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LEDER

dansk version af Industri 4.0, der som
begreb er opfundet i Tyskland. Mens
den tyske tilgang i høj grad er baseret
på store industrisektorer og en række
meget store virksomheder, så skræddersys MADE Digital til danske forhold.
Mange virksomheder i Danmark er
blandt de bedste i verden inden for
deres niche. De styrker bygger MADE
Digital på og kombinerer netop
forskelligheden. Virksomheder som
eksempelvis Danish Crown, Danfoss
og Danchell er ikke i konkurrence med
hinanden. Derfor kan de i særlig grad
dele viden, når de samarbejder med
landets bedste forskerhold og robotbyggere som SCAPE, Technicon og CP
Robotics om at udvikle nye robotløsninger. Tilsvarende gælder, når større og
mindre virksomheder deler viden om
eksempelvis udviklingen inden for svejsning og digitale fremstillingsprocesser.
Byg på det unikke i Danmark
Landene omkring os er også i fuld
gang med at digitalisere deres industri.
I Tyskland er indsatsen funderet på
styrkepositioner, der udspringer af mass

Indhold:

Nigel Edmondson, direktør for MADE.

MADE Digital
Adgangsbillet til den globale
forsyningskæde
Danmark er en lille åben økonomi
grundlagt på samhandel med lande
over hele verden. Den handel har vi
bygget vores velstand på. Og vi er
afhængige af, at vi fortsat udvikler
os som dygtige aktører i den globale
forsyningskæde. En digital transformation af virksomhederne kan yderligere
forbedre konkurrenceevnen og åbne
for at udnytte nye muligheder i de
digitale teknologier.
Investering på 196 mio. kr.
Ved indgangen til 2017 blev MADE
Digital lanceret. Kernen er et samarbejde om forskning og innovation, der
skal bringe nye løsninger hurtigt ud
i virksomhederne. MADE Digital vil
accelerere den digitale transformation
af dansk fremstillingsindustri ved at
adressere de muligheder og udfor-
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dringer, der opstår på tværs af hele
værdikæden fra produktdesign, digital
fremstilling, distribution, anvendelse
og kundeinteraktion.
Samarbejdet går på tværs af 50 større
og mindre virksomheder, fem universiteter og tre GTS-institutter. Sammen
med Innovationsfonden har de investeret 196 mio. kr. i forskning og innovation, der gennem MADE – Manufacturing Academy of Denmark, skal styrke
danske produktionsvirksomheder med
ny viden. Gennem bl.a. konferencer,
Open Labs, virksomhedsbesøg, demonstrationsprojekter og klyngesamarbejder formidles og arbejdes der
med implementering af den nye viden.
Siden opstarten af MADE i 2014 har
flere end 2.300 produktionsinteresserede fået ny viden ved at deltage i
MADE’s innovationsaktiviteter.
Dansk version af Industri 4.0
MADE Digital tager udgangspunkt i en
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Svejsning
customization og bilindustriens masseproduktion. I USA og i England har
programmerne afsæt i deres styrkepositioner fra fly-, forsvars- og bilindustrien.
På samme måde skal Danmarks fokus
på digitalisering tage afsæt i danske
styrkepositioner. Derfor skal vi gøre os
klart, at noget af det, vi som danskere
tager for givet, er unikke positioner,
som vi skal dyrke.
Vi skal bl.a. bygge videre på, at danske virksomheder er blandt verdens
bedste nichevirksomheder. Et andet
kendetegn er, at vi har mange SMV’er
inden for mange brancher. I Danmark
er vi gode til produktion baseret på
kundebehov, da vi er fleksible og
omstillingsparate. Danske leverandører vælges pga. kvalitet, fleksibilitet
og omstillingsparathed. Det bygger
bl.a. på styrker inden for innovation,
arbejdskultur, ledelse og uddannelse.
Digitalisering kræver samarbejde
På et helt særligt område har

økosystemet omkring produktion i
Danmark en fordel, som vi ikke må
overse: Vi er vant til at arbejde på
tværs af faggrænser, brancher og
virksomhedsstørrelser. Helt tilbage
fra børnehaven er vi trænet i samarbejde, i holdpræstationer og i deling
af viden. Det er noget, mange af
vores udenlandske konkurrenter først
skal til at optræne. For digitalisering
af produktion kræver ofte, at der skal
kobles helt nye kompetencer på flere
steder i værdikæden.
Fra 2017 til 2019 sætter MADE
Digital 30 digitale forskningsprojekter i gang inden for områder, hvor
industrien efterspørger nye løsninger.
Blandt ambitionerne er, at robotter
skal samarbejde med mennesker. At
maskiner i nye digitale fabrikker skal
tale direkte sammen. At Augmented
Reality skal træne medarbejdere og
bruges til servicering af maskiner.
Og digital design skal gøre produktudvikling hurtig og præcis. Samtidig
bliver der sat en lang række af

perspektivrige innovationsprojekter
i gang.
Målet med projektet er at frembringe
ny viden gennem forskning og hjælpe
både større og mindre virksomheder
med at implementere de digitale
løsninger. Særligt de mindre virksomheder har også behov for hjælp til at
vurdere, hvor i fabrikken der er størst
effekt af at digitalisere. Derfor tilbyder
vi MADE projekter, som målrettes
de mindre virksomheder. Målet er at
sikre produktivitet og øge virksomhedernes vækst.
Digitalisering kræver ressourcer og
dermed investeringer. I Danmark
skal vi aktivere den ressource, der
ligger i traditionen for samarbejde.
Vi skal bruge vores evne til at se nye
koblinger på tværs af brancher og
traditioner.
Af Nigel Edmondson

