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Svejsning

Af Claus Sass Hvass, ekspert 
i industriel automatisering for 
Ingeniørforeningen, IDA

Takket være den teknologiske udvik-
ling får virksomhederne stadig flere 
muligheder at vælge imellem, når det 
gælder om at styrke virksomhedens 
konkurrencemuskler gennem nye di-
gitale teknologier. Det er muligheder, 
som nogle, især større virksomheder, 
griber. 

Tilbage på perronen står imidlertid 
en række af især små og mellemstore 
virksomheder – SMV’erne – og har 
svært ved at beslutte, om de kan eller 
skal hoppe med på vognen. Imens 
fortsætter udviklingen med lyntogs-
fart.

Det er omtrent sådan, man kan sam-
menfatte nogle af overskrifterne fra den 
seneste undersøgelse om potentialer og 
barrierer for automatisering og digita-
lisering i danske industrivirksomheder, 
som den forening, jeg er medlem af, 
IDA, har gennemført. Og det er et bil-
lede, jeg genkender fra andre undersø-
gelser og gennem mange års engage-
ment i et fagligt automationsnetværk.

Det paradoksale er imidlertid, at det 
ellers i mange tilfælde kan betale sig 
at automatisere og digitalisere proces-
ser i virksomheden. I IDAs undersø-
gelse skønnes det, at virksomhederne 
i gennemsnit kan øge produktiviteten 
med 28 procent, hvis de f.eks. gen-
nemfører alle de automatiseringer, 
som er økonomisk rentable med en 
tilbagebetalingstid på under 2 år.

Især de højtautomatiserede virksomhe-
der oplever store produktionsgevinster 
ved at automatisere og digitalisere. 
Gevinsterne er bl.a. lavere produkti-
onsomkostninger og det forhold, at 
teknologi kan erstatte forældede ar-
bejdsgange. Udover at digitalisering 
og automatisering kan være drivere 
for en teknologisk og forretningsmæs-
sig omstilling af virksomheden, er der 
endnu et forhold i undersøgelsen, som 
bør vække opmærksomhed i en tid, 
hvor energipriserne slår højdespring. 
Nemlig, at knap en tredjedel af de 
højtautomatiserede virksomheder har 
kunnet nedbringe deres energi- og/
eller ressourceforbrug. Den tilsvarende 
andel blandt de lavtautomatiserede er 
knap 10 procent, viser undersøgelsen.

Claus Sass Hvass, ekspert i industriel automatisering for Ingeniørforeningen, IDA.
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Barrierer for digitalisering
Så hvorfor kaster mange flere virk-
somheder sig så ikke ud i det digitale 
eventyr? Svaret på det spørgsmål er 
næsten trivielt, for det er det samme 
resultat, vi har set i undersøgelse på 
undersøgelse gennem flere år. Og 
svaret er: Manglende tid, manglende 
viden og/ eller manglende kompeten-
cer i virksomhederne. 

Det er ikke nødvendigvis tekniske 
kompetencer, som er showstopper her, 
men i højere grad manglende strategi-
ske kompetencer i bl.a. ledelsen og i 
forhold til at identificere værdien i og 
mulighederne for automatisering og 
digitalisering.

Bevares, det kan være svært at 
finde tid og skabe overblik 

over behovet for nye 
teknologiske investerin-
ger i en travl produk-
tionshverdag. Og 
udfordringen for de 
mindre virksomheder er 

ofte, at de ikke, som de 
større, har specialister ansat 

til at lægge strategier for indkøb 
og vedligeholdelse af det digitale 
isenkram.

Men selvom det kan være svært at 
finde tiden og ressourcerne, er det et 
forhold, som kan være nærmest ”livs-
farligt” at negligere. Digitaliseringen 
har for længst banket på fabrikspor-
ten – og vundet indpas i produktion 
og forretningskoncepter. 

Og som så meget andet kræver 
digitalisering vedligeholdelse og 
fornyelse for at bevare sin værdi. Så 
selv om man er lykkedes godt med at 
integrere fx ERP-systemer (elektronisk 
ressourceplanlægning), traditionelle 
industrirobotter og elektronisk supply 
management, står nye teknologier og 
banker på. 

Kunstig intelligens, Internet of Things 
og Augmented Reality, for nu blot at 
nævne nogle af de nyankomne, som 

gerne vil vise vejen til nye muligheder 
for at øge produktiviteten, konkurren-
ceevnen og indførelse af nye forret-
ningsmodeller.

Det kan blive dyrt ikke at invitere dem 
indenfor, for måske er det dem, der 
skal hjælpe virksomhederne ind over 
tærsklen til fremtidens Industri 4.0 
samfund. Og lige præcis den bevæ-
gelse sker ikke per automatik.

Af Claus Sass Hvass 

Kilde: ”Hvor langt er danske virksomheder 

med Industri 4.0? En undersøgelse af omfang, 

potentiale og barrierer for automatisering og 

digitalisering i danske industrivirksomheder” 

(Ingeniørforeningen, IDA, oktober 2020).



*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 samarbejdet har 50 virksomheder 
deltaget, og de vurderer, at de tilsam-
men kan nå op på effektiviseringsge-
vinster og øget omsætning på en halv 
milliard kroner.

Det viser et konservativt skøn fra de 
involverede virksomheder, der i fire 
år har samarbejdet med universiteter, 
GTS’er og andre produktionsaktører i 
projektet MADE Digital om at udvikle 
og teste nye digitale løsninger. 

MADE Digital er en platform i 
Danmarks produktionsklynge, MADE - 
Manufacturing Academy of Denmark. 
Over 50 produktionsvirksomheder har 
i MADE Digital delt viden på tværs af 
størrelse og branche.

”Vores erfaringer med MADE Digital 
viser, at der er et stort potentiale for 
resten af landets produktionsvirksom-
heder, hvis de investerer i nye digitale 
løsninger. Erfaringerne viser, at klas-
siske danske produktionsvirksomheder 
med nye digitale værktøjer side om 
side med maskinerne kan løfte deres 
produktivitet og dermed deres konkur-

renceevne,” siger MADE’s direktør 
Nigel Edmondson og tilføjer:

 ”I MADE Digital og i resten af MADE-
klyngen er forskerne fra de delta-
gende universiteter og andre vidensin-
stitutioner rykket ud i virksomhederne, 
hvor de i små ’laboratorier’ har fundet 
løsninger på konkrete udfordringer.”

Investeringen er tredoblet
Alle involverede produktionsaktører 
bidrog med finansiering til MADE 
Digital, der havde et budget på i alt 
196 mio. kr. De samlede gevinster på 
554,3 mio. kr. er tæt på en tredobling 
af investeringen.

