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Svejsning

Relevante kompetencer er 
altafgørende for en grøn 
omstilling i industrien

Med vedtagelsen af Klimaloven i 
2020 er den grønne omstilling for 
alvor kommet på dagsordenen. 
Målsætningen er en samlet reduktion 
af drivhusgasser med 70% i 2030, 
og Danmark skal være klimaneutral i 
2050. For at nå klimamålsætningen 
skal hastigheden i den grønne omstill-
ing øges markant. Det vil betyde om-
fattende investeringer over en relativ 
kort periode. Hertil kommer krigen i 
Ukraine, der med al sin tydelighed 
viser, at energiforsyningen skal være 
mindre afhængig af udefrakommende 
begivenheder.

Politikernes målsætning om 70% 
reduktion af CO2-udledning kan få 
enorme konsekvenser for industrien, 
hvis den skal blive til virkelighed. 
Hvem skal bygge de mange ekstra 
vindmøller, lave køle- og ventilation-
sanlæg eller stå for varmepumper, 
rør og meget andet? Det kræver først 
og fremmest massive økonomiske 
investeringer. En analyse af invester-
ings- og beskæftigelsesbehovet viser, 
at der skal afsættes over 420 mia. kr. 
Økonomiske investeringer kan ikke 
gøre det alene. Det kræver mennesker 
med de rigtige faglige kompetencer. 
Og det er ikke få mennesker, der 
er tale om her. For at kunne indfri 
politikernes målsætning til den grønne 
omstilling kræver det 116.000 ekstra 
årsværk frem mod 2030.

Industriens Uddannelser har på bag-
grund af klimamålsætningen fået lavet 
en analyse1, der sætter fokus på de 
udfordringer og konsekvenser, der er 
ved politikernes målsætning. I analy-

sen bliver der primært set på, hvordan 
beskæftigelse og kompetencehovet 
bliver påvirket.

Analysen skal danne grundlag for, at 
virksomhederne kan rekruttere den 
nødvendige arbejdskraft med de rette 
kompetencer.

Analysen fastslår, at der over de 
næste otte år skal foretages mer- og 
ekstrainvesteringer for 420 mia. kr. i 
energi- og forsyningssektoren. Inve-
steringer i vind, sol og biogas udgør 
255 mia. kr. Den største udgift vil 
være at få oprettet havvindmøllepar-
ker. Her vil udgiften være på 208 mia. 
kr. Derudover skal industrien have 
investeret 45 mia. kr. i infrastruktur 
som fx fjernvarme og i nye teknologier 
som fx Power-to-x til 57 mia. kr. Til 
sammenligning forventer politikerne, 
at Femern-Bæltforbindelsen kommer 
til at koste 58 mia. kr. Således vil 
ekstrainvesteringerne i den grønne 
omstilling svare til knap otte Femern-
Bæltforbindelser. 

Resultatet af de omfattende mer- og 
ekstrainvesteringerne i den grønne 
omstilling viser, at der vil blive 
efterspurgt 116.000 ekstra årsværk 
i industrien i perioden frem til 2030. 
Det er især faglærte og ufaglærte 
medarbejdere, der bliver efterspørg-
sel efter. Der vil særligt være behov 
for specialiserede ufaglærte, som 
hurtigt kan oplæres i varetagelse af 
specifikke arbejdsopgaver fx ufag-
lærte med svejsekompetencer. De 
specialiserede ufaglærte udgør den 
største faggruppe for at realisere 
den grønne omstilling i industrien. 
Nærmere bestemt er der et behov for 
32.000 personer i denne faggruppe, 
der cirka svarer til et fyldt Parken til 

Uddannelseskonsulent Svend Rechnagel, 
Industriens Uddannelser.

LEDER 

1. Analysen er udarbejdet af COWI A/S i Juni 2022. Interesserede kan hente den på IU’s 
hjemmeside under Nyheder. forcetechnology.dk  
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en landskamp. De andre faggrupper 
der vil blive efterspørgsel efter er: 
smede (7.831), mekanikere (6.676) og 
industriteknikere (6.676). Der tegner 
sig et billede af et massivt behov for 
arbejdskraft med viden om metalfor-
arbejdning og tekniske kompetencer. 
Arbejdskraftbehovet vil være stigende 
i takt med investeringerne i perioden 
frem til 2030. Forhåbentlig kan en fo-
kuseret efteruddannelsesindsats levere 
den nødvendige arbejdskraft med de 
rette kompetencer.

Overalt i samfundet ser vi virksomhe-
der, der er i gang med at omstille sig 
fra den nuværende ”sorte” økonomi 
til en ”grøn” økonomi, der er baseret 
på vedvarende energi og bæredygtig 
produktion. Analysen har tydelig-
gjort en række kompetenceområder, 
der bliver afgørende for den grønne 
omstilling i netop industrien. Det 
er fx styrkelse af dataforståelse og 
dokumentation, affaldshåndtering 
og -sortering, hyppigere omstillin-
ger i produktionen, test og brug af 
bæredygtige materialer, samarbejde 

på tværs af faggrupper og endelig, 
at alle medarbejdere har et ”grønt 
mindset”.

Som det fremgår, får vi travlt, hvis vi 
skal opfylde de grønne mål i energi-
forsyning specifikt og industrien gene-
relt. Det kræver et robust og attraktivt 
uddannelsessystem, der kan tiltrække 
de unge. Men vigtigere bliver det, at 
der oprettes korte uddannelsesforløb, 
som hurtigt kan opfylde kompetence-
behovet. Uddannelsesforløbene skal 
være målrettet unge uden uddannelse, 
ufaglærte, faglærte der ønsker et 
brancheskift og udlændinge. 

Af Svend Rechnagel



*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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I COWI Offshore Wind 
designes nogle af verdens 
største stål-fundamenter til 
Offshore vindmøller – men 
der er også fokus på at 
undersøge muligheder for 
at levetidsforlænge allerede 
eksisterende fundamenter 
og hermed opretholde grøn 
energiproduktion.

Af civilingeniør Thomas J. 
Pedersen og civilingeniør 
Alexander S. W. Stergiou, 
COWI Offshore Wind.

Offshore Wind konstruktioner
Den grønne omstilling er for alvor 
i gang. Lande verden over er be-
gyndt at nedtrappe brugen af fossile 
brændstoffer til fordel for grøn energi. 
En af de mest teknologisk veludviklede 
vedvarende energiformer er vindener-
gi. Her er især havvindmøller i fokus. 
Regeringer verden over har igangsat 
initiativer til at etablere nye, flere og 
større vindmølleparker – og det kan 
ikke gå hurtigt nok.

Størstedelen af de eksisterende hav-
vindmøller er funderet af bundfixerede 
stålkonstruktioner. Den mest populære 
løsning er monopælen – hvoraf over 
80% af alle opererende havvindmøller 
i dag er understøttet af monopæle. 

Monopælen er en cylindrisk stålkon-
struktion, der opbygges af moduler. 
Hvert modul består af plader, der val-
ses til at forme en cylinder. Modulerne 
svejses sammen med rundsømme, 
indtil monopælen har den fulde 
længde. Monopælene sejles ud på 
havet hvorefter de enten bankes  eller 
vibreres ned i havbunden. Vindmøl-
lerne kan efterfølgende installeres 
oven på fundamentet. 

De store havdybder, det aggressive 
havmiljø og de enorme kræfter, der 
er i spil, gør tilsammen at design 
af offshore konstruktioner er særligt 
udfordrende.  Det aggressive miljø 
medfører korrosion af stålet. Natur-
lasterne i form af vind-, bølge- og 
strømnings-laster er med til at belaste 
fundamenterne hårdt. Overordnet set, 

designes havvindmølle fundamenter 
for 3 primære scenarier (Limit States):

ULS: (Ultimate) Dækker over den sta-
tisk værste kombination af bølger, vind 
og strøm, som konstruktionen statistisk 
set forventes at opleve.

ALS: (Accidental) Dækker uheld , så 
som påsejling af skibe eller jordskælv.

FLS: (Fatigue) Dækker over udmattelse 
af konstruktionen ved gentagende 
bølger, strøm og vindlaster.