MADE Digital, der løber i 2017-2019, skal accelerere
den digitale transformation af dansk produktionsindustri.
MADE Digital vil levere tre overordnede bidrag:
1. En metodik for implementering af en digital strategi
for danske virksomheder
2. Demonstrationer af, hvordan digitale teknologier
forbedrer produktivitet og vækst
3. Software og tekniske løsninger, der er klar til
kommercialisering via de industrielle partnere
20 større virksomheder og 30 SMV’er deltager i forskningsaktiviteter i MADE Digital.
Projektbudgettet er 196 mio. kr., hvoraf Innovationsfonden har investeret 79 mio. kr. Resten er finansieret
af virksomheder, universiteter, GTS’er og DI.
Foreningen MADE – Manufacturing Academy of
Denmark blev stiftet i 2013 og har i dag flere end
130 medlemmer.
Et stærkt økosystem omkring produktion er en del af
fundamentet for vækst og velstand i Danmark. Derfor
fokuserer MADE på værdien i at koble uddannelse,
forskning og innovation tæt sammen. Et økosystem,
der bygger på et unikt samarbejde på tværs af virksomheder og vidensinstitutioner, og med opbakning
og medfinansiering fra både privat og offentlig side.
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Svejsning

FORDEL AT KUNNE LEVERE
HELE VEJEN RUNDT
Nye fleksible robotter og en Messer Therm plasma flammeskærer er nogle af de seneste investeringer
i rækken af avanceret produktionsudstyr, som er med til at optimere produktionen og styrke
konkurrencekraften hos maskinfabrikken Prodan A/S.
Som underleverandør er det afgørende, at vi kan stå distancen og være
konkurrencedygtige – ikke mindst i
forhold til lavtlønslandene. Og gennem vores investeringer i automatiseret udstyr, som kører uden eller med
meget begrænset betjening, er det
lykkedes os at få ordrer, der tidligere
blev lagt i udlandet, fordi vi kan
producere til priser, som er attraktive i
forhold til de udenlandske alternativer,
siger Heinrich Jacobsen, der tilføjer,
at det er det, de internt kalder deres
”Kina Killer” strategi.

Prodan i Randers er totalleverandør
og dækker hele paletten med pladebearbejdning, svejsning, spåntagning
og montage, hvilket går hånd i hånd
med en effektiv logistik og stram
styring af kvalitetskontrollen.

og svejsning af komponenter til en
større konstruktion i stål. Komponenterne er dele, der skal indgå som
rekvisit til et af de lokale arrangementer, som finder sted i anledning
af Kulturby 2017.

Fabrikken breder sig over et areal
på godt 15.000 m2, og der er
livlig aktivitet i alle hjørner. En af
mange aktuelle opgaver er skæring

Vi har centre til alle former for bearbejdning af stål, forklarer salgschef
Heinrich Jacobsen, der blandt andet
fremhæver rørbukning, kantbukning,
boremøller og en række store CNC
styrede maskiner til horisontal bearbejdning.
Hamler op med produktion i
lavtlønslande
Gennem de seneste år har Prodan
investeret massivt i automatiserede
processer til metalforarbejdning, hvilket har bidraget til en betydelig vækst.
Og strategien med at satse på automatisering og robotter vil fortsætte ud
fra et mål om at vækste 40% i løbet af
de kommende 3 år.
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Fleksible håndteringsrobotter
I drejeafdelingen køres der 24 timer i
døgnet fuldautomatisk. Det er en af to
nyindkøbte Bila RoboPower robotter,
der klarer tingene her – uden indblanding af menneskehænder. Robotten
tager emnerne i en adapter, lægger
dem i maskinen og sørger for, at
de bliver drejet, hvorefter den tager
emnerne ud igen og lægger dem på
plads. En tilsvarende robot er opsat
i bearbejdningscentret. Der tale om
fleksible robotter, som er lette at programmere, og som vil kunne placeres
de steder, hvor der aktuelt er behov
for det.
Svejsning på robotter og i
hånden
En del af svejseopgaverne hos Prodan sker på robotter. Der er to Valk
Welding robotsvejseopstillinger i afdelingen, hvor man arbejder med sort
stål. Og fra samme leverandør har
man som det seneste også investeret i
en svejserobot i afdelingen for rustfrit
og aluminium.
De traditionelle svejseopgaver fylder
dog fortsat en del, og der bliver løst
opgaver i hele spektret fra små simple
emner til komplekse og tonstunge
konstruktioner.

Svejsning

Udstyret til de manuelle svejseopgaver omfatter blandt andet 10 FastMig
KMS 55 Kemppi maskiner, der er
med software i styringen som Wise
Root og Wise Penetration. De blev
indkøbt for et par år siden, og ifølge
Heinrich Jacobsen oplever de det
som en fordel at køre med maskiner af samme mærke. Styringen og
komponenterne er det samme, og så
er vores svejsere fortrolige med at
håndtere maskinerne.

Et afgørende parameter i konkurrencen
for fabrikken i Randers er det også,
at de som underleverandør har alle
processer i huset. Det er meget ofte sådan, at man f.eks. skal ét sted hen for
at få drejet og et andet for at få svejst.
Men det sparer vi kunden for, da vi er
totalleverandør, fastslår Heinrich Jacobsen. Skal kunden f.eks. have fremstillet
dele til et halvfabrikata, kan han nøjes
med at bestille ét varenummer hos
os, og med dette ene varenummer
bliver der så leveret måske 50 – 100

varenumre, der indgår i produktionen direkte til dørs i kundens montagehal.
Der er i øjeblikket ca. 155 ansatte
hos Prodan. Og selvom der kører
automatiserede processer flere stedet
i produktionen, har dette ikke indflydelse på behovet for arbejdskraft. Det
er snarere det modsatte, og det er helt
sikkert en stor udfordring at få dygtige
maskinarbejdere og smede, lyder det.
BLY
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Svejsning