Den største investering – 79 mio. 
kr. - kom fra Innovationsfonden, der 
glæder sig over udbyttet.

”Det er en meget svær opgave at få 
samarbejdet mellem virksomheder og 
universiteter til at lykkes i praksis. I 
MADE Digital har vi set, at samarbej-
de driver innovation, og det har givet 
store og små virksomheder ny viden 
om teknologier og forretningsudvik-

ling, der har skabt vækst og arbejds-
pladser i Danmark. Vi er stolte over 
at have bidraget til den udvikling,” 
sagde den nu forhenværende direktør 
i Innovationsfonden, Anne-Marie Levy 
Rasmussen.

Store virksomheder som blandt andre 
Grundfos samt små og mellemstore 
virksomheder som f.eks. Sjørring 
Maskinfabrik og Paul E. Danchell har 
været en del af MADE Digital.

Fra truende konkurs til 300 
procent vækst
I MADE Digital fik SMV’en Sjørring 
Maskinfabrik forkortet produktionstiden 
for læsseskovle, og det førte til udviklin-
gen af et graveskovlsprogram, hvor 
det tager 5 minutter at designe og 
frembringe produktionsdokumentation. 
 
”Vi har vækstet 200-300 procent i 
2021, og det havde ikke været muligt 
uden løsningen fra MADE Digital,” 
vurderer virsomhedens direktør, Klaus 
Kalstrup, der i februar 2022 præsente-
rede det bedste regnskab i virksomhe-
dens 75-årige historie. 

 DIGITALISERING 
GIVER MÆRKBAR GEVINST TIL 
PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER

Danske produktionsvirksomheder kan høste meget store gevinster ved at investere i digitale løsninger 
som f.eks. 3D-print, robotter og virtual reality. Det viser MADE’s erfaringer fra et fire år langt samar-
bejde mellem danske produktionsvirksomheder, universiteter og teknologiske institutter. Arbejdet er 
langt fra slut – et nyt samarbejde viderefører opgaven med at løse fremtidens udfordringer.
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Der bygges videre på 
resultaterne
For at bygge ovenpå resultaterne fra 
MADE Digital er MADE i fuld gang 
med den opfølgende forsknings- og 
innovationsplatform, der har et endnu 
større budget, nemlig en kvart mia.:

MADE FAST løber i fire år (2020-
2024) og er designet til at hjælpe 
danske produktionsvirksomheder med 
at reagere hurtigt på nye kundekrav, 
få viden om råmateriale, implemen-
tere nye løsninger og øge produkti-
viteten på en bæredygtig og effektiv 
metode.

Indsatsen kommer som direkte svar 
på de fremtidige udfordringer, som 
produktionsvirksomheder har defineret 
og er et resultat af systematisk arbejde 
med at afdække problemer, der går 
på tværs af brancher, størrelse og 
geografi.

I oktober 2022 er hele 46 forsknings-
projekter i gang i MADE FAST, hvor 
virksomheder og vidensinstitutioner 
samarbejder: Eksempelvis udvikler 
Novo Nordisk tilbagetagelsesprogram-
mer for insulinpenne, VELUX arbejder 
med Augmented Reality for at for-
bedre produktionen af ovenlysvinduer, 

og KUKA har udviklet en universel IoT-
løsning, der gør det nemt at få data 
fra produktionsgulvet til skyen.

Innovationsfonden er største enkeltin-
vestor i MADE FAST med 79,8 mio. kr.

Om MADE

MADE – Manufacturing Academy of Denmark - er Danmarks produkti-
onsklynge. MADE består af virksomheder, universiteter, GTS-institutter og 
uddannelsesinstitutioner. MADE skaber og understøtter dansk produktion 
i verdensklasse. Som klynge samler MADE økosystemet omkring dansk 
produktion via konferencer, virksomhedsbesøg, open labs og projekter.

Over 50 virksomhedspartnere medfinansierer MADE FAST, og udover de 
industrielle partnere, universiteter, GTS-institutter og fire uddannelsesin-
stitutioner, så er projektet støttet af: Innovationsfonden, Industriens Fond, 
Fremstillingsindustrien, Industriens Arbejdsgivere i København og Dansk 
Industri.
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Af Torben Henriksen, 
Subsidiary Manager Kemppi 
Danmark

Vi har ikke diamanter i undergrunden 
men vi har data i skyen. Nogenlunde 
sådan faldt ordene i en pitch, der 
skulle fange dommernes opmærksom-
hed i en iværksætterudsendelse sidste 
år. De bevingede ord taler næsten for 
sig selv - og blev leveret i den bedste 
sendetid på dansk TV. Valide data 
er ganske enkelt vejen frem. Og det 
gælder, uanset, de skal anvendes til 
opsamling og viden om produkters 
performance, IoT, eller til brug for 
dokumentation og som tydeligt bevis 
for, at eksempelvis en svejseprocedure 
er blevet overholdt. 

Eksemplerne og brugsmønstrene er 
utallige. Kun den enkelte virksomhed 
kan definere sine helt egne behov 
– hvis de ellers kan se dem. Dog er 
fællesnævneren nærmest hugget i 
granit, og sikkert er det, at produ-
cerende virksomheder med salg som 

disciplin - i større eller mindre grad er 
bevidste om, at dokumentation er et 
must og tilmed en væsentlig konkur-
renceparameter. 

Data er, når de anvendes optimalt og 
sættes i rette perspektiv, at betragte 
som et yderst værdifuldt råstof. 

Uden de rette styringsværktøjer fra 
idé via engineering og videre gennem 
udviklingens mange faser til endelig 
eksekvering, er de fleste virksomheder 
enige om, at en veldefineret og smidig 
flowproces er nødvendig, når en forud 
besluttet produktkvalitet skal kunne repe-
teres. Et utal af fase/gate principper og 
programmer er opfundet til formålet. 

Excel ark klar til pensionering
Nu er tiden moden, og dedikeret 
udstyr til dataopsamling står klar til at 
pensionere de udtjente Excel ark, der 
mange steder styrer svejserens kvali-
fikationer og virksomhedens svejse-
procedurer. I samme omgang kan de 
fleste tang-amperemetre også erstattes 

med mere tidssvarende og dedikerede 
online programmer, som de markedsle-
dende svejseleverandører er garant for. 

