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Svejsning

Dear readers of “SVEJSNING”

If you would have asked me some 
five years ago, how much innovation 
we can expect from “welding” as a 
technology? – I would for sure have 
replied, “Not much, sorry.”

But, damn, How I was wrong. 

In my field, “industrial robotics”, it 
seemed that it was all said and done: 
robotic welding has been around for 
decades; and yes, you can weld with 
lasers to get a bit more control over 
the process. But by and large, only 
very, very few researchers in robotics 
seemed to invest their time in improv-
ing the technology anymore. 

About five years ago, I was then 
becoming aware of a couple of things 
that completely changed my mind. It 
started in 2017. At that time, I became 
aware of Wire Arc Additive Manufac-
turing (WAAM) for the first time. 

Some people were merging robotic 
welding with the concept of 3D print-
ing to – layer by layer, bead by bead 
– make complex three dimensional 
objects such as bridges and propel-
lers. Indeed It was very impressive, 
and very inspiring for the robotics 
community!

Also around five years ago, I was 
joining the Maersk Mc Kinney Moller 
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Institute at the University of Southern 
Denmark (SDU), and I started to learn 
about the story of Odense Steel Ship-
yard and how advanced it already 
was in its technologies.

For the first time, I met companies such 
as Inrotech and Odense Maritime 
Technology, who have their roots in 
Lindø. 

Inrotech is today a globally active 
supplier of robotic welding equipment. 
Odense Maritime Technology is a 
globally active player in ship design 
and shipyard consultancy. 

Together with OMT and Inrotech, 
we started an innovation project to 
develop new technologies, how we 
can simulate all the thousands and 
thousands of welds in a steel ship 
production to optimize the robotic 
welding processes and to improve the 
ship design, for example to reduce the 
amount t of raw materials while yield-
ing the same stability and quality.

And now - new things are happen-
ing at Lindø, now renamed “Odense 
Havn”. With Odense Havn and 
Odense Robotics as partners, and 
companies such as Inrotech and OMT, 

we are ramping up a new Center for 
Large Structure Production (LSP). This 
center will look into robotic welding of 
ships and offshore structures, into 3D 
printing technologies such as WAAM 
or 3D printing with concrete…

Damn, was I wrong to think, welding 
is not innovative. It is – welding is 
super hot as always!

With best regards,
 Christian Schlette

Det nye ”Large Structure Production Center” bliver placeret på Odense Havn – Lindø.

Professor Christian Schlette fra Syddansk Universitet, (SDU) bliver leder af det nye center. Han oplyser, at Centret alle-
rede har fået tildelt 108 mio. kroner fra EU, og at de første tre projekter er klar til at blive sat i søen. Projekterne bliver 
inden for skibsbygning, energi og byggeri. Det er tre områder, hvor centret skal udvikle robot- og automationsløsninger.



 

 

 

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 
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Har lasersvejsningen fundet 
vej ud i den danske industri?

Af M.Sc. Eng. Michel Honoré, 
Specialist, FORCE Technology

Laser. Alene ordet emmer af ny og 
spændende teknologi. Lidt i samme 
genre som ’robotteknologi’ og ’rum-
teknologi’. Alle tre har med deres hi-
storiske udbredelse i 1960’erne mere 
end et halvt århundrede på bagen, og 
virkeligheden er, at de er en væsentlig 
del af hverdagen for os alle. 

Tænk bare på GPS-systemet, som 
tjekker boksen for rumteknologi, og 
som anvendes, bare vi skal finde vej 
til en kunde. Tænk på pakkerne, vi 
indkøber på internettet, der er sorteret 
af en robot. Og tænk på laseren, som 
scanner pakkerne, og sender informa-
tionen ud på nettet - eller som bliver 
anvendt stadig flere steder – herunder 
i materialebearbejdning til svejsning:

I Danmark går historien om anven-
delse af lasere til svejsning tilbage 
til omkring 1975. Året, hvor Rolltech 
investerede i en laser til svejsning af 
profiler til termoruder, som beskrevet 
af Steen Erik Nielsen i SVEJSNING 
Nr. 4 fra 2013. 

Historien er ganske imponerende. Den 
omfatter en helt særlig entreprenørånd 

og et produktionsteknisk vovemod, 
som heldigvis, eller måske snarere på 
dygtig vis, udmøntede sig i en regulær 
industriel succes, der har medvirket til 
at vise industrien, at lasere ikke kun 
findes i laboratorier, hvor de betjenes 
af forskere i hvide kitler. I stedet har 
laseren efterhånden fundet vej til 
mange danske industrivirksomheder. 
Og den betjenes af medarbejdere i 
kedeldragter af varierende kulør, eller 
af ingeniører med eller uden kuglepen 
i brystlommen.

De større danske industrivirksomheder 
var hurtige til at gribe trenden, og virk-
somheder som Danfoss og Grundfos 
var ikke sene til at indtænke lasere i 
deres lokale produktioner. At de store 
kapitaltunge virksomheder er i stand til 
at gribe nye teknologiske muligheder 
tidligt, det er ikke overraskende. Men 
i Danmark har lasere efterhånden 
fundet vej helt ud i hjørnerne af indu-
strien. Og selvom laseren ofte lever et 
stille liv i produktionsprocessen - det er 
jo i realiteten dens allerstørste force, 
så har lasersvejsningen gennemlevet 
en ganske imponerende og omskifte-
lig historie.

Nye lasertyper åbner 
muligheder
Interessen for at anvende lasere til 
svejsning har næppe nogensinde 
været større, end den er nu. Nye 
lasertyper er dukket op på markedet 
de seneste årtier og har efterhånden 
stort set fortrængt de notorisk vedli-
geholdelsestunge og til tider lettere 
hysteriske lasertyper, som CO2- og 
YAG-laserne. Lasertyper, som åbnede 
døren til højeffekt-lasersvejsning, 
og som mange steder stadig finder 
anvendelse. 

Som forudset i 2013 af Steen Erik 
Nielsen, har fiber- og disc- og dio-
delasere stort set udkonkurreret de 
traditionelle CO2- og YAG-lasere på 
markedet for svejsning: Ikke mindst er 
disse nyere typer langt nemmere at 
håndtere. De muliggør også udnyt-

Vinduesprofilsvejsning ved RollTech A/S. a) Rulleformgivning. b) Lasersvejsning. c) Laser.

LASERSVEJSNING I 
DANMARK
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*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.  

Flydende gasser med          
nul klimapåvirkning!

Making our world more productive

Nyhed fra Linde Gas: 

www.linde-gas.dk

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.
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telse af lysledere til at guide lyset til 
svejsestedet, så de dermed åbner for 
robotisering og automatisering. Det er 
også værd at bemærke, at de er billi-
gere i anskaffelse og service, lige som 
deres effektivitet er op til en faktor ti 
bedre end deres forgængere, hvilket 
igen har en positiv effekt på såvel 
energiregningen som på virksomhe-
dens grønne profil.