SOLIDT
HÅNDVÆRK
OG NY TEKNOLOGI
FØLGES AD
Herfølge Kleinsmedie har gennem årene opbygget en fleksibel og bredt dækkende produktion, der
både er gearet til det faste og akutte inden for smedehåndværk.
Da Karsten Richardt i 1984 etablerede Herfølge Kleinsmedie, var det
med afsæt i en produktion af brændeovne, som han var begyndt at bygge
fem år tidligere. Brændeovnene solgte
godt, og overskuddet fra produktionen
gik til nye maskiner. Lidt efter lidt blev
grundstenene lagt til det, der er i dag
er en af Sjællands største smedevirksomheder. I 2015 blev sønnen Finn Richardt administrerende direktør, mens
Karsten Richardt fortsatte som medlem
af virksomhedens bestyrelse.
Herfølge Kleinsmedie har i øjeblikket
64 ansatte, hvoraf de 11 er lærlinge.
Virksomheden er ordreproducerende
og råder over de fleste processer
inden for stålbearbejdning – hvad
enten det er CNC styrede maskiner til
kantbukning, valsning, skæring, overfladebehandling eller maling. Dertil
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kommer svejsedelen. Trods alsidigheden og de mange processer, man
råder over, er svejsning fortsat dominerende og indgår i henved 80 % af de
opgaver, der bliver udført på fabrikken. Her er en afdeling for rustfrit og
aluminium og en afdeling for sort stål,
hvor der foruden manuel svejsning
også er installeret en svejserobot.
Fleksibel produktion
Mens Finn Richardt viser rundt på det
godt 5.000 m2 store fabriksareal fortæller han, at de oplever en støt vækst
i ordrer. En positiv udvikling, som deres
fleksible måde at arbejde på er en del
af forklaringen på. Virksomhedens produktion er lagt til rette, så man vil kunne
træde til, når der akut er brug for det.
Vi har kapaciteten både på maskin- og
medarbejdersiden, og så opfylder vi

alle de standarder og certificeringer,
der skal til for at løfte opgaverne i
overensstemmelse med de stillede krav.
Samtidig følger vi en strategi om at
være fleksible ud fra en erkendelse af,
at vi ikke har en størrelse, som gør, at
vi kan tage de meget store projekter
ind, som f.eks. byggeriet af Køge
Sygehus. Til gengæld kender de store
virksomheder os og har fuld tillid til,
at vi kan levere ”varen”. Vi får derfor
løbende opgaver ind, der skal klares
i en fart. Det kan f.eks. være i forbindelse med et stort entreprenørprojekt,
hvor et kvotemål er sat forkert, og man
derfor har brug for at få forlænget
nogle stålbjælker, eller det kan være
maskiner, der hurtigt skal repareres.
Her er vi i stand til at mande op og
flytte rundt på tingene. Og det mener
jeg er med til at sikre, at vi har en stor

Vi har udstyr til at klare opgaverne hele
vejen rundt, siger Finn Richardt, som
tilføjer, at svejsning indgår i 80% af alt det,
der bliver lavet på fabrikken i Herfølge.

Laserskæreren kører stort set i døgndrift. Og
her er fordelingen mellem egne opgaver
og opgaver for andre smedevirksomheder i
lokalområdet stort set ligeligt fordelt.

og stabil kreds af kunder, siger Finn
Richardt. Han erkender dog, at det kan
være en udfordring at sikre den rette
styring, når der kommer en opgave
ind, som skal klares her og nu mellem
de andre faste, der hele tiden kører.
Der bliver derfor holdt et produktionsmøde én gang om ugen, og der er én
ansat, som har til opgave at styre og
sikre flowet i produktionen. Og så gælder det ellers om at mingelere rundt
på opgaver og ansatte, når det akutte
kommer ind, fastslår Finn Richardt.

koordinere leveringstider med forskellige
firmaer, siger Finn Richardt, og stopper
op ved nogle paneler, der bliver til en
del af en pasfoto maskine, som er beregnet til opstilling i borgerservice. Det er
en halvkomponent, som kører gennem
flere led i vores produktion. Beholderen
til panelerne bliver bukket, samlet og
overfladebehandlet. Så er den klar og
mangler kun, at der kommer en tekniker
ud og programmerer udstyret i fotoma-

I den rustfri afdeling bliver en beholder
Tig svejst.

skinen. Herefter kører vi ud og sørger for
montering og test på stedet.
BLY

Sikrer fuld udnyttelse af
maskinparken
I den ene fløj er der afdelinger til maskinbearbejdning, skæring og rustfri
svejsning. I den anden er der blandt
andet maler- og lakeringsværksted,
svejsning i sort stål og haller, der er
indrettet til henholdsvis glas- og sandblæsning og til pladepolering.
Vi har udstyr som CNC styrede kantpressere, laserskærere og vandskæremaskiner, der er relativt dyre. Det
gælder derfor om at have dem til at
køre det meste af tiden, så der er en
fornuftig forrentning, Og det sikrer vi
blandt andet gennem et samarbejde,
der er etableret med andre sjællandske smedevirksomheder, hvor vi som
lønarbejde udfører forskellige opgaver
for dem. F.eks. kører vores laserskærer
stort set uafbrudt, og her er fordelingen mellem egne opgaver og opgaver
for andre smedevirksomheder stort set
ligeligt fordelt, siger Finn Richardt.
Kapacitet hele vejen rundt
For kunderne er det også en gevinst at
de kan få udført stort set alle processer
her hos os, fastslår Finn Richardt. Har
man f.eks. behov for at få lavet en komponent i rustfrit stål samt et stativ i jern,
der efterfølgende skal sandblæses og
males, behøver man kun at henvende
sig et sted for at få det færdige produkt,
da her er kapacitet til ”det hele”. Man
slipper jo for besværet med at skulle
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Svejsning

STANDARDER - HVAD RØRER DER SIG
LIGE NU INDEN FOR SVEJSNING OG NDT
Standardiseringen, der ligger til grund for Danske Standarder inden for svejsning og NDT,
er de seneste 30 år foregået både på den europæiske og den internationale scene i regi af
organisationerne CEN og ISO. I Danmark bliver dette arbejde varetaget af udvalgene S-47 og S-239.
Følgende er et øjebliksbillede af de specifikke emner, der lige nu sætter dagsordenen for arbejdet.