Det handler udover dokumentation om 
at undgå fejl, og skulle de opstå, så 
gælder det om at få skaden begræn-
set hurtigst muligt på baggrund af ind-
høstede data. De fleste er efterhånden 
klar over, at det er væsentligt dyrere 
at udbedre fejl pr. løbende meter, end 
det ville være at sammenføje emnerne 
korrekt fra start. Og sæt nu, hvis fe-
jlene slet ikke bliver fundet i sluttesten, 
men først viser sig efter ibrugtagning 
af den samlede konstruktion! – Blandt 
andet i forbindelse med ønsket om at 
eliminere risici, skal vi altid huske på, 
at risikoen for menneskelige fejl stiger 
med graden af individuel og manuel 
instruktionsoverdragelse med efterføl-
gende ditto rapportering.

I al sin enkelthed skal disse perif-
eriværktøjer rundt om kerneydelsen i 
produktionen sikre indsigt og værdi, 
være hurtige og enkle at anvende, 

DOKUMENTATION 4.0
VALIDE DATA ER VEJEN FREM!
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Svejsning
Valk Welding DK A/S
Tel. +45 644 212 01
 info@valkwelding.com 
www.valkwelding.com

Besøg også

Valk Welding Engineering-teamet udvikler � lpassede løsninger 
e� er specifi kke ønsker for at opnå den højeste produk� ons 
eff ek� vitet. Små og mellemstore virksomheder i hele Europa 
bruger disse løsninger � l at forbedre både svejsnings kvalitet og 
fl eksibilitet. Derudover er Valk Welding også vokset � l en af de 
største ua� ængige leverandører af svejsematerialer i Europa. 
F.eks. Leverer Valk Welding over 600 tons svejsetråd hver måned. 

• Komplet svejserobotsystemer fra en leverandør
• Speciel so� ware � l at automa� sere og gøre små serier 

økonomisk, inklusive komplet overvågning af din produk� on
• Svejse� lsatsmaterialer og tråd fremførings systemer
• Eff ek� v offl  ine programmering specielt � l lysbuesvejsning
• Egen kamerateknologi med adap� v svejsning
• Svejsning af meget høj kvalitet på grund af speciel udviklet 

svejseteknologi og svejsetråde af excellent kvalitet
• Problemfri løsning fra A � l Å

Fleksibel 
automatisering 
af din svejse 
produktion
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således at der spares tid og penge 
på noget, der måske ikke altid kan 
faktureres til slutkunden. 

Behovet for dokumentation 
vokser
Tidligere, og det er kun ganske få år 
siden, var det næsten udelukkende de 
helt store virksomheder inden for olie 
og gas, der gik forrest og anvendte 
dokumentation i praksis. I dag ser vi 
mange flere SMV’er, der efterspørger 
dokumentation. Behovene er forskel-
lige, hvorfor skalerbare systemer er 
nødvendige, ligesom fremtidssikring 
med backup og opdateringsmulighed 
er stærkt efterspurgt. 

De nyeste og helt enkle Arc Vision 
systemer fungerer i dag således, at 
svejsemaskinerne kobles direkte op på 
virksomhedens net, uden nødvendige 
adaptere og lignende eksternt tilbe-
hør. En udvikling i den helt rigtige ret-
ning og med svejseproceduren direkte 
i maskinens display, går svejseren blot 
i gang med sin opgave, og efter endt 
svejsning overføres dataene i oversk-
uelige kurver og grafer direkte ind på 
kontoret som sporbar dokumentation 
for udført arbejde. 

Billedet nedenfor viser et eksempel på 
det overblik, som et opsat Dashboard 
kan gengive.

I træning- og undervisningsregi kan 
både virksomheder og skolernes 
elever via tydelige grafer få syn for, 
hvor meget det eksempelvis betyder 
i varierende svejsestrøm, hvis et 
synligt tråd-stickout i en MAG proces, 
fx ændres fra 10-20 mm. og hvilke 
konsekvenser, det har for det aktuelle 
heatinput tilført grundmaterialet – 
angivet som min./max. værdier i 
svejseproceduren. Stadigvæk en ge-
digen øjenåbner for mange, men nu 
blot pædagogisk, lærende og digitalt 
afleveret.

Her ses et eksempel på Arc Vision Dashbordet som giver et hurtigt overblik over aktiviteter og data fra virksomhedens produktion.
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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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Soldamatic IE samarbejder 
med Alstom i Spanien i 
forbindelse med anvendelsen 
af Augmented Reality (AR) 
til oplæring og udvælgelse 
af fagfolk til svejseopgaver i 
togfabrikken ved Barcelona.

Soldamatic’s spanske datterselskab 
Seabery har udarbejdet et Augmentet 
Reality (AR) program, som Alstom 
benytter til at træne og udvælge 
svejsere. Træningsprogrammerne bliver 
tilrettelagt, så de præcist matcher de 
krævede svejseopgaver og de indu-
stristandarder inden for svejsning, som 
togfabrikken i Santa Perpétua de Mo-
goda ved Barcelona arbejder ud fra.

I samarbejde med Institut Tècnic 
Català De La Soldadura (ITCS) har 
spanske Alstom senest gjort brug af 
et specielt designet AR program, der 
er tilrettelagt, så man kan få sammen-
sat og uddannet et højt kvalificeret 
team af svejsere, der skal arbejde 
med opgaver på togfabrikken inden 

for aluminiumssvejsning. Med AR 
programmet har man sikkerhed for, 
at de pågældende medarbejdere får 
oparbejdet svejsefærdigheder, lige 
som man også vil kunne sammensætte 
de bedste teams til svejseopgaverne. 

Ifølge Alstom i Spanien har man arbej-
det tæt sammen med Seabery i fire år, 
og man har i denne periode gennem-
ført forskellige typer af trænings- og 
uddannelsesforløb, som mærkbart har 
løftet de pågældendes færdigheder 
inden for det specifikke svejseområde.

I forbindelse med udvælgelsen og træ-
ningen af svejsere til aluminiumssvejs-
ning er opgaven med at få udvalgt 
de bedste fagfolk lettere. Gennem de 
øvelser, man har ladet svejserne arbej-
de med på AR platformen, har man 
kunnet vurdere, om viden og praktiske 
færdigheder indfriede de stillede krav. 
Svejserne, der blev valgt ud på bag-
grund af øvelserne, modtog herefter 
uddannelse i aluminium MIG-svejsning 
i alle de stillinger, der er specifikke for 

jernbanesektoren og i overensstem-
melse med de kvalitetsstandarder, der 
er fastlagt af Alstom. Så sammenfat-
tende var svejserne med Soldamatic 
IE’s e-learning i stand til er erhverve 
den teori og praksis, der skulle til for 
at bestå kurset, siger kursusleder Jo-
nathan Calvet fra det spanske Institut 
Tècnic de la Soldadura.

