
stål og forzinket ulegeret stål.
Det har desværre vist sig, at gældende procedurer fra fabrikanten ikke
altid følges. Dette har bl.a. medført
store vandskader på bygninger og
udstyr, hvilket igen har været en væsentlig årsag til lækage og havari.
Procedurerne for presning kan være
forskellige fra fabrikant til fabrikant.
Men det kan ikke understreges nok,
at de altid nøje skal følges.
Uanset forskellighed er det fælles
for dem alle, at man skal anvende
det dertil hørende presseværktøj, så
man sikrer, at snittet er lige. Rør skal
afgrates korrekt.

Videoendoskopi.
Her ses en dårlig afgratning. Dette har
medført lækage, da pakningen er revnet
under monteringen.
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Den praktiske fremgangsmåde for
at opnå dette er, at man holder en
skabelon på røret og tegner en streg

omkring dette. Når man så efterfølgende indsætter røret i muffen, skal
stregen være synlig ved denne. Ved
nogle systemer er der 2 streger. En
streg er synlig før presningen, og
begge er det efter presningen.
Desværre har det vist sig, at montøren ikke altid sætte streger før presning og derved ikke sikrer, at røret
er i bund, når muffen presses.
Flere steder, hvor der er konstateret
fejl i indstikningsdybe, har man
kunnet iagttage en synlig streg
på røret. Dermed er det påvist, at
dette er udført efter at presningen er
fortaget. Ligeledes er der konstateret
manglende afgratning.
Verificering med NDT metoder
Man vil kunne dokumentere dette
med røntgen, og til dels også med
videoendoskopi, hvis muligt.
Hos CPI har vi udført adskillige
opgaver med op til 1200 samlinger,
hvor der er konstateret manglende
indstiksdybde og lækage.

Vi ønsker vore kunder

Svejsning

Glædelig jul
og godt nytår

Fra alle os til alle jer
Hanne
Tina
Carsten
Thorkild

TYKKELSESMÅLING
DIGITAL RØNTGEN
MAGNETBÆNKE
PHASED ARRAY
ISOTOPER
SCANNING
CHEMICALS

FOXDAL NDT
Skovdalsvej 7 B - DK-8300 Odder
Tel. 8654 6300 · info@foxdal.com
www.foxdal.com
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PENETRANT
MPI
ULTRALYD
PMI
X-RAY
TOFD
ECO-FRIENDLY

BRUDMEKANIK OG
NYERE UDVIKLING
I NDT METODER
Perspektiver for brudmekanik
(ECA/FFS) i forhold til nyere
NDT metoder. Er vi vidne til en
stilfærdig revolution.

defekters størrelse, deres orientering
og placering, således som det er illustreret i nedenstående ”brudmekanik
trekant”.

Af Specialist M.Sc.Eng. IWE
Peter Krabbe-Christensen,
FORCE Technology

I dag henvises der til sådanne
brudmekaniske metoder som mulige
acceptable værktøjer i design og
fabrikationsstandarder som DNVs

Anvendelse af FFS (Fitness For Service)
/ ECA, (Engineering Critical Assessment) metoder på stålkonstruktioner
og trykbærende anlæg, som bygger
på brudmekaniske analyser, har været
kendt i omkring 40 år. Metoderne
bliver benyttet til at vurdere brudrisiko
og risiko for vækst af udmattelsesrevner i svejsninger og konstruktionsmaterialer. Det er metoder, der kan
anvendes til vurdering af revnelignende defekter i forbindelse med NDT
under fabrikation af svejste og støbte
konstruktionselementer, lige som de
kan anvendes til vurdering af defekter, som er opstået under drift. Det er
også et muligt værktøj i forbindelse
med opstilling af fabrikations -og
materiale specifikationer, lige som det
er et værktøj i forbindelse med havarianalyser af revnede konstruktioner.
Metoderne sammenholder data for
materialers brudsejheder, størrelse, art
af spændinger samt ”revnelignende”
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regler for offshore konstruktioner og
vindmøllekonstruktioner, Eurocode 3
for stålkonstruktioner (EN 1993-1-9
udmmattelsesanalyse og EN 1993-110 forholdsregler mod sprødbrud),
EN 13445 (standard for design og
fabrikation af trykbeholdere til PED
(trykudstyrsdirektivet).

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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Svejsning