Af Jørgen Hagelund,
Seniorkonsulent,
Dansk Standard
Den europæiske komite CEN/TC 121
Svejsning blev oprettet i 1987. Det
skete ud fra et mål om at få etableret
de nødvendige standarder for svejsning og NDT af svejsninger, så man
kunne få etableret det indre marked på
trykudstyrsområdet. I de første mange
år skete der en egen udvikling af de
europæiske og dermed danske standarder, og der var mindre fokus på de
tilsvarende internationale aktiviteter i
ISO/TC 44. Arbejdet resulterede i serier af standarder for svejsere (EN 287),
for svejseprocedurer (EN 288) og
for kvalitetsstyring (EN 729) samt en
række standarder for tilsatsmaterialer,
terminologi og destruktiv prøvning. Da
arbejdet begyndte, havde Danmark
selvstændigt 30 danske standarder,
og i dag findes mere end 300 danske
standarder for svejsning, der har gennemgået en forvandling fra Europæiske til også at være internationale.
Europæisk modsvar
Overgangen fra Europæiske til Internationale standarder var et modsvar fra

Europa, da især USA blev bekymret
over, at det Europæiske standardiseringsgrundlag blev opbygget med succes.
Europa tog handsken op og initierede
i ISO/TC 44 et arbejdsprogram, hvor
ovennævnte serier af standarder blev
omdannet til EN ISO Standarder. For
svejsere (EN ISO 9606), svejseprocedurer (EN ISO 15609-15614) og kvalitetsstyring (EN ISO 3834) samt svejsekoordination (EN ISO 14731) blev en realitet.
Eneste plet i denne transaktion er EN
1011 serien for vejledning til lysbuesvejsning af de forskellige metalliske
materiale. Denne blev ikke accepteret
som ISO standard, men alene som rapporter i ISO under betegnelsen ISO/TR
17671 serien. Det er irriterende, idet der
ingen faglige begrundelser er for dette
valg fra ISO side - men mere et princip
- idet standardernes titler omfatter begrebet "vejledninger". Det forhold at ISO
standarder konsekvent henviser til andre
ISO standarder gør, at man, når man
arbejder på den Europæiske platform
f. eks. Inden for trykudstyr, skal bruge
EN 1011 serien og ikke ISO/TR 17671
serien, selvom sidstnævnte serie er anført
i svejsestandarderne som referencer.

har deltaget gennem hele denne proces.
Nu er arbejdet målrettet ISO og præget
af vedligeholdelse af eksisterende standarder og i mindre grad i udvikling af helt
nye standarder. Men vedligeholdelsen af
standarderne er mindst ligeså vigtigt som
udvikling af helt nye, idet platformen for
de deltagende lande er udvidet fra de 32
europæiske standardiseringslande til 162
medlemslande i ISO. Arbejdsprocessen
for vedligeholdelse af standarder og udvikling af nye standarder er den samme.

Det danske
standardiseringsudvalg har
været med i hele processen
Det danske standardiseringsudvalg, S47,

Vi i Danmark var heller ikke begejstrede
for revisionsudkastet til EN ISO 14731,
idet denne standard gennem mange år
har haft sin styrke i at definere aktivite-

Det, som lige nu er i støbeskeen i
ISO, handler både om ajourføring af
svejseprocedure standarderne og om
2 vigtige standarder inden for svejsepersonale: Revision af EN ISO 14731,
Svejsekoordination, og EN ISO 96061, Kvalificering af svejsere i stål.
Første revisionsudkast til EN ISO
14731 blev modtaget med blandede
reaktioner af ISO landene, hvilket ikke
er atypisk i standardiseringsarbejde.
Der er som i mange andre sammenhænge både "strammere" og "slappere" med i arbejdet, og kulturerne
landene imellem er meget forskellige.

De danske standardiseringsudvalgs involvering fremgår af figur 1.

Figur 1 - Faserne i en standards tilblivelse
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Svejsning
ter, der skal koordineres i et svejseværksted, hvorimod det nye udkast mere
ønskede at tage stilling til "hvem må
gøre det" og sætte krav op til personalets kvalifikationer og organisering.
ISOs centrale sekretariat tog heldigvis
fat i sagen og påpegede, at det ikke er
standarders opgave at fortælle "hvem",
men i højere grad at definere "hvad der
skal gøres". Det ser derfor ud til, at færdiggørelsen af EN ISO 14731 ender med, at
standarden bevarer sin styrke med hensyn
til at definere, hvad der skal gøres i svejsekoordineringen og i mindre grad fokusere
på uddannelsesmæssige kvalifikationer,
der også i den gældende version alene
er vejledning. Den nye version af EN ISO
14731 forventes færdiggjort i år.
Den anden personale standard er
EN ISO 9606-1. Arbejdet er i fase
1, jf. figur 1. Her er der nu indhentet
kommentarer fra alle ISO landene, der
skal drøftes ved et møde i maj 2017.
Umiddelbart er nogle af de store spørgsmål kommet op igen. Skal gyldigheden

afhænge af tilsatsmaterialet og ikke af
grundmaterialet? Skal det fortsat være
således, at man med en speciel prøve
kan omfatte kantsømme under et stumpsømscertifikat? Det er for tidligt at sige
hvilken ændringer, der måtte komme,
og om forslaget til revision af EN ISO
9606-1 reelt vil blive til noget. Men erfaringerne siger, at når en standard bliver
mødt med så mange kommentarer i den
tidlige fase 1, vil der blive iværksat en
proces, der kan blive vanskelig.
I NDT arbejdet er der fokus på
revision af metodestandarder især
inden for ultralyd prøvning af svejsninger samt karakterisering af fejl og
acceptniveauer f.eks. for ultralyd og
radiografisk prøvning af svejsninger.
Yderligere har det danske udvalg
S-239 rettet sin opmærksomhed på
drøftelserne om igangsættelse af revision af EN ISO 9712, Kvalificering og
Certificering af NDT personale.
Herhjemme kan alle være med
Vi bliver i Dansk Standard ofte spurgt,
hvem der laver standarderne, og svaret

på dette er herhjemme enkelt: "Alle der
gerne vil være med". Standardiseringsudvalgene hos Dansk Standard er åbne for
alle, der har interesse i at deltage. I andre
lande kan det være mere komplekst at
blive medlem af et national standardiseringsudvalg. Der er selvfølgelig omkostninger forbundet med at deltage i standardiseringen. Den medgåede tid for selve
deltagelsen i arbejdet udgør den største
del. Derudover betales et årsgebyr til
Dansk Standard. På Europæisk og Internationalt plan er der flere hundredetusinde
deltagere i standardiseringen. Og påstanden om, at man kun er med af egen
faglig interesse, kan manes i jorden. Alle
ønsker at opnå resultater. Dette understreges af, at flere lande - med Danmark som
et af de første i verden - har en officiel vedtaget regeringspolitik for standardisering.
Den danske regeringsstrategi anerkender
standarder som et værktøj til at skabe
vækst i samfundet, og til at gøre danske
virksomheder mere konkurrencedygtige i
det internationale samfund. Det skal ske
ved, at vi i ISO udnytter, at Danmark har
én stemme på lige fod med de andre ISO
lande f.eks. USA og Kina.

