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LEDER
Automatisering af NDT som del
af den grønne omstilling

Konkurrencen på markedet
øges. Og den grønne omstilling
af samfundet har for alvor
fat i stadigt større dele af
verden, nu drevet frem af både
miljømæssige og geopolitiske
dagsordner.
Vind og især offshore vind står foran
meget store udbygninger i stadig flere
områder i verden. Dette løses ved at
installere flere og større møller.
Nye, væsentlige spillere er kommet på
banen: De store, globale olieselskaber
har nu for alvor meldt sig ind i specielt
offshore-vindmøllemarkedet, hvor der
venter en gigantisk udbygning de
kommende år. Det skyldes det faktum,
at det er svært og tidskrævende
at få tilladelser til at opføre mere
landvind. Derimod er muligheden for
udbygningen af offshore vind - herunder flydende offshore vind, næsten
ubegrænset. Dermed er offshore vind
den eneste energikilde, der faktisk
kan løfte det kraftigt stigende globale
behov for vedvarende energi.

De pengestærke oliegiganter sætter yderligere fart på udviklingen,
men presser også de etablerede
spillere. Det seneste eksempel er de
nyligt overståede auktioner over seks
havbundsområder ud for det nordøstlige USA, der samlet indbragte 40
milliarder DKK, hvilket var langt mere,
end både udbyder og bydere havde
forstillet sig.
De store adgangsbilletter til markedet
sætter pres på hele leverandørkæden
med risiko for, at man tyer til kortsigtede løsninger, som er billigst på den
korte bane. Omvendt betyder den
dyre havbund også, at udviklerne af
disse havvindmølleparker ønsker de
størst mulige møller, hvilket presser
producenterne til at udvikle stadigt
større møller.

Mange har i tidens løb spået, at møllernes maksimale størrelse var nået,
men de vokser fortsat. Der produceres nu møller på 15 MW, vinger på
115 meter, monopiles og tårne på 8
og snart 10 meter i diameter, samt
i tykkelser på over 100 mm. På lidt
længere sigt vil det endda være på 15
meter i diameter og op mod 250 mm
i tykkelse.

Kineserne, der hidtil har haft travlt
med at producere til deres hjemmemarked, der udgør halvdelen af
verdensmarkedet for vind, har for
nylig annonceret, at de nu vil ind på
det globale marked - i første omgang
med lanceringen af en 16 MW mølle
med 242 meter rotordiameter.
Udviklingen øger behovet for
endnu større NDT effektivitet
De større møller kræver, at der
designes ”helt til kanten”, hvilket for
NDT-branchen heldigvis øger behovet
for kvalitetskontrol.
Den store efterspørgsel og resulterende vækst forstærkes i leverandørkæden ved, at vindmølleproducenterne i
stigende omfang øger outsourcing og
deler leverandører, der så har mulighed for stordriftsfordele og fokuseret
optimering af produktionsprocesser.
De bliver meget store og globale – og
meget automatiserede, avancerede og
effektive.
Parallelt hermed skærpes kravene
til både produktivitet, kvalitet og
dokumentation. Prøvningsomfanget er
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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.

Tre gode grunde til at
tilmelde dig på kurset

1

1-1 opfølgning gennem
hele forløbet

2

Tids- og
omkostningsbesparende

3

Bærekraftig

Læs mere og tilmeld dig kurset her: www.kiwa.no/iwi-s
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Svejsning
ofte 100% på offshore konstruktioner.
Kunder kræver mere og bedre dokumentation og reglerne skærpes.
DNV’s nye revision af CG 051
indeholder nu blandt andet et krav til
UT-test om en maksimal fremføringshastighed på 100 mm/sekund for
lydhovedet – en reduktion af hastigheden og dermed en forøgelse af
inspektionstiden på mere end 30% i
forhold til tidligere.
Ved store emner, hvor en rundsøm er
mere end 30 meter lang og pladetykkelsen mere 100 mm, er det svært
at se, at manuel NDT længere giver
mening - både teknisk og tidsmæssigt. Knaphed på NDT-folk gør kun
udfordringen større. Spørgsmålet er
så, hvorledes NDT-branchen understøtter omstillingen.
Nye løsninger er 10 til 100 X
hurtigere
Den tekniske udvikling af selve NDTmetoderne er allerede nået så langt,
at det for eksempel er muligt at scanne
vindmøllevinger med en 1 meter bred
Phased Array-probe med millimeteropløsning. Dette medfører, at en
ultralydsundersøgelse af en 100 meter
lang vindmøllevinge kan udføres,
evalueres og rapporteres af én person
på et par timer. Det er mere end 100
gange hurtigere end manuel ultralyd
og er derfor allerede indført i en stor
del af industrien.
På tilsvarende vis kan en rundsøm på
et vindmøllefundament på 30 meter
scannes, evalueres og rapporteres på
mindre end en time. Det er mere end
30 gange hurtigere end manuel ultralyd – hvis inspektøren vel at mærke er
effektiv 100% af tiden.
Den højere opløsning, bedre datakvalitet og dokumentation medfører
ganske vist potentielt, at der findes
flere fejl end ved manuel NDT, hvor
fund afhænger af bl.a. faktisk scanningshastighed, vinkel af lydhovedet
og årvågenhed hos inspektøren.
Men fejl – heller ikke de kritiske –
forsvinder ikke af ikke at blive fundet.
Og hvis der er sikkerhed for, at alle
kritiske fejl findes, er det ikke urealistisk at ændre på designkravene til
stålkonstruktioner – på samme måde,
som man allerede gør med kompo-
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sitkonstruktioner. Men det kræver,
at teknologierne indføres over en
bred kam, så de er reglen mere end
undtagelsen.
Hvad bringer fremtiden?
Heldigvis arbejder alle dele af
værdikæden allerede nu på at øge
udnyttelsen af ny teknologi, da denne
skaber værdi i alle dele af kæden,
hvis vel at mærke den bruges og
prissættes rigtigt. Og i vores ende af
verden, hvor vi er kendt for at levere
høj kvalitet – hurtigt, er det kun en
fordel, at barren bliver hævet, og at
branchen globalt kigges mere efter i
kortene.
Fremtiden er – med de foruroligende
ting, der sker på energimarkedet p.t.
– usikker. Men én ting er sikker: Vi er
nødt til at fremskynde udviklingen og
udrulningen af grøn energi. Og her
har NDT-branchen en vigtig rolle, da
vi ikke bare kan sikre, at kvaliteten er
god og konsistent, og at vi dermed
potentielt kan reducere behovet for
råmaterialer, reparationer, bearbejdning, udstyr og transport. Vi kan også
øge gennemløbstiden i produktionen
markant, og det på trods af den aktuelle, globale mangel på kvalificerede
NDT-folk.
Den teknologiske udvikling på NDTområdet vil fortsætte med uformindsket styrke. Det er ikke urealistisk, at
mange NDT-processer kan og vil blive
automatiseret fuldt ud i nær fremtid.
Det gælder lige fra robotbaseret dataopsamling, evaluering ved hjælp af
kunstig intelligens i realtid og endda
også den efterfølgende reparation af
fejl.
Hvis vi i stedet for at blive skræmt og
være bekymret for vores manuelle
aktiviteter i fællesskab kan fremskynde
udviklingen og udnytte vores omfattende erfaring og mange gode ideer
til at hjælpe med at industrialisere
produktionen af grøn energi, har vi
i Danmark en mulighed for at blive
globalt førende på området. Vi er det
allerede på udvalgte nicheområder.
Vi har med mange års forspring og
nogle af de dygtigste virksomheder og
medarbejdere alle forudsætninger for
at tage den endnu videre.
Af Ulf Larsen og Lars Vesth