Laserlandskabet i Danmark
Er lasere så blevet hvermandseje? 
Næppe. End ikke i et højt specialiseret 
land som Danmark, hvor effektivitet 
eller dets nærmeste slægtning effek-
tivisering er blandt de nøgleord, der 
driver forandringsprocesserne, og som 
er tæt forbundne med lasersvejsning. 
Men et blik på laserens udbredelse 
i Danmark afslører en mere forskel-
ligartet udbredelse hen over mange 
industrier.

De tidlige anvendelser af lasere var 
begrænsede af laserens effekt, og 
derfor begrænsede til svejsning i tynd-
plade, som f.eks. Rolltechs termorude-
profiler. I slutningen af 80’erne og 
begyndelsen af 90’erne havde 
lasernes effekt nået et niveau, som 

tillod svejsning af væsentligt større 
godstykkelser, og skibsindustrien ret-
tede blikket mod teknologien. 

Herhjemme nåede Odense Stålskibs-
værft i 1997 at installere en 12 kW 
CO2-laser, som dog desværre ikke var 
tilstrækkelig til at redde værftet fra 
lukning i 2012, hvor det måtte se sig 
udkonkurreret af fjernøstlige værfter i 
især Sydkorea. For de tilbageværende 
værfter i Europa er det dog et fæl-
lestræk, at de er overgået til betydelig 
brug af lasersvejsning i produktionen. 
Og det er indiskutabelt en afgørende 
parameter i deres fortsatte succes. 

Men til trods for sit endeligt, havde 
værftet formået at åbne en dør for 
lasersvejsning af svært gods i indu-
striel sammenhæng: I 10’erne opstod 
LWT – Lindø Welding Technology på 
værftets område, og her arbejder man 
videre med svejsning i tykplade, bl.a. 
med henblik på svejsning af vind-
møllefundamenter og pipelines. Alt 
sammen via laser-hybrid svejsning, og 
i godstykkelser op til 40-60 mm.

Volumenanvendelserne i Danmark er 
primært rykket tilbage til de lidt finere 
godstykkelser: Her finder vi svejse-
lasere hos bl.a. Mekoprint, Vola og 
Broen, som svejser ventiler til hen-
holdsvis bryggeriudstyr, vandhaner 
og større ventiler til f.eks. brugsvand. 
Men særligt de helt fine, små svejsnin-
ger til meget delikate komponenter er 
i fokus, når der tales lasersvejsning: 
formentlig tæt kædet sammen til den 
øvrige danske industri, som jo tæller 
nogle af de større spillere på medico 
– og device-siden, som efterspørger 
minimale deformationer og perfekt 
overfladefinish i de svejste komponen-
ter. Her kan danske underleverandører 
som f.eks. Covi, Laser-tek, Koatek, Blu-
nico, Röttgers og andre træde til med 

fiber-, disc- og YAG-lasere til svejsning 
af folier og tyndplade, som ellers ikke 
ville lade sig svejse på traditionel vis.

Så lasersvejseindustrien i Danmark 
er sammensat af nogle af de store 
industrielle spillere, en underskov af 
SMV’er, som tilbyder lønarbejde, et 
antal industrier, som har lokaliseret en 
niche i deres produktion, hvor laseren 
typisk løser et ellers uløseligt svejse-
problem, eller effektiviserer en proces, 
og af forskningsinstitutioner og GTS-
institutter, som afprøver, udvikler og 
skubber teknologien ud til den danske 
industri.

Nyhederne inden for 
lasersvejsning
Det seneste nye inden for laserteknolo-
gi til svejsning er en forholdsvis ny, og 
for de fleste relativt ukendt lasertype: 
Diodelaseren. Diodelaseren er en 
lasertype, som er betydeligt simp-
lere at fremstille og dermed billigere 
at indkøbe, og som bruger mindre 
energi end sine konkurrenter. Endnu 
er kvaliteten af laserlyset ikke helt på 
niveau med de mere gængse fiber- og 
disc-lasere. Imidlertid går udviklingen 
også her hurtigt, og allerede nu er 
kvaliteten af laserlyset egnet til visse 
typer svejsning. I de fleste henseender 
er diodelaseren ligefrem overlegen, 
når det drejer sig om overfladebe-
handling. Teknologien i diodelasere er 
baseret på de samme principper, som 
computerchips og de billige lasere, 
hvilket gør, at de kan produceres i 
meget stor volumen. Ved at kombinere 
myriader af mindre lasere til én enkelt, 
samlet laserkilde, er det muligt at opnå 
effekter i kW-området og dermed 
tilstrækkeligt til materialebearbejdning.

Nyhederne indenfor anvendelser 
af laserteknologien ligger ofte skjult 
for offentligheden. Men nogle af de 
nyheder, som har nået overfladen på 
de hjemlige fronter, er muligheden for 
at svejse mere eksotiske materialer, 
som f.eks. kobber: En anvendelse, som 
hidtil har været umulig grundet kob-
berets store refleksion og varmeled-
ningsevne, men som nu, med relativt 
kortbølgede og kraftige lasere, bliver 
svejst hos bl.a. Hougaard & Koefoed. 
Lasersvejsning af kobber overflødig-
gør til dels lodning og modstands-
svejsning og kan være en genvej i 
forhold til elektronstrålesvejsning, som Kontakt os på: info@uniwelco.com

+45 70 60 20 62

RBCobot er hurtig til at
skabe værdi og resultater
opnå det maksimale udbytte med semi-
automatiseret svejsning

Kraftig lasersvejsning som her hos 
Hougaard & Kofoed.
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Kontakt os på: info@uniwelco.com
+45 70 60 20 62

RBCobot er hurtig til at
skabe værdi og resultater
opnå det maksimale udbytte med semi-
automatiseret svejsning

besværliggøres ved kun at kunne udfø-
res i vakuum. 

Blandt anvendelserne er også meto-
derne til overfladebehandling som 
f.eks. laser-cladding, der tillader repa-
ration af større flader med minimal de-
formation. En teknologi, som allerede 
nu udnyttes til levetidsforlængelse af 
maritime konstruktioner hos MarineS-
haft og andre, der renoverer store 
emner med kritiske dimensionelle to-
lerancer, hvor laserens ekstraordinært 
lave varmeinput åbner en enestående 
mulighed for re-manufacturing. Helt 
klart et af 20’ernes buzz-words, som 
spås en stor fremtid i en verden, der 
er udfordret af ressourceknaphed og 
logistiske udfordringer for reservedele.

Men de virkelige nyheder i anvendel-
ser af lasere til materialebearbejdning 
ligger nok i virkeligheden ’under mo-
torhjelmen’ på alle de maskiner til 3D 
print, som er ved at finde vej ud i indu-
strien. Her er laseren ikke længere 
i centrum, men blot en komponent i 

printeren. Printteknologierne varierer 
mellem printertyperne. Fælles for dem 
alle er imidlertid, at de benytter de 
nyere typer lasere med lille footprint 
og effekter fra nogle hundrede watt til 
omkring én kW til at opsmelte pulver, 
som herefter størkner, og som gen-
nem smart manipulering af laseren i 
forhold til overfladen, muliggør additiv 
fremstilling. En ressourceeffektiv me-
tode, som minimerer ressourcespild, 
og taler direkte ind i den grønne 
omstilling.