Af de 3 scenarier, plejer FLS at være 
dimensionsgivende for de fleste offs-
hore konstruktioner. De uundgåelige 
dynamiske laster inducerer, hvad man 
kalder for strukturel udmattelse, hvilket 
i værste tilfælde kan medføre struktu-
relt kollaps. 

Udmattelsesfænomenet er især kritisk i 
svejste konstruktioner. Svejseprocedu-
ren inducerer ekstreme opvarmnings- 
og nedkølingsrater i materialet. Dette 
kan medføre drastiske ændringer i 

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF OFFSHORE 
VINDMØLLE FUNDAMENTER

Figur 2 – Ekstreme bølgelaster på offshore vindmølle 
fundamenter.  Foto: SGRE
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stålets mikrostruktur og inducerer høje 
residual spændinger i materialet. 
Derudover medfører svejsevulsten en 
geometrisk diskontinuitet. Diskontinui-
teten forstyrrer spændingernes flow 
gennem materialet, og der skabes 
da en koncentration af spændinger. 
Alle disse faktorer er ugunstige med 
henblik på udmattelse, da de svækker 
materialet og forøger spændingstil-
standen lokalt. Derfor vil en udmat-
telsesbelastet konstruktion oftest bryde 
ved svejsningerne.

Offshore konstruktioner designes til 
en bestemt levetid. Monopæle bliver i 
dag designet til en levetid i omegnen 
af 30 år. Det betyder, at når konstruk-
tionen er installeret og vindmøllen har 
producereret energi i 30 år, så skal ta-
ges ud af drift og dekommissioneres.

Strukturel udmattelse: 
Revnedannelse
Da levetiden ofte dikteres af den 
strukturelle udmattelse, kræves der en 
forståelse af udmattelsesfænomenet 
for at vurdere muligheden for levetids-
forlængelse.

Udmattelse er kort fortalt en beteg-
nelse for revneudvikling i et materiale. 
Revner kan initieres ved selv de mind-
ste diskontinuiteter eller urenheder i et 
materiale, og de udvikler sig over tid. 

Overordnet set kategoriseres konstruk-
tionsstål ved en såkaldt flydespæn-
ding. Flydespændingen beskriver den 
maksimale spænding, som stålet kan 
modstå før det vil flyde og opleve 
permanente deformationer. Denne 
værdi benyttes oftest som en grænse-
værdi i design af stålkonstruktioner for 
ULS og ALS. Hvis det kan eftervises, at 
spændingen ikke overstiger flyde-
spændingen ved en given belastning, 

kan det konkluderes, at konstruktionen 
ikke bryder under den belastning.

Problematikken og kompleksiteten 
kommer ved udmattelsen. Revner 
kan nemlig initieres og udvikles ved 
spændinger langt under flydespændin-
gen. Denne egenskab gør det særligt 
vanskeligt at forudsige udmattelsesud-
viklingen i design-fasen. Hermed er 
udfordringen at opnå et realistisk samt 
konservativt estimat af konstruktionens 
levetid.

Udmattelseskapaciteten af stålkonstruk-
tioner evalueres normalt på basis af 
S-N kurver. Ved at anvende S-N kurver, 
kan man bestemme, hvor mange 
lastcykler (N) en konstruktion kan klare 
ved en spændingsvidde (S). Jo højere 
spændingsvidden er, desto færre last-
cykler vil konstruktionen kunne klare.  
Proceduren involverer introduktionen 
af skadesbegrebet D, som indikerer 
estimatet af den akkumulerede skade 
(Damage). Skaden bestemmes ved at 
se på, hvor mange lastcykler konstruk-
tionen udsættes for, n, i forhold til hvor 
mange den kan klare, N.

Skaden induceret af forskellige laster, 
antages at være uafhængig af række-
følgen. Derfor kan den akkumulerede 
skade summeres lineært, og man kan 
da estimere udmattelsesskaden for en 
variabel last-historik ved S-N kurver:

S-N kurver er en lineariseret forsimp-
ling af det ikke-lineære fænomen som 
revnevækst er. Metoden har deraf sine 
begrænsninger. S-N kurverne er ba-
seret på forsøgsdata, hvor svejsninger 
der overholder fabrikationskravene 
testes til brud. Dette betyder at S-N 
kurven kun kan bruges til at regne ud-
mattelse på svejsninger i ny-fabrikeret 
tilstand. Skal der regnes udmattel-
seskapacitet af en svejsning der ikke 
overholder kravene, eller en svejsning 
der allerede har akkumuleret skade, 
er S-N kurverne ikke anvendelige. Her 
er en detaljeret beskrivelse af revne-
væksten nødvendig. Netop dette kan 
gøres ved hjælp af brudmekanik.

Brudmekanik
Brudmekanikken er en gren af faststof-
mekanikken, som beskæftiger sig med 
revner i materialer. Brudmekanikken 
kan anvendes til at beskrive spæn-
dingstilstanden ved en revne. Dette 
gør det muligt at analysere hvordan 
en revne udvikler sig, identificere kri-
tiske revnestørrelser og forudse brud i 
konstruktioner. 

I brudmekanikken skelner man mellem 
3 primære revneudviklings "modes". 
De 3 "modes" dækker åbning ved 
gængse trækspændinger, forskydning 
i revnens plan og forskydning ud af 
revnens plan.

Figur 3 – Revne ved svejsetå. Figur 4 – Revneudvikling i stål Foto: R.  
Ritchie

Figur 5 - S-N kurve princip.
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De fleste offshore konstruktioner, 
inklusiv monopæle fundamenter, som 
udsættes for vind og bølgelaster 
domineres af bøjningsbelastning. 
Dermed vil "Mode 1" være den 
primære revneudviklings mode. Med 
brudmekanik er det muligt at beskrive 
spændingstilstanden i revnen ved brug 
af spændingsintensitetsfaktoren, KI. 

KI afhænger af spændingen og rev-
nedybden, hvor større spændinger og 
revnedybder gør revnen mere kritisk. 
Der findes mange analytiske løsninger 
til KI der repræsenterer forskellige 
revnetyper og geometrier.  Dette gør 
det muligt at analysere en bred vifte af 
konstruktioner og komponenter.  

Spændingsintensitetsfaktoren anven-
des også til at modellere revnevækst. 
Ved brug af Paris-Erdogan ligningen, 
kan man estimere revneudviklingen for 
en given cyklisk last-historik.

Man vil på denne måde kunne 
estimere en revnes størrelsesændring 
over en bestemt periode.  Typisk vil 
man sideløbende med evalueringen 
af revnevæksten, bestemme KI ved 
forskellige revnedybder for at vurdere 
om konstruktionen vil bryde.

I brudmekanikken introducerer spæn-
dingsintensitetsfaktoren et mål for 
belastning og kapacitet, sammenlig-
neligt med flydespændinger. Vurde-
ringen af konstruktionens integritet 
foretages da ved at sammenligne 
KI med brudsejheden af materialet, 
Kmat. Spændingstilstanden i og 
omkring en skarp revne er særdeles 
ikke-lineær, og plasticitet og anden-
ordens effekter opstår selv ved relativt 
lave spændinger. Derfor benyttes et 
Failure Assessment Diagram (FAD), 
som er et brudkriterie, der varierer 
med spændingen og derved tager 
højde for plasticitet. Analyseres en 
revne med en given belastning, kan 
det via FAD'en vurderes, om KI ligger 
inden for eller uden for brudgrænsen. 
Er den uden for brudgrænsen, er der 
risiko for, at konstruktionens integritet 
kompromitteres. 

Med så alsidigt et udtryk og brud-
kriterie er det muligt at beskrive 
revnevækst i de fleste konstruktioner, 
herunder monopælefundamenter. 
Brudmekanikken vil derfor kunne an-
vendes i tilfælde af, at man opdager 
en revne under fabrikation, mens 
havvindmøllen er i drift eller har nået 
enden af sin levetid. 