NDT uddannelse
Vi afholder kurser i Esbjerg og Ishøj og tilbyder undervisning og
certificering iht. EN ISO 9712 i følgende prøvningsmetoder:
VT- MT- PT– UT- RT- PAUT- ToFD på alle niveauer og som noget
nyt tilbyder vi nu:

Hvirvelstrøm (ET) Niveau 2 - Uge 20
Phased Array Ultralyd Niveau 3 - Uge 25
Time of Flight Diffraction Ultralyd Niveau 3 – Uge 26
Basic Niveau 3 - Uge 50
For yderligere information kontakt:
Mail: kursus@nskas.dk
eller Lena Sørensen på mobil +45 2297 1111

Nordisk Svejse Kontrol A/S
Tlf. +45 75 24 69 60

www.nskas.dk

Frønæs broen er en cykel- og gangbro. Den har et spænd på 65 meter og en bredde på
3 meter. Buerne er fremstillet i limtræ, mens brodækket er fremstillet som en lasersvejst
sandwichkonstruktion, der er blevet tilpasset automatiseret laser og laser-hybrid
svejsning. Sandwichkonstruktionen er 250 mm i højden, mens top pladen er 10 mm og
bundpladen 8 mm.

NYE SVEJSEMETODER SKAL GØRE
STÅLBROER MERE RENTABLE

Laser-hybrid stumpsøm, ensidigt svejst i én
streng.

Laser-hybrid T-samling fra én side. Man
kan både lave stumpsømme og T-samlinger
fra én side og med fuld gennembrænding.
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Statens Vegvesen i Norge,
(SVV) har i samarbejde
med Prodtex Industri AS
og Norske Veritas igangsat
et udviklingsprojekt med
støtte fra Innovasion Norge.
Det er sket i forbindelse
med etableringen af en ny
vejstrækning langs Norges
vestkyst – E39 ”Færgefri”, der
skal binde landskabet med de
mange fjorde bedre sammen.
Det indebærer, at der skal
bygges flere nye flyde- og
hængebroer. Det er et kostbart
projekt, som har banet vejen
for at tænke innovativt, så
man kan få skåret en bid af de
milliardstore udgifter.

I første omgang har SVV og Prodtex
gennemført et projekt i mindre skala
med fremstillingen af Frønæs broen,
som blev indviet 3. februar i år.

Af Birthe Lyngsø

Ifølge en erfaringsrapport, der er lavet
på baggrund af Frønæs broprojektet,
har især tre svejsninger haft særlig
fokus: Stumpsømme i 8 mm plade,
stumpsømme i 10 mm plade, og Tsamlinger med 8 mm plade.

Statens Vegvesen i Norge (SVV) og
stålvirksomheden Prodtex A/S arbejder sammen i et udviklingsprojekt,
hvor man tester laser-hybrid svejsning
med robotter til fremstilling af stålbroer. Det er målet, at man med en lokal
produktion og nye svejsemetoder skal
kunne nå frem til en mere rentabel
produktion af de nye broer, der skal
bygges i forbindelse med etableringen
af E39 ”Færgefri”.

Blandt andet skibsværftsindustrien og
automobilindustrien har arbejdet med
laser-hybrid svejsning. Men svejsemetoden har hidtil ikke været anvendt
til fremstilling af brokonstruktioner
i stål. Det har man derfor ønsket at
få testet i udviklingsprojektet. Det
er sket ud fra præmissen om, at
laser-hybridsvejsning er en mindre
energikrævende og mere produktiv
svejsemetode end traditionel MAGsvejsning. Således er visionen at nå
frem til en mere rentabel og miljøvenlig lokal produktion.

Laserteknologien gør, at man kan
udføre stumpsøm-svejsning fra én
side. Dermed fjerner man behovet for
at vende stålpladerne og svejse fra
rodsiden.

Svejsning

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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Svejsning
kræver også mindre energi og har
dermed mindre CO2-udledning under
produktionen. Læg dertil, at produktionen kan foregå lokalt frem for i
et lavtlønsland med efterfølgende
energikrævende transport. Alt i alt
har projektet derfor banet vejen for
en spændende udvikling af nye,
og langt større broer, lyder det fra
parterne i projektet.

I forbindelse med fremstillingen af Frønæs broen var der i Prodtex’ fabrikshaller seks
robotter, som svejste de tre broelementer på 22 x 5,5 meter. Dette skete med en hastighed
på op til 4,2 meter i minuttet.

Andre og mere komplekse samlinger
af stålplader kan også udføres med
kun én streng fra én side.
Det betyder, at det er lettere for
robotterne at komme til i produktionen
med laserhybrid- svejseteknikken. Det
åbner samtidig for en bedre kontrol af
hele produktionsprocessen.