Hvor ligger begrænsningerne?
Anvendelserne for lasere til svejsnin-
ger ikke længere begrænset af den 
tilgængelige lasereffekt. Lasere er nu 
tilgængelige med 50-100 kW, og det 
er snarere de resulterende egenskaber 
af svejsningen, som sætter begræns-
ningerne, end det er maskinerne. 

Laserkildernes industrielle moden-
hed eller driftsstabilitet er heller ikke 
længere begrænsninger. Foruden de 
danske virksomheder, som allerede 

er nævnt (og flere andre), anvender 
adskillige internationale virksomheder 
som Daimler, VW, Mitsubishi, Apple 
og andre alle lasere til svejsning 
i stor skala. Deres renommé som 
fremstillingsvirksomheder efterlader 
næppe tvivl om, at laserens industri-
elle anvendelighed og modenhed 
har nået et stade, som langt overgår 
laboratorieniveau, og som er fuldt ud 
industrialiseret.

Men måske er den største begræns-
ning nu i hovederne hos de konstruk-
tører, som designer de komponenter, 
der skal svejses og bygges?

Her fra MarineShaft, som renoverer 
store emner med kritiske dimensionelle 
tolerancer.
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Where is friction stir welding 
being used today?

By Dipl.- Ing. Stephan Kallee 
IWE, Technical Consultant, 
AluStir

Friction stir welding was invented 30 
years ago by Wayne Thomas at TWI 
in England. Only five years later, it 
was industrially used by Scandinavian 
producers of aluminium panels and is 
now being exploited worldwide in all 
industrial sectors.

Friction Stir Welding (FSW) operates 
below the melting point of the work 
pieces to be joined. The process is 
used in to make light-weight structures 
not only from aluminium extrusions, 
castings or sheets, but also from 
copper, steel, stainless steel, titanium 
and plastics or even mixed material 
combinations.

Some of the metallurgically most dif-
ficult FSW applications are related to 
tubular parts, e.g. for making high-
strength steel risers or underwater 
pipelines in the oil & gas industry or 
for the encapsulation of nuclear fuel in 
canisters that are made from copper 
or metal matrix composites.

Benefits and Limitations
Significant cost benefits can be 
achieved, when making long welds in 
aluminium extrusions, e.g. for joining 
aluminium extrusions side by side to 
obtain pre-fabricated aluminium pan-
els, that will subsequently be installed 
in aluminium ships, trains and cars 
(Figs. 1 and 2). Aluminium bridges, 
façades and concrete formwork are 
typical applications in the construction 
industry.

Very rigid machines and fixtures 
are typically required, especially for 
thick workpieces. This limitation can 

be overcome by using Bobbin tools, 
which have each a shoulder above 
and underneath the work piece, by 
stationary shoulder friction stir weld-
ing, by friction stir spot welding or by 
using special spindles with a closed-
loop force control system. The end 
hole at the end of each weld can be 
closed using retractable pin tools.

Industrial Applications
Friction stir welding enables the cost-
effective production of low-distortion 
aluminium panels from extrusions, 
which are most commonly pre-fabricat-
ed by aluminium extruders and then 
installed into trains, ships or offshore 
platforms by MIG welding. A bespoke 
FSW gantry machine for welding 
15 × 3 m large panels had been 
installed and successfully used by 
DanStir around the year 2000 on the 
site of DSN and the Force Institute in 
Brøndby, before it was transferred to a 
Dutch shipyard, to simplify the logistics 

THIRTY YEARS OF FRICTION 
STIR WELDING

Fig. 1: The roots of the friction stir welded aluminium panels are clearly visible on the USNS ‘Yuma’ (T-EPF-8). 
© US Navy, Bill Mesta

about:blank
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of importing extrusions to Denmark 
and road-transporting finished panels 
to customers abroad.

Manufacturers of space exploration 
rockets achieve significant weight sav-
ings by applying FSW to high-strength 
2000 and 7000 series aluminium 

alloys, which are very difficult to weld 
by fusion welding processes (Fig. 3). 
They got a very quick return on invest-

Extend welding experience

Fig. 2: Friction stir welded hollow side panel of a Bombardier train for London Underground. 
© AluStir

about:blank
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ment after installing very large, and 
thus expensive FSW machines all over 
the world.

Cumulatively, the highest numbers of 
meters per day are probably achieved 
for friction stir welding of IGBT 
coolers, heat exchangers, electronic 
cabinets, electric motors and bat-
tery trays for electric locomotives, 
trains and automobiles (Fig. 4). Some 
factories produce more than 1000 
m weld length per day. The welds in 
these parts are absolutely water tight, 
and even helium tight, if suitable raw 
materials and welding procedures are 
being used.

FSW Machines 
Several manufacturers offer FSW 
machines and FSW robots, or even 
build hybrid machines that can be 
used both for FSW with high forces 
and CNC milling with high rotation 
speeds. Most FSW machines contain 
complex control algorithms for param-
eter monitoring and quality control. 

The record for the largest number of 
FSW machines known to be installed 
on one site is related to making the 
very slim aluminium housings of Apple 
iMac desktop computers, which are 
manufactured in high-volume produc-
tion.

FSW Know-How
Friction stir welding looks, on the first 
sight, as simple as CNC milling, but it 
requires an additional skill set, to fulfil 
the demands of ISO 25239. Select-
ing suitable tool designs and tool 
materials is similarly critical as paying 
attendance to detail during clamping. 
The most successful industrial users 
of FSW maintain strict confidentiality 
about their activities and their know-
how, so that only very few experts 
have an insight in what is really going 
on. Buying a complete package of a 
high-quality FSW machine, industri-
ally-proven FSW tools and operator 
training is the fast track to success. 

Most experts focus on understanding 
the material flow during FSW and the 
effect of tool profiles. They measure, 
compute and control the forces, 
torques and other parameters such as 
rotation speed, welding speed and 
tool temperature.

Research and Development
Encouraging research and develop-
ment is being conducted and pub-
lished all over the world. The use of 
Artificial Intelligence (AI) in the Com-
puter Aided Manufacturing (CAM) 
of Friction Stir Welds (FSW) is now 
being investigated in the collaborative 
aiCAMstir project. The vision is, to de-
velop a software-package that adjusts 
the FSW parameters automatically 

based on computational fluid dynam-
ics, analytical modelling, parameter 
monitoring, image analysis and non-
destructive testing. Participation is free 
of charge for students or employees 
of universities and institutes, while 
industrial companies fund the project 
by paying an annual participation fee, 
as shown on www.aicamstir.com.

Non-Destructive Testing
The table in Appendix A of ISO 
25239-5 explains typical flaws and 
the acceptance criteria, such as 
incomplete penetration (colloquially 
also known as kissing bonds), cavities 
(internal voids) and hooks (hooking 
and thinning). 