Få det til at gå 3 gange hurtigere med SpeedClad Twin
- produktiv pålægningssvejsning med ny FRONIUS teknologi
Du får en lynhurtig proces - uden at gå på
kompromis med nøjagtigheden.
SpeedClad Twin opfylder de højest tænkelige
krav og leverer perfekte resultater.

Kontakt Erik Jørgensen for mere info på mobil nr.
+45 40 643 030, e-mail eej@loewener.dk
V. Løwener A/S

Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg

Svejsning

DEN

SMARTE

METALFABRIK
Ingen kan alt - Alle kan noget
- Sammen kan vi endnu mere

området, og som i skrivende stund
er under udvikling.

Af Lektor ph.d., MSc. Arne
Bilberg og MSc , David Grube
Hansen, SDU

Tilgangen til projektet var at identificere i hvilken branche, der var grundlag
for en Smart Fabrik for derefter at
udforme den i samarbejde med relevante interessenter.

Projektet ”Den Smarte Fabrik” (SMAF)
er blevet gennemført fra 2013 til 2016
med støtte af Industriens Fond.
Det overordnede formål med projektet er at skabe innovation, ny forretning og styrket vækst gennem samarbejde mellem små og mellemstore
virksomheder (SMV’er), og gennem
en fleksibel og rentabel effektivisering
i virksomhederne.
SDU har styret projektet i tæt samarbejde med Mechatronic Cluster
Denmark, Delta, CLEAN, og et antal
små og mellemstore virksomheder i
region Syddanmark.
I forløbet er der udviklet og afdækket
en række modeller for, hvordan flere
SMV’er gensidigt kan styrke hinanden
og opnå konkurrencefordele ved at
se sig som ét samlet hele. Der har været megen positiv opbakning til idéen
om at samarbejde og at arbejde med
ny teknologi.
Et projekt i projektet blev derfor
skudt i gang ud fra et mål om at
afdække en faktisk Smart Fabrik i
Sønderborg området.
Det følgende har fokus på en
”Smart Metalfabrik”, der er blevet
undersøgt og beskrevet i samarbejde med SMV’er i Sønderborg
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Indledende analyser af de forskellige typer virksomheder i Sønderborg området
viste, at der var rigtig mange små og
mellemstore metalforarbejdende virksomheder, hvoraf størsteparten arbejdede som underleverandører til større
virksomheder i og udenfor Danmark.
Resultater fra den Smarte Fabrik projektet og Smart Metal blev præsenteret
på årets VTM messe i Odense i dagene 27. februar til 3. marts, hvor der
var stor interesse for fremtidens Smarte
Fabrik baseret på samarbejde og brug
af ny teknologi i retning af industri 4.0

Besøg og interview hos en
række metalforarbejdende
virksomheder
På baggrund af denne analyse
blev en række metalbearbejdende
virksomheder besøgt og interviewet med henblik på at forstå deres
udfordringer og kompetencer. Selvom
der naturligt nok var variationer, var
der dog visse sammenfald. Med afsæt
i de indhentede eksempler blev der
gennemført endnu en interviewrunde
med metalforarbejdende virksomheder i området, og her blev de mere
konkrete muligheder diskuteret. Deling
af ressource til ERP system, deling
af automatiseret svejsning og deling
af overkapacitet på maskiner var de
centrale spørgsmål.
Efter de gennemførte interviews fik
virksomhederne et tilbud om at få gennemgået produktionsfaciliteterne.
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The strong connection

Svejsning
Mange processer såsom skæring,
afgratning, bukning og overfladebehandling var automatiseret. Dog var
det fælles for alle de små og mellemstore metalbearbejdende virksomheder, at svejseprocessen foregik
manuelt. Den overvejende konklusion
på spørgsmålet om, hvorfor man ikke
havde automatiseret svejsning var, at
produktion i enkeltstyk eller små serier
indeholdende svejsning oftest bliver

flaget ud, og at svejsning in-house
var et nødvendigt onde til enkeltstyksproduktion og udvikling. Specielt
hos maskinbyggere blev næsten al
svejsning sendt til lavtlønslande som
Polen og Litauen.
Grafik 1 viser, hvor de adspurgte virksomheder kunne ønske sig en Smart
Metalfabrik med fokus på svejsning.
Det udpegede område lægger sig

imellem den lokale smedevirksomhed
og den højautomatiserede volumenproduktion i Danmark. Det er det
område, der på nuværende tidspunkt
bliver udflaget til lavtlønslande. Men
grundet stigende lønomkostninger er
fortjenesten ved udflagning faldene.
I takt med at automatisering bliver
billigere og mere fleksibel, vurderes
det efter udtalelser fra robotsvejse
integratorer, at der netop nu er en
åbning for en Smart Metalfabrik, hvor
automatiseret svejsning vil være en
bærende del.
Der var blandt de adspurgte bred
enighed om, at en Smart Metalfabrik
med fokus på automatiseret svejsning
ville gøre en forskel for mange små og
mellemstore virksomheder i Sønderborg området. Da der imidlertid ikke
var enighed om måden, hvorpå en
Smart Metalfabrik skulle bygges op,
blev opgaven splittet op i to muligheder. Der var de, der mente, at en
dedikeret fabrik med alle nødvendige
processer in-house ville være den bedste løsning. Andre igen mente, at en
samling af nuværende SMV’er med en
formel aftale og intern varetransport,
ville kunne løse opgaven bedst.