Eleverne har selv løbende kunnet 
evaluere deres præstationer efter hver 
øvelse og se, hvilke parametre, de 
fejlede mest inden for. Man har med 
andre ord kunnet tilpasse den praktiske 
træning i forhold til den enkeltes behov.

Ud over at gøre træningen mere indivi-
duel og målrettet, er der også en øko-
nomisk gevinst ved at anvende denne 
moderne tilgang til svejsetræning, i 
og med at man sparer omkostninger 
til materialer. Lige som der - ikke at 
forglemme – også er de miljømæssige 
besparelser ved at anvende AR til 
træningen, siger Jonathan Calvet.

BLY

ALSTOMS SPANSKE TOGFABRIK BRUGER 
AUGMENTED REALITY TIL TRÆNING  
OG UDVÆLGELSE AF SVEJSERE
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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-2022 (1).indd   3A4-annonsemal-kiwa-2022 (1).indd   3 28.09.2022   12:24:5828.09.2022   12:24:58
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Svejsning

Ingen støj, ingen varme og 
ingen brug af materialer. Med 
virtuel svejsning har man en 
virkelighedstro mulighed for at 
oplære fremtidige svejsere.

Specielt de unge færdes hjemmevant 
i virtuelle miljøer. Derfor synes virtuel 
svejsning umiddelbart at apellere til 
nye generationer af svejsere, og det 
kan være med til at vække ingeressen 
for at gå svejsevejen. Man får formid-
let såvel de manuelle svejsefærdighe-
der som den mere teoretiske viden – 
herunder viden om MIG/MAG, TIG og 
elektrodesvejsning og robotsvejsning.

Der er i dag flere virtuelle læringssy-
stemer på markedet, som især lande 
som Tyskland, Sverige, Østrig og 

Spanien har taget til sig og anvender 
på fagskoler.

Herhjemme har der gennem en række 
år også været tilløb til at indføre denne 
type systemer, men der har været 
en del tilbageholdenhed hos nogle 
af faglærerne. På den ene side er 
det systemer, som er relativt dyre at 
anskaffe, også selvom prisen i følge 
leverandørerne er blevet langt mere ri-
melig, dels fordi man står lidt fremmed 
over for virtuelle svejsemetoder frem 
for den fysiske oplæring med læreren 
ved sin side. Men i takt med en stadigt 
større bevidsthed om bæredygtighed 
og miljø, sammen med de anseelige 
udgifter, man kan spare på materialer, 
er der en vis opblødning i holdningen 
til virtuelle svejsesystemer at spore.

En af leverandørerne er østrigske 
Fronius. De har senest opgraderet 
deres virtuelle svejsesystem, så det er 
modulbaseret, og blandt andet blevet 
udstyret med langt bedre briller. Dertil 
kommer, at man i forbindelsen med 
oplæringen af eleverne gør brug af en 
virtuel lærer, som i Fronius’ program 
kaldes «Ghost». Denne virtuelle lærer 
viser eleven den rette svejsehastighed, 
afstand, vinkel mellem svejsepistol og 
arbejdsemne, lige som eleven konti-
nuerligt får direkte tilbagemeldinger. 
Det er en kombination mellem teori 
og praktiske øvelser, som åbner for, 
at eleverne kan gennemføre flere trin i 
oplæringen på egen hånd.

SVEJSESIMULATOREN SOM EN 
EFFEKTIV HJÆLP TIL OPLÆRING 
OG UDDANNELSE AF NYE SVEJSERE
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Thor Bukhave Abildgaard er 
fra Videnscenter for Håndværk 
& Bæredygtighed og en af de 
konsulenter, der arbejder med 
at hjælpe lærerne på landets 
fagskoler til en endnu bedre 
uddannelse af kommende 
svejsere. Som en del af jobbet 
besøger han jævnligt fagskoler 
for at demonstrere nyt udstyr.

Vi har et mobilt teknologicenter, hvor vi 
blandt andet præsenterer fagskolerne 
for nyt svejseudstyr, som de får lejlighed 
til at afprøve i praksis, fortæller Thor 
Bukhave Abildgaard, som tilføjer, 
at han for nyligt var forbi Rybners i 
Esbjerg og ved den lejlighed præsente-
rede et virtuelt svejsesystem fra Fronius.

Her som på de øvrige fagskoler er 
det min erfaring, at der hos en del 
faglærere fortsat kan være en smule 

konservatisme i forhold til virtuelle 
læringssystemer. Modsat synes de unge 
umiddelbart at tage det til sig og være 
på hjemmebane. Der er nye elever, som 
kan være lidt bange for at stå med et 
svejseanlæg, der laver gnister og støj. 
Det er derimod en anden oplevelse, når 
man svejser virtuelt. Samtidig vil man jo 
flere gange, man har fat i svejsehåndta-
get på det virtuelle system, blive bedre 
til at håndtere det, og man får langt 
hurtigere en fornemmelse af processen, 
siger Thor Bukhave Abildgaard, som 
henviser til teorier om, at håndens ar-
bejde giver kroppen en arbejdshukom-
melse. Det gælder for svejsning såvel 
som for alle andre typer håndværk.

De virtuelle systemer åbner for, at 
faglæreren kan lave sine egne pro-
grammer, definere materialer, forskel-
lige slags svejsetråd, svejsestillinger 
osv. og lægge det på et usb stik. Det 

kan være oplagt at anvende som 
begyndertræning. Der vil man undgå 
en masse materialespild, hvilket gør det 
langt mere bæredygtigt. Men ud over 
begyndertræning, vil jeg tro, at man via 
en virtuel svejsesimulator vil kunne lære 
op imod 75% af en given svejseteknik, 
hvor de sidste 25% så skal læres hands-
on på et rigtigt svejseanlæg.

Videnscenter for Håndværk & Bæ-
redygtighed har en ordning, hvor 
skolerne efter behov gratis kan booke 
udstyr for en afprøve det i en periode 
til undervisningsbrug. Når jeg f.eks. på 
konferencer har understreget, hvor me-
get, man kan mindske materialespildet 
med virtuel svejsning, er det noget, der 
vinder genklang. For så kan vi efterføl-
gende se en stigende søgning på at 
booke udstyr til svejsesimulering, siger 
Thor Bukhave Abildgaard.

BLY

ELEVER OG LÆRERE PÅ FAGSKOLER  
FÅR LEJLIGHED TIL AT PRØVE VIRTUEL SVEJSNING
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Svejsning

Nyt værktøj tager sigte 
på at opnå en markant 
reduktion i tiden fra design til 
svejseprogram.