It lists the methods for inspection and 
testing: Visual testing and phased 
array ultrasonic testing are the most 
effective non-destructive testing meth-
ods to be used alongside destructive 
testing incorporating metallography, 
bend tests and tensile tests, which 
are most essential during the welding 
procedure qualification.

Upcoming Events
The ‘Joint International Symposium 
on Friction Stir Welding and Process-
ing’ will be held on 28-30 September 
2022 at the University of Lüneburg 
in Germany, just 215 km south of the 
Danish border.

Fig. 3: Friction stir welding of Orion’s crew module for the Artemis III mission at NASA. 
© Rachel Kraft, NASA

about:blank
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Fig. 4: Friction stir welded battery tray for the Mercedes-Benz GLE 350 de plug-in-hybrid car. 
© AluStir

about:blank
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FORCE Technology har i et 
tidligere udviklingssamarbejde 
med industrien udført 
en række tests med det 
formål at evaluere fire 
fremstillingsprocesser til 
design af en konstruktionsdel. 
Konstruktionsdelen, der her er 
tale om, er et knudepunkt, der 
konventionelt bliver fremstillet 
ved at svejse et antal plader 
sammen.

Ved brug af topologioptimering er 
der blevet designet en tilsvarende kon-
struktion, som skulle fremstilles ved 3D 
print i samme legering, én som skulle 
støbes med baggrund i designet fra 
den 3D printede, samt en konstruktion 
i fiberkomposit. 

Foruden topologioptimering i design-
fasen blev der udført NDT på det 3D 
printede emne og på kompositstruk-
turen efter fremstillingen, således at 
eventuelle fejl kunne detekteres og 
tages med i en samlet vurdering af 
designet. 

Strain gauges blev monteret i områ-
der, hvor kritiske laster var forventet, 
så der kunne opnås et større og mere 
fuldendt datasæt fra mekanisk test. 
I samspil med Finite Element simule-
ringsmodellen (FEM), danner dette et 
grundlag for idéen om den hybride 
testbed.

Se figur 1 for position af strain gauges 
baseret på FEM-modellen.

Den mekaniske test af knudepunkterne 
blev udført på FORCE Technologys 
storskalafacilitet på Lindø. Testen var 
en statisk belastning. Testen var desig-
net, så knudepunktet blev spændt op 
og forbundet med en aktuator i fem 
punkter til en halvbue, der blev frem-
stillet til testene. Der blev trukket til de-
signlast simultant på alle 5 arme med 
en belastningshastighed på 2mm/min, 
hvorefter lasten blev holdt og derefter 
reduceret til 0. Dette blev gentaget 3 
gange før knudepunkterne, igen med 
en belastningshastighed på 2mm/
min, blev lastet til de fejlede eller 
grænserne for udstyret blev nået. Her 

klarede alle fire fremstillingsmetoder 
designlasten. Og det var kun konstruk-
tionen i fiberkomposit, der viste tegn 
på begyndende revnedannelse.

Metallurgisk undersøgelse 
af den 3D printede 
konstruktionsdel
Efter mekanisk test blev den 3D prin-
tede konstruktionsdel udvalgt til metal-
lurgisk undersøgelse. Kvaliteten af 
3D print er svingende, og det er ikke 
altid muligt at opnå homogene struktur 
egenskaber i det printede emne, da 
den grundlæggende består af lag på 
lag af påsvejst materiale gennem hele 
emnet. 

Kvalitetssikring på området er mangel-
fuld grundet manglende standarder, 
som ville kunne specificere, hvordan 
3D printede emner bør testes, og om 
det bør betragtes som svejsemetal el-
ler et støbt emne. Standarderne inden 
for 3D print er under stadig udvikling, 
og området for 3D print bevæger sig 
hurtigt. Siden dette projekts udførsel 
er der nye resultater/applikationer 
på metaller, keramer og kompositer. 
Acceleratoren findes bl.a. i covid-19 
pandemien samt den aktuelle situation 
med krig, som påvirker forsynings-
kæder og priser på konventionelle 
løsninger.

Den metallurgiske undersøgelse havde 
desuden til formål at kalibrere og 
lære af de signaler, der blev målt med 
NDT. Positionerne, hvor de største 
formodede defekter var detekteret 
med NDT, blev udvalgt til metallur-
gisk undersøgelse, og der var god 
overensstemmelse mellem resultaterne. 
Således viste signalet i fig. 2 sig at 
svare til den defekt, der ses på tvær-
snittet i figur 3. Defekterne viste sig 

Figur 1. Finite Element Model med position af strain gauges til mekanisk test.

HYBRIDE TESTMETODER TIL 
UDVIKLING I FREMTIDENS 
PRODUKTION
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tornbosvejs.dk

TIG-svejsning 
uden kompromis 
– iWave 
– en ny serie af DC og AC/DC TIG-  

svejsemaskiner 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 multiproces-

maskine. 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

Multiprocess
Pro System

300i / 400i / 500i

TIG System

190i / 230i / 300i /

400i / 500i

iWave
Full freedom

to unleash  
your welding  

potential.

6001 - Layout Annonce iWave og Multiproces A4 til Svejsning.indd   16001 - Layout Annonce iWave og Multiproces A4 til Svejsning.indd   1 07.02.2022   18.3607.02.2022   18.36
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med andre ord at være reelle, og ikke 
blot fejlsignaler fra materialet under 
NDT-undersøgelsen.

Metallografiske tværsnit af den 
3D printede mikrostruktur 
Der ses stor variation i mikrostruktur i 
den 3D printede struktur, men ingen 
revnevækst fra defekter efter den 
statiske mekaniske test. Dette kan dog 
ændre sig, hvis strukturen belastes 
dynamisk, hvorved en defekt kan 
fungere som geometrisk såvel som 
metallurgisk kærv, og dermed en po-
sition, hvor udmattelsesrevner lettere 
kan initiere.

Der blev udført hårdhedsmåling med 
HV 10 på den 3D printede struktur, 
og i homogene hærdede og anløbne 
eller normaliserede konstruktionsstål 
kan hårdheden sædvanligvis omsæt-
tes til en styrke f.eks. jf. DS EN ISO 
18265. Den målte hårdhed i 3D print 
lå indenfor intervallet for det normalt 
anvendte konstruktionsstål til formålet. 

Dog kan den ændrede mikrostruktur 
have en betydning for de mekaniske 
egenskaber, trods den tilsvarende 
hårdhed og den forventede relaterede 
trækstyrke.

BLY

Figur 2. NDT på 3D printet struktur viser indikationer.

Figur 3. Tværsnit gennem 3D printet struktur i området med indikationer i figur 2.
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Industri 4.0: Er vi der snart?

Af M.SC. Eng. Michel Honoré, 
Specialist, FORCE Technology

Industri 4.0 revolutionen har været på 
alles læber i mere end et halvt årti. 
Det er blevet et allestedsnærværende 
begreb, som allerede er slidt tilstræk-
keligt ned til i4.0 i daglig tale. Men 
man kan spørge, om det er blevet en 
realitet i dansk industri. Har vi taget 
det til os, omstillet, robotiseret og 
digitaliseret produktionen, og er vi 
begyndt at høste gevinsterne. Svaret 
er naturligvis et ”både og”. Vi er med 
andre ord godt på vej.