Erfaringer med automatiseret
laser-hybridsvejsning af
stålbroer
Ved automatiseret laser-hybridsvejsning er der mindre risiko for, at
der opstår svejsefejl, hvilket igen
betyder, at svejsningen bliver af
højere kvalitet, og at man svejser
hurtigere end tilfældet er ved MAGsvejsning med robot. Svejsemetoden

Her ses Laser-hybridsvejsning hos Prodtex. Blandt fordelene ved at anvende lasersvejsning
i forhold til traditionel MIG/MAG svejsning er, at man har mindre varmetilførsel til emnet,
og dermed mindre risiko for deformationer, lige som svejsehastigheden er større. I
projektet viste det sig, at de mest almindelige samlinger blev svejst 4 – 8 gange hurtigere
end ved traditionel MAG-robotsvejsning.
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5,5 km lang flydebro bliver
laser-hybridsvejst
Hos Prodtex fortsætter arbejdet i
udviklingsprojektet med fremstillingen af nye broer, der skal indgå
i E39 ”Færgefri”. Der bliver blandt
andet fremstillet en flydebro med to
vejbaner over Bjørnafjorden syd for
Bergen. Broen er 5,5 km lang, og i
fremstillingen indgår der svejsning
af 110.000 tons stål. Det er ikke
mindst i projekter af dette omfang,
man forventer at kunne skære op
imod en milliard norske kroner af de
meget store etableringsudgifter med
den moderne automatiserede laserteknologi.
Inden man kaster sig over de største
broer, vil man dog høste yderligere
erfaringer med to lidt større broer. I
skrivende stund er lasersvejsningen af
den tosporede Ya bro således i fuld
gang hos Prodtex.

Laser-hybridsvejsning er sædvanligvis styret af et dataprogram.
Svejsehovedet er monteret på en
robot, der kan udføre gentagne
bevægelser og svejse præcist,
som den er programmeret til. Ved
laser-hybridsvejsning bliver der
tilført tilsatsmateriale til smeltebadet undervejs i processen.
Laserstrålen rammer overfladen,
som opvarmes til fordampningstemperatur, og en dyb, smal
indbrænding (keyhole) genereres.
Ved tilførsel af tilsatsmateriale
undgås konkavitet i stumpsømme,
og man kan udføre kantsømme
med høj hastighed. Behovet for
energi til laser- og laser-hybridsvejsning er markant lavere end
ved traditionel lysbue-svejsning.
Derfor er det en energimæssigt
bæredygtig teknik.

Valk Welding DK A/S
Tel. +45 644 212 01
info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

Svejsning

Fleksibel
automatisering
af din svejse
produktion
Valk Welding Engineering-teamet udvikler �lpassede løsninger
e�er speciﬁkke ønsker for at opnå den højeste produk�ons
eﬀek�vitet. Små og mellemstore virksomheder i hele Europa
bruger disse løsninger �l at forbedre både svejsnings kvalitet og
ﬂeksibilitet. Derudover er Valk Welding også vokset �l en af de
største ua�ængige leverandører af svejsematerialer i Europa.
F.eks. Leverer Valk Welding over 600 tons svejsetråd hver måned.
•
•
•
•
•
•
•

Komplet svejserobotsystemer fra en leverandør
Speciel so�ware �l at automa�sere og gøre små serier
økonomisk, inklusive komplet overvågning af din produk�on
Svejse�lsatsmaterialer og tråd fremførings systemer
Eﬀek�v oﬄine programmering specielt �l lysbuesvejsning
Egen kamerateknologi med adap�v svejsning
Svejsning af meget høj kvalitet på grund af speciel udviklet
svejseteknologi og svejsetråde af excellent kvalitet
Problemfri løsning fra A �l Å

Besøg også
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Fyraftensmøde på AMU SYD i Kolding, hvor Teamleder
Kirsten Danielsen informerer om skolernes mangeartede
muligheder for hjælp til områdets virksomheder.

FRA REKRUTTERING VIA LÆRING
TIL PRAKTISK UDFØRELSE
Automatisering af
svejseprocesser er i en
kontinuerlig udvikling mod
stadigt mere avancerede
løsninger.
Af Torben Henriksen, Salgschef
Kemppi Danmark
Alting begynder med en tanke, hvorfra det hele vokser, og hvor det i langt
de fleste tilfælde udmøntes i praktisk
udførelse.
Specielt når tankerne er begyndt at
handle om automatisering af svejseprocesser stopper processen sjældent.
Faktisk installeres der i øjeblikket
omkring 1000 robotter om året i Danmark. De fleste finder dog anvendelse
inden for håndtering og beslægtede
brancher, hvor svejsning ikke er en del
af opgaveløsningen.
Men ser vi isoleret på svejsebranchen,
hvor der for enden af robotarmen er
monteret en automatbrænder med
lysbue, så anslår vi, at totalmarkedet
er reduceret til maksimalt en sjettedel
af den årlige robottilførsel. Læg hertil
et ukendt antal hel- eller halvauto-

matiske løsninger med alt fra langsømsautomater, drejeborde, traktorer
til kantsømme eller skinnekørsel i
stumpsømme, orbital-løsninger og i tillæg hertil et virvar af fixturer, der ofte
er skræddersyet til opgaven ud fra
smedens fantasi – ofte med anvendelse af profiler og gevindstænger, der
lå under filebænken. I mange tilfælde
behøver det ikke at være så ”fancy”
for at tilføre effektivitet, og ikke mindst
ensartethed i de færdigvarer, der kommer ud af produktionen til syvende og
sidst. I mange tilfælde er det startskuddet til næste tanke, der måske ender
med en mere færdig og optimeret
løsning, som købes udefra og bliver
implementeret i virksomheden.
Mange spøgelser og fordomme som
gennem tiderne har fulgt de samarbejdende Cobots, kan næsten alle
manes til jorden i dag. Det skyldes
at der effektivt er taget hånd om de
mange udfordringer, som helt reelt
var repræsenteret i ”gamle dage”.
Og vi taler her om bekymringer, som
var normale for måske 5-10 år siden.
Et par konkrete eksempler, som ikke
desto mindre fortsat kan høres som
svage ekkoer i kulissen er:

Sikker og rentabel slibning
af wolframelektroder
Sikker slibning for
brugeren

Reduceret spil af
wolfram elektroder

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.
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Bestil demo på inelco-grinders.com

Forbedret svejsekvalitet og -effektivitet

•

Ja, men det kræver da større
serier for at kunne tilbagebetale
investeringen.
• Svaret er et rungende nej, da
omstillings- og programmeringstiden i dag er ultra kort.