Sammen med adskillige partnere 
udvikler Valk Welding løbende løsnin-
ger til at opnå en yderligere automa-
tisering af programmeringen af deres 
svejserobotter. Vi har en ambition om 
at nå frem til at kunne generere pro-
grammer til svejserobotter så enkelt 
som overhovedet muligt ved hjælp 
af input fra svejserobotseksperternes 
ekspertviden. Men hvordan man fan-
ger en god svejsning i CAD, og hvem 
der gør det på hvilket tidspunkt, det 
er der endnu ikke fuldt klarhed over, 
siger Adriaan Broere, der er CTO hos 
Valk Welding. Ikke desto mindre gør 
robotspecialisten pæne fremskridt i 
forhold til udviklingen af Automatic 

Robot Programming (ARP), som an-
vender alle design data og tekniske 
data, der er registreret i en 3D CAD-
model med Model Based Definition 
(MBD). Bearbejdningsprogrammer, 
der genereres fra en 3D CAD-model, 
som er bygget op ud fra Model Ba-
sed Definition, bliver allerede anvendt 
inden for fremstillingsindustrien og 
tyndpladeindustrien, lige som det 
også giver mulighed for anvendelse 
inden for svejse automatisering.

Det er en kendsgerning, at brugen af 
2D-tegninger til at kommunikere med 
produktionsmiljøet i stigende grad 
bliver erstattet af produktfremstilling i 
et 3D-miljø. 

Fordelen ved dette er, at samtlige 
geometriske data fra de nuværende 
3D-CAD-systemer er registreret i 

STEP-filerne. Med den seneste STEP 
AP242-standard er det også blevet 
fastlagt, hvordan man bedst håndte-
rer oplysninger som f.eks. tolerancer 
i et 3D-miljø. Når det er sagt, så 
indeholder STEP imidlertid endnu ikke 
alle de svejsedata, der er nødvendige 
for at generere et svejseprogram helt 
automatisk, forklarer Adriaan Broere.

Et skridt videre
Vi begyndte således at samarbejde 
med bl.a. TFH Technical Services. 
Det er en samarbejdspartner, som 
allerede har udviklet en program-
pakke, hvor man vil kunne indsamle 
og eksportere 3D-svejse data til 
en STEP-fil og til en separat fil, der 
indeholder svejsepositioner, vinkler 
og de nødvendige A-værdier. De 
to filer indeholder derfor tilsammen 

AUTOMATISK ROBOTPROGRAMMERING 
(ARP) FRA 3D CAD-MODELLER



www.kemppi.com

More than a great weld

X5 FastMig Pulse
Er et modulært multiproces
Svejseudstyr med primær 
focus på MIG/MAG og høj 
performance.

X5P intropakken inkluderer MAX Cool og
MAX Position processerne indtil 31. marts 2023.
Mulighed for gratis test af Arc Vision
dataopsamling i en periode på 3 mdr.
(kræver APC wirefeeder)
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flere data end en "normal" STEP-fil, 
siger Adriaan Broere. Under ekspor-
ten registreres tykkelsen, kurven og 
den normale vektor på svejsningens 
yderside for hver svejsning samt den 
bane, som lysbuen skal følge. 

Vi bruger ARP-modulet (Automatic 
Robot Programming) til at indlæse de 
komplette oplysninger, det vil sige 
såvel produktdesignet som svejsesam-
lingerne. ARP-modulet bruger svejse-
simuleringer til at kontrollere svejs-
barheden og genererer automatisk 
svejserobotprogrammerne. Dermed 
kan svejseoplysningerne automatisk 
oversættes fra design til svejsepro-
gram. Før vi kan behandle dette kor-
rekt for alle typer arbejdsemner og 
svejseprocesser 100 % automatisk, 
har vi dog fortsat et stykke vej at gå i 
den videre udvikling. 

Ifølge Adriaan Broere, der har været 
stærkt involveret i udviklingen af 
offline-programmering af Panasonic-
svejserobotter i mere end 25 år, er 
spørgsmålet stadig, hvem der tager 

ansvaret for at registrere svejsedata. 
"Er det CAD-ingeniøren eller svejse-
robotprogrammøren? Og hvem har 
den største viden om svejsning, når 
det kommer til det. Det er således 
min vurdering, at det stadigvæk vil 
være nødvendigt at udføre en kontrol 
i den afsluttende fase. Man vil fortsat 
have brug for DTPS-applikationen til 
at foretage oversættelsen til svejse-
robotten og til at foretage den ofte 
nødvendige endelige finjustering. 
I denne arbejder man altid i et 
kalibreret miljø og vil kunne koble 
sig op til Shop Floor Control samt 
andre applikationer fra Valk Welding-
softwarespakken.

Quick Programming Tools 
(QPT).
Automatisk generering af program-
mer til svejserobotten var tidligere 
muligt for produkter inden for samme 
produktfamilie. Ved at arbejde med 
parametriske modeller, hvor de 
geometriske data samt svejsegeometri 
og svejseparametre er gemt, kan man 
oprette et program til svejserobotten 

med få klik for enhver dimension. Fra 
første basismodel kan man eksportere 
alle geometriske og parametriske 
data og justere “byggeklodserne” 
ved hjælp af Quick Programming 
Tools, (QPT), siger Adriaan Broere. 
Han fortæller videre, at flere bru-
gere af systemerne med deres egne 
parametrisk opbyggede produkter 
arbejder efter dette koncept, og at de 
dermed reducerer programmeringsti-
den til næsten nul, fordi en stor del af 
det gentagne arbejde under program-
meringen er automatiseret. 

Det bliver dagligt brugt både af 
nuværende kunder og i nye projekter, 
da det i mange tilfælde vil betyde, 
at man opnår et 100 % automatisk 
genereret program. Lige som det 
baner vejen for enkeltstykssvejsning 
på robotten.

BLY
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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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Der ligger en lang historik 
og stor ekspertise bag 
udviklingen af Ariane 
6-raketdysen.

Når Ariane 6-raketten tager sin 
første flyvning, letter den med et nyt 
raketdyse design, der er udviklet med 
væsentlige besparelser i forhold til 
både komponenter og produktionstid.

I mere end to årtier har FORCE Tech-
nology deltaget i udviklingsprojekter 
for Det Europæiske Rumagentur ESA. 
Det seneste projekt har omfattet et nyt 
raketdyse-koncept, hvor kravet fra ESA 
har været, at det skal kunne tilpasses 
forskellige motorer. Et krav var det 
også, at produktionsomkostningerne 
og gennemløbstiden skulle reduceres 
væsentligt, uden at det kompromitte-
rede driftssikkerhed og pålidelighed. 
Som løsning på denne udfordring 
udviklede FORCE Technology en fuld-
automatisk produktionsmetode, som 

er baseret på lasersvejsning i kombi-
nation med en specialudviklet sensor, 
som guider laseren.