Der findes i dag flere etablerede
og anerkendte FFS forskrifter til at
udføre Fitness for Service analyser
med brudmekaniske metoder. Det
gælder fx BS EN 7910:2015 (Guide
to methods for assessing the acceptability of flaws in metallic structures),
der er udarbejdet af Welding Institute
i Cambridge og API 579, der er
udarbejdet af API organisationen for
petroindustrien.
Dertil kommer FITNET dokumenter,
der er udarbejdet af en EU sponseret
faggruppe under CEN /EN standard
organisationen, R6 metoden, der er
udarbejdet af britiske CEGB, samt
ASME XI for atomreaktor beholdere.
Det helt afgørende spørgsmål ved brug
af FFS metoder er, hvilket sikkerhedsniveau over for brud eller vækst af
udmattelsesrevner - og deraf styret
restlevetid, man skal kræve i aktuel
situation?
Jeg vil her fremhæve BS EN 7910,
som også angiver værktøjer til at fastlægge forskellige sikkerhedsniveauer
for brudrisici. Dette sker på måde,
der skal reflektere konstruktionsnormers traditionelle inddeling i forskellige risiko/konstruktionsklasser med
dertil hørende sikkerhedsfaktorer eller
partial koefficienter.Som nævnt indgår
3 elementer i den brudmekaniske
analyse af en konstruktionsdel - dog
med en vis usikkerhed.
Bestemmelse af spændinger i en
aktuel konstruktionsdetalje
En korrekt anvendt moderne FEM
analyse giver et udmærket billede af spændingstilstand (omfang,
orientering og størrelse) omkring
en aktuel defekt i konstruktionen.
DNV reglerne for konstruktionsanalyse giver hints om modellering og
analysemetoder. Ligeledes findes der
anbefalinger fra IIW. Det ny Eurocode 3 udkast for modellering (EN
1993-1-14) kan også bidrage hertil.
Men der er en joker her – nemlig
restspændinger fra svejsning eller
formning. FFS forskrifter som FITNET
og BS7910 giver dog etablerede
forslag til at estimere restspændinger
i og nær svejsninger.
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Fastsættelse/ sikkert estimat
for materialets brudsejhed
Bestemmelse af et stålmateriales eller
svejsesamlings brudsejhed kan ske på
forskellige niveauer.
Det mest pålidelige valg er en egentlig brudmekanisk materialeprøvning
af aktuelt materiale eller svejsesamling efter etablerede EN eller ASTM
standarder. Her anvendes bestemmelse af såkaldt ”brudsejhed” KIC,
som angiver materialets modstand
mod trækspændinger vinkelret på
en revnes plan. For svejsninger kan
dette være lidt problematisk, idet den
tilstræbte revne i prøveemnet skal
placeres meget omhyggeligt i den
mest følsomme zone ved svejsning.
Nødvendig emnestørrelse kan være
en ulempe ved denne prøvning.
For grundmaterialer kan man være
heldig at finde pålidelige KIC data fra
producenten.
Et alternativ kan være at estimere KIC
data ud fra en CTOD test (Crack Tip
Opening Displacement), som også
er en etableret standard for brudmekanisk materialeprøvning efter EN
standarder for test af både grundmaterialer og egentlige svejsesamlinger.
Også denne kan være lidt problematisk at gennemføre for svejsninger.
Metoden blev i sin tid udviklet som
værktøj til at vurdere brudsejhed og
revne resistans for svejsesamlinger i
store tykkelser til offshore konstruktioner, og anvender prøveemner i
konstruktionens fulde pladetykkelse.
Der generes en skarp udmattelsesrevne af passende dybde, og emnet
belastes til brud. Derefter bestemmes
revnespidsens åbning lige før bruddet
indtræffer. Jo større åbning (>0.1 mm)
jo bedre sejhed – jo mindre åbning jo
mere sprødt brud.
Der findes flere forslag og forskrifter
for at estimere KIC baseret på CTOD
værdier.
I denne forbindelse skal også nævnes
en mindre kendt og anvendt prøvningsmetode ”J integralbestemmelse”.
Denne metode blev udviklet i USA
i 80erne som et alternativ til KIC
prøvning, men med meget mindre

prøveemner. Der findes ikke mange
offentlige prøveresultater. Der er dog
flere forslag til at estimere KIC ud fra
målte JC værdier.
Endelig er der den i dag nok mest
anvendte metode til at estimere KIC,
nemlig en forsigtig estimering baseret
på slagsejhedsprøver af materiale og
svejsesamling. Fordelen er, at det er
enkelt, velkendt og ikke særlig dyrt at
udføre slagsejhedstests med de sædvanlige velkendte Charpy prøvestave.
Ulemperne er, at slagsejhedstestens
resultater ikke er en egentlig regnestørrelse men et sorteringskriterium, hvor
testresultaternes niveau og spredning
ved testtemperaturen giver indikation
for omslagstemperatur og brudsejhed. Yderligere har prøveemnernes
placering og orientering ved svejsningen og i materialet en ikke uvæsentlig
betydning. Endelig afspejler spændingstilstanden i de små prøveemner
(tværsnit 10x10 mm eller lidt mindre)
ikke helt spændingstilstanden i en full
size konstruktion eller svejsning.
Når det er sagt, er der i dag udviklet
og skabt koncensus for nedenstående
drabelige formler til at estimere KIC
ud fra slagsejhedsdata for et aktuelt
materiale eller en svejsesamling.
Disse formler er angivet i BS
7910:2015 og i baggrundsmaterialet
for nyere revisioner af Eurocode 3 for
stålkonstruktioner. Det gælder specielt
EN 1993-1-9 (udmattelsesanalyse), EN
1993-1-10 (forholdsregler mod sprødbrud) og EN 1993-1-12 (tillæg omkring
højstyrkestål).
Udtrykkene indeholder hensyntagen
til spredning af impact test resultater,
tykkelseskorrektioner for reel konstruktionstykkelse, omslagskurves indflydelse/testtemperatur/driftstemperatur
og korrektionsmulighed for brudsandsynlighed. Der er selvfølgelig
begrænsninger for anvendelse, som
må nærlæses meget grundigt i EN BS
7910.

Svejsning

Den er gældende, når slagsejhedstesten er udført ved samme temperatur
som aktuel driftstemperatur for reel
konstruktion med fundet defekt.