NDT på offshore vindmølle 
fundamenter
Offshore vindmølle fundamenter bliver 
inspiceret med NDT i flere sammen-
hænge. Allerede under fabrikation 
inspiceres alle svejsninger 100% ved 
VT, MP og UT.  Acceptkravene er lige-
ledes særdeles strenge, og de tillader 
ingen planare defekter, så som revner 
eller manglende binding. Derudover 
accepteres volumetriske fejl kun i 
begrænset omfang. Sidekærve tillades 
eksempelvis kun, så længe dybden er 
under 0.5mm.

Ligeledes ved 5 års inspektion, hvor 
ansvarsoverdragelse af havmølleparker-
ne oftest finder sted, udføres typisk en 
inspektion af konstruktionens tilstand. 

I forbindelse med ulykker som skibs-
påsejling, inspiceres den beskadigede 
del af konstruktionen typisk for at 
fastlægge tilstanden og verificere den 
strukturelle integritet. 

Endelig ville en grundig NDT-inspektion 
ved enden af designlevetiden være 
værdifuld i forbindelse med en mulig-
hed for at forlænge den grønne ener-
giproduktion og reducere produktion 
af stål til opførsel af nye parker. Den 
endelige NDT-inspektion ville kunne ud-
føres med basis i resultaterne fra 5 års 
inspiceringen for at målrette indsatsen 
til allerede kendte udsatte lokationer. 
Eventuelt fundne fejl og revner vil 
kunne blive analyseret med brudme-
kanik og den aktuelle tilbageværende 
levetid ville kunne bestemmes. 

Muligheder for 
levetidsforlængelse
Levetidsforlængelse af offshore 
konstruktioner er ikke nogen ukendt 
procedure. Olie og Gas industrien 
har længe praktiseret levetidsforlæn-
gelse af offshore platforme. Mange 
platforme i den Mexicanske Golf og i 
Nordsøen har opereret i 40+ år, og er 
altså langt over deres design levetid på 
25 år. Dette har været muligt på basis 
af en risikoanalyse, der er underbygget 
af NDT inspektion i kombination med 
en brudmekanisk analyse.

Med kombinationen af NDT udført 
ved flere forskellige tilfælde, og med 
velkendt historik af strukturel leve-
tidsforlængelse af offshore stålkon-
struktioner, er det oplagt at fokusere 
på levetidsforlængelse af offshore 
vindmøllefundamenter.

Opbevaring af alle NDT-resultater fra 
fabrikations-inspektionen frem til enden 
af levetid vil give en god indikation 
for kritiske lokationer mht. skadesak-
kumulation. Hermed kan en målrettet 
brudmekanisk genevaluering af funda-
mentets strukturelle integritet udføres.

Designlevetiden af en offshore vind-
farm er ikke kun dikteret af fundamen-
terne. Vindmølletårnene og turbinerne 
er ligesom fundamenterne udsatte for 
udmattelse, og har derfor også en 
begrænset levetid. Flere af de store 
vindmølleleverandører har allerede 
udviklet levetidsforlængelses-initiativer 
til deres turbiner og tårne. Dette baner 

Figur 6 – Revneudviklingsmodes.

Figur 7 – Revnevækst (øverst), FAD 
(nederst).
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vejen for at eksisterende turbiner kan 
operere ud over deres designlevetid. 
Derudover kan de endda kan opgra-
deres, således at de følger med den 
teknologiske udvikling og effektivitet.

Muligheder og begrænsninger
Der er konstant fremgang i udviklin-
gen af nye og bedre NDT-metoder. Et 
eksempel på ny teknologi er ROV'er 
til inspicering under vand. Disse er i 
stand til at bevæge sig på indersiden 
af monopæle for at kontrollere svejsnin-
ger, hvilket igen øger sandsynligheden 
for at detektere revner og andre fejl.

Med stigende præcision inden for 
analytiske metoder til at forudse revne-
vækst og fremskridt inden for NDT af 
offshore konstruktioner, ser fremtiden 
lys ud for levetidsforlængelse af offs-
hore konstruktioner for vind industrien.

Der er naturligvis også begrænsnin-
ger for anvendelse af brudmekanik 
og NDT-resultater. Små revner og fejl 
kan være svære at opdage og endnu 

sværere at opdage ude på havet i 
vind og vejr. Den del af monopælen, 
der befinder sig under havoverfla-
den, vil være vanskelig at inspicere 
bl.a. grundet marin begroning og 
sigtbarheden. Derudover vil det ikke 
være muligt at inspicere den del af 
monopælen, der befinder sig under 
havbunden, og det ville derfor være 
nødvendigt at lave probabilistiske 
analyser for revneforekomster og 
størrelser.

Reference /1/
Offshore wind in Europe - key trends 
and statistics 2020 | WindEurope

Reference /2/
Steelwind Ships Out First XXL Mono-
piles for Arcadis Ost 1 | Offshore 
Wind

Reference /3/
Using an offshore platform beyond its 
expected lifespan | Engineer Live

Figur 8 – Tilgængelighed for NDT på 
monopæl fundament.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Med en forventning om et 
fremtidigt brintsamfund satte 
Dansk Gasteknisk Center, DGC 
og FORCE Technology sig for at 
undersøge, om den nuværende 
infrastruktur er egnet til brint. 
10 års afprøvning viser, at 
både plast- og stålrør fra det 
danske gastransmissions- og 
fordelingsnet kan anvendes til 
ren brinttransport. 

Af Civilingeniør Ditte 
Bilgrav Bangsgaard, FORCE 
Technology

Meget af den grønne omstilling kom-
mer til at handle om Power-to-X, så 
distribution af energi fra vedvarende 
energikilder i form af brint har et sær-
ligt fokus. Derfor bliver sikker transport 
af brint en afgørende faktor i forhold 
til en bæredygtig omstilling til grøn 
energi.

Eftersom vi i Danmark allerede har 
et eksisterende gastransmissionsnet, 
vil det være hensigtsmæssigt, hvis vi 
også kan anvende det til at distri-
buere brint. Krav til materialer og 
udstyr, der skal håndtere brint, er 
stadig ukendte, og dermed kan der 
være risiko for brud på gaslednin-
gerne med store risici for menneske-
lig og materiel skade. Derfor er test 
af materialer og deres følsomhed 
overfor brint vigtig for at opnå sikker 
transport af brint.

Årlig undersøgelse af stumper 
af plastrør
Plastrørene i gasledningerne blev 
testet ved, at der i første fase af 
projektet, i en firårig periode årligt 
blev udskåret en rørstump af samtlige 
testrør. Efterfølgende blev de grun-
digt analyseret for at undersøge, om 
brinten kunne nedbryde plastrørene. 

Der blev anvendt såkaldte reologiske 
undersøgelser og kontrol af smeltein-
deks for at afsløre eventuelle struk-
turelle ændringer i materialet. Der 
blev samtidig målt brudstyrke og elas-
ticitet, lige som det blev undersøgt, om 
der var opstået revner i rørene.

Resultaterne fra testene af plastrø-
rene viste ikke nogen degradering i 
forbindelse med den vedvarende brint-
eksponering. Det er en meget stærk 
indikation for, at de testede plastmate-
rialer, PE 80 og PE 100, er egnede til 
brug i brintholdige miljøer. 

For at verificere resultaterne blev 
plastrørene udsat for brint i yderligere 
6 år, så de ved den seneste test havde 
være udsat for brint i 10 år. Denne 
test konkluderede det samme som 
efter 4 år, hvilket understøtter, at pla-
strør ikke umiddelbart bliver påvirket 
at brint.

DE DANSKE GASLEDNINGERS 
EGNETHED TIL DEN GRØNNE 
OMSTILLINGS TRANSPORT AF BRINT
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Svejsning

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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Svejsning

Potentielle udmattelsesrevner i 
stålrør
I det danske gastransmissionsnet fore-
kommer daglige trykvariationer på op 
til 20 bar, når trykket varierer mellem 
ca. 50 og 70 bar. Målet med test af 
stålrørene var derfor at afdække, om 
brint øger risikoen for udmattelses-
revner.

Der blev udført dynamiske fuldskala-
forsøg af tilfældigt udvalgte rørstykker 
i stålkvaliteten API 5L X70, som er den 
mest udbredte i det danske transmis-
sionsnet, med en diameter på 20 
tommer og en godstykkelse på 7 mm, 
der var blevet skåret ud af det danske 
naturgastransmissionsnet. 

