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I lederen denne gang, udfordres
rutinerne og afrundes med aktuelle
fokusområder anno 2022.
I dagene op til årsskiftet sidder industriens virksomhedsledere og finder på nye
KPI´er, budgetterne nulstilles, og den
ny version af samme får vanen tro et
mellemstort hak i opadgående retning,
hvorefter den indlysende nye strategi
er klar til udrulning. Joh, alt er ved det
gamle, og tid til at generere flere nytårsforsæt blev da også lige klemt ind.
Kronologisk set er nytåret i sin kalenderform en vigtig milepæl. De fleste
virksomheder har regnskabsafslutning.
Men for stort set alle øvrige aktiviteter er det en pseudo-deadline, som
egentlig er helt uden betydning for
virksomhedens fremdrift. Hamsterhjulet
er fortsat i fuld fart, og svinghjulseffekten fra 2021 holder forhåbentlig lang
tid endnu. For hvis det virkelig var så
vigtigt at omgøre alt fra forrige år og
lægge ny strategi, skulle det så ikke ha´
været gjort for lang tid siden? Rettidig
omhu kaldes det vist, som en stor dansk
skibsreder så stilsikkert udtrykte det.
Vi må for alt i verden holde snuden
i sporet på de store dagsordener,
rette strategien nænsomt til, men også
huske at være tro mod de langtidsholdbare gennemgående elementer
fra sidste år. For vi må aldrig ende
som marketingchefen Lars Brygmann,
i tv-serien ”Lykke” og komme med nye
svar, hver gang vi bliver trykket på
maven, bare fordi vi har drukket et
glas mousserende vin!
Rejsen mod målet er vigtigere
end selve målet
Som en positiv anerkendende tilgang
ønsker de fleste medarbejdere, høj
som lav, at gøre det, de er bedst til,
og i udgangspunktet udføre deres
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metier til både glæde og gavn for
firmaet. På side 1 eller senest på side
2 i moderne arbejdslederpsykologi
burde der stå, at ”rejsen mod målet er
vigtigere end selve målet” - forklaring
følger. Alle har naturligvis brug for
pejlemærker, der i en klar og operationel mission sætter retningen for
firmaet. Ellers vil vi stå som en flok
slædehunde, der hysterisk trækker
skaglerne i alle retninger og bruger
energien - uden at slæden (firmaet)
flytter sig i den rigtige retning. Teknisk
set er målet jo blot et punkt, som vi
passerer – måske når vi målet og kan
så glæde os i den korte tid, det nu
varer - for så dagen efter at blive udsat for nye mål. Alternativt føler vi os
som en fiasko, der ikke nåede, hvad
vi sigtede efter. Og det er vel ikke det
mest motiverende, vi som mennesker
kan surfe videre på.
Og så til det brugbare svar på
spørgsmålet; hvis vi erkender præmissen om, at målet blot er et punkt, så
er det indlysende, at formålet med at
komme derhen er langt vigtigere. Thi
det er jo på rejsen til målet, at vi som
”hele mennesker” lærer noget, sætter
kreativiteten i spil, giver hinanden en
god grund til, at vi går på arbejde
og får testet vores teorier af. Pisken er
heldigvis løbet tør for strøm …

Hvem bliver mon mest lykkelig? Ham,
der går i haven for at få en flot have?
Eller ham, der går i haven, fordi han
godt kan lide havearbejde – og derfor
ender op med en flot have?
”Citat Lindberg” – Svaret er vist givet!
De aktuelle fokusområder
anno 2022
“What goes up – must come down” I
øjeblikket virker metalindustriens horisont noget savtakket i opadgående
retning. Ser vi på de for tiden mest betydende trendkurver som eksempelvis:
energipriser, materialepriser, fragtra-

Torben Henriksen,
Salgschef Kemppi Danmark.

ter, straftold og afgifter på import fra
lande uden for Europa, mangel på
kvalificeret arbejdskraft eller til tider
blot arme og ben! - leveringssituationen og meget mere, så har samtlige
kurver været stigende gennem hele
2021, og de vil sandsynligvis være
det i det meste af 2022.
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Forsiden:
TetraSpar Demonstrator fra Stiesdal
Offshore Technologies er monteret med
en 3,6 MW mølle og her på vej til test i
Norge ud for Stavangers kyst.

Svejsning

Uddannelserne er modulopbygget med afsluttende
eksamen for hvert modul

Opkvalificer din viden:

IWS

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

IWT

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

IWE

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

IWI - IWS - IWT - IWE

IWI

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

forcetechnology.dk
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5364-2

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

Herudover kan du også tage uddannelsen som
svejseinspektør

Svejsning
For de fleste virksomheder i metalbranchen går det ganske fint. Noget
mere uretfærdigt kan det dog tage sig
ud for de, der ikke surfer positivt på
bølgen. Den store fællesnævner uden
nævneværdig trøst er, at det rammer
os alle mere eller mindre. Således er
sammenholdet omkring én stor fælles
fjende på tværs af landegrænser delvist bevaret. Det kan i en eller anden
grad hjælpe os gennem ”samfundsuheldigheden”, lige indtil savtakkerne
successivt atter begynder at tippe
– sådan har det altid været i liberale
erhverv, og vil uden tvivl forblive det
som holdepunkt i tiden, der kommer.
Alle kurver er tydeligvis foranlediget,
og ikke mindst forstærket af Covid-19,
som det ekstra udefrakommende
disruptive lag, vi ikke lige have set i
Excel arkets manglende krystalkugle.
Flere betydende firmaer, og måske
specielt produktionsvirksomhederne,
benytter tiden til refleksion og påpeger, at det kan være dyrt at købe
billigt, tænk TCO. Dermed er det ikke
konkluderet, at Fjernøsten er sat på
pause som hovedleverandør til udvalgte brancher men blot, at trenden
om produktion tættere på både viden,
udvikling og forbrugerne bliver prioriteret væsentligt højere i fremtiden.
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Det bliver dog ikke fænomenet ”New
normal”, der vinder, men derimod
”Next normal”, som bliver en ramme
for vores ageren i tiden, der kommer.
Netop fordi disruption og mangel på
forudsigelser om næste begivenhed
er en ukendt passager, der hurtigt kan
snige sig ind på bagsædet. Derfor
skal værktøjerne i form af kreativ
involvering af omstillingsparate medarbejdere ligge klar til udrykning aller
øverst i skuffen, da nye og ukendte
udfordringer selvsagt kommer til at
kræve nye svar og løsninger.
Således udtrykt af næstformanden
- og med disse ord ønsker jeg god
læselyst af bladet.
Torben Henriksen

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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TetraSpar Demonstrator her på vej mod Stavanger.

STORT GRØNT POTENTIALE FOR

FLYDENDE VINDMØLLEFUNDAMENTER
Med TetraSpar Demonstrator
har Henrik Stiesdal og hans
team i Stiesdal Offshore
Technologies nået det første
store skridt på vejen mod
industrialiseret og rentabel
fremstilling af flydende
vindmøllefundamenter.
Af Birthe Lyngsø

Rørene til det flydende fundament bliver fremstillet i industrialiseret masseproduktion
hos tårnproducenten Welcon i Give.