Denne gælder, når slagsejhedstests
ikke er udført ved samme temperatur
som aktuel driftstemperatur for reel
konstruktion med fundet defekt. Der
skal dog udføres flere slagsejhedstests, så materialets omslagskurve kan
estimeres.
Der bør søges specialist assistance
vedrørende forudsætninger, begrænsninger og tolkninger ved denne type
analyser for fundne defekter.

der med billedanalyse har i nogle
tilfælde vist sig effektive ved denne
problemstilling. Traditionel Radiografi
med flere ”skudretninger” på samme
defekt/indikation kan give værdifuld
information om dens rumlighed/planhed og mulig orientering.
For traditionel manuel Ultralydprøvning findes der en standard som forskrift til at hjælpe med at skelne mellem en volumetrisk defekt og en plan
defekt, når der er fundet en indikation
af en svejsefejl. Standarden er EN ISO
23279 “Ultrasonic testing- characterisation of indications in welds”. Det er
mit indtryk efter input fra flere inspektører, at denne afgørelse er vanskelig,
ikke altid helt entydig, og at den
kræver stor erfaring af UT inspektøren.

DNVs fabrikationsstandard kræver,
at indikationer karakteriseres som
plane eller rumlige og accepterer ikke
indikationer, der karakteriseres som
plane!
Eurocode 3 fabrikationsstandarden
EN 1090-2:2018 nævner EN ISO
23279, men kun som muligt input til
en byggespecifikation. Den forholder
sig således ikke specifikt til accept
eller ej.
Moderne PAUT (Phased Array Ultrasonic Testing) metoden giver nogle
væsentlige bidrag til en mere sikker
anvendelse af FFS med brudmekaniske metoder.

Der er i dag etableret anerkendte
revnevækstdata for brudmekanisk
beregning af revnevækst i ferritiske og
austenitiske stål samt tærskelværdier
for start af revnevækst. Disse er angivet i EN BS7910, FITNET.
Bestemmelse af defekt
type, størrelse, position og
orientering
Den tredje parameter i en brudmekanisk analyse er defekt beskrivelsen
størrelse/orientering/placering og art,
bestemt ved NDT og i særdeleshed for
svejsesamlinger.
Overflade fejl som sidekærve, kraterrevner og overfladerevner findes med
magnetprøvning (MT) og angiver kun
overflade længder af fundne fejl.
Der skelnes mellem lineære og ikke
lineære indikationer.
Indre fejl, som jeg har fokus på i dette
indlæg, finder og fastlægger man ved
hjælp af metoder som Ultralyd eller
Radiografi.
Volumetriske fejl (ikke plane), som
slagger og porer identificeres og størrelsesbestemmes traditionelt set fint
ved hjælp af Radiografi. Men fejl af
denne type har sjældent relevans for
brudmekaniske analyser, hvor man
arbejder med en model af plane,
skarpe og revnelignende fejl. Det
erkendes, at nogle slaggeindeslutninger kan have skarpe kanter, der kan
være vanskelige at identificere med
Radiografi. Digitale røntgen meto-

Direkte adgang til webshoppen

Scan denne QR-kode

• 10% rabat med kode: EXTRA10
• Gratis forsendelse fra 3.000 kr.
• www.hilco-welding.com/dk_webshop
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Svejsning
For en observeret indikation af en
indre fejl er det som nævnt afgørende,
at man kan bestemme fejlens højde og
længde. Dertil kommer fastlæggelsen
af dens position (midt i svejsning, tæt
på overflade eller ved rod?) og dens
orientering.
Vigtigt er det også at fastlægge om
flere nærliggende indikationer ligger
i samme plan, og hvorvidt de skal
indregnes som en samlet ”revneindikation” eller ej.
Der er nogle trin fra erkendelse af en
defekt til rapportering af defektens
form og udstrækning til de ”regnemodeller”, der analyseres som baggrund
for beslutninger omkring fundne fejl.
Dette vil jeg eksemplificere gennem
nedenstående figurrække.

Det er her PAUT metoden og TOFD
metoden for alvor kommer til sin ret.
Med flere scannings/lydvinkler, og
med digital registrering kan man
bestemme en indikations størrelse/
udstrækning i længde og højde, samt
dens orientering /plans vinkel med
overflade. Dertil kommer, at data bliver registreret og gemt, så prøvningen
er fuldt dokumenteret – som den er det
for røntgenfilm.

Skærmbillede for PAUT undersøgelse.

Skærm billede af PAUT med indikation af defekt i form af bindingsfejl.

PAUT metoden med flere scanningsvinkler giver på samme tid en
forbedret mulighed for at sondre
mellem volumetriske fejl som slagger
og egentlig plane ”skarpe” fejl som
bindingsfejl, brintrevner etc. TOFD
tilbyder en mere nøjagtig og dokumenteret højdebestemmelse.
Af yderligere fordele vil jeg fremhæve,
at flere inspektører kan vurdere og
tolke UT signaler, også i real time, og
uden nødvendigvis at være til stede
fysisk, men via en remote skærm,
hvilket er en fordel i forbindelse med
”vanskelige tolkninger”.

14

Her ses en svejsning scannet fra begge sider med indikation på lodretstående revne i
roden på venstre side af svejsningen.
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Svejsning
Moderne TOFD metode med 2 lydhoveder og datapræsentation tilbyder
mere nøjagtig fejl højde bestemmelse,
som er essentiel ved brudmekanisk
vurdering af en fejls farlighed.
Som for PAUT bliver data registreret til
brug for second opinion vurderinger
senere re-analyse. De registrerede
data er anvendelige i forbindelse med
gentagne UT prøvninger for overvågning af fundet defekt efter en vis
driftstid. Man vil kunne monitorere en
mulig revnevækst med indikationer af
revnestørrelse som eventuel ændring
af orientering/retning.