Rørstykkerne havde rundsømme, der 
var blevet svejst ved nedlægningen 
af rørledningerne i de tidlige firsere. 
Rørstykkerne blev udsat for trykvari-
ationer svarende til to gange det 
maksimale daglige udsving i det 
danske gastransmissionsnet. Antallet 
af gennemførte trykcykler svarer til 80 
års drift. 

Lang brinteksponering har 
ikke påvirket rørene
De efterfølgende analyseresultater 
af svejsningerne viste ingen tegn på 
revnevækst- eller initiering. Det ses af 
figur 1-2, hvordan rørene blev under-
kastet en magnetpartikel inspektion 
(MPI) med fluorescerende magnetpul-
ver. Der blev ikke observeret revner, 
men et snit vinkelret på svejsningen og 
gennem den tydeligst indikation viste 
heller ingen tegn på revnedannelse 
efter testen (figur 3-5). 

Hvis vi antager, at de anvendte 
rørstykker er repræsentative for det 
danske gastransmissionsnet, så indik-
erer afprøvningsresultaterne, at de 
anvendte stålkvaliteter i gastransmis-
sionsnettet, er kompatible med brint 
ved de trykvariationer, der forekom-
mer. 

Den lange brinteksponering har altså 
ikke påvirket stål- og plastrørene, så 
de kan godt anvendes til brinttrans-
port.

FORCE Technology stod for de mate-
rialetekniske undersøgelser af stålet 
samt udformningen af testprogrammet. 
Selve udførelsen af testene stod DGC 
for. 

Testcenter for brintteknologi til 
gavn for virksomheder i den 
grønne omstilling
DGC og FORCE Technology har i 
fællesskab etableret et testcenter for 
brintteknologi, hvor virksomheder 
kan få den rette hjælp og rådgivning 
i forhold til test af brintteknologi og 
med omstilling til brint. Testcenteret 
kan levere test i et testlaboratorium, 
men er også i stand til at rykke ud 
med mobile testfaciliteter.Centeret kan 
servicere alle brintteknologier lige 
fra kedler og brændselsceller til store 
sektorkoblende anlæg samt fra kW til 
GW-størrelse.

Figur 1: Testrør efter testen.

Figur 2: Testrør under 
magnetpulverprøvningen. Den tydeligste 
indikation er markeret med en pil.

Figur 3: Snittet gennem svejsningen, i 
position markeret i figur 2.

Figur 4: Yderside til højre. Figur 5: Inderside til højre.
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Svejsning

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.

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.

Hvordan gjennemføres kurset? Tre gode grunde til at  
tilmelde dig på kurset 

1-1 opfølgning gennem 
hele forløbet  

Tids- og  
omkostningsbesparende

Bærekraftig 

1

2

3

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

A4-annonsemal-kiwa.indd   3A4-annonsemal-kiwa.indd   3 1/28/2022   2:41:23 PM1/28/2022   2:41:23 PM
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Svejsning

Stålindustrien repræsenterer 
ca. 7% af verdens C02 
udledning på grund af 
anvendelsen af fossile 
brændsler i forbindelse med 
stålproduktion. C02 udledning 
er en væsentlig årsag til 
de klimaudfordringer, som 
verden står overfor, hvorfor en 
omstilling af stålindustrien er 
særdeles påkrævet.

Af Administrerende Direktør 
Jan Meier, SSAB Danmark

EU er stærkt fokuseret på, at med-
lemslandene lever op til klimamålene 
i Paris aftalen. Første milepæl er i 
2030, hvor industrier og lande sigter 
mod at opnå en 55% reduktion i 
udledningen af C02. Derfor har EU 
iværksat en række initiativer, der skal 
fremme motivationen til omstilling af 
C02 intensive industrier og produktio-

ner; eksempelvis energi produktion, 
landbrug, betonindustri men også 
stålfremstilling. Industrier er pålagt 
at betale C02 afgifter, hvis ikke man 
opnår en reduktion iht. Paris-aftalen. 
I skrivende stund er prisen ca. 90 
EUR/t CO2, hvilket for et stålværk 
typisk vil betyde en meromkostning 
på ca. 200-250 EUR pr ton stål 
produceret.

Derfor er omstillingen til fossilfri eller 
væsentlig fossilreduceret produktion 
i fuld gang i den europæiske stålin-
dustri. Det er meget store og tidskræ-
vende investeringer i milliard-klassen, 
der påkræves for, at et stålværk kan 
omstilles til fossilfri stålproduktion. Der-
for er tidshorisonten typisk 5-15 år.

De malm-baserede stålværker står 
over for udfordringen at erstatte kul 
med en grøn C02 fri energikilde, 
der kan binde oxiderne i jernmalmen 

og skabe rent jern. En proces, som 
typisk i dag udleder ca. 2 ton CO2 
pr ton stål produceret (Scope 1 and 
2), mens de skrotbaserede stålvær-
ker har brug for enorme mængder 
grøn energi til brug i deres elektri-
ske lysbue ovne (EAF). Her er den 
typiske CO2 udledning ca. 0,3 ton pr 
produceret ton stål. Der er flere veje 
for stålværkerne til C02 reduktioner 
eller endda zero emission, som jo er 
Parismålet i 2050.

Malm-baserede stålværker, som udgør 
70% af verdens stålproduktion, ser 
ud til i meget høj grad at omstille den 
traditionelle højovns proces til Direct 
Reduction Injection (DRI). De få nuvæ-
rende DRI plants (7%), som primært 
findes i USA og Asien, er alle baseret 
på Naturgas, hvilket i forhold til høj-
ovns processen giver C02 besparelser 
på ca. 40% (Scope 1 and 2).

STÅLINDUSTRIEN OMSTILLER 
TIL BÆREDYGTIG PRODUKTION

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

HYBRIT® Technology
with H2 Direct Reduc�on
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Svejsning

På Hybrit ś pilot plant i Luleå har man 
imidlertid igennem de seneste 2 år 
kørt forsøg med at erstatte naturgas-
sen med brint. Det med så stor succes, 
at bl.a. SSAB nu planlægger en kom-
plet omstilling til DRI stålproduktion 
baseret på brint allerede 2026 og 
fuldt omstillet i 2030 – inklusiv EAF 
produktion. 

Med Hybrit teknologien i DRI plants 
samt udskiftning af convertere til elec-
tric arc furnaces (EAF), kan fremtidens 
stålproduktion (scope 1 and 2) blive 
helt C02-fri. Det kræver dog tilgæn-
gelighed af tilstrækkelige vedvarende 
energikilder til brintproduktionen – en 

udfordring som store dele af Europa 
sikkert vil stå overfor. Derfor vil en 
væsentlig del af den europæiske stål-
produktion formentlig fortsat vil have 
et (dog noget reduceret) CO2 aftryk.

I Nordsverige og Finland er der 
imidlertid allerede i dag væsentlig 
produktion af vedvarende energi fra 
vand, sol og vind til at sikre en helt 
grøn brint produktion. Derfor kan 
SSAB være klar med fossilfrit stål al-
lerede i 2026.

De specifikke Global Warming Po-
tential værdier målt i CO2 pr ton stål 
findes i de enkelte stålværkers egne 

Evironmental Product Declarations 
(EPD ér). Her er det vigtigt at be-
mærke, at malmbaseret stålproduktion 
tilskrives en reduktion i GWP værdi 
(-1,4), idet stålet forventes genan-
vendt efter endt brug (End of Life), og 
dermed indgår i en ny livscyklus i et 
skrotbaseret stålprodukt. Skrotbaseret 
stål udgør i dag ca. 22% af verdens 
stålproduktion og kan derfor ikke le-
vere den nødvendige kapacitet til den 
fortsatte globalisering og heraf for-
ventede behov for stål. Der er således 
fortsat behov for malm-baseret stål 
langt ud i fremtiden – den gode nyhed 
er, at den snart vil være tilgængelig i 
en fossilfri udgave.