Grafik 1

Grafik 2
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Gældende for den dedikere Smarte
Metalfabrik gik udtalelserne på, at

Svejsning

Grafik 3

der var visse bekymringer om, at
produktiviteten, der affødes af automation, let kan opstå på bekostning
af fleksibilitet. Og da alle adspurgte
virksomheder producerer Høj Mix-Lav
Volumen (HMLV) produkter, er det
essentielt for en Smart Metalfabrik
at være fleksibel. Derudover var den
generelle holdning, at produktionen
skulle være konkurrencedygtig med
produkter af rette kvalitet. Hvis ellers
dette kunne opfyldes, var langt den
overvejende del af virksomhederne
interesserede.
Den Smarte Ressourcedeling blev
beskrevet som værende mere overskuelig, da der ikke skulle findes finansiering til en ny fabrik, men derimod en
udbygning af netværket imellem fabrikkerne i området. Platformen skulle
her være en webbaseret løsning, der
giver mulighed for at se den overskydende kapacitet hos ”konkollegaer”.
I nogle tilfælde var virksomhederne
ikke villige til at dele den information.
Men de ville gerne sætte en fast %
sats på den kapacitet, de ville sælge.
Fra samtlige møder kan det derfor
enstemmigt konkluderes, at et formelt
samarbejde, der styres via en webbaseret platform, er interessant og kan
være næste skridt i kundekontakten.
Det største problem i Smart Ressourcedeling er, at der ikke findes fleksibel
automatiseret svejsning i området. Så
for at kunne tilbyde den komplette
værdikæde, skal kompetencerne og
udstyret indføres hos en eksisterende
eller nybygget fabrik.
Den dedikerede Smarte
Metalfabrik
Den Smarte Metalfabrik er blevet
udfærdiget i en skala model (se grafik

3), som på baggrund af interviews og
observationer er blevet udstyret med
de nødvendige processer for at kunne
håndtere kundernes produkter.
Modellen er udstyret med et simpelt,
men effektivt system til håndtering af
ordrer. For at kunne designe fabrikken talte vi med virksomhederne
om en kravspecifikation. Det blev
fremhævet, at en Smart Metalfabrik
som minimum skal have maskiner og
kompetencer inden for de rigtige processer for at kunne gå i konkurrence
med lavtlønslande.
Herunder er processerne listet:
Skæring (en eller flere af følgende;
laser/Plasma/Stansning), bukning,
sand/glas blæsning, afgratning, svejsning, simpel overfladebehandling (maling) og montage eller delmontage.
Skæring og bukning skal kunne foregå
i fuld pladestørrelse på 3*1½ meter,
hvorimod automatiseret svejsning skal
kunne bearbejde emner, der kan være
på en europalle og ikke overstige
1 meter i højden. Vægten må ikke
overstige 1,5 tons på grund af intern
transport på pallebaner, og materialet
skal være enten stål eller aluminium.
Grunden til denne afvejning er, at
fleksibel automatiseret svejsning bliver
uforholdsmæssig dyr, hvis der ikke opsættes visse regler for vægt, størrelse
og materiale.
Skalamodellen er baseret på en tom
hal, der i skrivende stund er til salg.
Modellen viser, hvordan maskiner og
processer er placeret i forhold til hinanden. I det mørkegrønne område ses
råvarelageret i form af et automatisk
pladelager. Det ligger umiddelbart op
ad skæreprocessen, hvor råmaterialet

bliver kundespecifikt. Alle plader skal
igennem skæreprocessen i det blå
område. Herefter skal langt de fleste
emner igennem en bukkeproces i det
orange område. Der er både manuel
og fuldautomatisk buk. I det hvide område foregår afgratning. I det gule ligger svejseprocessen. Her er der fortsat
mulighed for manuel svejsning, hvis
den automatiske svejseproces kommer
til kort. Det brune og det røde område
markerer forskellige muligheder for
overfladebehandling. Det lysegrønne
område er montage og udleverings
området, hvor færdigvarer klargøres
til transport.
Systemet til håndtering af ordrer er
udviklet, så det fuldautomatisk binder
ordren sammen med mand, maskine
og materiale. Systemet er baseret
på fysiske zoner, hvor en RFID læser
holder øje med hvem, der entrerer
området. Taggen er baseret på en
sportstag som de, der kan gemmes i
skoen under løb. Hvis den ansatte, der
entrerer området, er certificeret eller
skolet til den givne proces, vil vedkommendes personlige timetakst tælle.
Derudover vil maskinen ”boote” op.
Dette sparer tiden, hvor den ansatte
normalt skal vente på maskinen. Når
den ansatte sætter maskinen i gang,
vil tiden på maskinen tælle. Materialet, der kommer fra det automatiske
lagersystem, vil også være ”tracket”.
Hvis vedkommende forlader området,
og maskinen stadigvæk er i drift, vil
mandetimerne stoppe med at tælle,
men maskintiden vil fortsætte. Når
ordren er færdig, vil systemet uploade
tidsdata og materialeforbrug til en
webbaseret løsning, der automatisk
genererer en rapport, som via timetallet, maskintiden og materialeforbruget
beregner ordreprisen.
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Svejsning
Den Smarte dedikerede fabrik
og teknologien
Det kan konkluderes, at de fleste
processer i metalforarbejdning kan
automatiseres rentabelt. Projektet
har været i kontakt med Trumpf, og
der er blevet indhentet tilbud på de
gængse maskiner. Der er imidlertid
en udfordring ved svejsning, som kan
være kompleks ved små serier på
grund af programmering, fiksturer
og gribere. Men i disse år sker der
rigtig megen udvikling med fleksible
gribere, samarbejdende robotter og
offline programmering.
Der har været en dialog omkring nye
måder at håndtere programmeringen
på med to robotsvejs integratorer.
Begge har givet et konceptuelt bud
på en innovativ Smart svejseløsning.
Hos Integrator 1 var udgangspunktet
et ”Flexsible Manufacturing system”
(FMS) anlæg, som er i drift nogle få
steder herhjemme. Integrator 2 havde
en anden tilgangsvinkel. Robotten var
her som udgangspunkt en UR robot
med tilhørende fleksibel manipulator.