Fremstilling af rør hos Welcon.
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Flydende havvindmølleparker rummer
et stort potentiale. Men det har hidtil
været uforholdsmæssigt dyrt at opføre
dem i forhold til de traditionelle fundamenter til havvindmølleparker, der står
fast på havbunden, f.eks. i form af monopæle eller jacket fundamenter, siger
Henrik Stiesdal, der er idémanden bag
det patenterede flydende fundament
TetraSpar Demonstrator. Det har siden
sensommeren 2021 været opstillet med
en brugt 3,6 MW Siemens Gamesa
vindmølle på 200 meters havdybde
ca. 10 kilometer ud for Stavangers
kyst. Her vil det fortsat være genstand
for en række test og justeringer. Projektet er omfattet af stor interesse, og er
gennemført i samarbejde med blandt
andet Shell, RWE og TEPCO.
Med dette modulbaserede koncept,
som bliver industrielt fremstillet på
fabrik på samme måde som f.eks.
vindmølletårne bliver det, vil vi kunne
mindske omkostningerne til fremstilling

Svejsning
af flydende vindmøllefundamenter
markant, fastslår Henrik Stiesdal.
For store havdybder er
bremseklods for faste
fundamenter
Bundfaste havvindmølleparker har
den begrænsning, at de ikke kan
etableres på havdybder over 50 – 60
meter. Men ved at fremstille flydende
fundamenter i industrialiseret masseproduktion kan vi gøre vindkraft
fra havvindmøller langt mere udbredt
– og dermed bidrage til den alt afgørende grønne omstilling globalt set.
De fleste steder i verden bliver vandet
ud for kysterne hurtigt for dybt til, at
man vil kunne etablere havvindmølleparker med de traditionelle faste fundamenter. Der er – for blot at nævne
nogle steder – havområder ud for
USA’s vestkyst, eller ud for lande som
Japan og Korea, hvor de flydende
fundamenter vil være oplagte.

I udviklingen af TetraSpar Demonstrator
har vi ladet os inspirere af tårnteknologien, hvor stålrørene er fremstillet på
maskiner i automatiserede processer.
Fundamentet er et modulopbygget
koncept baseret på stålrør. Rørene
er fremstillet hos tårnproducenten
Welcon i Give, der kører med meget
avancerede robotter.
Stålrørene på TetraSpar-platformen er
op til 4,3 meter i diameter. De er fremstillet af plader, som har en længde
svarende til omkredsen af røret, og
som er 3 meter brede. Pladerne er
valset til cylinderform, hvorefter de er
langsøms svejst til at danne komplette
svøb. Svøbene er derefter samlet med
rundsømme til de komplette rør. Bortset fra den indledende ophæftning er
alle svejsningerne udført med robotter.
Samlet uden svejsning
Delene blev efterfølgende transporteret til havnekajen i Grenå for at

TetraSpar Demonstrator er bygget op i
en pyramideform, som holder vindmøllen
flydende. Fundamentet har en trekantet
køl, som holder det i balance.

blive samlet og færdigmonteret med
3,6 MW møllen ovenpå, hvilket skete
uden form for svejsning.

High-quality
services at
competitive
prices
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Samlingen af rørene blev udført med
store pløkke, der blev monteret i kompositbøsninger. Bøsningerne sikrer, at
pløkkene er isoleret fra stålet, da der
ellers ville komme slid og korrosion på
overfladen.
Montering af TetraSpar Demonstrator på
Grenå havn.

Møllen løftes på plads med en landbaseret
kran.

Samlemetoden blev i 2019 testet i
fuld skala forsøg på Lindø af FORCE
Technology og LORC. Vi fik lavet 3 millioner lastcykler med fuld belastning for
at sikre, at samlingerne ville holde.
Henrik Stiesdal forklarer, at samlemetoden med pløkker er langt hurtigere
end konventionel samling ved svejsning.
Skulle arbejdet have været udført ved
svejsning, ville man først skulle tilpasse
samlingerne, derefter pålægge mange
hundrede kilogram svejsemateriale ved
håndsvejsning, lave NDT, udføre eventuelle reparationer, og til slut sandblæse
og male. Det ville der gå mindst en uge
med. Til sammenligning gik der kun 32
minutter til den hurtigste montage af et
af de 10 rør, der udgør fundamentet. I
alt blev der brugt ca. 35 krantimer på at
få samlet og monteret fundamentet.

Det beviser, at vi ved at tænke nyt kan
lave tingene rentabelt i forhold til fundamentet. Og det har været afgørende for os med dette projekt. Det er en
ægte transformation at komme fra de
250.000 arbejdstimer, som det typisk
tager at bygge et flydende vindmøllefundament på et skibsværft, og ned
til de 15-20.000 arbejdstimer, vi skal
bruge. Vi er meget fortrøstningsfulde
om, at det vil bidrage til, at flydende
havvind rundt om i verden kan give et
stort bidrag til den grønne omstilling,
siger Henrik Stiesdal.
Næste version på vej
Vi har med TetraSpar Demonstrator bevist alle de ting, vi satte os for i moderat
størrelse, og er nu i fuld gang med at
designe den næste version af teknologien. Det bliver et såkaldt ”semisubmersible” TetraSub fundament, som forsynes
med en 15 MW mølle. Sådan et fundament vejer godt 5000 tons og fylder,
hvad der svarer to fodboldbaner. Målet
er, at det vil kunne udbydes kommercielt
fra 2025.ner. Målet er, at den vil kunne
udnyttes kommercielt fra 2025.

STIESDAL A/S MED FIRE INNOVATIVE OG GRØNNE DATTERSELSKABER
Efter en lang karriere i vindmølleindustrien, senest hos Siemens Wind Power, valgte Henrik Stiesdal i 2014 at trække sig
tilbage. I 2016 etablerede han sammen med nogle bekendte Stiesdal A/S. Virksomheden er siden vokset og tæller i
dag henved 100 medarbejdere. Den har fire datterselskaber, som hver især arbejder med at udvikle innovative grønne
teknologier. De fire datterselskaber omfatter:
Stiesdal Offshore Technologies der står bag udviklingen og videreudviklingen af den flydende havvindmølle platform Tetra. Her er man i fuld gang med at udvikle den næste version, som ventes klar til kommerciel lancering i 2025.
Stiesdal Fuel Technologies har udviklet et pyrolyseanlæg ved navn SkyClean til fangst og lagring af CO2 fra
atmosfæren. Ifølge en vurdering fra DTU har SkyClean potentiale til at kompensere for halvdelen af landbrugets CO2udledning, og dermed, hvad der svarer til ¼ af Danmarks klimaaftryk.
Pyrolyseprocessen omdanner i en ovn med 5-600 grader temperatur landbrugsaffald og restfibre fra biogasanlæg til
en kombination af bæredygtigt biokul og gas. Biokullet fikserer en del af affaldets kulstof, så det bliver låst fast i jorden
i stedet for at slippe ud i atmosfæren som CO2. Gassen kan anvendes til opvarmning eller omdannes til eksempelvis
brændstof til fly eller biler.
Stiesdal Storage Technologies: Gridscale omdanner overskudsstrøm fra sol og vind til varme og gemmer det i
knuste sten, der opbevares i ståltanke. Varmen kan senere drive en turbine med en generator, der producerer el, når der
er underskud af strøm fra sol og vind. Derved fungerer stenene som batterier, der vil kunne opvarmes igen og igen uden
at tage skade.
Stiesdal PLX Technologies: I Power-to-X udgør brint vejen fra strøm til flydende brændstoffer, eksempelvis til brug i
store containerskibe. Det er dog fortsat en kostbar proces at omdanne brint til elektrolyse. Stiesdals HydroGen er en ny
type elektrolyseanlæg, der kan omdanne grøn strøm til brint på en måde, der skulle være billigere end andre elektrolyseteknologier på markedet.
BLY
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Ret til ændringer forbeholdes

lep@nskas.dk - Tlf.: +45 2297 1111
lep@nskas.dk - Tlf.: +45 2297 1111
rno@nskas.dk
rno@nskas.dk