I4.0 er en fællesbetegnelse for mange 
teknologier med det til fælles, at de 
er centraliseret omkring digitalise-
ring af produktionen. På samme tid 
er den grønne dagsorden for alvor 
begyndt at trænge sig på. Dermed er 
der kommet et øget fokus på effektiv 

anvendelse af råmaterialer og andre 
ressourcer. Dette skubber kraftigt på 
udbredelsen af additive fremstillings-
teknologier, som er karakteriserede 
ved kun at behøve den mængde 
råmateriale, som det færdige emne 
udgøres af. Det gør det betydeligt 
mere ressourceeffektivt end traditio-
nelle, subtraktive produktionsmetoder 
som f.eks. CNC-bearbejdning, som 
efterlader store mængder skrotmate-
riale i form af spåner.

Additiv fremstilling, AM og 3D print 
ruller så småt ud i det danske indu-
strilandskab. Foreløbig er hastighe-
den dog ikke helt proportional med 
det potentiale, teknologierne lover i 
direkte besparelser i materialer og de 
gevinster, som kan høstes i virksomhe-
dernes grønne fodaftryk. Men hvorfor 
egentlig ikke, når nu gevinsterne virker 
åbenlyse.

Barriererne for additiv 
fremstilling
Den første barriere ligger i den 
additive teknologis natur, i form af 
skalérbarhed: Her er der tale om 
stykvis fremstilling i modsætning til 
støbning og lignende teknologier, som 
er beregnede på massefremstilling. 
Derfor er additive teknologier oftest 
sat i spil, hvor styktallene er begræn-
sede. Med de nyeste printteknologier 
og faldende priser på hardware, 
bliver det dog stadigt nemmere at 
opskalere AM-produktion, og decide-
rede printfarme vinder frem.

Den anden barriere skal søges i 
begrænsningen i skala. Det har 
simpelthen ikke været muligt at printe 
tilstrækkelig stort. Emner større end 
en fodbold har ikke kunnet printes. 
Ganske enkelt, fordi printerne ikke 
kunne rumme dem. Lidt som en tradi-
tionel laserprinter ikke er konstrueret 
til at printe større end A4. Men nye 

UDBREDELSE AF NY 
FABRIKATIONSTEKNOLOGI: AM

http://m.sc/
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teknologier er på vej ud på markedet, 
således at printstørrelser ækvivalent til 
storformat nu er mulige.

Den tredje barriere for generel udbre-
delse af AM er tiltro. Tiltro til emner-
nes mekaniske, fysiske og kemiske 
egenskaber. Betragter man selve fabri-
kationsteknologien i 3D print og AM, 
er den jo grundlæggende at sammen-
ligne med lag på lag af på hinanden 
følgende påsvejsninger. Med tekno-
logisk indsigt på området er det ikke 
vanskeligt at forestille sig allehånde 
potentielt indlejrede defekter, som 
kunne følge af fremstillingsmetoden. 
Læg dertil frygt for delaminering 
som konsekvens af metodens lagvise 
opbygning. Hvem tør tage ansvaret 
for, at konstruktionen holder? Hvordan 
kan man opnå tiltro til dens holdbar-
hed og kvalitet.

Tillid er godt - kontrol er bedre 
Hvis additive fremstillingsmetoder vir-
kelig skal bryde igennem lydmuren, er 
der behov for at skabe tillid til tekno-
logien, og dermed de produkter, den 
er i stand til at frembringe. Det kræver 
nye, relevante inspektionsmetoder, og 
det kræver standarder, man kan holde 
inspektionen op imod.

Heldigvis er standardapparatet for 
AM og 3D print i rivende udvikling. 

Der er allerede mere end 20 stan-
darder på plads på området, og et 
tilsvarende antal er under udvikling. 
Metoderne til kvalificering og verifice-
ring af produktegenskaberne er tilsva-
rende godt på vej: NDT af AM-emner 
er allerede ret velbeskrevet, og mange 
af teknologierne er på plads. 

Alligevel synes man ofte at møde et 
mål af skepsis overfor printede kon-
struktioner. En skepsis, som for en stor 
dels vedkommende kun kan manes i 
jorden ved selvsyn: F.eks. ved hjælp 
af CT-scanning, som jo giver et meget 
visuelt og direkte indblik i et emnes 
indre.

Indtil for nylig har CT-scan været 
begrænset til emner af begrænset stør-
relse. Fodboldstørrelse har længe væ-
ret den gennemgående begrænsning 
i dimensionerne. Men den seneste 
udvikling på området har rykket også 
denne grænse: Hos FORCE Techno-
logy har man udviklet en røntgenba-
seret teknologi, som er i stand til at 
udføre CT-scan og -rekonstruktion af 
emner op til en meter i diameter og 
halvanden meters højde. Så nu kan 
selv de store skeptikere få valideret de 
store emner. Selvom CT-scan ikke er 
en one-size fits all løsning, så kan tek-
nologien forhåbentlig, sammen med 
større knowhow, opdaterede standar-

der og nye inspektionsmetoder, puste 
lidt mere rygvind til udbredelsen af de 
nye, additive fabrikationsteknologier.

Skift hest og svin mindre
Hvis ikke de teknologiske eller 
økonomiske incitamenter ved additiv 
fremstilling er tilstrækkelige rygstød, 
er der ingen tvivl om, at logistiske og 
markedsmæssige udfordringer skub-
ber på. Samtidig er der stærke kræfter 
i EU, som peger i retning af lovgivning 
som incitament til at sadle om til min-
dre ressourcekrævende teknologier: 
Teknologier, som forbruger mindre 
råmaterialer og udleder mindre CO2. 
Alt sammen grundlæggende kende-
tegn for additive fabrikationsteknolo-
gier, som typisk kan bidrage til at lette 
virksomhedernes grønne fodaftryk.

Additiv fremstilling kommer næppe til 
helt at overtage verden. Men teknolo-
gierne er en realitet og finder allerede 
ud i deres nicher på markedet, hvor 
de vinder stadig større tiltro. Nogle 
steder vil de overtage og fortrænge 
traditionel fremstilling. Andre steder 
åbner de for nye produkter og marke-
der, og alle steder bidrager de til øget 
digitalisering og skubber en lille smule 
til revolutionen.

Her fra Scanneren. Og her rekonstruktion af det scannede emne.
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I dagene fra torsdag den 
28. april til lørdag den 30. 
april var den lille by Høng på 
Sydvestsjælland omdannet 
til en smeltedigel for hele 49 
praktiske konkurrencefag og 
22 demonstrationsfag. Mere 
end 290 fuldt koncentrerede 
unge deltagere fra landets 
fagskoler deltog i dette års DM 
i Skills. 