TOFD (Time of Flight) dybde bestemmelse.

FORCE Technology har gennemført
en sådan undersøgelse for et trykbærende anlæg med godt resultat. Der
var her tale om fejlindikationer med
dybde ca. 2 ,0 mm, altså ”små” fejl.
PAUT metoden vil muligvis også
kunne forbedre fejlbestemmelsen i
tilfælde, hvor der er indikationer af
indre fejl, som ligger relativt ”tæt” på
en ståloverfladen. Indre indikationer
tæt ved en overflade er et problem,
man jævnligt møder ved FFS analyser. Defekter kan ”ofte” findes nær
zoner med store spændinger. Et andet
fænomen er lokale spændings koncentrationseffekter ved overflade nær
svejsningers tå.

TOFD billeder for bindingsfejl.

Defekter, der er tæt på overfladen,
vil ofte blive analyseret som en
overfladerevne med en dybde, der
er summen af defektens højde og
afstand fra defekt til overflade. Årsagen til dette er ikke mindst en stor
usikkerhed i forhold til at fastlægge
afstanden mellem overflade og nærliggende defekt.
TOFD billeder af manglende indtrængning.

Samvirkende nærliggende indre
defekter /plane fejl er endnu et fænomen, som PAUT forbedrer mulighederne for at karakterisere og størrelsesbestemme. Plane fejl kan være så
nærliggende, at de brudmekanisk må
betragtes som samvirkende (altså en
stor samlet fejl). Dertil kommer, at man
ikke kan være sikker på, at denne
type plane fejl ligger i samme plan og
med helt samme orientering.
Fabrikations defekters højde/dybde
er gerne mindre end højden af en
enkelt svejsestreng i en svejsesøm.

16

Hvis NDT metoden derfor ikke med
rimelig sikkerhed kan måle fejlhøjden,
vurderes fejlhøjden for indre fejl ofte
til højden af en svejsestreng. Det
anvendes i forbindelse med vurdering af startfejlstørrelse, når man skal
bestemme udmattelsesrevnevækst/
levetid. Det medfører et estimat på
3-6 mm, hvilket er det sædvanlige for
langt de fleste produktionssvejsninger
i bærende konstruktioner og trykbeholdere.

Der er videre problemstillinger med
indikationer/plane defekter, som
varierer orienteringen i forhold til
pladeoverflade. Dele af en plan
defekt risikerer derfor at blive overset,
hvor der alene undersøges med én
enkelt lydvinkel. UT proceduren vil jo
naturligt nok tilgodese den aktuelle
skærpningsvinkel for svejsefugen.
(V, X, eller U fuger). Dette fænomen
håndteres umiddelbart af PAUT.

Analyser grundstoffer hurtigt, præcist og nemt

MATERIALEIDENTIFIKATION
Typisk anvendelse:
Verificering af metallegeringer, ædelmetaller, skadelige grundstoffer,
elektroplettering
Typiske instrumenter:
•
•

Olympus Vanta C håndholdt XRF
Olympus Vanta Element håndholdt XRF

Kontakt os eller find mere information via vores online medier
www.endotest.dk/xrf