ESA har godkendt designet af raketdy-
sen, efter at flere prototyper er blevet 
testet med succes. Og efter en række 
udskydelser af opsendelsen, forlyder 
det fra ESA, at den første flyvning 
skulle være planlagt til at finde sted i 
2023.

Lang historik og stor 
ekspertise bag udvikling af 
Ariane 6-raketdyse
Rumindustrien stiller de højest tænke-
lige krav til kvalitet, ydeevne og drifts-
sikkerhed, og der er hele tiden behov 
for nye innovative løsninger, siger 
Program Manager Thomas Aaboe 
Jensen fra FORCE Technology. Det er 
et privilegie, at vi har kunnet deltage 
i projektet og bringe højeste grad af 
faglighed og teknologisk forandrings-
kraft i spil.

Additiv fremstilling og 
laserteknologi bidrager til 
markante forbedringer
Udviklingen af det nye design for 
raketdysen er gået via additiv fremstil-
ling over lasersvejseteknologi til spe-
cialudviklet sensorteknologi, der styrer 
og guider laserprocessen.

Udviklingsarbejdet er foregået i tæt 
samarbejde med svenske GKN Aero-
space. Ifølge Thomas Aaboe Jensen 
har samarbejdet undervejs udviklet 
sig til et positivt fagligt parløb, hvor 
FORCE Technology har fungeret som 
en naturlig forlængelse af GKN Aero-
spaces udviklingsafdeling. Idéer blev 
undervejs spillet frem og tilbage, og 
de blev som oftest afprøvet i praksis 
hos FORCE Technology.

Vi har opbygget et fuldautomatisk pro-
duktionsanlæg, der først lasersvejser 
ca. 1.400 kølekanaler i det højtempe-

AUTOMATISERET RØNTGEN-
STYRET LASERSVEJSNING 
BAG NYT RAKETDYSE DESIGN
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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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DIGITALE TVILLINGER 
VINDER FREM I TAKT MED 
ØGET DIGITALISERING AF 
INDUSTRIEN
Digitale tvillinger har været 
kendt gennem flere årtier. Men 
i takt med en stigende grad 
af digitalisering i industrien, 
dukker begrebet op som et af 
tidens helt store ”buzzword”. 
Sagt meget kort dækker det 
over en tro virtuel kopi af et 
produkt eller et system i den 
fysiske verden, hvad enten 
det f.eks. er en flymotor eller 
svejserobotsystem.

Der synes at ligge klare konkurrence-
fordele i at have digitale tvillinger til 
rådighed. Alt afhængigt af branche 
kan man f.eks. se en digital tvilling 
som en god løsning til at få simuleret 
en proces, inden man starter den. 
Set gennem ingeniørens briller kan 
digitale tvillinger f.eks. også åbne 
muligheden for at få beregnet et flow 
eller til simulering af emner.

Med digitale tvillinger kan man få 
bygget bro mellem den fysiske og 
den digitale verden. Blandt andet vil 
man kunne teste mulige ændringer i et 
givent produkt, inden det bliver reali-

seret i virkelighedens 
verden. 

Et digitalt 
spejlbillede
Man kan også tale 
om et slags digitalt 
spejlbillede, hvor et produkt via senso-
rer leverer data til en digital model af 
det. Man kan derigennem straks op-
fange, om noget er ved at gå skævt, 
og man kan så forbedre den digitale 
model, inden der laves ændringer på 
det fysiske produkt.

Robotudvikler og specialist Danrobo-
tics er en af de virksomheder herhjem-
me, som anvender digitale tvillinger. 
Det kan f.eks. være med henblik på 
hurtigt at simulere store eller små 
tilpasninger i produktionen, så man vil 
kunne vurdere konsekvenser og mulige 
fordele, inden man foretager ændrin-
ger i den fysiske produktionslinje.

I denne sammenhæng kan man lave 
en tro virtuel kopi af alle de kompo-
nenter, elementer og processer, der 
indgår i den pågældende produktion. 

Man vil herefter risikofrit, og meget let-
tere end ved en opstilling i den fysiske 
verden, kunne lave større ændringer 
eller mindre tilpasninger.

Ved eksisterende produktionslinjer 
kan den virtuelle tvilling også kunne 
anvendes til at finde eventuelle fejl 
og mangler, idet konsekvenserne vil 
kunne ses med det samme.

Via den virtuelle simulering kan man 
således også udføre eventuelle ændrin-
ger, man forinden har testet i program-
meringen, direkte til robotten/ til de 
øvrige fysiske elementer i produktio-
nen, som robotten indgår i, fremhæves 
det fra Danrobotics, der som robotspe-
cialist tilbyder kunderne denne type 
ydelser for at skabe sikkerhed for en 
optimeret og fremtidssikret produktion.

BLY

Her et eksempel fra Danrobotics på en digital tvilling af en 
robotinstallation.

raturbestandige rustfrie stål og derefter 
opbygger nødvendige forstærkninger 
ved anvendelse af additiv fremstilling, 
fortæller Thomas Aaboe Jensen.

Raketdysen er 2,1 meter i diameter, 
hvor den er bredest og 2,3 meter høj. 
Kombinationen af raketdysens nye 
design og FORCE Technologys nye 
produktionsmetode har resulteret i 
90 % reduktion i delkomponenter og 
en 40 % besparelse i omkostninger, 
foruden en 30 % reduktion i produkti-
onstiden.

Ud over mange og forskellige proto-
typer til test i udviklingsforløbet har vi 
også leveret sensorsystemet til et nyt 
avanceret produktionsanlæg hos GKN 

Aerospace, hvor de fremtidige dyser 
skal fremstilles.

Den nye motor blev for et par år 
siden testet med succes og passerede 
dermed den meget vigtige milepæl, 
”godkendt til flyvning”. Den første flyv-
ning med Ariane 6 raketten skulle have 
fundet sted ved udgangen af 2022, 
men det lader ifølge ESA til, at den nu 
er skubbet til 2023. Thomas Aaboe Jen-
sen oplyser videre, at de allerede har 
fremstillet dyserne til Ariane 6́ s første 
fem flyvninger.

Viden skal ud i samfundet og 
virke
Som GTS-institut stiller vi unikke 
testfaciliteter og specialistkompetencer 

til rådighed for danske virksomheder, 
hvilket vi gør ud fra et mål om at få 
sat innovationen herhjemme på dags-
ordenen og styrke virksomhedernes 
konkurrenceevne.