Grafik 4

Grafik 5
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”Smart Ressourcedeling”
”Smart Ressourcedeling” var den
anden del, der blev undersøgt i
projektet.
Ofte har virksomhederne investeret i
et bearbejdningscenter i millionklassen og ønsker så høj en oppetid som
muligt. Derfor virker ressourcedeling
relevant for langt de fleste.
Forudsætningen for Smart Ressourcedeling er, at virksomhederne samarbejder. I flere spåntagende virksomheder er der uformelle aftaler om deling
af maskiner. Det samme gælder dog
umiddelbart ikke i resten af metalbearbejdningsindustrien.
Trin to til at opnå en succesfuld
ressourcedeling er, at der bliver
udviklet en IT-platform, som kan
videreformidle, hvilke kompetencer
og hvilken maskinkapacitet, medlemsvirksomhederne har. Der er lagt op
til at automatisere denne proces, så
belægningen på maskinerne bliver
beregnet ud fra planlægningen for
derefter at uploade den frie kapacitet
til den fælles platform. En af grundene
til at mange virksomheder får lavet
metalemner i lavtlønslande er, at
man har en såkaldt ”single point of
contact”. Ofte foregår kommunikationen med leverandørerne igennem en
facilitator, som man kontakter for at
specificere produkt, levering, kvalitet
osv. I Smart Ressourcedeling er det
derfor essentielt, at man kan kontakte
en facilitator, der har kompetencer
inden for metalforarbejdning eller
design og produktion af metalemner.
Denne person vil være ”single point
of contact” og den eneste, der har
adgang til data fra samtlige virksomheder.
Kombinationen af den Smarte
Metalfabrik og ressourcedeling
I Sønderjylland findes der ikke en
automatiseret fleksibel svejsefabrik, og
overfladebehandling kan som bekendt
omfatte mange processer. Derfor vil
der ved Smart Ressourcedeling være
udfordringer med at kunne tilbyde
den komplette værdikæde. Da denne
imidlertid er afgørende, kan hverken
den dedikerede eller delebaserede
løsning stå alene. Grafik 6 viser et
kombineret koncept. Af modellen
fremgår det, hvordan de nuværende

virksomheder arbejder sammen med
den nye dedikerede fabrik, der som
minimum skal indeholde automatiseret
svejsning. Forventningerne til produkter og rentabilitet peger i retning af,
at processer som skæring, bukning og
afgratning skal være in-house.
Da man i projektet den Smarte Metalfabrik forventer et klart forretningspotentiale, er et nyt projekt: ”Smart
Metal” sat i søen. Målet er at komme i
dybden med forretningsgrundlaget og
de teknologiske muligheder, lige som
der vil blive set nærmere på, hvordan
virksomhederne kan arbejde sammen.
Gennem Smart Metal projektet er det
målet at få tilvejebragt analyseresultater af høj kvalitet. Og i forbindelse
med projektets afslutning vil resultaterne i samarbejde med branchen
blive formidlet i en åben proces til de
relevante aktører, der efterfølgende
får mulighed for at implementere
idéerne.
Konklusion
Analysen viser, at der procentvis er
rigtig mange metalvirksomheder i
region Syddanmark, hvor der opleves
en stor interesse for konkurrencedygtige leverandører og producenter, som
er fleksible, hurtige, og som kan levere
kvalitetsprodukter i metal til den rigtige pris. Det er projektets afsluttende
hypotese, at netop inden for dette segment kan der være basis for en Smart
Fabrik, der er baseret på samarbejde
og ny automatiseringsteknologi. Der
skal være tale om en højautomatiseret løsning, hvor organiseringen bør
være en virtuel og delvis fysisk fabrik,
der kan tilbyde gængse processer
samt den bærende automatiserede
svejsning. Derudover skal fabrikken
kunne tilbyde den fulde værdikæde
ved hjælp af en virtuel fabrik, der er
baseret på ressourcedeling. Der er udbredt positiv opfattelse af den Smarte
Metalfabrik. En af grundene til dette
er, at fabrikken ikke er i konkurrence
med metalbearbejdning i området,
men snarere komplementerende, lige
som det er afgørende, at fabrikken
fostrer produktion i Danmark. Der er
lavet en skalamodel af fabrikken. Men
afledt af projektet den Smarte Metalfabrik er Smart Metal projektet som
nævnt etableret. Dette projekt skal
danne basis for den endelige Smarte
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Grafik 6

Metalfabrik - såvel teknisk, organisatorisk som økonomisk - for at sikre en
bæredygtig løsning.

Mads Clausen instituttet i på Syddansk
Universitet i Sønderborg vil gerne
i dialog med metalvirksomheder i

regionen for at styrke samarbejdet om
fremtidens smarte metalvarefabrik.

Inspecta, Kiwa Teknologisk Institutt i Norge og Rybners Kursuscenter har samlet Nordens dygtigste undervisere
og kursusudbydere inden for NDT. Vi tilbyder nu uddannelse som NDT-inspektør inden for visuel prøvning (VT),
penetrantprøvning (PT) og magnetpulverprøvning (MT).

Vil du uddannes NDT-inspektør?
Kun det bedste er godt nok!
Se vores kurser: www.inspecta.dk/kurser eller ring tlf.: 7022 9770

Svejsning

SPECIALISTER I
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Her ses en hø
jtipvogn til træ
flis
med hjultræk
og vognstang
sstyring.