Svejsning
I forbindelse med in-service undersøgelser for vækst af udmattelsesrevner
er det desuden en kendsgerning, at
voksende revner kan ændre retning
for væksten. For revner på konstruktionens overflade vil dette fremgå
af overflade NDT metoder såsom
Magnetprøvning (MT), Penetrant
prøvning (PT), Hvirvelstrømsprøvning
(ET) eller gennem en visuel inspektion.
For revner initieret fra indre fejl, som
ikke vokset til overflade (en kort del af
vækstfasen), er det imidlertid igen UT,
som må opdage dette.
Når udmattelsesrevner vokser, vil
de tendere til at vokse i en retning
vinkelret på største spændingsretning,
hvilket hyppigt er vinkelret på plade/
bjælke overflade. Men revnen kan
ændre vækstretning ved komplicerede
spændingsfelter, som man ser det ved
en spændingskoncentration eller ved
nære samlinger, som fx. studse eller
bjælkesamlinger.
Udmattelsesrevner er sædvanligvis
meget regulære med glatte/bløde
overflader, hvilket gør dem til ideelle
reflektorer for ultralydbølger. Dette
er i modsætning til kryberevner, hvor
følsomheden i nogle tilfælde kan være
reduceret på grund af forekomst af voids og mikrorevner, der kan forstyrre
billedet af en hovedrevne.
Koldrevner/forsinkede revner/Brint
revner/ Hydrogen Induced Cracking
(HIC) og lamineringer/udrivningsbrud
er også emner, hvor NDT indgår i
detektion og integrity assessment.
Brintrevner fra fabrikation og HIC fra
påvirkning med H2S kan være både
overflade og indre fejl. De indre fejl er
de farligste, da de er mere besværlige
at erkende. Dette må ske ved hjælp
af UT.
Problemet her er, at de kan optræde i
små størrelser og store mængder, når
det procesmæssigt er gået galt. Og
det kan være med flere orienteringer,
som løber parallelt med svejsning/
plades længderetning, og i vinkler på
45 – 90 ° med længderetning - og
ikke nødvendigvis vinkelret på plades/
svejsnings overflade. Dette kræver
flere lydvinkler og scanningsretninger.
Igen har PAUT nogle indbyggede fordele i forhold til manuel UT. Sådanne
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defekter vil næppe blive analyseret
med brudmekaniske metoder, men
blot repareret og undersøgt igen.
Når det drejer sig om at sikre sig mod
utilladelige lamineringer og egentlige
udrivningsbrud i plader og profiler, så
er der i Eurocode 3 med fabrikationsstandarden EN 1090-2:2018 krav om,
at man laver UT undersøgelser for delaminering i visse zoner nær svejste Tsamlinger, Kravet her er imidlertid ikke
særlig specifikt. I Danmark har man
forsøgt at få det yderligere præciseret
via et supplerende DS NA dokument
til EN 1993-1-10. Trykbeholderstandarden EN 13455 har også krav om
forholdsregler ved Z -last påvirkede
svejsesamlinger med plader - dog
uden detaljer. Disse undersøgelser bliver udført med UT, hvor man anvender
såkaldte Normalhoveder, (lydretning
vinkelret på pladeoverflade).
Der kan opstå tvivl om, hvorvidt der
nede i den undersøgte pladeregion
rent faktisk er et egentligt udrivnings/
adskillelsesbrud af en laminering. Det
er en brudform, som typisk antager et
trappe plateau lignende sammenhængende område mellem lavineringer i
forskellige dybder. I tilfælde af tvivl, vil
en undersøgelse med flere lydvinkler
bidrage til en afklaring. Og igen vil
PAUT være et effektivt værktøj, da
det er født med flere vinkler. Brudmekanisk analyse vil næppe komme på
tale, men samling og plader formentlig udskiftes eller repareres umiddelbart.
Sammenfatning
Brudmekaniske analysemetoder til at
afgøre, om en svejsefejl eller materialedefekt (som er udenfor produktstandarders normale acceptgrænser), er
acceptabel til en aktuel anvendelse/
belastning er i dag vel etablerede
med kvantificerbart sikkerhedsniveau
og refereres og accepteres i stålkonstruktionsstandarder og for trykbærende anlæg. Det samme gælder for
brudmekaniske beregningsmetoder
for bestemmelse af udmattelsesrevnevækst og -restlevetid.
Et væsentligt element i dette er pålidelighed af moderne NDT metoder til
detektion, størrelsesbestemmelse og
karakterisering af form med tilhørende
dokumentation.

Her skal især fremhæves udvikling inden for Ultralyd metoderne, herunder
især brugen af Phased Array Ultrasonic testing (PAUT) og Time of Flight
(TOFD). Tilsammen åbner metoderne
for en bedre karakterisering af defekters geometri -herunder fejlhøjde, en
forbedret POD (Probability Of Detection) og en repeterbar dokumentation.
Denne vil let kunne genanvendes i
forbindelse med gentagne in-service
undersøgelser, lige som den baner
vejen for eksterne ekspertanalyser af
findings i vanskelige tilfælde.
PAUT har det seneste år har været
anvendt med et godt resultat som
alternativ til Radiografi på tyndvæggede rør med begrænset diameter
i kraftværkskedler med accept af involverede myndigheder. Det forudses, at
brudmekaniske analyser sammen med
moderne NDT anvendelser vil blive
anvendt langt oftere i forbindelse med
specifikationer og vurdering af fremstillingsfejl ved stadigt større og mere
komplekse stålkonstruktioner, hvor
der er anvendt højere styrkeklasser af
stål, og en tendens til stadigt snævrere
kriterier for dimensionering.
Samtidigt må det forudses, at man i
stigende omfang vil anvende brudmekaniske metoder ved tilstandsvurderinger og estimater for restlevetid
i forhold til en lang række stålkonstruktioner, hvilket udviklingen af NDT
metoderne langt hen ad vejen har
medvirket til.

Svejsning

NDT-uddannelse med fokus på
kvalitet, fleksibilitet og tilgængelighed
Vi tilbyder kurser indenfor:
•
•
•

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

•
•
•

Ultralydprøvning (UT, PAUT, TOFD)
Radiografisk prøvning (RT)
Hvirvelstrømsprøvning (ET)
5433-5

Find dit næste kursus på forcetechnology.com/ndtkurser

forcetechnology.dk
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STATUS PÅ DIGITAL
RADIOGRAFI
Nye løsninger i form af digitale
røntgenpaneler.
Af Magnus Hilsøe, ENDOTEST
A/S

Foruden de åbenlyse fordele ved, at
et digitalt billede er tilgængeligt med
det samme og gemmes på PC, så giver den nye teknologi også mulighed
for automatisk billedanalyse.

Eksempelvis bliver fejl markeret helt
autonomt af såkaldt Machine Learning
software.

Radiografi af svejsninger er en kendt
NDT disciplin, der ikke har ændret
sig nævneværdigt de sidste mange
år. Dog er der de seneste år kommet
nye løsninger på markedet i form af
digitale røntgenpaneler, som gør op
med brug af film, der skal fremkaldes.
Nogle af ulemperne ved den traditionelle metode er:
•
•
•

Der går tid med at fremkalde
billeder
Mediet er forgængeligt og skal
opbevares omhyggeligt
Der bruges kemikalier til fremkaldelse af billeder

Når vi så alligevel fortsat ser, at der
oftest bruges konventionel Radiografi,
skyldes det nok ikke alene en konservativ tilgang eller manglende viden
omkring alternativerne. Det skyldes i
lige så høj grad, at opløsningen på
digitale paneler ikke har været tilstrækkelig, lige som panelerne er dyre
og til tider skrøbelige. Der ses dog et
skifte nu, og konkurrencen intensiveres
mellem flere digitale udbydere, der
markedsfører lette og robuste paneler med høj opløsning og tilhørende
intuitiv software.
Et digitalt røntgenpanel som det her
viste er designet til brug i felten. Det
måler ca. 20 cm x 25 cm og vejer
blot 2,4 kg. Med en opløsning på
ned til 75 µm og lavere er det muligt
at tage billeder med hidtil uopnåelige
detaljer.