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
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Svejsning

Metalskolernes traditionsrige 
faglærerkonference under 
Industriens Uddannelser er 
igen i fuld fart og god gænge 
efter nogle år i skyggen af 
Corona. Fra mandag morgen 
i uge 26 og hele 3 dage 
frem, var mere end 100 
engagerede faglærere fra 

hele Danmark repræsenteret, 
og i fuld ornat mødt frem til 
den store konferencesal på 
Vingsted Centret i det centrale 
Jylland. Fuld ornat betyder i 
sommervarmen for faglærerne 
korte bukser og delvist 
nøddebrune ben som nederste 
del af uniformen ..!

Konferencens hovedformål er overord-
net at opdatere lærerne og dermed 
skolerne på alle de nyheder, der har 
høj værdi for året, der kommer, og 
samtidig samle op på erfaringer og 
sikre en ensartet vidensdeling og 
forankring af det nye materiale. 

De obligatoriske elementer er næsten 
nagelfaste og består af arbejdsmiljø-
dagen som start på konferencen, hvor 
specielt §17 kurset er passernålens 
udgangspunkt. Læg hertil indlæg fra 
arbejdstilsynet og essensen fra medicin-
ske studier, som naturligt understøtter 
den bagvedliggende sikkerhedskultur 
indeholdt i det lovpligtige §17. Det 
er som bekendt uhyre vigtigt at have er-
hvervet beviset og den fornødne viden, 
når værkstedsopgaverne vel at mærke 
har blot den mindste berøring med 
svejsearbejde. Det er også den dag 
isoleret set, der kalder på flest kursister 
fra andre skoletyper, end dem vi nor-
malt forbinder med de ”alm.” Tekniske 
Skoler. Eksempelvis er der repræsen-
tation fra Landbrugsskoler, Efterskoler 
og Maskinmesterskoler. I år gik det helt 
store debattema på, hvorvidt det skal 
være muligt/lovligt i en eller anden 
ramme, at kunne prøvesvejse under 
kyndig vejledning uden først at have 
erhvervet beviset. Dette er aktuelt, når 
man som elev i eksempelvis brobyg-
ning skal prøve at snuse til svejsefaget. 
En debat, der tydeligvis deler vandene 
blandt de lærte. Reglerne er klare i 
dag, men der kunne måske udvikles 
en lempelig og godkendt ramme, uden 
”kattelem som bagdør” og derigen-
nem skabes en mulighed for øget 
interesse og rekruttering af nye elever 
til branchen. Flere talte sågar om, at 
den gamle §25 kunne støves af og 
revitaliseres i en eller anden grad..! 

De største ben på søjlen på dag 2 
og 3 omhandler svejsning og med alt 
hvad den disciplin kan indeholde i 
undervisningen anno 2022+, herunder 
de nyeste trends inden for modificere-
de lysbuer, som berøres af ISO 4063 
- leveret via moderne udstyr, som flere 
leverandører til skolerne var på podiet 
og informere om. De nyeste trends er 
fortsat raffinering af lysbuerne, enk-
lere betjening med få knapper udtrykt 
via store displays med kortfattet tekst 
på nationale sprog. Fællesnævneren 
skinner klart igennem og kan forkla-
res som brugervenlighed i højsædet. 

De 4 hovedarrangører af årets konference. Fra venstre ses: Catja Andersen, TEC, Svend 
Rechnagel, Industriens Uddannelser, Lenette Iversen, Svendborg Tech, Tine Mathiesen 
Hagen, AMU-Fyn.

FAGLÆRERKONFERENCEN 
I VINGSTED – ATTER I 
FULD FART 

Catja Andersen lader Jørgen Bo Nielsen fra Industriens Uddannelser bliver klappet ud 
efter lang og tro tjeneste. I baggrunden ses Carsten Jensen, Rybners.



Således slipper lærerne for ikke at 
bruge unødig tid på at guide eleverne 
i en travl hverdag, hvor der eksempel-
vis i åbne værksteder ofte er mange 
kursister og elever, der ikke følger 
synkroniserede forløb. Det udfordrer 
og kræver et køligt overblik og en høj 
stresstærskel fra lærerstaben.

En fast bestanddel i dagene er end-
videre opdatering af standarder og 
guidelines, der siden sidst er ajourført 
og implementeret. Samtidig åbnes der 
for en flig af, hvad der arbejdes med 
i EU/ISO regi, og som bliver relevant 
for skolerne i årene, der kommer. 
Igen i år fremført af en altid oplagt 
Jørgen Hagelund fra Fonden Dansk 
Standard. 

Opdatering af skolernes ”Svejsepas.
DK”, som er applikationen, der holder 
styr på skolecertifikaterne, er nu i fuld 
drift på 3. år og bliver løbende opda-
teret med flere funktioner, der hjælper 
virksomhederne og den enkelte 
svejser. Færre klik og mere brugerven-
lighed med NemID adgang, og ikke 
mindst stor lydhørhed fra svejserne, 
virksomhederne og skolerne, har 
medvirket til, at der i dag er ca. 1800 
virksomheder og 5400 svejsere med 
snart 17.000 gyldige digitale certifika-
ter i det velfungerende system. 

En gennemgående tendens på konfe-
rencen var så afgjort bæredygtighed, 
hvor den grønne omstilling udtrykt i 
både ord og heldigvis også i synlig 
handling har bidt sig fast. Fra taler-
stolen var flere indlæg forankret i den 
grønne bølge med fokus på, hvordan 
virksomhederne bør agere, og hvor-
dan der i praksisnære eksempler kan 
sikres både genbrug og mere optimal 
udnyttelse af klodens ressourcer. Det 
omfattede alt fra solfangere på taget 
til grøn-regnskabsaflæggelse, sorte-
ring af skrot og over de holdningsæn-
dringer, der i sidste ende skal bære 
den gode sag igennem.

Bagerst i konferencesalen havde de 
indbudte leverandører taget opstilling 
og viste udvalgte produkter frem, som 
understøttede temaet med digitali-
sering, godkendte værnemidler der 
filtrerer både ozon og krom-6 væk, og 
moderne svejsemaskiner og tilsatsma-
terialer fra øverste hylde. Blandt udstil-
lerne var repræsentanter fra både 
Esab, Løwener, Tornbo, Migatronic og 
Kemppi. Således blev pauserne også 
aktivt bragt i spil og udnyttet fuldt ud, 
når lærerne defilerede rundt blandt 
svejseudstyret med kaffekoppen i 
hånden – dog uden at være underlagt 
§17 forstås.

Bag enhver vellykket konference står 
- i dette tilfælde, tre kvinder og en 
mand. Uden et formidabelt forar-
bejde og erfaring i tilrettelæggelse 
og afvikling, vil det ikke være muligt 
at forene vidensdeling og sparring 
på højt niveau, som det var tilfældet 
i årets faglærerkonference. Løbende 
og nænsom udskiftning i event-truppen 
blandt lærerne år for år, sikrer kultur-
arven og bidrager med ny næring 
til konferencen. Svend Rechnagel 
fra Industriens Uddannelser er ny 
ankermand og bagstopper i retning 
mod det bagvedliggende ministerielle 
system. En depeche, der med eksekve-
ring fra i år var overgået fra Jørgen 
Bo Nielsen, der takkede forsamlingen 
for den tillid, der har været vist ham i 
mange år – Jørgen Bo er netop trådt 
ind i sit otium.

Som observatør under seancen
Torben Henriksen, Subsidiary Mana-

ger Kemppi Danmark

Et blik fra udstillingen, hvor der som altid var godt med faglig snak i pauserne.

Et par tidligere kolleger og udstillere i god dialog. Billedet viser Erik Jørgensen fra Tornbo 
Svejs til venstre og Ken Hansen fra Løwener.
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Seminaret hos Inrotech i 
Odense blev holdt over to 
dage i uge 25 og havde mere 
end 40 personer fra over 10 
nationer tilmeldt. Dermed var 
et af succeskriterierne allerede 
vinget af, inden konferencen 
blev skudt i gang af direktør 
og medstifter Gert Jørgensen. 

Af Torben Henriksen, 
Subsidiary Manager Kemppi 
Danmark

Inrotech har specialiseret sig i at føre 
robot set-uppet til emnet og ikke føre 
emnerne til robotten, som tilfældet er 
i langt de fleste andre celleløsninger. 
Det skyldes naturligt nok, at specielt 
skibssektioner, panellinjer, tankanlæg 
og lignende kæmpe konstruktioner 
i sort- eller rustfaste materialer ofte 
bliver produceret i svære godstykkel-
ser, og derfor ikke lige er til at flytte 
rundt på.