Nordisk Svejse
Svejse Kontrol
Nordisk
Kontrol A/S
A/S
Tlf. +45 75 24 69 60
Tlf. +45 75 24 69 60
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SVEJSNING AF
ARMERINGSSTÅL I
BETONKONSTRUKTIONER
Svejsning af armeringsstål
er nok et tema, som er fjernt
for en del af bladets læsere,
men for bygningsrådgivere og
bygningsentreprenører må det
være et emne, som indgår i
mange projekter.
Af M.Sc. Eng., IWE Peter
Krabbe-Christensen,
FORCE Technology
Set i lyset af senere års byggeskandaler og opstramning af love/regler
for bygningskonstruktioner er dette
givetvis et område, som fortjener mere
opmærksomhed fra rådgiveres-, entreprenørers- og bygherrers side med
hensyn til kvalifikationskrav, kvalitetsstyring og dokumentation.
Her støder forskellige fagområder,
arbejdsbetingelser, materialetyper og
arbejdskulturer sammen, når svejsefolk
og betonfolk involveres i armerede betonkonstruktioner, hvilket igen afføder
et kompliceret standard/regel univers,
der kan virke vanskelig tilgængeligt,
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og det til trods for, at svejsning af armeringsstål nødvendigvis forekommer
hver dag i byggeriet.
Der kan være flere grunde
til at svejse på armeringsstål
bl.a.:
• Længde af bjælke/søjle eller
profiltværsnitshøjde overskrider
længde af armeringsjern.
• Samling af prefabrikerede betonelementer på site.
• Samling af armeringsjern med
stålkomponenter.
• Modifikationer af eksisterende
betonkonstruktioner med armeringsjern.
• Fremstillingsøkonomi og montage
fremdrift.
• Arbejdsmiljø (Arbejdstilsynet har
fokus på ”jernbindere” grundet
fare for slidgigt).
Aktuelle regler i Danmark
Bygningsreglement 2018 (BR 18) er
overordnet lovgivning i DK omkring
konstruktion, udførelse, inspektion og
dokumentation af bygningskonstruktio-

ner, herunder beton-,stål- og kompositkonstruktioner (stål og beton).
BR 18 henviser til Eurocode serierne
DS/EN 1992- for betonkonstruktioner
og DS/EN 1993- for stålkonstruktioner.
DS/EN 1992-1-1 (generelt om design
af betonkonstruktioner) angiver designkrav til svejsesamlinger i armeringsstål og henviser sammen med DS/EN
13670 (udførelse af betonkonstruktioner) til svejseudførelsesstandarderne
DS/EN ISO 17660-1 og -2 (svejsning

Svejsning

FIND DIT NÆSTE KURSUS I SVEJSEROBOTTER HOS
TECHCOLLEGE
Har du, dine kollegaer eller ansatte brug for at blive klædt på til at kunne betjene
svejserobotter på et højt fagligt niveau?
Så står dygtige undervisere på TECHCOLLEGE i Aalborg klar til at hjælpe.

Vælg mellem de tre følgende kurser:
• Programmering og optimering af svejserobotter
• Betjening og basisprogrammering af svejserobotter
• Robotsvejsning med processerne TIG/Plasma

Tilmelding og kontakt
Har du spørgsmål til kurserne, eller ønsker du at tilmelde dig, er du altid velkommen til at kontakte:

Palle Thorngaard Balzer
Uddannelseskonsulent
Telefon: 2526 6238
E-mail: paba@techcollege.dk

KOM PÅ SVEJSEKURSUS I ÅBENT VÆRKSTED
Hver dag har vi opstart på en masse svejsekurser i vores Åbent Værksted-regi, hvor du også har mulighed for at tage et
certifikat. Alle kurser tager udgangspunkt i den enkeltes personlige faglige erfaring og kvalifikationer, og derfor indgår
alle svejseprocesser på forskellige niveauer.
Læs mere om vores svejsekurser på techcollege.dk/efteruddannelse

TECHCOLLEGE · Sigrid Undsets Vej 3 · 9220 Aalborg Øst · Telefon 7250 1000 · techcollege.dk
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Svejsning
af armeringsstål), som forudsættes leveret efter standarden DS/EN 10080
(armeringsstål til beton- svejselige armeringsstål). Hertil kommer et såkaldt
Nationalt Anneks til Eurocode 2: DS/
EN 1992-1-1 DK NA:2021.

Når armeringsstål i nogle tilfælde skal
svejses til egentlige stålkonstruktioner,
der er designet og udført efter DS/
EN 1993 (Stålkonstruktioner) kommer
- ud over DS/EN 13670 (Udførelse af
betonkonstruktioner) - DS/EN 1090-2
(Udførelse af Stål- og Aluminiumkonstruktioner – Tekniske krav til Stålkonstruktioner) også i spil.

men Kontrol) som specificerer danske
kontrolkrav i forhold til BR 18. Denne
indeholder bearbejdede henvisninger
til ovennævnte Beton – og Stålkonstruktions standarder for udførelse.
Den bør absolut nærlæses af både
rådgivere og entreprenører.

I DS/EN 17660 1 og -2 er anbefalede samlingsudformninger beskrevet
sammen med krav til svejseprocedurer, svejsere, svejsekoordinering,
svejsekvalitet, armeringsståls tekniske klasse og fremstillingsproces,
sporbarhed, inspektion og dokumentationskrav for svejsesamlinger
mellem armeringsstål og armeringsstål og andre stålmaterialer. Disse standarder er kernen
i styring af svejsning af armeringsstål
og et must for rådgivere og entreprenører.

DS/EN 1090-2 henviser specifikt til
DS/EN 17660 1 vedrørende svejsning af armeringsstål til egentlig stålkonstruktion. Der kan dog
forekomme ekstra krav til svejsekoordinator, inspektion og dokumentation
under hensyntagen til EXC (udførelsesklasse) for stålkonstruktionen.

Langsgående samlinger:

Stødsamlinger og overlapsamlinger

Krydssamlinger:
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Endelig skal nævnes den specifikt
danske standard DS 1140:2019 (Udførelse af Bærende Konstruktioner -Al-

Armeringsstål – Samlingstyper
- materialer – svejselighed
Armeringsstål kan svejses med forskellige samlinger og svejseprocesser i
diametre fra 4 - 50 mm alt afhængigt
af materiale og svejseproces for
”Stumpsømme” og ”kantsømme” for
rundjern. Eksempler nedenfor for
lastbærende samlinger:
Materialer: Armeringsstål
Standarderne DS/EN 17660-1 og
– 2 kræver armeringsstål efter DS/
EN 10080 ”Armeringsstål til beton –

Svejsning
Svejselige Armeringsstål” som gælder
for ferritisk/martensitisk ”sort” stål.
Rustfrit stål er ikke omfattet.
DS/EN 17660 forbyder ikke anvendelse
af rustfrit armeringsstål, men der kræves
specielle forholdsregler. Der findes ikke
en EN standard for rustfri armeringsstål, men det er en etableret praksis at
anvende en ældre britisk standard BS
6744. I disse Brexit tider er der åbenbart her et hul i materialestandarderne.
Armeringsstål fremstilles typisk på baggrund af skrotjern og må alt andet lige
anses for dårligt/svært svejselige på
grund af høj kulstofækvivalent (dog max
CE 0.52) og styrkeklasse, men også
afhængigt af leveringsform - varmvalset,
strukket, koldtrukket. Varmvalset kan
være fremstilet i afgyst tilstand med
forskellige egenskaber i overflade og
ved kerne – jfr. foto eksempel.
Det er bydende nødvendigt at gennemse materialecertifikaterne for

armeringsstål for leveringsform, kulstofækvivalent CE, legeringsindhold/
forureningselementer og mekaniske
egenskaber, inden der opstilles svejseprocedurer. Dog er der intet krav
til oplysning om fremstillingsmetode i
den form, som ISO 17660 kræver. Se
ISO 16020 om fremstillingsstandarder.