20

Eksempel på fejl markeret af Machine Learning software.

Eksempel på røntgenbillede af svejsning i et 3 mm rør.

Svejsning

VELLYKKET NDT- KONFERENCE I NORGE
Den norske NDT-konference
blev i år afholdt på Clarion
Hotel i Stavanger, hvor jeg
deltog som repræsentant for
DSN, da Steen Ussing var
forhindret i at deltage.
Den norske NDT-konference ligner til
forveksling den danske, men adskiller sig ved, at konferencen starter om
søndagen med et årsmøde og efterfølgende middag. Årsmødet svarer til
vores generalforsamling. Selve konferencen afholdes over de følgende
2 dage med relevante foredrag og
udstilling, som vi kender det fra vores
egen konference i Danmark.
Konferencen havde 2 hovedsponsorer
og 4 delsponsorer. Som hovedsponsor
har man købt sig retten til at lægge

diverse reklameartikler på bordene til
den enkelte deltager. Der var tilmeldt
125 deltagere til konferencen.
Den ene af udstillerne fik sig en slem
forskrækkelse, da de mødte ind
tirsdag morgen. Udstyr til en værdi
af ca. 1,2 millioner norske kroner var
stjålet i løbet natten. Heldigvis viste
det sig efterfølgende, at tyvene havde
fået kolde fødder og efterladt udstyret
i kælderen, hvor tyvekosterne så blev
fundet et par dage efter.
Alt i alt var det en meget vellykket konference med mange gode foredrag og
spændende udstilling.

NDT-KONFERANSEN 2021
Clarion Hotel Stavanger, 3.-5. oktober 2021

NORSK FORENING FOR IKKE-DESTRUKTIV PRØVING
NORWEGIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING

Af DSN bestyrelsesmedlem Bent
Nehlsen, NSK

High-quality
services at
competitive
prices
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Svejsning

SKINNEFRÆSER HOLDER
SKINNERNE I GOD FORM
En vigtig del af Banedanmarks
arbejde med at vedligeholde
den danske jernbane er at
sørge for, at skinnerne står
skarpt, og at de får så få
revner som overhovedet muligt.

både ydre og indre revner i skinnerne.
Togets fræsehjul fjerner de eventuelle
revner og reducerer på den måde
risikoen for skinnebrud.

Hos Banedanmark benytter man sig
af en række forskellige slibetog, for at
holde skinnenettet i god form. Og det
er her, skinnefræseren kommer ind i
billedet.

Genbruger overskydende jern
Fræsearbejdet resulterer som regel i
store mængder overskydende jern.
Som en del af Banedanmarks fokus
på bæredygtighed bliver der derfor
sørget for, at disse metalrester ikke
går til spilde.

Helt konkret bruger skinnefræseren
hvirvelstrøm og ultralyd til at lokalisere

Normalt vil toget behøve 1-3 passagerer for at fjerne en revne i skinnerne.

Således kører skinnefræseren frem og
tilbage samme sted, indtil revnen er
væk.
Banedanmark oplyser, at skinnefræseren på én enkelt nats arbejde typisk
vil kunne fræse op til tre ton jern af
skinnerne. Proceduren er herefter, at
jernet bliver kontrolleret, sorteret og
bearbejdet, inden det bliver genanvendt.
Skinnefræseren kører i nattetimerne
for at genere togdriften mindst muligt.
Om dagen bliver der renset af, og
man klargør til den næste tur.

Skinnefræseren:
• Fræsetoget er knap 44 meter
langt
• Det vejer 155 ton med fræsespånerne
• Det har to fræsehjul og et slibehjul i hver side
• Togets kørehastighed er max. 70
km/t på de danske skinner
• Når det arbejder med at fræse
skinnerne, kører det meget
langsomt – helt ned til 600 meter
i timen
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Svejsning

International svejseuddannelse

Opdater din viden

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

Find dit næste kursus på
forcetechnology.com/svejsekurser

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

forcetechnology.dk
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Svejsning

LÆSERNE MENER:
I SVEJSNING nummer 4 2021 var der
omtale af personale i svejseværkstedet. Linda S Søndergaard fra
Sliphaber Weld ApS har efterfølgende indsendt følgende indlæg med
titlen ”Det store standard kludetæppe”.

Der er tale om et debatindlæg, og
som sådan alene udtryk for skribentens holdninger.