Det ligger lige for, at vores nyudvik-
lede koncepter kommer ud at leve i 
industrien i en bredere kontekst. Der-
for er vi altid klar til at lade danske 
virksomheder drage nytte af vores 
viden og vores teknologi og deri-
gennem bidrage til den langsigtede 
udvikling af samfundet, siger Thomas 
Aaboe Jensen.

(Kilde: FORCE Technology)
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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

Stiesdal Offshore og Mærsk 
Supply Service har indgået en 
strategisk samarbejdsaftale, 
hvor man tilbyder en 
kombineret løsning til design, 
fremstilling, montering og 
installation af flydende 
vindfundamenter.

CEO Steen Karstensen fra Mærsk Sup-
ply Service fremhæver, at partnerne i 
fællesskab vil medvirke til at forenkle 
værdikæden i den voksende flydende 
vindsektor, som godt nok fortsat er i 
de tidlige stadier, men som også må 
forventes at være i hurtig ekspansion 
og vækst de kommende år.

Har erfaring  
med flydende vind
Mærsk Supply Service har erfaring 
med flydende vindprojekter som f.eks. 
den nyligt udførte fortøjningsinstalla-

tion på Saitecs DemoSath i Spanien. 
Tilsvarende har Stiesdal Offshore det 
innovative TetraSpar-koncept i prototy-
petest ud for det vestlige Norge, med 
støtte af Shell, RWE og Tepco.

Vi har teknologierne til at udvikle kon-
kurrencedygtig flydende vind på en 
virkelig global skala. Jeg er overbevist 
om, at vi de to virksomheders kapaci-
teter i kombination kan opfylde en be-
tydelig del af de ambitiøse mål, der er 
sat for flydende vind i det kommende 
årti, siger CEO Henrik Stiesdal.

Det strategiske samarbejde er struk-
tureret på en sådan måde, at Mærsk 
Supply Service vil fungere som hoved-
entreprenør på projekter, der er udført 
som led i samarbejdet, mens Stiesdal 
Offshore vil fungere som underleve-
randør.

Flydende havvind tilbyder et alternativ 
på dybt vand i forhold til de bundfaste 
havvindmøller på lavere havdybder. 
Da områder med egnede havbunds-
forhold for bundfaste havvindmøller er 
relativt begrænsede, så åbner flydende 
vindteknologi for nye potentielle områ-
der til etablering af havvind, især for 
lande med dybt kystvand.

Det gør det også muligt for udviklere at 
gå efter dybhavsområder med de som 
regel mere gunstige vindforhold, idet 
vinden her har en tendens til at være 
kraftigere og mere vedvarende.

Den flydende vindsektor forventes som 
nævnt at udvikle sig hurtigt. De første 
kommercielle vindmølleparker anslås 
således at blive etableret fra 2028 og 
frem.

BLY

NYT PARTNERSKAB 
MELLEM TO 
AKTØRER INDEN 
FOR FLYDENDE VIND

Kort nyt om branche og produkter:
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Den 12. oktober i år åbnede 
Welltec i Esbjerg officielt 
sin nye testsløjfe, (Test Flow 
Loop-anlæg), som vil levere 
væsentlig korrosionstestning til 
adskillige Carbon and Storage 
(CCS) projekter. Dette åbner 
for, at virksomheden kan spille 
en endnu større rolle i den 
danske energiomstilling.

Det senest konstruerede system, som 
er det mest fleksible og avancerede 
af sin art i Europa, replicerer ekstreme 
miljøforhold og sikrer derfor, at mate-
rialer har den nødvendige holdbarhed 
og slidstyrke til det tilsigtede anven-
delse, eksempelvis til opbevaring af 
CO2 i et undergrundsreservoir, eller 
til anvendelse andre steder i CCS-
infrastruktur.

Lia Khasanova, der er Commercial 
Director for New Energy and Climate 
Technology hos Welltec, udtaler I 
forbindelse med lanceringen: “Hele 
verden kæmper med energiomstil-
lingen, og der er ingen tvivl om, at 
CO2-lagring er en del af løsningen på 
de udfordringer, vi står overfor. Det 

bliver et vigtigt redskab i forhold til at 
nå reduktionsmålene for energiinten-
sive industrier”. 

Det nye Test Flow Loop-anlæg er 
designet og bygget fra bunden med 
en klar ambition om at være det mest 
avancerede i Europa. Det kan blandt 
andet bruges til at teste og kvalificere 
nye teknologier til CCUS-markedet. 
På længere sigt vil der også være 
mulighed for at teste materialer til 
Power-to-X og andre segmenter inden 
for vedvarende energi, hvilket igen 
gør os i stand til at spille en vigtig 
rolle i energiomstillingen, tilføjer Lia 
Khasanova.

Project Greensand
Et af de projekter, der skal udnytte 
testsløjfen, er Project Greensand, der 
er det mest modne projekt af sin art 
herhjemme. Det har potentiale til at 
lagre op til 1,5 millioner tons CO2 om 
året inden udgangen af 2025, og 
op til 8 millioner tons CO2 om året i 
2030. 

Konsortiet bag Greensand består af 
23 forskellige danske og internatio-

nale partnere, som alle arbejder på 
at levere et væsentligt bidrag til den 
grønne omstilling herhjemme. Well-
tec vil spille en nøglerolle i Project 
Greensand for at identificere optimale 
materialer og udføre korrosionstest 
ved at benytte den nye testkapacitet.

Peter Hansen, der er administrerende 
direktør for Welltec, sagde blandt 
andet ved den officielle indvielse, at 
virksomheden lige siden sin grund-
læggelse har fortsat med at udvikle 
service og produktudbud i takt med 
teknologisk udvikling og tilgænge-
lighed. Investeringerne i denne nye 
testfacilitet og forpligtelsen for vores 
organisation i forhold til nye energi- 
og klimateknologier repræsenterer en 
ny udvikling i overensstemmelse med 
vores industri. Og vi er stolte over at 
kunne støtte nye initiativer som Projekt 
Greensand. Vores forpligtelse er at 
udvikle og levere innovativ energitek-
nologi til fremtidige generationer. Den 
nye testfacilitet vil fortsat give os mu-
lighed for at gøre dette på en hurtig 
og smidig måde, samtidig med at den 
hjælper vores kunder til at kunne gøre 
det samme.

WELLTEC ÅBNER EUROPAS MEST 
AVANCEREDE TESTSLØJFE

Kort nyt om branche og produkter:
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X5 FastMig serien bliver 
i denne måned tilført 
puls udgaven af den 
modulopbyggede serie af MIG/
MAG 400 og 500 A invertere til 
industrielt brug. 

