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IGH: IGH Weld Software
Den 1 juli 2014 trädde kravet på CE-märkning i
kraft enligt den nya standarden SS-EN 1090. Tillverkare av byggsatser och komponenter till bärande
konstruktioner i stål och aluminium måste uppfylla
kraven och vara certifierade enligt SS-EN 1090. En
viktig del i kvalitetsarbetet för svetsande företag
är att ta fram relevant underlag för svetsarbetet
och att dokumentera resultatet.
IGH Weld Software är ett webbaserat WPS-program
som hanterar allt från WPS:er, WPQR:er, till egenkontroll för svetsande förtag. Programmet underlättar och
förenklar betydligt framtagning av svetsdatablad och
bidrar till ett säkrare svetsarbete. Med programmet blir
det också en enklare och förbättrad dokumentation för
att uppnå rätt kvalitet på den levererade produkten.
Programmet började utvecklas redan 2005 av Ingvar
Hjelm som har praktisk bakgrund som svetsare, svetslärare, kontrollant och som har lagt ner tusentals med
timmar genom åren för att få ett lättarbetat och fullständigt program för svetsande företag.

Programmet har utarbetats
och utvecklats av IGH Weld
Support AB i samarbete med
Noisy Cricket AB som utvecklat webbapplikationerna för
programmet.
Vid upprättande av en WPS
utgår man alltid från en WPQR
som är framtagen av en tillsatsmaterialtillverkare, maskintillvekare eller av det svetsande
företaget. Svetsansvarig skriver
in WPQR:en som är framtagen
av en tillsatsmaterialtillverkare,
maskintillverkare eller av det
svetsande företaget. Svetsansvarig skriver in en WPQR i
programmet och kan sedan
fylla i uppgifter för objektet.

DATABASER
I programvaran finns sex
databaser med rullfunktioner.
Följande databaser finns att
tillgå och där kan man fylla på
med egna uppgifter:
• för tillsatsmaterial
• för materialstandarder
EN/ASME
• för skyddsgaser
• för jämförelse av
grundmaterial
• för gjorda WPQR:er
• för gjorda WPS:er

KORT OM...
Passar det något
mindre företaget
som är certifierade
enl. ISO 3834 och
ISO 1090.
IGH Weld Software
hjälper naturligtvis
till med upprättande av WPQRm
WPS men innehåller även verktyg
för beräkning av
heatinput, svetskostnadsberäkning, värmebehandlingsprogram,
ritverktyg samt
checklistor för
egenkontroll. IGH
Weld Software
innehåller även
olika sökbara databaser: tillsatsmaterial, grundmaterial
(även jämförelse),
skyddsgaser
samt databas för
egna WPS:er och
WPQR:er.

HEATINPUT/STRÄCKENERGI
Programmet räknar själv ut sträckenergi och framföringshastighet vilket sparar tid och risk för felkalkylationer. Man väljer mellan att utgå från egna erfarenheter
eller uppmätta svetsvärden alternativt skriva av en
WPQR.
Ett flertal databaser finns upplagda med bland annat 800 tillsatsmaterial
från olika leverantörer.

Programmet räkmar själv ut framföringshastighet och gör att
du slipper använda miniräknare.
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RITPROGRAM
Med programmet har man tillgång till ett bibliotek med
ett stort antal bilder som kan läggas in direkt i WPS:en.
Det finns också en snabbfunktion för att rita olika
skarvar där man knappar in materialtjocklekar, antal
strängar och annat som ritas in direkt i WPS:en.
KOSTNADSBERÄKNINGAR
Med IGH Software kan man enkelt få kostnaden för den
lagda svetsen. Man kan också jämföra olika kostnader
vid olika a-mått och på så sätt optimera produktionen
så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt.
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VÄRMEBEHANDLINGSPROGRAM
Värmebehandlingsprogrammet ser till att man får rätt
avsvalningstid på sitt arbetsstycke utan att man behöver slå i standarder.

Med ritprogrammet har man tillgång till ett bibliotek med ett stort
antal bilder som kan läggas direkt in i WPS:en

CHECKLISTOR
I programmet ligger färdiga checklistor för till exempel egenkontroll. Vid egenkontroll får man direkt fram
toleranserna som gäller för exempelvis a-mått, rådmått
eller katetavvikelse.
Detta gör att svetsaren redan från start vet vilka toleransområden han kan röra sig inom. Med IGH Software
får man en komplett dokumentation och kvalitetssäkring av svetsen. Exempel: med a-mått 5 i svetsklass C
ligger spannet mellan 4,2 och 7 mm.
SAMMANFATTNING
IGH Weld Software finns i olika utförande beroende på
behov. IGH1 och IGH2 där programvara 2 även innehåller bl. a Schaefferdiagram och egenkontroll.
Det finns också en konsultversion där man kan lägga
in företagets logotype.
Gymnasieversionen riktar sig till utbildningar. Man
kan välja att betala hela programmet direkt alternativt
lösa en 3-års prenumeration.
Kjell Axelsson
kjell.axelsson@svetsteknik.se
AB Svetsteknik

I Checklistan tas avvikelserna fram automatiskt och du slipper bläddra i
standarder. Detta sparar både tid och minimerar risk för felskrivningar.

HEATINPUT/STRÄCKENERGI - Programmet räknar själv ut framföringshastighet och gör att du slipper använda miniräknare.
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