Et ”højt” niveau beskrevet i DS/EN
17660-1 ”Svejsning af lastbærende
samlinger” og et ”lavt” niveau, der er
beskrevet i DS/EN 17660-2 ”Svejsning
af ikke-lastbærende samlinger”, hvor
svejsningerne ikke er tænkt at skulle
bidrage til den færdige konstruktions
styrke.

Armeringsstål skal leveres fra en certificeret leverandør og kræver et dansk
godkendt produktcertifikat. FORCE
Technology Brøndby laboratorium
har gennem mange år udført løbende
prøvninger for verifikation af disse certifikater for en lang række leverandører og har via Force Certification selv
fortaget certificering af leverandører.
Ligeledes for verifikation af WPQR.

DS/EN 17660-1 og -2 stiller krav
om, at en entreprenør eller fremstiller af betonkomponenter med svejste
armeringsjern råder over en Svejsekoordinator samt et kvalitetsstyringssystem for svejsning. Mon dette er kendt
overalt i byggebranchen?

Krav til Svejsekoordinatorer
og Kvalitetsstyring af
svejsearbejde
Der arbejdes med 2 forskellige
niveauer:

DS/EN 17660-1 kræver for svejsearbejde af lastbærende armeringssamlinger, at entreprenøren / betonkomponentfabrikken opretholder et svejse
kvalitetsstyringssystem på EN ISO
3834-3 niveau – svarende til EXC2
(udførelsesklasse 2) efter EN1090-2
konceptet. Det anbefalede kvalifikations niveau og veje til kvalifikation er

X5 FASTMIG
Extraordinary arc welding productivity

www.kemppi.com
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Svejsning
Eksempler på samling mellem armering og en stålkomponent:

angivet DS/EN ISO 14731 reflekterende IIW ”svejsetekniker” (IWT).
DS/EN 17660-2 stiller lavere krav til
svejsearbejde af armeringsjern, som
ikke skal være lastbærende, nemlig
opretholdelse af et svejsekvalitetsstyringssystem på det lave EN ISO
3834-4 niveau - svarende til EXC 1
(udførelsesklasse 1) efter EN 1090-2.
Det anbefalede kvalifikationsniveau
reflekterer IIW ”svejsespecialist”.
Kompetenceniveauerne IWT /Specific
level og IWS /Basic level er beskrevet i DS/EN ISO 14731. Mulige veje
til dette er beskrevet i DS/EN ISO
17660-1 Annex B, henholdsvis DS/EN
17660-2 Annex A.
Krav til Svejsere
Her er der også højere krav til svejsere for arbejde efter DS/EN 17660-1
for lastbærende samlinger end for
svejsearbejde efter DS/EN 17660-2
for ikke-lastbærende samlinger.
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Efter DS/EN 17660-1 skal svejsere til
manuel svejsning have gyldigt svejsercertifikat til kantsøms svejsning efter
EN ISO 9606-1. Desuden skal der
aflægges prøve i aktuelle samlinger/
materiale/geometri og proces efter
standardkrav med test af mekaniske
egenskaber af samling (visuel, træk og
bøjeprøvning). Svejsekoordinator skal
opretholde logbog/dokumentation for
dette. For automatiske processer skal
operatøren have gyldigt certifikat efter
EN ISO 14732 for aktuelle samlinger.
Efter DS/EN 17660-2 skal svejsere blot
modtage træning i aktuel svejsning og
aflægge prøver for at bekræfte kompetence til at svejse med tilfredsstillende
kvalitet (visuel, træk -og bøjeprøvning).
Prøverne skal godkendes og rapporteres af svejsekoordinatoren.
Krav til svejseprocedurer
DS/EN 17660-1 kræver anvendelse
af svejseprocedure (WPS), der er
kvalificeret ved dokumenteret proce-

dureprøve (WPQR) efter regler i DS/
EN 15609 og DS/EN 15614 under
hensyntagen til specifikke testemner
og essentielle parametre, som DS/
EN 17660-1 definerer. Standarden
angiver en specifik blanket for WPsen.
Standarden specificerer detaljeret
en række essentielle parametre for
WPSen.
Der forlanges løbende produktionsprøvninger samt 100 % visuel kontrol.
Det er svejsekoordinatorens opgave at
godkende og dokumentere WPS og
WPQR samt logning af produktion.
Krævet acceptniveau for tests er for VT
EN iSO 5817 level C.
DS/EN 17660-2 kræver ligeledes
anvendelse af svejseprocedure (WPS)
kvalificeret ved dokumenteret procedureprøve (WPQR) efter regler i DS/EN
15609 og DS/EN 15614 under hensyntagen til testemner og (færre) essentielle parametre, som DS/EN 17660-2
definerer. Der forlanges 100 % visuel
kontrol og løbende produktionsprøvninger, men ikke med så mange testemner
som for lastbærende samlinger. Det er
stadig svejsekoordinatorens opgave at
godkende og dokumentere WPS og
WPQR samt logning af produktionen.
Krævet acceptniveau er lavere end for
DS/EN 17660-1, her EN ISO 5817
level D.

Svejsning
Grundet den generelt dårlige svejsbarhed af armeringsstålene, arbejdsbetingelser (lave temperaturer, fugtige
omgivelser, træk) er det ligeså interessant at eftervise, at grund materialerne
ikke udviser sprødbrud som det er,
at svejsningerne i sig selv har samme
styrke som grundmaterialerne i tilfælde
af lastbærende samlinger.

Efter en vis pause af svejsning – eksempelsiv på 1 år - skal der udføres
ny produktionsprøver af den enkelte
WPQR.
Sikkerhedseftervisningen af produktionssvejsninger betinges af dels visuel
kontrol dels produktionsprøvning.

Krav til inspektion og
dokumentation
Under produktionsarbejdet udføres
100 % visuel kontrol til generelt EN
ISO 5817 C for lastbærende og level
D for ikke lastbærende svejsninger.

Både DS/EN 17660-1 og -2 indeholder færdige dokumentationsblanketter
for prøvning af svejsninger og svejsere,
samt egentlige svejselogs til udfyldelse
under fabrikation. Dette arbejde er således let dokumenteret til indarbejdelse
i bygningsdokumentationen.

Grundet svejsningernes geometri er
egentlige NDT metoder ikke effektive.
Derfor kræves løbende produktionsprøvninger af svejsninger, der prøves for
træk og bøjning, og som dokumenteres
af svejsekoordinator. Der udføres prøvninger for hver WPQR, materialeklasse,
fremstillingsmetode og kombinationer af
disse og for hver svejser. Omfanget er
mindre for ikke-lastbærende svejsninger.