Uden at drage større sammenligning 
med Apple ś produkter har Inrotech 
lidt i samme stil formået med gan-
ske få arketyper til brug for primært 
skibsbygning, at bringe et komplet 
standardsortiment på markedet, der 
dog kan twistes og skræddersyes til 
individuelle opgaver. Det giver virk-
somheden et godt ståsted, at den har 
indgående viden om produkterne og 
lang forankring inden for svejsebran-
chen. Derved kan det erfarne team i 
de fleste tilfælde hurtigt og med stor 
sikkerhed sige ”go eller no go” til, om 
et projekt bør søsættes og i praksis vil 
kunne fungere i den virkelige verden. 
Med andre ord en kort responstid fra 
kontakt til eksekvering.

De 4 kommercielt tilgængelige hoved-
produkter består i sin enkelthed af en 
Inrotech-Crawler, som bogstaveligt 
kravler rundt om rør/tanke eller på 
lodrette skibssider, og som på sine 
fleksible titaniumskinner kan monteres 
i alle positioner.

Inrotech-Classic er den model, der 
ofte anvendes til svejsning af dobbelte 
skrogsektioner, panelsamlinger mm. 
Classic modellen føres ofte direkte ind 
i de sektioner, der skal svejses efter 
manuel ophæftning. Tit er det i både 
trange og svært tilgængelige miljøer, 
hvor det ikke er spændende, og da 
slet ikke fysisk egnet for svejseren at 
bevæge sig rundt i dag ud og dag 
ind. 

Inrotech-MicroTwin er en gantry 
baseret løsning til sammensvejsning 
af panellinjer i lange baner. Den vil 
typisk være monteret med flere svejse-
stationer for at øge produktiviteten på 
de utallige meter kantsømme.

Inrotech-C&B (Column & Boom) er en 
løsning, som er monteret i et ophæng 
og udviklet til langsømme i pladesam-
linger og svøb, eksempelvis til brug i 
vindmølleindustrien. 

Flere branchelignede løsninger er i 
støbeskeen. Et navn som Inrotech-Ver-
tigo vil ifølge virksomheden snarest se 
dagens lys. Den skal løse behovet for 
de særlige udfordringer, som findes 
ved svejsning i lange lodrette sømme, 
hvilket navnet næsten antyder. Noget 
af det, der gør løsningerne unikke på 
markedet, er det minimale behov for 
oplæring i brugen af produkterne, 
lang levetid og det meget begrænset 
vedligeholdelsesniveau. 

Fælles for installationerne er, at efter 
en scanning af fugeforløbet kan 
svejsningen begynde, og med slag-
gefri svejsetråde kan installationerne 
ved eksempelvis multipass-svejsning 
passe sig selv i timevis uden operatør 
indgriben. Det giver lysbueinter-
mittenser, der kan komme over 90% 
under normal drift. De intelligente 
softwareløsninger oven i hardware og 
mekanikdelene - SensLogic og Weld-
Logic registrerer fugetype og place-
ring og designer efterfølgende både 
streng-opbygning og indstiller samtlige 
svejseparametrene efter nøje afstemte 
algoritmer. Alt sammen kan krydres 
med dokumentation og 24/7 overvåg-
ning og online hjælp fra virksomheden 
i Odense. Det er efterprøvede og 
holdbare løsninger, der giver svar på 
de mandskabstunge og ofte komplice-
rede løsninger til sværindustrien. 

Seminaret var tilrettelagt i en skøn 
symbiose af teori og praktisk svejs-
ning, i stort set ”full-scale” opstillinger 
i værkstedet. Oven i opholdet i Oden-
se med indkvartering på Odense Kon-
grescenter, var der indlagt en bustur til 
Odense Havn (Lindø) med foredrag, 
rundfart og besøg hos Bladt Indu-
stries. Her kunne vi se opstillingerne til 
brug for sammensvejsning af tårnsekti-
oner til de nye kæmpe havvindmøller, 
som med tiden vil blive helt op til 14 
m. i diameter - ja I læste rigtigt! Blandt 
de mange foredragsholdere udover 
Inrotech selv, kan i flæng nævnes 
repræsentanter fra Welcon, Odense 
Maritime Technology, Secomea Data-
logging, Delfoi offline programmering 
og Syddansk Universitet.

SEMINAR MED 
INTERNATIONAL 
DELTAGELSE 
HOS INROTECH
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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 40 
Basic Niveau 3 - Uge 50 

 Phased Array Ultralyd Niveau 3
Time of Flight Diffraction Ultralyd Niveau 3 

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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Den 24. og 25. juni holdt 
DSN sit årlige svejse- og NDT 
seminar, som bød på aktuelle 
oplæg og god dialog mellem 
branchefolk på kryds og 
tværs.

Efter DSN Formand Steen Ussings 
indledning og velkomst blev der 
taget hul på et inspirerende to dages 
program, der var til lagt til rette, 
så der i rimelig blanding både var 
indlæg med speciel svejseteknisk og 
NDT teknisk relevans – samlet i ét og 
samme lokale. 

Vicedirektør for Bladt Industries Peter 
Rindebæk havde i rækken af inspire-
rende taler et indlæg om fundamenter 
for den grønne omstilling – i bogsta-
velig forstand, da Bladt Industries i 
dag har en position som en af verdens 
førende inden for fremstilling af 
overgangsstykker og monopæle til de 
stadigt større havvindmøller.

Fokus var der også på fundamen-
terne til havvindmøller i et indlæg af 
Michael J. Andreassen fra COWI. 

Michel Honoré fra FORCE Technology 
talte om storskala 3D-print i metal og 
om den opfindsomhed ved inspektion 
af emnerne, der skal til.

Også Jørgen Hagelund fra Dansk 
Standard var blandt oplægsholderne 
på seminaret, hvor han bidrog med 
sidste nyt fra standardiseringsområdet. 

På seminarets første dag var der side 
om side med plenumlokalet arrange-
ret udstilling, hvor en række førende 
virksomheder fra svejse- og NDT 
branchen var repræsenteret. 

Svejse- og NDT udstillerne holdt i 
lighed med seneste seminar et kort 
oplæg, hvor de præsenterede deres 
virksomhed, dens specialer og pro-
dukterne, de havde valgt at have med 
på udstillingen.

Herefter havde seminarets deltagere 
i alle pauser rig lejlighed til at lægge 
vejen forbi og få sig en god snak med 
udstillerne om de præsenterede tjene-
ster og produkter, og der var dagen 
igennem livlig trafik.

DSN takker foredragsholdere, udstil-
lere og deltagere for hver især at 
have bidraget til et vellykket svejse- og 
NDT seminar, som vi glæder os til at 
gentage fredag den 16. og lørdag 
den 17. juni 2023.

VELBESØGT SEMINAR MED 
GODE DISKUSSIONER

DSN Formand Steen Ussing byder 
velkommen.

Peter Rindebæk fra Bladt Industries 
i sin præsentation af virksomhedens 
fremstilling af stadigt større fundamenter til 
havvindmøller.  

Fra præsentationen af Bladt Industries.
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Sikkerhed og komfort 
til dit svejsearbejde

www.kemppi.com

Beta e90 er den ideelle løsning til svejsearbejde, hvor der ønskes fri bevægelighed. 
Luftforsyning med overtryk og godkendte filtre giver fuld beskyttelse mod svejserøg, 
Krom-6 og Ozon.

Michael J. Andreassen holder her 
oplæg om design og dimensionering 
af havvindfundamenter.

Michel Honoré talte i sit indlæg om store 
3D- printede emner i stål og om, hvordan 
man tackler inspektionen af dem.

Jørgen Hagelund fra Dansk Standard 
holdt publikum opdateret om de seneste 
udviklinger på standardiseringsområdet.

Dagen igennem var udstillingen velbesøgt.
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AUTOMATIK 2022
Når Automatik messen slår 
dørene op til Brøndby Hallen 
fra 13. – 15. september, vil 
der bliver præsentationer af 
en lang række nye løsninger 
inden for blandt andet 
automation.