Af Torben Henriksen, 
Subsidiary Manager, Kemppi 
Danmark

Fordelt på mere end 18.000 m2 i 
store hvide telte blev der dystet i alle 

tænkelige fagdiscipliner fra frisører, 
pølsemagere via tagdækkere og i 
vores primære interesse, selvfølgelig 
klejnsmedene, som med 6 deltagere 
dystede i klip og buk og i de 3 mest 
gængse lysbuetyper i hal 2.

Alle løjerne blev behørigt skudt i gang 
med præsentation af deltagerne kl. 
09.00 af formanden for Skills Den-
mark, Søren Heisel, borgmester Mar-
tin Damm og sidst men ikke mindst 
Børne- og Undervisningsminister, Per-
nille Rosenkrantz-Theil. Klokken 10:30 
blev dørene åbnet for Publikum.

Op til afviklingen håbede arrangø-
rerne på omkring 50.000 besøgene, 
men alle forventninger blev overgået, 
da mere end 67.000 gæster kom forbi 
danmarksmesterskaberne i løbet af de 
3 hektiske dage. Fordelingen af gæ-
ster spændte fra 8-9. klasses elever, 
der ankom i fyldte busser med deres 
lærere, over en stor mængde forældre 
og utroligt mange mestre og kolleger 
fra de virksomheder og erhvervssko-
ler, hvor deltagerne har deres daglige 
gang. I vores afsnit, hvor klejnsme-
dene kæmpede, var finalisterne fra 
regionerne flankeret af en faglærer 
fra egen skole, der som løver ”uden 
for buret” - nysgerrigt kiggede igen-
nem glaskabinernes vinduer, mellem 
udsugningstragte og diverse fiksturer, 

for at se om netop deres stjernefrø 
performede som planlagt.

Som ansvarlig for den praktiske op-
sætning af standen og ditto afvikling 
af konkurrencen, med hjælp fra en 
ansvarlig skuemester og kontrol-
lant, var Roskilde Tekniske Skole via 
Industriens Uddannelser udnævnt 
som praktisk tovholder fra start til slut. 
En opgave, der ikke tillader slinger 
i valsen, eller på nogen måde må 
undervurderes - hverken ressource-
mæssigt med mandetimer eller for den 
sags skyld mht. økonomiske rammer, 
der ikke levner plads til større løsslup-
penhed. En opgave, som Roskilde 
Tekniske Skole med Uddannelsesleder 
Torben Matthiesen i spidsen sammen 
med et engageret lærerteam udførte 
til topkarakter. Bag på lærernes trøjer 
stod de vise ord; ”Brug hovedet – bliv 
uddannet med hænderne” Det geniale 
statement fortjener at blive hængende 
lidt i luften! 

Uden industriens medvirken, tilste-
deværelse og sponsorater i forhold 
til det moderne udstyr, der benyttes 
under konkurrencen, vil det også være 
op ad bakke at få det hele til at shine 
maksimalt i de 3 dage, konkurrencen 
står på. Halvdelen af standen bestod 
af kabiner med værktøj og svejseap-
parater, og den anden halvdel var 

DM I SKILLS 2022 
– ET MEKKA FOR KLOGE HÆNDER 

Sikker og rentabel slibning 
af wolframelektroder

Sikker slibning for 
brugeren

Reduceret spil af 
wolfram elektroder

Forbedret svejse-
kvalitet 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

En stolt Danmarksmester DM i Skills 2022 
foran sin vindmølle, Martin Rothborg 
Gregersen, EUC Nordvestsjælland (Chris 
Jensen, Kalundborg K/S).

De seks regionsvindere og DM finalister fra venstre: Andreas Rønde, Tradium 
Randers (Richard Thomsen A/S) – Jakob Justesen Dybdal, Erhvervsskolerne 
Aars (Venning Maskinfabrik Aps) – Martin Rothborg Gregersen, EUC 
Nordvestsjælland (Chris Jensen, Kalundborg K/S) – Philip Klintegård 
Antonsen, UC Nordvestsjælland (CKJ Steel A/S) – Simon Bliesmann Søe, 
Aarhus Tech (Richard Thomsen A/S) – Victor Reenberg Skov, Syddansk 
Erhvervsskole, Odense-Vejle (Superstål V/ Lars Høg Nielsen).
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til pladebearbejdning med klip og 
buk, flammeskæring, slibning og en 
søjle med boreudstyr. Et topmoderne 
set-up, som de besøgene og deltagere 
positivt bemærkede. Et længe tiltrængt 
kvalitetsløft, som absolut er med til 
at tale branchen op til et up to date 
niveau, og samtidigt ryste det ofte 
støvede og stereotype billede af sig, 
med den nedslidte smed ved sin esse 
og ambolt.

Bæredygtighed i fokus
I år var bæredygtighed i højsædet, 
understøttet med en DM opgave, hvor 
der skulle fremstilles en vindmølle på 
søjle. En finaleopgave, der rummede 
en tocifret manual, hvor målfaste 
tegninger og teoretiske principper 
om den grønne løsning var beskre-
vet. Temmelig mange discipliner at 
skulle mestre for at være værdig til 
DM deltagelse som klejnsmed. En 
uddannelse, der virkelig kræver kløgt 
og overblik, ikke mindst når man står 
i orkanens øje i uvante omgivelser 
og i en højstemt arena med tilskuere 
overalt – fra kl. 8 om morgenen til sent 
om aftenen.

Lørdag kl. 13 forlod deltagerne områ-
det, og et par erfarne dommere, Mik-
kel Sonne Højberg og Steen Carmel, 
trådte inden for snorene, forsynet med 
lup, måleudstyr og løftede øjenbryn, 
der signalerede at her tæller selv de 
mindste detaljer. Samtlige opgaver 
blev leveret i sidste time og var alle 
udført i høj klasse. Men kun én kan 
som bekendt kalde sig Danmarks 
Mester.

Selve kåringen blev en 
ceremoni i særklasse
I det store telt i midten af området, 
kaldet ”Scenen”, med plads til 4.500 
personer og hele tre 20m. høje master 
til at holde cirkusteltet oppe, var kårin-
gen lørdag eftermiddag en ceremoni 
helt for sig selv. Med bulder og brag 
og musik for målgruppen var borgme-
stre, formænd og Mette Frederiksen 
på storskærm, samlet for at kåre Dan-
marksmestrene inden for de mange 
faggrupper. Tidligere statsminister Poul 
Nyrup, som er formand for Euro Skills 
(afvikles i 2025 i Herning) overrakte 
diplomerne og gav samtlige vindere 
et stort knus og et par velmenende 
ord med på vejen. Sikke et image for 
de erhvervsfaglige uddannelser og 
sikke nogle ”fyrtårne” for håndværks-
området med de mange afleveringer 
på højt niveau. En årgang af ambas-
sadører er udklækket og viser vejen 
for samtlige medstuderende, og alle 
de potentielle unge mennesker, som 
brancherne så inderligt vil rekruttere 
fremover.