•

Cobots stjæler jobs og er fysisk
farlige for deres operatører.
• Igen et rungende nej, da
rekruttering af dygtige
svejsere til manuel svejsning
er uhyre svært - og ingen
Cobot-løsninger godkendes
og implementeres uden
behørig CE mærkning og
omfattende normer - og før
alle sikkerhedsgodkendelser
foreligger.

•

Samarbejdende robotløsninger er
dyre at implementere.
• Igen et rungende nej, da
langt de fleste løsninger er
igangsat i samme uge som
de leveres, og tilbagebetalt
på under et år, hvorfor de af
samme grund nærmest er at
betragte som en engangsinvestering.

Making our world more productive

Svejsning

Nyhed fra Linde Gas:

Flydende gasser med
nul klimapåvirkning!

Linde Europe North lancerer nu Linde Green: en unik serie af flydende gasser, som anvender vedvarende
energi og grønt brændstof til produktion og transport. En lille del klimakompenseres gennem
certificerede skovrejsningsprojekter.
Hos Linde holder vi fokus på vores mission om at gøre verden mere produktiv. Bæredygtighed er en hjørnesten
i dette arbejde og med konceptet Linde Green gasser* tager vi det næste skridt.
De af Lindes kunder, som anvender gas i større mængder til fx svejsning, ilt- og gasskæring samt laserskæring,
får hermed mulighed for at reducere deres udledning af CO2 i disse gasforbrugende processer. De modtager
årligt et certifikat, der viser hvor meget de har reduceret deres CO2-udledning via Linde Green.
Du er velkommen til at kontakte Gert Christiansen på tlf. 40 54 99 21 eller gert.christiansen@linde.com, hvis du
er interesseret i at høre mere om Linde Green gasser – et godt skridt på vejen mod den bæredygtige fremtid.

www.linde-gas.dk
*Linde Green omfatter flydende nitrogen, flydende oxygen, flyydende argon og flydende kuldioxid. Linde er et selskabsnavn, der anvendes af Linde plc
og dets datterselskaber. Linde logoet, Linde ordmærket er varemærker tillhørende Linde plc eller dets datterselskaber. Copyright © 2022. Linde plc.
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Svejsning
nuel svejsning og som en symbiose over
mod robotsvejsecellen, hvor vi møder et
par stolte elever på hovedforløbet.

Et eksempel med fokus på Smooth Robotics integration af Smooth Tool, fremvist på UR
remoten af Simon Larsen.

I det følgende er der et par eksempler
på, hvordan den supporterende ring
af ressourcer nær den metalforarbejdende industri bidrager til både
rekruttering, læring og forenkling i
den verden, der omslutter robotterne.
Fyraftensmøde hos AMU SYD
Sidst i februar afholdt AMU SYD i Kolding i samarbejde med Dansk Metal
et større fyraftensmøde, hvor repræsentanter fra områdets virksomheder
var mødt op for at få nyttig viden omkring skolesystemet og Svejsepas.dk,
samt viden om, hvordan efteruddannelse og nye kompetencer kan tilføres
virksomhedernes medarbejdere.
Faktisk er der i tillæg til tilførslen af
viden en række økonomiske incitamentsordninger, som staten bidrager
med. Måske det er en jungle for nogle.
Men efter nogle få essentielle input og
tommelfingerregler, syntes det hurtigt at
virke langt mere logisk og tilgængeligt.

Efter info-delen i ”klasserum” gik turen
til værkstedet, hvor der i det moderne
værksted blev vist eksempler på skolens praktiske lokaliteter med gennemgang af de forskellige svejseprocesser.
Deltaerne fik ved selvsyn set, hvor
langt metalbranchens skole er nået
anno 2022.
Skolerne har på landsplan generelt
lagt sig i selen for at interagere
med det omkringliggende samfund,
specielt når det handler om at fortælle
de gode historier om, hvordan de
overordnet kan bidrage til virksomhederne. En fremstrakt hånd, der blev
taget godt imod fra erhvervslivet.
Moderne svejseudstyr hos
Herningsholm Erhvervsskole
Kører vi til det midt-vestjyske og besøger
Herningsholm Erhvervsskole, finder vi
også et uddannelsessted, der helt bestemt har taget moderne udstyr i brug.
Det ses både i dobbeltkabinerne for ma-

Det er Michael og Thomas, som er i
fuld gang med at programmere ABB
robotten. Skolens robotcelle anvendes
bandt andet i forbindelse med hovedforløbet (H3) som Klejnsmed.
Hastigheden og sikkerheden, hvormed
der trykkes på displayet, ser ud til
at nærme sig samme frekvens, som
når eleverne sender sms´er rundt i
cyberspace.
Måske siger dette mere om generationernes evolution end blot det fænomen, at vi er benovede over, hvor
enkelt det er blevet at programmere
moderne robotter og svejsemaskiner
til nye opgaver.
Enkel robotprogrammering
En af årsagerne til, at det til stadighed
bliver mere enkelt via ”Smooth Tools”
software at programmere robotterne
er, at alle forlanger plug & play løsninger. Men i endnu højere grad spiller
det ind, at alle operatører udelukkende
via intuition vil kunne programmere robottens bevægelser og dens interaktion
med svejsemaskinen. Ingen ønsker at
skulle ty til noget så primitivt som en
brugermanual, ej heller selv om den
findes elektronisk. Det er lakmusprøven, og hvis det er nødvendigt at lede
efter svaret, er der dømt en ”ommer”.
Et eksempel på Smooth Tool software,
er fx muligheden for at kunne se
svejsemaskinens parametre direkte på
remoten, og at man i 3D før svejsning
vil kunne visualisere både pendlemønstre og selve svejsningen inden lysbuen
aktiveres. Det sparer både tid og
penge, og det bidrager til virksomhedernes effektivitet, lige som risikoen for
fejl reduceres til et absolut minimum.