Der er tale om den højt ydende mo-
dulopbyggede svejseløsning, som er 
designet til anvendelse i alle materiale-
grupper og indeholder programmer og 
mange indbyggede features, som letter 
hverdagen for svejseren. X5 Puls kan 
leveres med de nye APC-trådbokse der 
understøtter direkte digital tilslutning 

for dataopsamling og HD-modeller til 
ekstremt krævende brug. 

I samme omgang introducerer og fær-
diggør Kemppi den kompakte Master 
M 350 familie, med endnu en højt-
ydende 350 A model. Master M 358 
er som X5P, Industri 4.0 kompatibel 
og født med puls og mange nye MAX 
performance features samt et stort 
tilbehørsprogram. Både Master M 358 
og X5 Puls sætter helt nye standarder 
inden for svejseperformance og enkelt-
hed i betjening. 

Fælles for begge modeller er, at både 
MAX Cool og MAX Position perfor-
mancepakker er inkluderet i introdukti-
onsmodellerne, ligesom en 3 måneders 
gratis prøveperiode med Arc Vision 
dataopsamling og digitale WPS pak-
ker er til rådighed for brugeren i de 
nye produkter.

Automatik-messen fra  
13.-15. september i Brøndby 
Hallen bød på 138 udstillere 
med flere innovative 
løsninger og et spændende 
konferenceprogram.

Automatik 2022 blev arrangeret 
af MCH A/S i samarbejde med 
BITVA, DIRA og VELTEK. Ifølge udstil-
lerne blev messen en succes på alle 
parametre. De mange besøgende 
fagfolk– helt præcist 2.914 – syntes 
meget målrettede, og nye kontakter 
blev skabt, lød den gennemgående 
melding fra udstillersiden.

- Jeg glæder mig over de interesse-
rede, gode og nysgerrige dialoger, 
der var på messen. Og det bekræf-
ter os alle i værdien af det faglige, 
fysiske og personlige møde, fastslår 
administrerende direktør i MCH A/S 
Georg Sørensen.

- Det har været tre fantastiske 
dage med en meget positiv 
og energisk stemning. Folk 
er kommet med specifikke 
formål og forespørgsler, og vi 
har fået en lang række yderst 
relevante leads. Der har 
været endnu flere besøgende, 
end vi havde forventet, og 
det virker, som om folk har 
haft et indestængt behov for 
at komme på messe igen, 
konstaterer Anders Hjulmann, 
som er produkt- og industrichef i 
Endress+Hauser, der er blandt de 
førende inden for måleinstrumenter, 
services og løsninger til industriel 
procesteknik.

Det samme mønster går igen hos flere 
af udstillerne - herunder Danrobotics.

- Automatik er en rigtig god anledning 
til at bringe nye produkter i spil over 
for mange relevante mennesker. Stem-

ningen har været i top, og de frem-
mødte har været meget interesserede 
i at blive klogere på vores produkter, 
og på, hvad der rører sig inden for vo-
res felt. Vi har da også fået et ganske 
fornuftigt antal leads, lige som vi har 
fået kontakt til nye potentielle kunder. 
Så alt i alt kan vi kun være tilfredse, 
fastslår Danrobotics direktør, Kim 
Koertzen. Automatik finder sted næste 
gang fra 10. – 12. september 2024.

BLY

AUTOMATIK-MESSEN 2022

KEMPPI INTRODUCERER 2 
NYE PRODUKTER - X5 FASTMIG 
PULSE OG MASTER M 358

Der var stort rykind på årets Automatik- messe, som i løbet 
af de tre udstillingsdage blev besøgt af 2.914 fagfolk.  
Foto: MCH/Lars Møller. 

Kort nyt om branche og produkter:
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November
10. november

Dansk ståldag i Nordsjællands 
konferencecenter, Gydevang

16. november

DSN inviterer til virksomhedsbesøg 
hos Johnson Controls, Aarhus

25. november

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

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2023

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2022

Det sker:

Johnni Nielsen fra Ørsted blev vinder 
af lodtrækningen om to biografbillet-
ter. Vi ønsker Johnni Nielsen tillykke.

Der blev trukket lod blandt deltagerne, 
der havde udfyldt det omdelte evalue-

ringsskema på seneste Svejse- og NDT 
seminar. Et skema, vi i DSN er utroligt 
glade for at modtage, da det er en 
god rettesnor for vores planlægning 
af fokusområder, indlæg og arrange-
menter ved fremtidige seminarer.

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:
1 27. februar 27. januar Automatisering

2 24. april 24. marts Svejsbare materialer og nye muligheder

3 15.juni 15. maj Svejsning i fremstilling og byggeri

4 31. august 1. august Grøn omstilling og bæredygtig produktion

5 31. oktober 2. oktober Svejsning og skæring

6 18. december 20. november NDT og svejsning

Udgivelser: Udkommer: Deadline: Temaer:
6 16. december 18. november NDT og svejsning

VINDER UDTRUKKET

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

Vi lægger igen op til et godt og 
relevant program med aktuelle emner. 
Og vi ser frem til at møde udstillere 

fra svejse- og NDT branchen, som vil 
præsentere deltagerne for spændende 
nyheder og produkter på seminarets 
første dag.

Så husk et kryds i 2023 kalenderen 
allerede nu.

16-17
JUNI

SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2023
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Nye standarder

DS/EN ISO 17636-
1:2022

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Radiografisk prøvning – Del 1: Røntgen- og gamma-
stråleteknikker med film

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

DSF/prEN ISO 4761 Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – Phased array-ultralydprøvning (UT-PA) af tyndvæg-
gede stålkomponenter – Acceptniveauer

DSF/ISO/DIS 4773 Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger – PAUT-prøvning med styret ultralydbølge

DSF/prEN ISO 15611 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer – Kvalificering på 
baggrund af tidligere erfaring

DSF/prEN ISO 11611 Beskyttelsesbeklædning til brug ved svejsning og lignende processer

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

DSF/prEN ISO 17779 Hårdlodning – Specifikation og kvalificering af hårdlodningsprocedurer for metalliske mate-
rialer

DSF/prEN ISO 9455-1 Flusmidler til blødlodning – Prøvningsmetoder – Del 1: Bestemmelse af ikke-flygtige stoffer, 
gravimetrisk metode

DSF/prEN ISO 9455-6 Flusmidler til blødlodning – Prøvningsmetoder – Del 6: Bestemmelse og påvisning af halo-
genidindhold (undtagen fluorid)

DSF/prEN ISO 9455-17 Flusmiddel til blødlodning – Prøvningsmetoder – Del 17: Bestemmelse af modstandsevne i 
overfladeisolering ved kamprøvning og elektrokemisk migrationsprøvning af flusmiddelrester

Yderligere information kan ses på www.ds.dk

NYT FRA DANSK STANDARD
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