Kigger vi nøgternt på tallene for op-
tag på erhvervsuddannelserne kontra 
gymnasievejen, ligger de på ca. 20% 

og har gjort det i en årrække. Heldig-
vis blæser der nye vinde, og lytter vi 
eksempelvis til Tekniq Arbejdsgivernes 
underdirektør Tina Voldby, viser de 
seneste kvartalstal for indgåede ud-
dannelsesaftaler i deres branche vs. 
2021, en generel stigning på 19,7% 
og hele 46,6% inden for smede-

Dommerne voterer og finder den rette vinder af DM i Skills 2022.

Der arbejdes ihærdigt i kabinerne med 
både MMA, TIG og MAG processerne.
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Hos Chris Jensen Kalundborg 
K/S er man pave stolte over 
at have DM-Skills vinderen 
Martin under vingerne. Han 
kom til virksomheden som 15 
årig – i første omgang som 
skolepraktikant. Siden fik han 
en læreplads, og til august 
er han færdiguddannet som 
rustfast kleinsmed. 

Alle vores lærlinge har overbygningen 
rustfast kleinsmed, da vi er en virksom-
hed, som primært udfører opgaver 
til fødevare- og medicinalindustrien. 
Uddannelsen er i dag på EUC Nord-
vest Sjælland og på alle de øvrige 
fagskoler rundt om i landet. Men for 
30 år siden skulle man til Kolding 
for at blive rustfast kleinsmed, siger 
Tina Jensen, som understreger, at den 

første lærling, der fik den overbygning 
herhjemme rent faktisk kom fra Chris 
Jensen Kalundborg K/S.

Vi har i øjeblikket 7 lærlinge. Vi har et 
tæt og godt samarbejde med skole-
praktikken i Holbæk, EUC Nordvest 
Sjælland, og vi får altid nogle rigtig 
gode lærlinge. Når de er hos os, er vi 
ikke blege for at give dem udfordrin-
ger med både svejsninger og doku-
mentation. De får testet sig selv af, og 
falder de ud over planken, samler vi 
dem op. Det lærer de virkelig meget 
af.

Vi vil meget gerne holde på vores 
dygtige lærlinge, når de er udlært, og 
det vil de fleste af lærlingene heldigvis 
godt. Det gælder også Martin, som er 
udlært til august. Man kan sige, at vi 
på den måde er ude over problemet 
med at få fat i de dygtige rustfaste 
smede, for vi er jo selv er med til at 
”udklække” dem, siger Tina Jensen.

BLY

STOLTE OVER AT HAVE DM SKILLS VINDEREN MARTIN

fagene. En kærkommen trend, der 
forhåbentlig viser, at en kim er lagt, 
og at kurven er knækket inden for 
metalindustrien med en lysere fremtid 
end tidligere frygtet. 

Senest har Pernille Rosenkrantz-Theil 
været i pressen og love flere penge 

til erhvervsuddannelserne. Et signal, 
der når det udmøntes i praksis, kan 
sætte endnu mere fart og fokus på et 
tiltrængt område. En udmelding, der 
vækker optimisme i et skolesystem, 
hvor pressede taxameterordninger og 
produktmæssigt nedslidte værksteder 
på mange skoler har været hverdag 

i adskillige år. Flere steder så udtalt, 
at elevernes talsmand og formand for 
Metal ungdom, Carl Emil Lind Chri-
stensen har taget initiativ til et åbent 
brev og ditto opråb til ministeren. De 
vurderer, at erhvervsskolerne bør tilfø-
res 1,2 milliarder kroner ekstra, hvilket 
vil kunne bringe sammenhæng mellem 
de politiske udtalelser og det reelle 
behov for målrettet at kunne sætte 
handling bag ordene. Senest blev 
en demonstration på Højbro Plads i 
København den 24. maj afviklet med 
titlen, Lærlingeoprøret, ”Demonstration 
mod uddannelsessnobberi” – Vi sikrer 
Danmark, men hvem sikrer os!

… og så til vinderen: Martin Rothborg 
Gregersen fra EUC Nordvestsjælland, 
som til dagligt arbejder hos Chris 
Jensen, Kalundborg K/S. Indlejret som 
en pædagogisk hjørnesten og et fast 
Skills DNA, fik de øvrige 5 kleinsmede 
finalister en flot andenplads!

De sidste pøj pøj, og gode råd gives fra faglærerne dagen før konkurrencen igangsættes.

Her super lærlingen Martin Rothborg Gregersen flankeret af Jørgen og Tina Jensen, Chris 
Jensen Kalundborg K/S.
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Vi tilbyder kurser indenfor

VT  Visuel prøvning

MT  Magnetpulverprøvning

PT  Penetrantprøvning

UT  Ultralydprøvning
PAUT
TOFD 

RT  Radiografisk prøvning

ET  Hvirvelstrømsprøvning
Tilmeld dig online på  
forcetechnology.com/ndtkurser

forcetechnology.dk  

5
4

3
3

-6

NDT-uddannelse 
med fokus på
kvalitet, fleksibilitet 
og tilgængelighed



24 

Svejsning

Der er mange gode årsager til 
at overveje genanvendelse at 
metaldele. Pandemi og globale 
kriser gør det nok nemmere at 
træffe et produktionsvalg, der 
er baseret genanvendelse. Men 
mest af alt kan man lade sig 
styre af god gammeldags sund 
fornuft.

Af Peter Tommy Nielsen 
& Michel Honoré, FORCE 
Technology

I øjeblikket skyder der i Europa en 
række virksomheder op med en 
identitet, der er rodfæstet i genbrugs-
materialer - også inden for metalom-
rådet. Årsagen er langt hen ad vejen 
materialemangel, lange leveringstider, 
stigende priser, og også en øget 
bevidsthed, samt et voksende doku-
mentationskrav om det CO2, der ef-
terlades, når et metalprodukt leveres. 
Et par hurtige implementeringsveje 
af genbrugsmaterialer er 3D print 
og reparationsarbejder på kostbare 
metalkomponenter.

I forbindelse med metal 3D print be-
nytter man metallisk materiale i tråd- 
eller pulverform. Pulver dækker flere 
printmetoder, hvorfor dette område 
er det kraftigst voksende inden for 
additive manufacturing. På trods af at 
3D print er velintegreret i den hjemlige 
produktion, så halter metal print 
bagud lidt endnu. Det er et faktum, 
som skaber glimrende betingelser for 
metalpulver, der er baseret på gen-
brug. Det skyldes, at de virksomheder, 
som i forvejen arbejder med 3D print, 
ændrer fremstillingsmetode og med 
ret stor sandsynlighed applikations 
design med henblik på at opnå en 
forbedret performance. Det sidste 
nøk kommer via metalpulveret, som 
både er billigere og tilgængeligt. Og 
printøkonomien er god både i kroner 
og CO2, da bl.a. materialeforbrug, 
processering og lead time er markant 
reduceret.

Kvaliteten af metalpulveret 
Umiddelbart er kvaliteten af metal-
pulveret god. Af de pulvermateria-
ler, vi allerede har testet, er der en 

tendens til, at materialerne performer 
bedre under selve print processen, 
hvor pulverets fysiske og mekaniske 
egenskaber spiller en stor rolle. Og 
med hensyn til kemien, så passer den 
kemiske sammensætning også på en 
prik. Det vil sige, at hvis man bestiller 
AISI 316L, så er det det, man får.