På hovedforløbet som Klejnsmed på
Herningsholm Erhvervsskole ses fra
venstre, Thomas Tange fra KSM og
Michael Glad fra Sørens Smedie i færd
med at programmere ABB robotten.
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Det er utroligt, så langt industrien og
dens ihærdige bidragydere er nået på
rekordtid. Og hvor er det heldigt, at
robotterne ikke helt kan høre os, når vi
hvisker, at de dog til stadighed både er
”blinde, dumme og enarmede”. For sagen er jo, at de om noget har bidraget
positivt til både vækst, arbejdsmiljø og
den samlede velstand i samfundet. Vi
hilser dem taknemmeligt velkommen til
at reproducere sig selv fremover!

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

INROTECH OG
VINDMØLLEINDUSTRIEN
I RIVENDE UDVIKLING
Robotterne, der skal leveres til Bladt Industries og anvendes til fremstilling af store monopæle er af typen Inrotech-Column&Boom. De er
beregnet til særligt krævende MIG/MAG svejseopgaver i vindmølleindustrien.

Det fynske robotsvejsefirma
Inrotech har travlt med
leverancer af robotløsninger
til vindmølleindustrien. Blandt
andet skal virksomheden
levere svejserobotter til større
produktioner af offshore
monopæle.
Inrotech i Odense fortæller, at de lige
nu arbejder på en stor ordre til Bladt
Industries A/S. Det drejer sig om en
ordre på seks avancerede svejserobotter, der skal anvendes til at svejse
monopæle til havvindmøller.
Robotterne skal i anvendelse, når der
skal svejses meget store monopæle
til havvindmøller. Bladt Industries
produktion af monopælene foregår
på Odense havn, og den bliver efter
planen indledt nu til sommer.
Udover robotterne omfatter ordren til
Bladt Industries også en større softwarepakke, fjernovervågning og vedligehold af svejserobotterne til Bladt.
Salgsdirektør hos Inrotech, Thomas
Bøgner fortæller, at Bladt Industries
kommer til at råde over den mest
avancerede form for automatisering til
deres vindmølleproduktion. Der er tale
om fuldautomatiske svejserobotter, som
selv scanner fugen, og hvor robotten
selv beregner, hvor den skal lægge de
enkelte svejsestrenge. Der kan således
ligge op til 100 svejsestrenge i en fuge.

14

Svejser 10 – 12 timer uden
operatør indgriben
Om svejserobotterne til Bladt Industries fortæller Thomas Bøgner
uddybende, at der er tale om en
Inrotech-Column&Boom, som er beregnet til særligt krævende MIG/MAG
svejseopgaver i vindmølleindustrien.
Fra start til slut kører robotten på en
skinne, der er fastgjort på siden af et
svejsetårn. Den er ideel til automatisk
flerlagssvejsning i PA position af pladesammenføjning og til en langsgående søm mellem 15-150 mm.
Robotten er i stand til at svejse i 10-12
timer alt afhængig af emnet, og uden
at der er behov for operatør-indgriben. Det vil sige, at man ikke behøver
at give robotten ekstra kommandoer,
da den selv afkoder svejseopgaven
ved hjælp af scannersystemet. Dette
reducerer forskellige svejsefejl, lige
som man slipper for trivielt arbejde
i processen, fordi operatøren ikke
behøver at gribe ind i de krævende
processer, det klarer robotten selv.
Med kontrolsystemet får operatøren
også fuld kontrol over svejserobotten
fra én skærm, alt imens den automatisk rapporterer processen og gemmer
alle vigtige svejsedata til senere brug.
Rentabel produktion af
monopæle
Det særlige ved WeldLogic teknologien er, at robotten fuldautomatisk scan-

ner en fuge. På baggrund af et scan
beregner robotten selv, hvordan fugen
skal fyldes op. Denne beregning foregår i softwaresystemet Weldplanner,
som Inrotech selv har udviklet.
Selve opfyldningen af fugen og udvælgelsen af alle nødvendige parametre,
såsom hastighed og korrekt afslutning
af dæklaget, klarer robotten også
fuldautomatisk, uden at der er behov for
programmering eller tegningsoverførsel.
Det betyder, at man får frigivet en større mængde ressourcer og mandskab,
som vil kunne bruge tiden på andre
opgaver. Man vil med andre ord
kunne udnytte tiden hensigtsmæssigt
i forbindelse med såvel scanning som
svejsning. Det er faktorer, som er alt
afgørende for, at robotterne effektivt
vil kunne bidrage til Bladt Industries
konstruktion af store fundamenter, der
skal levere støtte til fremtidens havvindemøller, siger Thomas Bøgner.
Svejserobotterne til Bladt Industries
skal udføre MIG-MAG-svejsning på de
store stålkonstruktioner, hvor der ellers
normalt bliver anvendt SAW-svejsning
(pulversvejsning). MIG-MAG-svejsning
tager typisk længere tid, men det gør
det ikke her, i og med at der er denne
type svejserobotter involveret.
Virksomheden ENABL skal levere
tårnstrukturerne, som bærer svejserobotterne. Vi skal svejse plader til de

Svejsning
meget store monopæle i op til 150 mm
tykkelser. Godstykkelsen på monopælene varierer. Dertil kommer, at vi skal
håndtere svejsning af slopedown mellem forskellige pladetykkelser, tilføjer
Thomas Bøgner.
Længere testforløb af
teknologien
Kontrakten mellem Inrotech og Bladt
Industries er faldet på plads efter et
længere forløb, hvor partnerne i fællesskab har testet teknologien.
Vi ved, at markedet for havvindemøller globalt set vil vækste markant i de
kommende år. Vi er også klar over, at
den danske og europæiske vindmølleindustri fortsat skal foretage massive
investeringer for at opretholde sin
førerposition, der er særligt fremtrædende inden for havvind.
For Inrotech er det en ordre af ganske
stor betydning. Det er vigtigt for os at
være med blandt de førende i denne
branche, og vi er da stolte af, at det er

Robotten kører på en skinne, der er gjort fast på siden af et svejsetårn.

en markedsleder som Bladt Industries,
der vælger vores svejseteknologi, siger
Thomas Bøgner.
På nuværende tidspunkt arbejder
Inrotech også på at sælge deres robotteknologi til andre store virksomheder
inden for vindmølleindustrien. Virksomheden er desuden involveret i vind-

mølleprojekter i Asien, hvor de skal
levere flere svejserobotter til en fabrik,
som bliver bygget af Century Huaxin
Wind Energy til produktion af vindmølletårne. De forventer at have fabrikken
i Taiwan stående klar til produktion i
Taichung havn i løbet af 2022.
BLY