Svejsning i praksis
Det må erkendes, at svejsearbejde på
armeringsstål på byggepladser
ofte foregår under vanskelige forhold.
Det er gerne udendørsarbejde ved
temperaturer omkring frysepunktet,
der kan være fugtige omgivelser (vejr
og vind, fugtig beton, fugtig jord. Læg
dertil, at træk fra vind kan ødelægge
svejsegas beskyttelsen, lige som arme-

ringsjern skal renses for rust og olie.
Ved frostvejr bør materialerne tempereres. Det er således på alle planer
vigtigt at sikre tilstrækkelig beskyttelse
for vejr og vind.
Afsluttende bemærkninger
Svejsning af armeringsstål er en hyppigt forekommende aktivitet i dansk
byggeri. Set fra et en svejseteknikers
side kunne man godt stille spørgsmålet: Er der tilstrækkelig viden og uddannelse om de krav, der faktisk stilles
i dag via BR 18 til denne aktivitet hos
bygherrer og entreprenører? Måske er
der basis for noget mere uddannelse
på dette felt.
De 2 standarder DS/EN 17660-1 og
-2 forekommer relativt løse med anbefalinger i relation til krav. Det betyder,
at der må fokus på fabrikationsdetaljer ved afklaring mellem entreprenører, rådgivere og bygherrer af kontrakt
specifikationer - som det er foreskrevet
i EN ISO 3834 standarderne.
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Svejsning

TECHCOLLEGE FEJRER NATIONAL
SVEJSEKOORDINATOR NR. 350
Der var meget at fejre for både
kursister og TECHCOLLEGE, da man
lige inden juleferien afsluttede endnu
et hold på modul 8 af uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator.
For udover at kunne sætte flueben
ved et gennemført modul, kunne
TECHCOLLEGE også fejre at have
uddannet national svejsekoordinator
nr. 350.
Den heldige kursist, der kunne prale
af at være nr. 350, blev 26-årige
Jeppe Krüger Larsen fra Sjørring
Maskinfabrik. Han begyndte på uddannelsesforløbet for to år siden og
glæder sig nu over, at diplomet for
gennemført national svejsekoordinator
er i hus.
- Vi har en ældre herre hjemme på
værkstedet, der snart forlader os.
Derfor gav det god mening for min
virksomhed at sende mig afsted og få
mig lært op, så vi ikke mister kompetencerne. Uddannelsen har været en
kæmpe hjælp og betyder, at jeg nu
kan påtage mig rollen, lød det fra
Jeppe Krüger Larsen, efter han netop
havde fået overrakt sit afsluttende
diplom.
Den nye titel som national svejsekoordinator kommer Jeppe Krüger Larsen
til gode i sit arbejde hos Sjørring
Maskinfabrik, men også hos sit eget
firma, JKL Welding.
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- Hele forløbet har været udfordrende
på den gode måde. Vi er kommet
omkring mange standarder, og kombinationen af både teori og praksis har
fungeret fint. For mit vedkommende
har det fungeret særligt godt med
en kombination, da jeg er ordblind.
Derudover har jeg fået en masse nye
bekendtskaber – og faktisk også gode
venner – som jeg ved, at jeg kan tage
fat i, hvis der nu lige opstår et spørgsmål til noget, vi har talt om på forløbet.
En forsmag på livet som
national svejsekoordinator
Som en del af indholdet på det 8. og
sidste modul til national svejsekoordinator kom Kristian Panduro, der er
lead auditor hos Bruuns Inspektion,
også forbi. En del af hans job handler
nemlig om at auditere virksomheders
svejsecertificeringer, og som svejsekoordinator er det vigtigt, at man aktivt
kan indgå i den proces.
- Mit arbejde går ud på, at jeg én
gang om året tjekker, at kvalitetssystemet i produktionsvirksomheder
fungerer optimalt og lever op til de
pågældende certificeringer. I den
sammenhæng er det selvfølgelig
nødvendigt, at virksomhederne har en
koordinator til at styre svejsearbejdet,
forklarede Kristian Panduro.
- Jeg har oplevet, at det flere steder
har været en udfordring at få koordi-

natorer med grundlæggende viden,
og selvom uddannelsesforløbet ikke
gør dem til nørder, så har de en god
og bred viden med sig.
Kristian Panduro havde selv en gave
med til national svejsekoordinator nr.
350, og sammen med resten af holdet
på modul 8 blev begivenheden fejret
med både lækre kager og champagne på kursets sidste dag.
BLY
Om uddannelsesforløbet til national svejsekoordinator:
• Forløbet er opbygget af AMUmål med relevant og dybdegående indhold og er udviklet
af TECHCOLLEGE i 2010 med
baggrund ISO 14731 samt
kravene til IIW-uddannelserne
IWS og IWT.
• Uddannelsesforløbet varer 28
dage i alt og er fordelt på 8
moduler.
• Alle 8 moduler er med afsluttende eksamen/prøve.
• I modsætning til IWS og IWT
giver national svejsekoordinator en bred dybdegående viden til kravene i EN
1090-serien.

Partner
for
Progress

Nyt!
Fleksibelt IWI-S forløb
- Nu er det nemmere for dig at få hverdagen til at gå op, samtidig
med at du uddanner dig til international svejseinspektør, siger Arild
Finnesand, svejseingeniør (IWE) i Kiwa Norge.

Hvordan gjennemføres kurset?
Det nye kursusformat består af online kursussamlinger, e-læring,
selvstudium og praktisk træning, hvilket gør kurset meget fleksibelt
og foreneligt med arbejds- og familielivet. Du kan med andre ord
gennemføre store dele af forløbet der hvor det passer dig bedst, mens
den praktiske træning finder sted på Kiwas faciliteter i Stavanger, Norge.
- Vi lægger stor vægt på, at du som kursist er godt forberedt på de
opgaver du kommer til at møde/stå overfor. Gennem hele forløbet vil du
have tilgang til vores dygtige instruktører med 1-1 samtaler, så du kan føle
dig komfortabel i rollen som svejseinspektør, afslutter Finnesand.

Læs mere og tilmeld dig kurset her: www.kiwa.no/iwi-s

Tre gode grunde til at
tilmelde dig på kurset

1

1-1 opfølgning gennem
hele forløbet

2

Tids- og
omkostningsbesparende

3

Bærekraftig

Svejsning
ne så dygtige håndværkere, at de kan
stille kritiske spørgsmål til ingeniørerne”
Det indlejrer sig fint i dagsordenen om
at tale håndværkerfagene op med en
saglig og faglig argumentation, og altid med øje for virkeligheden af i dag.

Uddannelseschef Jan Hougaard Jensen her foran Aarhus Tech.