Messen bliver arrangeret af Mes-
secenter Herning i samarbejde med 
DIRA, Bitva og Veltek. Det er en 
messe, der sædvanligvis tiltrækker et 

stort antal besøgende, og forventnin-
gerne til dette års messe er da også 
høje, siger projektleder Sisse Merrild 
Nielsen.

I lighed med tidligere år byder 
messen også på et varieret konferen-
ceprogram. Der skal i denne sam-
menhæng blandt andet fremhæves 
oplæg fra henholdsvis Dansk Metal 
og Dansk Industri, der på åbnings-
dagen den 13. september taler om 

teknologi og arbejdskraft, mens der 
den 14. september vil være indlæg 
om ”Den digitale tvilling” inden for 
automatisering.

Vue over tidligere Automatik messe. Foto: 
MCH/ Lars Møller.

Fredag den 24. juni 2022, på 
Koldingfjord

0. Valg af dirigent
Kim Agersø Nielsen blev valgt til 
dirigent og konstaterede, at general-
forsamlingen var rettidigt indkaldt i 
SVEJSNING nr. 2/2022.

1. Formandens beretning for 
2021
Årets aktiviteter blev stadig præget af 
Covid-19 situationen. Koldingfjord se-
minar 31.8-1.9 med generalforsamling 
og julebanko 19.11 blev gennemført 
og var relativt pænt besøgt. 

Virksomhedsbesøg har det derimod 
knebet med, men for 2022/23 har vi 
virksomhedsbesøg på vej hos Welltec, 
Johnson Controls, AGA Linde og DSB 
vedligehold.

DSN’s hjemmeside er blevet opdateret 
med nyt look og betalingsløsning. 

2. DSN’s regnskab for år 2021 
samt orientering om DSN’s 
budget for 2022 
Steen Ussing gennemgik regnskabet 
for år 2021, som viste en omsætning 
på 1.149 t.kr. og et underskud på 40 
t.kr mod et underskud i 2020 på 63 
t.kr. 

Indtægterne er gået i den rigtige 
retning.

Underskuddet, som vi har set un-
dervejs, tilskrives primært sekretær 

overlap, mere til it, og mere til revisor-
honorar, fordi vi har manglet kyndig 
hjælp til nyt system Economic. Vi 
håber fremadrettet at finde hjælp via 
bestyrelsen.Vi er stadig robuste.

Regnskabet blev godkendt.

Steen Ussing så gerne, at DSN får en 
endnu større tilgang af medlemmer. 
De nye regler for NDT-operatører, 
hvor medlemskab af en forening giver 
5 point, kan være incitament til at 
blive personligt medlem i DSN. 

Budgettet blev vedtaget. 

3. Fastlæggelse af 
kontingenter for 2023
Følgende justerede kontingentsatser 
for 2023 med ca. 5% forhøjelse blev 
vedtaget:

• Personligt medlem: kr. 490,-
• Mindre firmaer: kr. 3.100,-
• Større firmaer: kr. 5.900,-
• Forhandlere og rådgivende 

virksomheder: kr. 3.100,-
• Studenter/pensionister: kr. 245,-
• Abonnenter: kr. 920,- + moms

Under punktet blev der spurgt ind til 
opdelingen af grupperne, som Steen 
Ussing fortalte historisk er baseret på 
antal svejsere i en virksomhed. 

Der blev fra salen også kommenteret, 
at den historiske tekniske interesse i 
dag er lige så meget en kommerciel 
interesse. 

Steen Ussing kommenterede, at Dansk 
Stålinstitut har kontingenter, der er 
flere gange højere. 

Der blev talt om, hvad der fastholder 
medlemmerne. Steen Ussing kommen-
terede, at det virker meget person-
bårent. Der er nogle nøglepersoner/
ildsjæle i virksomhederne, og hvis de 
stopper og vi ikke har endnu bredere 
fat, risikerer vi at miste firmaet som 
medlem.

4. Eventuelle forslag fra 
medlemmer
Ingen indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til 
bestyrelsen
På valg var Torben Henriksen, Bent 
J. Nehlsen og Bo Bossen, som alle 
modtog genvalg.

6. Eventuelt
Jørgen Hilsøe foreslog, at hvis nogen 
har lyst til at bruge deres egen lin-
kedin til at vise DSN frem, kan man jo 
gøre det. Steen Ussing kommenterede, 
at vi vil forsøge at gå lidt mere ud i 
linkedin. 

Referat v/ Annemette Jensen,  
DSN Sekretær

REFERAT - GENERALFORSAMLING I DANSK SVEJSE- OG NDT-FORENING
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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
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 Fronius har gennem flere år 
markeret sig med ambitiøse 
mål i forhold til miljø og 
klimabeskyttelse. En af mange 
målsætninger er at skifte til 100 
% vedvarende energikilder på 
alle virksomhedens fabrikker 
og anlæg i Østrig. Fronius har 
til dato gennemført en lang 
række grønne projekter. Man 
er også optaget af at tackle 
miljø udfordringerne mere 
bredt og er i den sammenhæng 
en del af det østrigske initiativ 
”Energy Transmission Leaders”.

Det er afgørende at gå sammen om at 
finde løsninger på klimaudfordringerne, 
hvis den grønne omstilling skal lykkes, 
fastslår Katrin Helmberger, der er leder 
af Corporate Sustainability hos Fronius. 
Som industrivirksomhed har vi afgøren-
de indflydelse på miljøet. Vi skal være 
med til at øge bevidstheden om dette, 
og forankre det i alle vores processer.

Vi kan bruge innovative teknologier 
til at yde et bæredygtigt bidrag til mil-
jøbeskyttelsen, det være sig gennem 
ekstremt effektive batteriopladnings-
systemer, målrettede svejseteknologi-
ske processer, grønne brintløsninger 
inden for solenergi eller lige så vigtigt, 
lang levetid og let reparation af vores 
produkter og enheder.

Med mere end 6.000 ansatte rundt 
om i verden kan vi hjælpe enkeltperso-
ner ved som virksomhed at bedrage til 
at sætte de rette rammer og betin-
gelser op. Det kan fx være at tilbyde 

ekstra lade-standere til elbiler, bruge 
genanvendelige materialer – eller helt 
lavpraktisk – sørge for morgenmad til 
vores cyklende medarbejdere, siger 
Katrin Helmberger.

En langt mere effektiv forvaltning af 
energi og ressourcer er altafgørende 
for, at man i industrien kan få reduce-
ret den klimamæssige belastning af 
forretningsaktiviteter. 

Ifølge Katrin Helmberger har Fronius 
gennem længere tid konsekvent fremmet 
brugen af vedvarende energi i samtlige 
bygninger såvel som inden for infrastruk-
turen som helhed. Vi reducerer konstant 
vores direkte og indirekte udledning af 
drivhusgasser og dermed også vores 
afhængighed af fossile brændstoffer 
som olie og gas. Dertil kommer at vi fx 
skaber incitament til at fremme togrejser 
og en mere klimavenling pendling mel-
lem vores forskellige fabrikker.

Det er på samme tid også afgørende 
for os, at ressourcer som rå- og hjæl-
pematerialer bliver brugt effektivt. Når 
det kommer til genbrug af genanven-
delige materialer og restmaterialer, 
gør vi allerede betydelige fremskridt. 
Det er vigtigt, alle er med, så vi opfor-
drer løbende vores medarbejdere til 
at komme med forslag til ændringer 
og forbedringer.

Med hensyn til ressourceeffektivitet for 
forsyningskæden har vi brug for en 
fælles tilgang, som vi gennem dialog og 
udvikling deler med vores leverandører 
og partnere. Der kan være specifikke 

krav, som vi kommunikerer ordentligt 
og udvikler sammen med producenten. 
Denne proces afsluttes med en leveran-
døraudit, hvor vi tjekker, om kravene, 
der har været fokus på, kan overholdes.