Extend welding experience
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Svejsning
pladebearbejdning og svejsning. I
dag råder virksomheden blandt andet
over 13 svejserobotter.
Som ordreproducerende virksomhed
fremstiller IQ Metal komponenter, delkomponenter og komplette
produkter til en meget bred vifte af industrier. Kunderne er blandt andet at
finde inden for sektorerne vindenergi,
offshore, transport og maskinkonstruktion.
Virksomheden er EN 1090/EN3834certificeret og har positioneret sig
som leverandør til virksomheder, der
stiller meget høje kvalitetskrav til deres
produkter.
For at indfri de høje krav om kvalitet
og leveringsdygtighed kører IQ Metal
i vid udstrækning med automatiserede
produktionsprocesser.
Ud over høj produktivitet er det
afgørende for os at have en konstant
høj kvalitet, så vi indfrier vores mål om
at kunne konkurrere på verdensplan,
siger administrerende direktør Bo
Fisher Larsen, der tilføjer, at det også
ligger i deres DNA at opbygge varige
kunderelationer.

UDSTRAKT BRUG AF

AUTOMATISERING

HOS IQ METAL
Virksomheden IQ Metal
er en ordreproducerende
virksomhed med produktion
i Hasselager og Polen. For
at sikre produktivitet og
konkurrencedygtighed i
forhold til virksomhedens
mange store kunder i
in- og udland, har man
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gennemført omfattende
investeringer i automatiserede
produktionsprocesser.
IQ Metal er en virksomhed, der råder
over flere avancerede automatisringsløsninger. Blandt andet har man
gennem de seneste år haft fokus på
at investere i automatisering inden for

Vi gør udstrakt brug af robotsvejsning
og råder i dag over 13 svejserobotter. Heraf er de syv seneste leveret og
implementeret af robotintegratoren
Valk Welding.
Afgørende at udnytte
robotterne fuldt ud
Det varede en del år, før det for alvor
lykkedes os at udnytte svejserobotternes potentiale fuldt ud.
Kendsgerningen er jo, at robotterne
helst skal være i gang konstant for
at køre rentabelt og give overskud.
Hvert eneste minut, robotten ikke
svejser, er spild. Vi er derfor yderst
tilfredse med at kunne konstatere, at
vi omsider fuldt ud mestrer ekspertisen inden for robotsvejsning og får
det fulde udbytte af vores robotinvesteringer, siger Bo Fisher Larsen,
som understreger, at de med 13
robotter i fuld drift har fået særdeles
god erfaring i at udnytte teknologien
optimalt.

Svejsning

Offline-programmering i et
3D-miljø
Bo Fischer Larsen pointerer videre,
at der skal være fuld integration
mellem robot, svejsemaskine og
periferiudstyr osv. Det er også alt
afgørende, at man kan kombinere
det hele i et virtuelt miljø, inklusive
de dele, der skal svejses, og det er
vores erfaring, at Valk Welding til
fulde mestrer dette.
I dag programmerer vi alle svejsninger i et offline 3D-miljø, herunder
svejseparametre. Der er fuld 2-vejskommunikation mellem offline 3Dprogrammeringen og svejserobotten.
Det betyder, at alle justeringer, der
udføres i robotcellen, også opdateres
i det eksterne lager af svejseprogrammer.
Hver Valk-Welding-celle, hver svejsestation osv. Alt er målt og gemt i det
virturelle svejsemilljø. Det betyder i
praksis, at vi kan indlæse og svejse
enhver svejsesøm og alle programmer i hver af vores 16 svejsestationer,
så vi opnår nøjagtig samme svejsekvalitet.
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Med Programmet fra Valk
Welding kan alt gemmes og
dokumenteres
Vi skal overholde en masse ekstra
krav til meget krævende kunder
og brancher. Alle svejsninger skal
udføres i henhold til certificerede
svejseprocedurer, og vi skal kunne
dokumentere, at ethvert svejst emne
er i overensstemmelse med den nøjagtige svejseprocedure. Det betyder,
at hvis en kunde vender tilbage til
os efter et vist antal år og hævder,
at et leveret produkt er fejlbehæftet,
så kan vi dokumentere i henhold til
hvilke specifikationer, delen er blevet
svejset.
Dette omfatter den specifikke ordre,
certifikatet for grundmaterialet og
dokumentation for, at vi har overholdt
svejseparametrene for svejseproceduren, herunder strømstyrke, svejsetrådens hastighed osv.
Vi har gennem vores samarbejde
med Valk Welding fået leveret alt det,
der virkelig tæller, altså ikke alene
hardwaren, men også alle de usynlige
funktioner. Vi har med deres løsninger
fået forbundet alle vores robotter til et

Industri 4.0 netværk til styring af OEE,
sporbarhed og 3D offline-programmering.
I samarbejdet oplever vi klart, at vi her
har at gøre med en robotleverandør,
som udelukkende har speciale inden
for svejsning, og det klarer de på højt
niveau, siger Bo Fischer Larsen.

Svejsning

NDT-uddannelse
med fokus på
kvalitet, fleksibilitet
og tilgængelighed

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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Svejsning

FYNSK ROBOTMESSE

TILTRAK MERE END
5.000 BESØGENDE
Uniwelco præsenterede nye
robotsvejseløsninger.

Den 23. – 25. marts slog
Odense Congress Center
dørene op for R-22, der tiltrak
et meget stort antal besøgende
fra Danmark og de øvrige
nordiske lande.
Visionen bag dette messearrangement
er at gøre robotter, automatisering og
droner endnu mere tilgængelige – og
i endnu flere brancher.
De mere end 100 udstillere repræsenterede messens fem fokusområder:
produktion, byggeri, landbrug &
gartneri, energi og sundhed.
Inden for produktion er der allerede
stor erfaring med robotter, automatisering og droner.

automation omsatte for 21,1 milliarder
danske kroner i 2021. Det svarer til en
vækst i omsætningen på 12 procent i
forhold til 2020. Inden for en række
producenter af kollaborative og mobile robotter var vækstraterne endda
markant højere. Det gælder blandt
andet for virksomheder som Universal
Robots og Mobile Industrial Robots,
der havde en omsætningsstigning på
40 % i forhold til 2020.
Den globale mangel på arbejdskraft
øger efterspørgslen på automationsløsninger. Det gælder ikke alene
inden for området produktion, men i
stigende grad også for brancher som
landbrug, byggeri, sundhed, energi
og logistik.
BLY

Universal Robots var repræsenteret
på mere end 30 % af det samlede
udstillingsareal.