AARHUS TECH
– MED KANT OG PROFIL
Bag mundbindet og med smil
i øjnene, sidder arketypen på
en moderne uddannelseschef,
sammensat af det bedste som
kan blandes i en Maggieterning
på en Tech-fagskole.
Af Torben Henriksen, Salgschef
Kemppi Danmark
Placeret i den nordlige del af Smilets
By, Aarhus, finder vi på en vintersolskinsdag Jan Hougaard Jensen, som i
vante rammer vil tage bladets læsere
med rundt i den fortælling, der fylder
dagligdagen, og som vil indvie os
i de udfordringer, der følger med
skolesystemet.
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Aarhus Tech er grundlagt i 1828 og er
med 4 afdelinger fordelt i Stor-Aarhus.
Skolen har i dag mere end 550 ansatte
og mestrer uddannelser, der spænder
fra 4 gymnasiale- via 18 EUX- til hele
28 erhvervsuddannelser. Denne gang
vil vi følge symbiosen og lysbue-sporet
fra kontoret og helt ud i svejseværkstedet. Udover de konventionelle smedeuddannelser tilbyder Aarhus Tech også
AMU svejsekurser for både fag- og
ikke faglærte i åbent værksted, herunder skole-recertificering i MIG/MAG,
TIG og MMA processerne.
Et af Jan Hougaards langtidsholdbare
udsagn, som bliver hængende i luften
efter interviewet lyder; ”Vi skal uddan-

Brug for flere kloge hoveder
og hænder
Smedebranchen har gennem de seneste årtier undergået en forvandling af
dimensioner med automatisering, moderne brugervenlige svejsemaskiner,
digitalisering, personlige værnemidler,
hjælpeudstyr til de tunge løft, og
ikke mindst viden om ”Best Practice”
- udtrykt i tegningsforståelse, normer
og standarder. Så det til tider støvede
billede af den nedslidte smed med
sin klaphammer ved essen, det er for
længst lagt i graven. Den oplysning
skal vi hurtigst muligt have informeret
bredt ud, påpeger Jan Hougaard
og fortsætter ihærdigt. Eksempelvis
brobygning fra skolerne og ud mod
erhvervsuddannelserne må opprioriteres, så det ikke altid, for alle! - blot
bliver mere af det samme i et fortsat
skolesystem. Herunder skal de mange
forældre, der rådgiver deres studieklare unge mennesker, også høre fortællingen om, hvor langt vi er nået i dag.
For først når forældrene står med et
opdateret syn på fagområdet og den
moderne industri med de mange muligheder, der mangler kloge hoveder
og hænder, vil de med sindsro kunne
anbefale faguddannelserne til deres
16-17 årige unge mennesker. Lemminge-effekten, hvor stærke elever går
forrest og trækker kammerater med,
som vælger erhvervsuddannelserne til,
er også et ikke ubetydeligt bidrag til
at få vendt skuden fra automatreaktionen om blot at vælge gymnasiet til og
erhvervsskolen fra.
Fulddigitale maskiner
Under rundvisning i værkstedet bliver
digitalisering og teorien om, hvordan
man tilgår det praktiske, nærmest selvforklarende i mødet med lærerne og et
fuldt elevhold på grundforløb 2. Ingen
har problemer med at forstå og betjene de nye fulddigitale maskiner, som
metodisk minder meget om, hvordan
en smartphone betjenes. At finde en
manual for at forstå, hvordan en svejsemaskine skal betjenes, vil være en klar
diskvalifikation af brugerfladen i elever-

Svejsning

Her et par kvikke elever med lærepladsen i hus. Fra venstre: Viktor Laursen fra Dan-web Machinery A/S og Mikkel Elgaard fra Holger
Elgaard A/S

nes optik. Selve udstyret i værkstedet
indkøbes efter overordnede kriterier
som enkelthed i betjening, gennemtestet udstyr, driftssikkerhed og fremtidssikring. Ligeledes lægger vi på skolen
vægt på at afspejle verdenen uden for
matriklen, og virke attraktive med up to
date udstyr – svarende til det, der også
findes i industrien i oplandet til skolen,
understreger Jan Hougaard.
Under rundvisningen møder vi et par
kvikke elever, der stolt fortæller, at de

allerede har skaffet sig læreplads. Et
scenarie der i år på GF-2 er en realitet
for mere end 1/3 af eleverne. Et godt
udgangspunkt for holdet så tidligt i
forløbet, siger Jan Hougaard. Et er
tilsagn om praktikplads fra virksomhederne, men rigtige kontrakter med
læreplads gennem hele uddannelsen
er selvfølgelig helt perfekt. Det understreger tydeligt, at der er et stadigt stigende behov for at rekruttere faglært
arbejdskraft til den danske industri.

Sluttelig udtrykker Jan Hougaard, at
han på brancheniveau gerne så, at
der blev gjort en ekstra indsats for at
få flere piger ind på de erhvervsfaglige uddannelser. Det giver en anden
dynamik, struktur og stemning på
holdene, som ikke altid er til at skabe
på hold, der udelukkende består af
drenge. Så skulle der i sync. med
læserskaren, være gode idéer til, hvordan vi får flere piger ind på erhvervsuddannelserne, er vi altid lydhøre,
afrunder Jan Hougaard.

Sikker og rentabel slibning
af wolframelektroder
Sikker slibning for
brugeren

Reduceret spil af
wolfram elektroder

Forbedret svejsekvalitet og -effektivitet

TIG-svejser du?
Undgå problemer ved at bruge Inelco Grinders’
slibere til effektiv, miljøvenlig og sikker slibning
af wolframelektroder. Og så tjener vores slibere
ovenikøbet sig selv ind.
Bestil demo på inelco-grinders.com
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FOSSILFRIT STÅL ER
SNART EN REALITET
FOSSILFRIT STÅL ER
SNART EN REALITET
Stål har igennem århundreder
været en fundamental råvare
og element i opbygningen
af vore samfund og
infrastrukturer over hele
verden. Behovet for broer,
bygninger, maskiner, biler,
lastbiler, vindmøller mm;
vigtige og fundamentale
elementer i et hvert
samfundsstruktur stiger fortsat
qua den globale urbanisering
og voksende velstand.
Af Sales Director Jan Meier,
SSAB Europe
Det unikke ved stål er, at det kan
genanvendes igen og igen uden tab af
kvalitet. Der indsamles og genanvendes
mere stål i verden end alle andre materialer til sammen - eksempelvis genanvendes tæt ved 99% af alt stål i en bil.
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Men der er fortsat brug for at tilføre
nyt stål produceret fra jernmalm for at
dække det globale og voksende behov
for bygninger, maskiner, biler mm.
Stålproduktion udgør ca. 7% af
verdens CO2 udledning på grund af
anvendelsen af fossile brændsler. CO2
udledning er en væsentlig årsag til de
klimaudfordringer, verden står overfor.
Derfor er en omstilling af stålindustrien
særdeles påkrævet.
EU er stærkt fokuseret på, at medlemslandene lever op til klimamålene i Paris aftalen. Første milepæl er i 2030,
hvor industrier og lande sigter mod at
opnå en 55% reduktion i udledningen
af CO2. Derfor har EU iværksat en
række initiativer, der skal fremme motivationen til omstilling af CO2 intensive
industrier og produktioner. Dette gælder eksempelvis for energi produktion,

landbrug, betonindustri - men også
stålfremstilling. Industrier er pålagt
at betale CO2 afgifter, hvis ikke man
opnår en reduktion i henhold til Parisaftalen. I skrivende stund er prisen ca.
90 EUR/t CO2, hvilket for et stålværk
typisk vil betyde en meromkostning på
ca. 200 EUR pr ton stål produceret.
Hybrit fossilfrit stål er muligt
For bare 5 år siden syntes en stålproduktion uden brug af fossile brændsler
uendelig langt væk – ja for mange
endda en umulighed. Men et initiativ
fra malmproducenten LKAB, Vattenfall
og SSAB har vendt op og ned på
den teori. I et fælles JV under navnet
Hybrit har udviklingen af fossilfri stålproduktion pågået siden 2017.
I 2020 blev Hybrit pilot plant i Luleå
færdig bygget, og her har man testet
stålproduktion uden brug af fossile
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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.

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.

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

Alt i alt var det en meget vellykket konference med mange gode foredrag og
spændende udstilling.