I forhold til den langsigtede vision 
hos den familieejede virksomhed 
Fronius for en endnu mere bæredygtig 
fremtid, så er det ikke bare et sam-
taleemne, men en levet virkelighed, 
der kræver omfattende hensyntagen 
til økologiske og økonomiske værdier, 
siger Katrin Helmberger, der videre 
pointerer, at det bæredygtige bi-
drag fra Fronius i sidste ende ikke er 
større end bidraget fra den samlede 
medarbejderstab og dens ledere – det 
kommer helt an på den enkelte.

Er man interesseret i at vide mere om, 
hvordan Fronius griber grøn omstilling 
og bæredygtighed an, vil man kunne 
hente den samlede rapport om bære-
dygtighed fra 2021 på hjemmesiden 
www.TornboSvejs.dk

 BLY

FLERSPORET VEJ TIL GRØNNE MÅL 
OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Her ses Fronius’ fabrik i Sattledt. Som virksomhedens øvrige store anlæg og produktionsenheder har den solpaneler på tagene. 
Bassinnerne foran bygningen indgår også i en energirigtig klimatisering af bygningen.

about:blank
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Ni virksomheder blev 
i foråret indstillet til at 
modtage Fredericias nye 
CSR-pris, som anerkender 
og understøtter de, der 
kobler forretning med socialt 
ansvar, fx gennem inklusion 
af kommunens borgere i et 
arbejdsfællesskab. Vinderen 
blev Linde Gas A/S.

I Fredericia bidrager mere end 230 
virksomheder til CSR7000. Det er et 
kommunalt initiativ til nedbringelse af 
ledigheden, herunder opkvalificering 
og job til udsatte borgere. De ni ind-
stillede virksomheder var nomineret af 
Fredericia Kommune, Dansk Handicap 
Forbund og Business Fredericia.

Linde Gas A/S vandt prisen for sit 
samfundsengagement, men også for 

virksomhedens samarbejde med Fre-
dericia Jobcenter for at få personer, 
der har mistet tilknytningen til arbejds-
markedet, tilbage. Flere er således 
blevet ansat efterfølgende.

Det er en ære at få denne pris, sagde 
Torben Eriksen fra Linde Gas A/S i 
Taulov. Denne lokale forankring af CSR, 
med mennesker der ikke har de samme 
forudsætninger som os andre for at 
komme på arbejdsmarkedet, har væ-
ret en rejse, hvor man har lært, at det, 
der skal til, er tid og plads til hinanden.

Kvalitets- og sikkerhedschef Max 
Engelberth takkede ligeledes på vegne 
af Linde Gas i Danmark. Han fremhæ-
vede virksomhedens seriøse engage-
ment i forhold til CSR såvel lokalt som 
globalt. - Som eneste industrigassel-
skab i Danmark er vi arbejdsmiljøcerti-

ficerede efter ISO 45001. Som medlem 
af Green Network har vi desuden 
modtaget diplom og flag for opfyldel-
sen af miljøkravene til netværket, og 
arbejder således også fokuseret på det 
forebyggende miljøarbejde.

Torben Eriksen (med diplom) og Max 
Engelberth fra Linde Gas modtog pris 
af Peder Tind (t.v.) og Connie Maybrith 
Jørgensen (t.h.). Diplom blev ledsaget af 
et maleri af den lokale kunstner Dorthe 
Christensen. Foto: Søren Gylling

Svejsning er en krævende proces, der 
stiller specifikke krav til det sikkerheds-
udstyr, der benyttes. Krav, som ofte 
kolliderer med andre krav på ar-
bejdspladsen, eksempelvis kravet om 
sikkerhedshjelm og høreværn.

Den nye produktserie består af Beta 
e90 SH svejseskærm med passiv eller 
automatisk svejseglas. Serien leveres 
klar til brug som stand-alone eller med 
Kask sikkerhedshjelm og høreværn.  

Beta e90 SH svejseskærme er udstyret 
med enten passiv eller automatisk ned-
blændingsglas og giver fuld beskyt-

telse af øjne og ansigt mod svejselys, 
gnister og sprøjt samtidig med, at 
man bærer en sikkerhedshjelm med 
høreværn. Beta SH er kompatibel 
med Kask, Petzl og Zekler sikkerheds-
hjelme forsynet med passive høre-
værn.

Hurtig og sikker montering på sik-
kerhedshjelmens hørværnsbeslag gør 
det nemt at skifte mellem forskellige 
arbejdssituationer. Visiret har tre po-
sitioner: lukket til brug ved svejsning, 
helt åben til slibning og inspektion 
eller den praktiske GapView position 
ideelt til for eksempel hæftesvejsning.

KEMPPI LANCERER NY SERIE BETA 
SH SVEJSEHJELM MED ELLER UDEN 
SIKKERHEDSHJELM OG HØREVÆRN

Kort nyt om branche og produkter:

NYINDSTIFTET CSR-PRIS GIK 
TIL LINDE GAS A/S
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Svejsning

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

25. november

Julebanko hos FORCE Technology i 
Brøndby
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Deadline er fire uger før udgivelse. 

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING 
er kun tilladt efter aftale med redaktøren 
og med kildeangivelse.Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2022

Det sker:

Ifølge Ørsted er det et klart mål, at 
alle selskabets leverandører i 2025 
skal anvende 100 procent vedvarende 
energi.

Forpligtelsen bygger på erfaringer 
fra Ørsteds eksisterende program 
for reduktion af forsyningskædens 
CO2-udledning, der blev etableret i 
2020, og som understøtter selskabets 
videnskabeligt baserede mål om at 
blive CO2-neutral inden 2040.

Selskabet er for at nå sine mål 
afhængig af samarbejde på tværs 
af forsyningskæden og af leverandø-
rernes succes. De går således i gang 
med at udvide målet om 100 procent 
vedvarende energi fra kun at omfatte 
strategiske leverandører til at omfatte 
alle leverandører. Med andre ord er 
forventningen, at samtlige selskabets 
leverandører senest i 2025 udeluk-
kende bruger energi fra vedvarende 
energikilder, når de leverer produkter 
eller ydelser til selskabet.

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:
5 28. oktober 28. september Digitalisering og optimerede processer i 2022

6 16. december 18. november NDT og svejsning

UDVIDER DE GRØNNE KRAV TIL LEVERANDØRERNE

DSN holder Svejse- og NDT seminar 
på Hotel Koldingfjord fredag den 16. 
og lørdag den 17. juni 2023.

Vi lægger igen op til et spændende 
program med aktuelle emner. Så husk 
et kryds i kalenderen allerede nu.

SVEJSE- OG NDT SEMINAR PÅ HOTEL KOLDINGFJORD
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Svejsning

Nye standarder

DS/EN 17391:2022 Ikke-destruktiv prøvning – Akustisk emissionsprøvning – Monitorering af akustisk emission fra 
ibrugtagne metalliske udstyr og konstruktioner under tryk – Generelle krav

DS/EN 17501:2022 Ikke-destruktiv prøvning – Termografisk prøvning – Aktiv termografering af laserpåvirket 
emne

DS/EN ISO 18278-
1:2022

Modstandssvejsning – Svejselighed – Del 1: Generelle krav til vurdering af svejselighed for 
modstandspunkt-, søm- og projektionssvejsning af metalliske materialer

DS/EN ISO 4136:2022 Destruktiv prøvning af svejsninger i metalliske materialer – Tværgående trækprøvning
Nye forslag eller forslag til revisioner af standarder (www.forslagskommentering.ds.dk)

DSF/prEN ISO 17663 Svejsning – Kvalitetskrav til varmebehandling i forbindelse med svejsning og lignende proces-
ser

DSF/ISO/DIS 15614-11 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Svejseprocedure-
prøvning – Del 11: Elektronstråle- og lasersvejsning

DSF/ISO/DIS 15613 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Kvalificering ved 
en præproduktionssvejseprøve

DSF/prEN ISO 15614-2 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Svejseprocedure-
prøvning – Del 2: Lysbuesvejsning af aluminium og aluminiumlegeringer

DSF/prEN ISO 25980 Arbejdssikkerhed ved svejsning og tilsvarende processer – Transparente svejseforhæng, 
lamelforhæng og afskærmninger ved lysbuesvejseprocesser

Yderligere information kan ses på www.ds.dk

NYT FRA DANSK STANDARD
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