DET STORE STANDARD KLUDETÆPPE
I ISO 14731 er informationerne ændret
i forhold til, hvordan man skal forstå
kravene til en svejsekoordinators
vidensniveau, når der stilles krav om et
”Basic”, ”Specific” eller ”Comprehensive” niveau. Nu skal foretages en vurdering af svejsekoordinatorens aktuelle
vidensniveau. Det fremgår ikke helt af
standarden, hvordan denne vurdering
skal foretages, men man anbefaler
dog, at vurderingen foretages af en
person med et højere vidensniveau –
hvad det så end er.
De svejsetekniske uddannelser IWE,
IWT og IWS er internationalt anerkendte uddannelser, hvor først EWF
(European Welding Federation) og
senere IIW (International Institute of
Welding) satte sig for at beskrive et
mindste niveau for folk, der beskæftiger sig med svejsekoordinering. Det
blev et fælles europæisk projekt og
senere et internationalt projekt, og der
ligger både klare beskrivelser for hvert
enkelt fag/område med minimums time
antal og et beskrevet indhold. Alle fag
er eksaminerede, og der er audit og
godkendelse af uddannelsesstederne,
som burde sikre et minimums niveau.
Da EN 1090 kom på markedet, var
der pludselig et bredt krav om, at man
skulle have en ansvarlig svejsekoordinator i sin virksomhed. Da vi i Danmark kun kan uddanne de certificerede
IWS, IWT og IWE ét sted – nemlig
hos FORCE Technology - og da denne
uddannelse er dyr – så startede nogle
Tekniske Skoler uddannelsen National
Svejsekoordinator op. Desværre tog
disse skoler ikke kontakt til IIW for at
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få rammeplanerne for IWS og IWT
or IWE uddannelserne. Som jeg har
forstået er dette sket, fordi skolerne ikke
må konkurrere med Force Technology.
For mig at se er intet der forhindrer, at
de tekniske skoler får en godkendelse
hos IIW til at gennemføre de certificerede uddannelser. Hvis skolerne ikke
må gennemføre certificeringen, så
kunne Force Technology jo have tilbudt
at tage sig af den del.
Så nu har vi i Danmark indført en
parallel uddannelse uden certificering
– ja uden en eneste prøve og med et
meget begrænset indhold. Den Nationale Svejsekoordinator går for nogle
deltagere godt, men for langt de flestes
vedkommende, så er de efterladt uden
det store overblik og uden egentlig mulighed for at varetage svejsekoordinering i værkstedet. Dette ved jeg, fordi
jeg har foretaget audits, og jeg har
mødt mange, der har været igennem
uddannelsen. Jeg føler disse svejsekoordinatorer er svigtet og virksomhederne står tilbage med problemer, hver
gang der kommer audit fra 3. part eller
fra kunder. Hver gang der er audits, er
svejsekoordinatoren en meget central
person, som står for skud, som skal vise
at der er styr på det hele, og som har
overblikket.
Dertil kommer at nogle af de akkrediterede certificerende organer gladelig
udsteder EN 1090 certifikater med
godkendelser op til EXC3 og EXC 4,
til værksteder, som aldrig har prøvet
at udføre hverken EXC3 eller EXC4.
Disse akkrediterede 3. part er mere
optagede af at please deres kunder,

end at forklare dem hvilke konsekvenser, det kan have at fremstille en EXC3
konstruktion uden tilstrækkelig viden
og dokumentation. Det er jo ansvarspådragende, hvis konstruktionen fejler
under drift, og forsikringsselskaberne
kan sige nej til at udrede eventuelle erstatningskrav, hvis ikke reglerne er fulgt
og dokumenterbare. Virksomhederne
reddes kun af, at det i virkeligheden
kun er få stål opgaver, som lander ind
under CE mærkningen i EN 1090.
Det er dog således, at rigtig mange
designere benytter EN 1993 til beregning og design af konstruktioner,
også konstruktioner, som intet har med
bygningsstål at gøre. De skriver på deres tegninger, at udførelsen skal være
i henhold til EN 1090 execution class
XX. I de tilfælde forventer designeren
og kunden, at kravene til svejsekoordinering, kvalitetsstyring og dokumentation, som beskrevet i 1090, er opfyldt,
selv om der ikke er et egentlig krav om
CE-mærkning.
Jeg har intet imod, at svejsekoordinatorernes vidensniveau nu skal vurderes
fremfor blot at blive holdt op mod
et uddannelsesniveau. Jeg har mødt
virkelig mange svejseingeniører rundt
om i verden, som havde et meget lavt
vidensniveau om praksis, selv om de
havde gennemgået IWE uddannelsen.
Omvendt har jeg mødt EWS’er, som i
kraft af deres opgaver og interesse for
faget, har et meget højt vidensniveau
både om teori og praksis, og naturligvis lever de op til ”Comprehensive” kravet, selvom deres uddannelse egentlig
ikke officielt svarer til ”Comprehensive”.

Sat lidt på sp
Her er der peng
Svejsning

Så jeg synes, det er en god ide med
en individuel vurdering. Jeg har selv
flere gange evalueret svejsekoordinatorer og har langt fra altid fulgt annekset
i ISO 14731. Efter min mening kan det
kun vurderes af kundernes udsendte
svejseingeniør, og ikke de akkrediterede 3. parts organer.

De senest reviderede standarder, bliver
mere og mere udvandede, kompromissøgende og tandløse. Med den udvikling som svejsestandarderne generelt
bevæger sig hen imod, så vil det blive
således, at virksomheder, der gerne vil
have en smule sikkerhed for at værkstederne – både i Danmark og i udlandet
– faktisk har kontrol over kvalitetssikringen af de svejste produkter, enten selv

må udarbejde krav specifikationer eller
de må henvise til DNVGL, Norsok eller
andre anerkendte regelsæt. De er også
i høj grad selv nødt til at følge op med
leverandør audits og inspektioner for at
sikre, at tingene er i orden.
Når standarderne er så kompromissøgende, at de faktisk ikke stiller de krav,
der kan sikre et produkt i levetiden, så
bliver kravet til svejsekoordinatorens
uddannelsesniveau højere og mere
krævende. Svejsekoordinatoren skal
nemlig med sin indgående viden til
materialer og processer være i stand
til at gøre de rigtige ting, som sikrer
produktet i levetiden. Svejsekoordinatoren skal være i stand til at evaluere produktet uden hensyn til minimumskrav i

standarder, fordi minimums kravene i
nogle tilfælde ikke er gode nok.