Konferencen havde 2 hovedsponsorer
og 4 delsponsorer. Som hovedsponsor
har man købt sig retten til at lægge

NDT-uddannelse
med fokus på
kvalitet, fleksibilitet
og tilgængelighed

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

Af DSN bestyrelsesmedlem Bent
Nehlsen, NSK

Vi tilbyder kurser indenfor

VT

Visuel prøvning

MT

Magnetpulverprøvning

PT

Penetrantprøvning

UT Ultralydprøvning
PAUT
TOFD
Radiografisk prøvning

ET

Hvirvelstrømsprøvning

5433-6

Tilmeld dig online på
forcetechnology.com/ndtkurser

RT

forcetechnology.dk
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brændsler. Det første fossilfrie stål fra
Hybrit blev således en realitet i sommeren 2020. Efter valsning til plader
hos SSAB blev det leveret til Volvo
Group, der efterfølgende i oktober
kunne præsentere verdens første elektrisk drevne dumptruck – produceret
af fossilfrit stål. En milepæl i omstilling
af stålproduktion blev dermed nået,
og et bæredygtigt partnerskab mellem
SSAB og Volvo Group blev etableret.
Fremtidens maskiner produceret af
fremtidens stål.
Udviklingen af og efterspørgslen efter
fossilfrit stål fortsætter. Og der er
etableret yderligere fælles initiativer
til fremtidens bæredygtige produkter
i samarbejder med blandt andet
Daimler´s Mercedes-Benz, Volvo Cars,
Ruukki Construction og Lindab.
Fra kul til brint
Selve stålproduktion hos SSAB i
Sverige og Finland vil i de kommende
år undergå store forandringer. De
nuværende kulbaserede højovne erstattes med såkaldte Direct Reduction
plants (DRI), hvor energikilden ændres
til brint. Det kræver store mængder
energi at producere brint – men de
findes i rigt mål i Norden i form af

vind, vand og sol energi. Alt sammen
vedvarende energiproduktion.
Desuden nedlægges de nuværende
convertere i stålværket og erstattes
med elektriske lysbueovne (EAF) – der
opvarmes med grøn strøm fra den
vedvarende energiproduktion. Dermed elimineres endnu en kilde til CO2
udledning 100%.
Med brint som energikilde undgår
man al CO2 udledning i stålproduktion, lige som man vil kunne anvende
den grønne energi produktion endnu
mere effektivt.
Det kræver dog meget massive
investeringer i såvel energi infrastruktur som i stålproduktionen. Men hos
SSAB og Hybrit er man indstillet på
at gennemføre disse investeringer og
dermed opnå en helt fossilfri stålproduktion.
Fossilfrit stål 2026
Fra 2026 er SSAB klar til at levere
det første fossilfri stål på kommerciel basis. Det sker når DRI plant i
Nordsverige og EAF produktion i
Oxelösund er etableret.
Med SSAB´s seneste udmelding i
januar – så er det nu ambitionen at
bygge 2 helt nye såkaldte mini-mills i
henholdsvis Sverige og Finland inden
2030. Det vil i givet fald gøre den
komplette nordiske stålproduktion helt
fossilfri – 15 år tidligere end oprindelig planlagt, og i god tid før Paris
aftales mål om zero emission træder i
kraft i 2050.
Interesserede opfordres til at følge
med i udviklingen på www.ssab.com/
fossil-free-steel eller www.hybritdevelopment.se
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TIG-svejsning
uden kompromis
– iWave
– en ny serie af DC og AC/DC TIGsvejsemaskiner fra Fronius. Nye
funktioner som processen CycleTIG
og RPI auto, en superoptimeret
tændingskarakteristik, gør at Fronius
med iWave serien igen sætter nye
standarder.

iWave og Multiproces Pro
– er vejen til den ultimative multiprocesmaskine. Ud over TIG og MMA er der
mulighed for MIG/MAG processerne
Standard og Puls, samt de unikke
Fronius processer PMC, LSC og CMT.
Kontakt os for mere information på
tlf. 75158440

iWave
TIG System
190i / 230i / 300i /
400i / 500i

tornbosvejs.dk

Full freedom
to unleash
your welding
potential.

Multiprocess
Pro System
300i / 400i / 500i
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XCARB® BY ARCELORMITTAL WELDS

STEEL TO A CARBON-NEUTRAL FUTURE
The steel strategy as support to
climate change mitigation.
By Managing Director Alex
Moech-Petersen, ArcelorMittal
Europe – Long Production
Worldwide concerns on climate
change and its impact are growing,
increasing in both industry and society
the focus – and demand – for carbon
neutral products. While the European
steelmaking industry still emits 4% of
the EU's total CO2 emissions1, and
twice that amount on a worldwide
basis2, steel with its high recyclability
has a critical role to play in helping
society decarbonise – it is part of the
solution to the climate challenge.
ArcelorMittal has already taken the
lead by initiating several actions towards this objective. Decarbonisation is the most important aspect of
ArcelorMittal’s long-term strategy. At
ArcelorMittal, we are aligning with the
goals of the Paris Agreement and the
European Green Deal by committing to
reduce CO2 emissions globally by 25
percent by 2030 and by 35 percent
in our European operations. Our longterm goal is to be net-zero by 2050.

1
2

Thanks to its high recyclability,
steel is a pilar of the circular
economy.
ArcelorMittal has identified different
technology pathways to reduce
our carbon emissions: Smart Carbon
and innovative DRI. The Smart Carbon
route includes the use of circular carbon
in the form of renewable biomass
and bio-waste; clean electricity from
renewable sources; and carbon capture
and storage. We are pioneering breakthrough carbon-neutral technologies
for the direct reduced iron route. For
example, at ArcelorMittal Hamburg, the
process of reducing iron ore with hydrogen will first be tested using hydrogen
generated from gas separation.
Our strategy is long-term, incremental,
and endeavour-based to ensure real
CO2 reductions are achieved.
Towards carbon-neutral steel
with XCarb®
XCarb® is the brand name for ArcelorMittal’s ongoing global programme
of steelmaking innovation targeted at
carbon-neutral steel by 2050. It brings
together all of ArcelorMittal’s reduced-, low-, and zero-carbon products
and steelmaking activities that aim to

reduce the carbon footprint of ArcelorMittal and of our customers.
Alongside the new XCarb® brand,
we have launched three XCarb®
initiatives: the XCarb® innovation
fund, XCarb® green steel certificates
and XCarb® recycled and renewably
produced for products made via the
Electric Arc Furnace route using a high
proportion of scrap steel.
To drive progress towards carbon
neutral steel, the ‘XCarb® innovation fund’ invests up to $100 million
annually in companies developing
technologies with the potential to support and accelerate the transition to
net zero carbon steelmaking.
XCarb® green steel certificates are
specifically designed for ArcelorMittal’s flat steel products made from iron
ore in a blast furnace. ArcelorMittal
has several decarbonisation initiatives
underway – from our breakthrough
technologies such as our Torero and
Carbalyst projects, to projects to
capture hydrogen-rich waste gas and
re-inject it into the blast furnace. These
investments are resulting in significant
CO2 savings. We can add up these

Roland Berger, The future of steelmaking – How the European steel industry can achieve carbon neutrality, May 2020.
McKinsey & Company, 2020
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savings and then pass them onto our
customers in the form of a certificate,
which has been verified by an independent auditor. When a customer
buys an XCarb® certificate from us,
they effectively ‘own’ the CO2 saving
and can report that saving as a reduction in their Scope 3 emissions. This
approach is in accordance with the
GHG Protocol Corporate Accounting
and Reporting Standard.
The XCarb® recycled and renewably
produced label is applied to products
made by ArcelorMittal Europe which
use up to 100-percent recycled steel
and renewable electricity. All of the
electricity needed to transform the

scrap into XCarb® recycled and renewably produced steels comes from
renewable sources such as solar and
wind power. The energy is provided
by suppliers who are connected to the
same grid as our production sites and
whose projects are recent.
The carbon footprint of our XCarb®
recycled and renewably produced
finished goods can be as low as
300 kg of CO2 per tonne of finished
products when the metallics are
100% scrap. This is significantly lower
than the industry average. XCarb®
recycled and renewably produced is
the visible output of a process which
is completely and externally certified.