Specifikt i produktionsindustrien bliver
automatisering blandt andet benyttet inden for områder som svejsning,
overfladebehandling, forarbejdning,
montering, kvalitetskontrol og pakning.
Produktion var repræsenteret i hal C:
Automatisering og robotter til produktion, og i hal A, hvor der var fokus på
de såkaldte Cobots.
Universal Robot universet var både
repræsenteret i hal A og i hal C.
På messen var der også et omfattende
konferenceprogram, hvor et stort antal
emner i relation til robotter og automation blev taget op.

I det store konferenceprogram indgik
blandt andet et oplæg om Cyber Risk.
På billedet (TV) ses Jørgen Hartig fra
SecuriOT side om side med Christian
Søgaard fra TXone.
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Stor omsætningsfremgang
På robotmessen blev der offentliggjort helt nye branchetal fra Odense
Robotics Insight Report 2022. Det
fremgår her, at de danske virksomheder inden for robotter, droner og

Svejsning

IIW POSITION ON THE

SITUATION IN UKRAINE
The International Institute of Welding
is a non-profit distributing organisation acting as the worldwide network
for knowledge exchange of joining
technologies to improve the global
quality of life. IIW does not engage
in any commercial activity and is a
non-political and non-governmental
organisation based in Italy.

The International Institute of Welding
will continue to act as an international
open network for the international
welding community, regardless of their
nationality.
The International Institute of Welding
recommends that:
a.

The International Institute of Welding is
deeply concerned about the situation
in Ukraine as it is significantly affecting
lives, and stands in solidarity with the
people of the country. IIW is a strong
believer that the culture of science is
borderless and supports the role of
scientists and industry in helping a
peaceful resolution of the conflict.

b.

IIW Member Societies and the
IIW community consider actions
to support their colleagues within
the welding scientific and technical community of Ukraine;
IIW temporarily suspends issuing
of IIW Diplomas and certificated
Certificates, and the delivery of
IIW Products in the Russian Federation; and

c.

any IIW Event in the Russian Federation be temporarily suspended.

In addition to the above, it is strongly
recommended that, during IIW meetings and events, the IIW community
refrains from any discussion on the
situation in the region, unless authorised by the IIW Board of Directors.
IIW will continue to monitor the situation
and adjust its position as appropriate.
Any IIW formal communication on the
matter will be Issued by IIW official
representatives only.
Genoa (Italy), 4 April 2022
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Svejsning

NYT OM PRODUKTER:
Offline programmeringsværktøj
til svejserobotter
I 2021 opkøbte ESAB Group
Canada Inc. OCTOPUZ. Det er
navnet på et softwareprogram,
der er beregnet til offline
programmering af alle typer
svejserobotter.
Udviklingen inden for svejserobotter og
tilhørende software går rivende hurtigt.
Svejserobotter er i dag raffinerede, og
man har computerværktøj, som er bredt
tilgængeligt i produktionsmiljøerne.

kan overvåge svejsningerne online
i realtid, og lige så vigtigt, man kan
optimere processerne uden nedetid.
Det er alt sammen med til at give en
øget fleksibilitet i produktionen, og
man får frigjort ressourcer i virksomheden til andre opgaver.
Til de positive ting, der følger med
automatisering er desuden, at robotterne kan arbejde kontinuerligt med
præcise, ensartede svejsninger.

Det er også afgørende, at man i forbindelse med offline programmering kan
udføre programmeringen uden at skulle
fjerne robotten fra produktionslinjen.
3D CAD åbner samtidig for en nøjagtig kalibrering af et simuleringsmodul,
som er med til at forbedre præcisionen ved en svejsning, og man kan
uden videre køre test og fejlfinding.
Den reducerede nedetid og den
øgede svejsenøjagtighed, der opnås
ved offline programmering af svejserobotter, giver mindre spildtid og
dermed en forbedret produktivitet.
BLY

En faktor, der har medvirket til at gøre
overgangen til robotsvejsning lettere,
er den interagerende funktion Internet
of Things (IoT). Det betyder, at man
med moderne software som eksempelvis OCTOPUZ vil kunne programmere
robotterne meget hurtigt, lige som
man vil kunne optimere parametrene i
en online eller offline indstilling. Man
kan opsætte de korrekte svejseparametre til den konkrete opgave, man

SIKRER ARBEJDSMILJØET FOR DE ANSATTE

MED NYUDVIKLET ROBOTLASER
Virksomheden Hounö A/S har
udviklet en robotlaser, der renser
svejsningerne uden brug af farlige
kemikalier. Udviklingen af robotlaseren har sikret virksomheden en plads
blandt de nominerede til Arbejdsmil-
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jøprisen 2022 i kategorien ’Kemi og
vådt arbejde’.
Hounö producerer hver uge godt 100
kombi-ovne til brug i fødevareindustrien. Arbejdet med fremstillingen af

ovnene indebærer kritiske svejsninger, som efterfølgende skal renses.
Men med den nyudviklede robotlaser
foregår rensningen miljøvenligt og
skånsomt i forhold til medarbejderne.
BLY

Svejsning

The Most Complete
Ultrasonic Testing Portfolio

Phased Array electronics
with unique form factor and
TFM capability

Open platform with API for
software customization

High-end electronics for fast
TFM and other advanced
imaging techniques

Ultra-compact multi-channel
UT electronics

Meet us in Kolding in June !

www.tpac-ndt.com
contact@tpac-ndt.com
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Svejsning

SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2022
Koldingfjord 24. og 25. juni 2022.