Et godt eksempel her er den nye ISO
15614-1. Her er indført noget der
ligner ASME. Desværre er arbejdet kun
gjort halvt idet de amerikanske standarder stiller store krav til test og verifikation, før man benytter sin WPS. Hvor
fremgår det lige af ISO 15614-1?

Linda S Søndergaard
Sliphaber Weld ApS

Præcisionsslibning af Wolf

KOMMENTAR FRA REDAKTIONEN:
Der er enkelte faktuelle misforståelser i
Linda Søndergaards indlæg.
Vedrørende uddannelser:
National Svejsekoordinator uddannelsen og IWS-uddannelsen er vidt forskellige i omfang, eksaminering og bagved
liggende, internationale kvalitetsaudits.
Man kan få det indtryk, at der foreligger en beslutning eller aftale om, at
FORCE Technology skal have monopol

på IIW-uddannelserne i Danmark.
Dette er ikke korrekt. FORCE Technology opererer som Authorized Training
Body (ATB), og der kan i princippet
godt være flere ATB i ét land, hvis man
ellers kan få det til at give mening økonomisk i et lille land som Danmark.

bygget og udbyder IIW-uddannelser
på rent kommercielle vilkår. Det kan
tilføjes, at det er en omfattende (og
kostbar) operation at oprette og drive
en ATB, herunder at opretholde akkreditering fra International Authorization
Board (IAB) under IIW.

Til gengæld er der ganske rigtigt et
politisk aspekt vedrørende, om det er
fair, at offentligt subsidierede skoler
konkurrerer med en aktør, som har op-
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Svejsning

Det sker:

Program og nærmere om
arrangementet følger i SVEJSNING 1
2022 og på hjemmesiden
www.svejsndt.dk
Husk et kryds i kalenderen allerede
nu!

Juni
Svejse- og NDT-seminar på Hotel
Koldingfjord den 24. og 25. juni
2022

DSN takker for godt samarbejde i 2021 og
ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår
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VELLYKKET JULEBANKO
Den 19. november holdt DSN julebanko. Arrangementet fandt sted hos
FORCE Technology i Brøndby. Der
var flot fremmøde og stemningen var
i top aftenen igennem. Menuen stod i
år på lækre wienerschnitzler med alt
det obligatoriske tilbehør – fulgt af de
traditionsrige pandekager med is.
Herefter blev der dystet omkring bordene om de mange flotte præmier fra
vores sponsorer.

En stor tak til årets sponsorer:
AIR Liquide Danmark A/S
A. Andersens Rengøring
Comet Technologies A/S
Dabotek ApS
ENDOTEST A/S
A/S ESAB
FORCE Technology
Kemppi Danmark A/S
Hotel Koldingfjord
Lemvigh-Müller A/S
V. Løwener A/S
Migatronic A/S
Nordisk Svejse Kontrol A/S
Palmepiloterne
RedOffice ScanOffice
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
TornboSvejs ApS
Valk Welding DK A/S
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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
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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
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology
Dansk Svejse- og NDT-forening er medlem
af IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer af Dansk Svejse- og NDT-forening
hver anden måned.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2022

Deadline er fire uger før udgivelse.

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

1

28. februar

28. januar

Svejseindustrien 2022

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING

2

25. april

25. marts

Automatisering

er kun tilladt efter aftale med redaktøren

3

17. juni

17. maj

Fabrikationsteknologier

4

31. august

29. juni

Grøn omstilling

og med kildeangivelse.

5

28. oktober

28. september

Digitalisering og optimerede processer i 2022

6

16. december

18. november

NDT og svejsning
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NYT FRA DANSK STANDARD
Nye standarder
DS/EN ISO 38345:2021

Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer – Del 5: Dokumenter, der skal overholdes, for at kvalitetskravene i ISO 3834-2, ISO 3834-3 eller ISO 3834-4 kan hævdes at være
opfyldt

DS/EN ISO 1561412:2021

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer til metalliske materialer – Svejseprocedureprøvning – Del 12: Punkt-, søm- og projektionssvejsning

DS/EN ISO 18496:2021 Svejsning – Flusmiddel til slaglodning – Klassifikation og tekniske leveringsbetingelser
DS/EN 13477-2:2021

Ikke-destruktiv prøvning – Akustisk emission – Karakterisering af udstyr – Del 2: Verifikation af
funktionsegenskaber

DS/EN 17290:2021

Ikke-destruktiv prøvning – Ultralydprøvning – Undersøgelse for tab af tykkelse på grund af
erosion og/eller korrosion ved hjælp af TOFD-teknik

DS-håndbog
106.3.1:2021

Tilsatsmaterialer – Beklædte elektroder

DS-håndbog
106.3.2:2021

Tilsatsmaterialer - Tråd- og båndelektroder, tråde og stænger

Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder
DSF/prEN IEC 6097412:2021

Udstyr til lysbuesvejsning – Del 12: Koblingsanordninger til svejsekabler
Yderligere information kan ses på www.ds.dk
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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