Vi kan konstatere, at kvaliteten af det 
printede produkt er fuldt på højde 
med produkter, der er printet med 
konventionelle pulverprintmaterialer. 
Den lille forskel findes i selve fremstil-
lingsmetoden. Altså 3D print versus 
traditionelle fremstillingsmetoder, 
hvor forskellen typisk opvejes af bl.a. 
design forbedringer. 

I forbindelse med reparationsarbejde 
på komponenter, så er beslutningen 
taget omkring genanvendelse. Her vil 
afgørende faktorer typisk være leve-
ringstid, kvalitet og samlet økonomi, 
hvilket pulvermateriale-baseret genan-
vendelse netop byder ind på.

Pulverfremstilling:

Skrottet metal sorteres efter elementer og smeltes i digel 
af specifik kemisk sammensætning.

Smelten sprayes og pulveret atomiseres

FORCE Technology arbejder systematisk med at 
kvalificere en række forskellige metalpulvere, herunder 
pulvere fremstillet af metalskrot, til bl.a. 3D print.

Arbejdet dækker typiske egenskaber og performance 
sammenholdt med værdier for den specifikke legering

GENANVENDELSE AF METAL ER 
MERE END BLOT EN SMUK TANKE

Billede (SEM) til venstre viser et metallisk pulvermateriale, der er anvendt til storskala 3D print. Laser cladding processen ses på billedet til 
højre.
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Der bliver sat fokus på bedre 
svejsekvalitet, når de to 
firmaer, Inelco Grinders og 
WeldingDroid holder live 
demonstrationer på deres 
fælles stand i hal 6 på Tube 22. 
Messen finder sted fra 20. – 
24. juni i Düsseldorf.

WeldingDroid oplyser, at de på 
standen vil demonstre deres seneste 
udvikling af udstyr og software til 
automatiseret rør- og tanksvejsning af 
høj kvalitet.

Det sker side om side med Inelco 
Grinders, der har årelang erfaring 
med udvikling, produktion og salg 

af tør- og vådslibere til slibning af 
wolframslibere, der bruges ved 
TIG-svejsning, og som er kendt for at 
forbedre effektiviteten og kvaliteten af 
svejsningerne. 

Inelco Grinders er repræsenteret på 
standen ved salgschef Claus Brand-
borg. Det er et krav ved automatiseret 
svejsning, at elektroden er ensartet og 
præcis for at sikre de perfekte forhold 
for svejsningen, og det er især vigtigt 
ved automatiseret TIG-svejsning, at 
spidsen af wolframelektroden er cen-
treret, fremhæver han.

Mikkel Falk, CEO for WeldingDroid 
vil også demonstrere virksomhedens 

seneste udviklinger. Han fremhæver 
blandt andet, at man med brug af 
WeldingDroid kan opnå 3-6 gange 
hurtigere svejsninger.

F.eks. kan en rustfri Ø406×3 svejses 
på under 6 minutter, inklusive 10 mm 
overlap, mens en rustfri Ø960×2 vil 
kunne svejses på 13 minutter, inklusiv 
et overlap på 10 mm.

BLY

Her (tv) salgschef Claus Brandborg fra Inelco Grinders side om side med CEO for WeldingDroid, Mikkel Falk. Begge står klar til at 
præsentere deres respektive udstyr på en fælles stand i Hal 6 på Tube messen i Düsseldorf fra 20. – 24. juni 2022.

Blandt udstillerne ser man meget frem 
til Automatik-messen, som samler et 
bredt udsnit af robot- og automations-
virksomheder i Brøndby-hallen fra den 
13. – 15. september i år.

Interessen er stor med foreløbig 135 
udstillere.

Messen bliver arrangeret af MCH A/S 
i samarbejde med DIRA, BITVA og 
VELTEK.

STORE FORVENTNINGER TIL AUTOMATIK 2022

INELCO GRINDERS OG WELDINGDROID 
PÅ FÆLLES STAND I DÜSSELDORF
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Juni
20. – 24. juni
Tube Tradefair
Düsseldorf, Germany

21. – 24. juni
METAV
Düsseldorf, Germany

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

September
13. – 15. september

Automatik i Brøndbyhallen

28. – 30. september

Joint International Symposium on 
Friction Stir Welding and Processing

University of Lüneburg, Germany

Oktober
25. oktober

DSN inviterer til virksomhedsbesøg 
hos Welltec i Esbjerg

November
10. november

Dansk ståldag i Nordsjællands 
konferencecenter, Gydevang
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Det sker:

DSN’s hjemmeside www.
svejsndt.dk har fået en make-
over, og det har givet langt 
flere besøgende.

I forvejen var DSN hjemmesiden 
www.svejsndt.dk godt besøgt. Men nu 
kan vi konstatere, at der i forhold til 
samme tid sidste år er sket mere end 
en fordobling i antallet af besøgene 
på hjemmesiden. 

En oplagt forklaring på denne positive 
udvikling er først og fremmest, at 
hjemmesiden er blevet responsiv. 
Det betyder i praksis, at man fra sin 

tablet, sin iphone, sin mobil mv. med 
få klik er inde på hjemmesiden, som 
automatisk tilpasser sig det aktuelle 
format. 

En anden positiv og praktisk fornyelse 
er, at man nu kan betale online via 
hjemmesiden, hvis man f.eks. ønsker 
at melde sig til julebanko, deltage i 
Svejse- og NDT seminaret, eller gan-
ske enkelt oprette sig som medlem og 
betale sit kontingent.

BLY

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:
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

NY OG OPDATERET 
HJEMMESIDE FORDOBLER 
BESØGSTALLENE

about:blank
about:blank
about:blank
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Nye standarder

DS/EN ISO 17405:2022 Ikke-destruktiv prøvning – Ultralydprøvning – Teknik ved prøvning af pålægning udført ved 
svejsning, valsning og eksplosionssvejsning

DS/EN IEC 60974-
8:2021

Udstyr til lysbuesvejsning – Del 8: Gaskonsoller til svejse- og plasmaskæresystemer

DS/EN ISO 9016:2022 Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer – Slagsejhedsprøvning – Placering af 
prøvelegeme, kærvretning og undersøgelse

DS/EN ISO 16808:2022 Metalliske materialer – Plader og bånd – Bestemmelse af toakset deformationskurve ved 
udbulningsprøvning med optisk målesystem

Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder (www.forslagskommentering.ds.dk)

DSF/ISO/DIS 24647 Ikke-destruktiv prøvning – Robotiserede ultralydprøvningssystemer – Generelle krav

DSF/prEN IEC 62822-
3:2022

Elektrisk svejseudstyr – Vurdering af elektrisk svejseudstyr relateret til personeksponering for 
elektromagnetiske felter (0 Hz til 300 GHz) – Del 3: Udstyr til modstandssvejsning

Yderligere information kan ses på www.ds.dk

NYT FRA DANSK STANDARD
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