Program

Fredag 24. juni
8:30 - 9:00

Kaffe og registrering

9:00 - 9:10

Velkomst
Steen Ussing, formand for DSN

9:10 - 9:50

Bladt Industries - Fundamentet for den grønne omstilling
Peter Rindebæk, Bladt

9:50 - 10:20
10:20 - 11:00

Kort introduktion fra udstillerne
Ordstyrer: Torben Henriksen
Pause: Kaffe og udstilling

11:00 - 11:30

Design og dimensionering af havvindmøllefundamenter
Michael J. Andreassen, COWI

11:30 - 12:00

Brudmekanik og levetidsforlængelse baseret på viden om aktuelle fejlstørrelser og stål
Thomas Johan Pedersen & Alexander Stergiou, COWI

12:00 - 13:00 Frokost
13:00 - 14:20

Udstilling, kaffe og netværk

14:20 - 14:50

Vedligehold på Storebæltsbroen
Kim Agersø Nielsen, Sund & Bælt

14:50 - 15:20

Opfindsomhed ved inspektion - en nødvendighed inden for storskala 3D-print i metal
Michel Honoré, FORCE Technology

15:20 - 15:50

VSR - Vibration Stress Relief
Klaus Bonde Ørskov, DAMRC

15:50 - 16:00 Tak for i dag, afrunding af seminar dag 1
16:15 - 16:45

DSN generalforsamling

18:30

Velkomsdrinks

19:00

Middag

Lørdag 25. juni
9:00 - 9:30

Flexible Riser Integrity - on-site NDT på fleksible rør til offshore
Asger Mulvad & Bo Bossen, FORCE Technology

9:30 - 10:00

Korrosionsbeskyttelse ved termisk sprøjtning og galvanisering
NN, Valmont SM

10:00 - 10:30

Nye regler og krav til NDT-operatører i henhold til revideret ISO 9712
Niels Ovesen, FORCE Certification

10:30 - 11:00 Pause og netværk
11:00 - 11:30

Nyt fra standardiseringsområdet
Jørgen Hagelund, Dansk Standard

11:30 - 12:00

NDT under udstationering til militære indsatsområder
John Mathiesen, FMI

12:00 - 12:10

Afslutning

12:10

Frokost

Der tages forbehold for tilføjelser og ændringer.
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Svejsning

TILMELDING TIL SVEJSE- OG NDT-SEMINAR
Fredag den 24. juni og lørdag den 25. juni 2022
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.svejsndt.dk
eller ved at sende en mail til mail@svejsndt.dk
Dansk Svejse- og NDT-forening, DSN		
Park Allé 345, 2605 Brøndby 		
Att.: DSN Sekretariat, Annemette Jensen		

Tlf.: 4061 3090
e-mail: mail@svejsndt.dk
web: www.svejsndt.dk

Jeg er medlem af Dansk Svejse- og NDT-forening		
Jeg er ikke medlem af Dansk Svejse- og NDT-forening
Evt. firma: 	     					
Navn: 	     					
Adresse: 	     					
Postnr., by:	     					

1)

Seminar inkl. årsmiddag
Seminar, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe. Excl. overnatning.
a) Medlemspris DKK 4.950,-		

							

2)

3)

Telefon nr.: 	     
E-mail: 	     
Tilmeldingsdato: 	     
Evt. PO-nr./EAN:	     

b) Ikke-medlemspris DKK 5.700,(inkluderer årskontingent for 2022 og 2023)

Overnatning på Koldingfjord
a) Overnatning under seminaret

fredag den 24. juni til lørdag d. 25. juni DKK 745,-

b) Overnatning før seminaret		

torsdag den 23. juni til fredag den 24. juni DKK 1.050,-

Tillæg for ledsager
Ledsager: DKK 850,Ledsagernavn:      
Inkl. årsmiddag tirsdag aften, vin under middagen, overnatning og morgenmad

Evt. forplejning mandag aften er på egen regning.
Forbrug af minibar, kaffe med videre, udover det i seminaret inkluderede, skal afregnes direkte med hotellet inden afrejse.
Tilmelding til seminar er bindende. Bekræftelse på tilmelding samt faktura fremsendes af DSN. Mulighed for online-betaling.

Vi glæder os til at se jer!
Tilmelding inden torsdag den 2. juni 2022
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Det sker:

SVEJSNING

Juni

April
28. – 30. april
Skills 2022 i Høng
Med deltagelse af studerende fra 10
håndværksdiscipliner
Maj

24. – 25. juni
Svejse- og NDT-seminar på Hotel
Koldingfjord

Udgiver: Dansk Svejse- og NDT-forening

September

Birthe Lyngsø

13. – 15. september
Automatik i Brøndbyhallen

Dansk Ståldag i Nordsjællands
konferencecenter, Gydevang

30. maj – 2. juni

Journalist
Tlf. 51 50 67 17.
E-mail: bi-press@mail.dk

Hjortlund Medier

10. november

Elmia Svets i Jönkoping

Redaktion

Grafisk tilrettelæggelse

November

10. – 13. maj

Park Allé 345, 2605 Brøndby

Tlf. 31 22 21 82
www.hjortlundmedier.dk

Annoncer

Hannover messen

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

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I DANSK
SVEJSE- OG NDT-FORENING
I forbindelse med Svejse- og NDTseminaret på Hotel Koldingfjord afholder DSN ordinær generalforsamling

4.

Fredag den 24. juni 2022 kl.
16.15

5.
6.

Eventuelle forslag fra medlemmer
Forslag skal være modtaget af
DSN’s bestyrelse senest 10. juni
2022
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Eventuelt
Steen Ussing, Formand

med følgende dagsorden:
1.
2.

3.

Formandens beretning for det
forløbne år
DSN’s regnskab for år 2021,
samt orientering om DSN’s budget for 2022
Fastsættelse af medlemskontingenter for 2023

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
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.
Deadline er fire uger før udgivelse.

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2022
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

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

Svejsning

NYT FRA DANSK STANDARD
Nye standarder

DS/ISO 4761:2022

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Phased array-ultralydprøvning (UT-PA) af tyndvæggede stålkomponenter – Acceptniveauer

DS/EN/ISO 9712:2022

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

DS/EN ISO 17639:2022 Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer – Makro- og mikroskopisk undersøgelse af svejsninger
Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder (www.forslagskommentering.ds.dk)

DSF/prEN ISO 15614-5

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Svejseprocedureprøvning – Del 5: Lysbuesvejsning af titanium, zirconium og deres legeringer

DSF/prEN ISO 14556

Metalliske materialer – Slagsejhedsprøvning efter Charpy med V-formet kærv – Instrumenteret
prøvningsmetode
Yderligere information kan ses på www.ds.dk
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Afs: Dansk Svejse- og NDT-Forening
Park Allé 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

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