Independent third-party auditors certify the origin of the electricity we use
through the European ‘Guarantee of
Origin’ certification process.
We are also declaring our CO2 emissions in a transparent way through
an Environmental Product Declaration
(EPD) for each XCarb® recycled and
renewably produced product type.
Thanks to the certification we provide
with our steels, it will be easy for our
customers to assess the total CO2
impact of your own products and to
share this information transparently
with your customers.

PRODUKT NYT:
TornboSvejs er nu autoriseret
Hypertherm partner i Danmark
Vi er fra årsskiftet blevet repræsentant
for Hypertherm i Danmark, og skal
fremover forhandle Powermax serien
af plasma skæremaskiner, fortæller
Kaare Schultz Petersen fra TornboSvejs.
Forhandleraftalen falder sammen med
lanceringen af Hypertherm Powermax

SYNC™, som er den næste generation af Powermax 65®,85 og 105
maskinerne.
Powermax Sync er de første plasmaskærere, som har alle sliddele samlet i
en enhed, patronen. Ud over fordelene ved at man nu kun skal skifte
denne ene del, så indstiller patronen
via SmartSYNC™ automatisk den
korrekte strømstyrke og driftstilstand.
Dermed eliminerer man risikoen for en

forkert indstilling af udstyret i forhold
til opgaven og den monterede patron.
Med patronløsningen øges sliddelens
standtiden markant. Man opnår op
mod den dobbelte skærelængde, og
når det er blevet tid til udskiftning,
indikeres dette via SmartSYNC™.
Dette kombineret med farvekodning
af patronerne, for nem identifikation,
giver en meget forenklet betjening og
store tidsbesparelser.
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Det sker:

Læs nærmere om arrangementet
nedenfor.

Juni
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DSN SVEJSE- OG NDT-SEMINAR 2022
Vi ses på Hotel Koldingfjord
24. – 25. juni 2022
Seminaret samler alle grene af svejseog NDT-branchen i Danmark, og
byder derfor på rig lejlighed til at
sparre med andre fagfolk omkring
tekniske løsninger, udfordringer og
brugererfaringer.
Der vil begge dage være en række inspirerende indlæg på programmet, hvor
fageksperter præsenterer nye teknikker,
tendenser og krav i normer og standarder inden for svejsning og NDT.

•

•

•

•

Svejsedesign i forbindelse med
havvindmøller
Industrielle erfaringer med korrosionsbeskyttelse med termisk
sprøjtning og galvanisering
Arbejdsmiljø i forbindelse med
svejsning. Seneste regler, krav og
opmærksomhedspunkter
Flexible riser integrity – on-site
NDT på fleksible rør til offshore

•

Nyt på standardiseringsområdet

•

NDT under udstationering til
militære indsatsområder

Kom og hør om bl.a.:
•

Power-to-X - foreløbige erfaringer
i forbindelse med bygning af
anlæg

•

Klimaregnskabers konsekvenser
for stålfremstilling

•

VSR – Vibration Stress Relief efter
svejsning

•

Vedligehold på Storebæltsbroen

•

Brudmekanik og dets anvendelse,
baseret på NDT og viden om
stålet

I forbindelse med seminaret vil der
være en udstilling, hvor leverandører
og operatører inden for svejsning og
NDT i Danmark præsenterer deres
nyeste produkter og ydelser. Der vil
være god mulighed for at netværke
med kolleger, kunder og leverandører.
I forbindelse med seminaret afholdes
generalforsamling for DSN.

Hjortlund Medier
Tlf. 31 22 21 82
www.hjortlundmedier.dk

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

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
Magnus Hilsøe, ENDOTEST A/S
Peter Krabbe-Christensen, FORCE Technology

Der tages forbehold for ændringer.
Dansk Svejse- og NDT-forening er medlem
af IIW International Institute of Welding.

HUSK ET KRYDS I KALENDEREN VED DEN 24. – 25. JUNI 2022!

Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer af Dansk Svejse- og NDT-forening
hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2022

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

er kun tilladt efter aftale med redaktøren

2

25. april

25. marts

Automatisering

og med kildeangivelse.

3

17. juni

17. maj

Fabrikationsteknologier

4

31. august

29. juli

Grøn omstilling

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 2566-1:2021

Stål – Omregning af brudforlængelsesværdier – Del 1: Ulegerede og lavlegerede stål

DS/EN ISO 2566-2:2021

Stål – Omregning af brudforlængelsesværdier – Del 2: Austenitisk stål

DS/ISO 13585:2021

Hårdlodning – Kvalificering af loddere og loddeoperatører

DS/EN ISO 23864:2021

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

DS/EN ISO 10675-1:2021

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Acceptniveauer for radiografisk prøvning – Del 1: Stål, nikkel,
titanium og deres legeringer

DS/EN ISO 10675-2:2021

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Acceptniveauer for radiografisk prøvning – Del 2: Aluminium
og legeringer heraf

DS/EN 12732:2021

Gasinfrastruktur – Svejsning af rørledninger af stål – Funktionskrav

DS/EN ISO 15614-13:2021 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Svejseprocedureprøvning –
Del 13: Modstandsstuk- og brændstuksvejsning
DS/ISO 17779:2021

Hårdlodning – Specifikation og kvalificering af hårdlodningsprocedurer for metalliske materialer

DS/ISO 9712:2021

Ikke-destruktiv prøvning – Kvalificering og certificering af NDT-personale

DS-håndbog 106:2021

Svejsning. Del 6: Kvalitet

Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder

DSF/prEN ISO 10447

Modstandssvejsning – Prøvning af svejsninger – Udrivnings- og mejselprøvning af modstandspunkt- og projektionssvejsninger

DSF/prEN ISO 7963

Ikke-destruktiv prøvning – Ultralydprøvning – Specifikation for kalibreringsblok nr. 2

DSF/prEN ISO 3785

Metalliske materialer – Betegnelse af prøvestykkers akser i relation til produktsammensætning
Yderligere information kan ses på www.ds.dk

27

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

ID.NR. 47485

Vælg en leverandør
der dækker alt til dine
svejseopgaver
Hos Lemvigh-Müller finder du Böhler Weldings alsidige program af svejsemaskiner i topkvalitet samt alt andet til svejsning og efterbehandling. Og
så kan du trække på vores erfarne svejsespecialister (IWS), der hjælper dig
med enhver svejseudfordring.
Stærke svejsefordele til dig
• One stop shopping – vi har alt til svejsning, produktion og service
• Topkvalificerede Force-uddannede svejsespecialister. Vi kommer til dig
• Eneste danske Böhler Welding-partner med fuldt program
indenfor maskiner, tilsats, lodning, pålægning og tilbehør
RING 3695 6308 FOR DEMO ELLER SPARRING