Alsidig Maskinfabrik i
Aabenraa er en familieejet
ordreproducerende
virksomhed, der som en af de
få herhjemme har specialiseret
sig i at fremstille højtipvogne.
Det var Detleff Soll som tilbage i 1972
grundlagde Alsidig Maskinfabrik.
Dengang som nu bliver der fremstillet
højtipvogne til landbrug og skovbrug.
Alsidig Maskinfabrik bliver nu drevet
af sønnerne Mogens og Bjarne Soll.
Men deres far, som i dag er 83 år, er
fortsat aktiv på værkstedet. Mens Mo-

18

gens Soll står for smedeopgaverne,
har hans bror Bjarne Soll ansvaret for
kundekontakten og den færdige montering af vognene med blandt andet
lys og hydraulik.
Vognene bliver designet og
bygget individuelt
Den første højtipvogn, som Detleff Soll
udviklede, hed Alsidig Varia. Et navn,
som afspejler, at vognen med sine
variable højder på siderne vil kunne
anvendes til flere typer opgaver.
Denne første model bliver fortsat
fremstillet. Men den har siden fået

følgeskab af en lang række andre
modeller.
Som udgangspunkt får kunderne
imidlertid lavet præcis den vogn, de
ønsker, lige som de kan få den leveret
i en farve, der passer til traktoren.
Og vi oplever, at kunderne næsten
altid har individuelle krav til design og
udformning, siger Mogens Soll, der er
i gang på værkstedet sammen med et
par ansatte.
Laver det meste færdigt selv
Der bliver skåret ståldele ud til en
kroghejsevogn til skovbrug, der vil

Svejsning
blive brugt til træflis. Teoretisk
set laver vi det hele færdigt
selv. Vi har automatiske
båndsave, sakse, kantpresser,
plasmaskærer, svejseværker
og vinkelslibere, lige som vi
har eget malerværksted på
fabrikken. Men der er også
kunder, som ønsker sandblæsning eller metallisering. Det er
processer, vi ikke har, så det
får vi lavet ude. Efterfølgende
står vi for at montere vognen
med lys og hydraulik, hvorefter
den er klar til levering.
Stålet er nu blevet skåret
ud i de rette mål og skal så
svejses. Der bliver svejst sider,
som er op mod 8 meter lange,
og der bliver svejst låger
på vognen, som skal kunne
køres til siden og tippe over.
Svejsningen skal gå hurtigt, og
der skal ikke være ret meget
svejsesprøjt bagefter, selvom
vi altid giver svejsningerne en
tur med stålbørsten bagefter,
siger Mogens Soll. Han tilføjer, at de senest har suppleret
maskinparken med tre Kemppi
FastMig-M-420 maskiner med
styring. Vi lægger stor vægt
på at kunne køre driftssikkert
og få lavet nogle meget præcise sammenføjninger. For det
er afgørende, at vi leverer en
høj kvalitet med nogle glatte
overflader, der kan stå for
vind og vejr.
Det kan tage 14 dage til
halvanden måned at fremstille
vognen fra start til slut, og ofte
bliver der lavet to ad gangen
på værkstedet. På årsbasis
ligger produktionen på mellem
30 og 40 vogne, hvilket regnet
i forbrug af stål svarer til godt
200 tons.
Til kunderne hører større danske landbrug og godser. Derudover laver vi også mange
vogne til skovbrug. Og på
dette marked oplever en særlig
stor vækst, både herhjemme
og i de øvrige skandinaviske
lande, siger Mogens Soll.
BLY
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VF STÅLINDUSTRI OPGRADERER DIGITALT
MED STØTTE FRA STATSLIG MILLIONPULJE

Direktør Claus Vilsgaard

Vestjysk smedevirksomhed er
klar til at udvide teknologisk,
geografisk og lokalemæssigt.
VF Stålindustri kalder sig en ”gammeldags smedevirksomhed”. Men de har
samtidig ambitioner om vækst og udvikling. Derfor går firmaet i Holstebro nu i
gang med en digital opgradering. Det
sker med støtte fra Erhvervsministeriet.
Pengene kommer fra en millionpulje til at
udvikle avanceret produktion i Danmark.
VF Stålindustri installerede i efteråret en
ny og dyr computerstyret CNC-fræser.
Den skal sammen med andet nyt udstyr
udføre arbejdet hurtigere og bedre. Pengene fra ministeriet skal bruges til med
konsulenthjælp at analysere og udvikle,
hvordan ny teknologi kan gøre virksomheden endnu mere konkurrencedygtig.
VF Stålindustri beskæftiger i dag 22
personer, og det tal skal stige, siger
ingeniør, direktør og medejer Claus

OPGRADERING AF ROBOTSVEJSESTRØMKILDEN
TPS/I ROBOTICS MED CMT
Fronius har nu udvidet
anvendelsesmulighederne
for TPS/i Robotics
svejsestrømkilden.
TPS/i CMT Robotics, som er specielt
udviklet til robotsvejsning, kan nu – via
en tillægspakke - blive udstyret med
CMT (Cold Metal Transfer) svejseprocessen. Den nye kombinationsløsning
giver høj reproducerbar kvalitet, høje
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Her ses smed Poul Davidsen i arbejde med en ny computerstyret fræser.

Vilsgaard. Og da både flere ansatte og
flere avancerede maskiner kræver mere
plads, er virksomheden også i gang
med at finde større lokaler i Holstebro.
- Vi kan allerede nu se, at den nye
fræser speeder produktionen op, og
at den kan fremstille mere avancerede
emner, end vi hidtil har kunnet levere.
Vi fabrikerer mange enkeltordrer og
har ikke masseproduktion. Den nye
teknologi vil ikke desto mindre give os
mange fordele, siger Claus Vilsgaard.
Den vestjyske smedevirksomhed har
specialiseret sig i at levere udstyr til
tobaks- og fødevareindustrien, blandt
andet transportbånd og andre dele til
procesanlæg. En af de største kunder
ligger i Holland og bygger linjer til tobaksfabrikker. VF Stålindustri har via sin
hollandske samarbejdspartner gennem
den seneste tid leveret komponenter til
et nyt produktionsanlæg på Scandinavian Tobacco Groups i Holstebro.

VF Stålindustri har også tidligere
deltaget i centrale udviklingsprocesser
sammen med Teknologisk Institut. Da
drejede det sig om en medarbejderdrevet, innovativ strategiproces. Claus
Vilsgaard har på ingeniøruddannelsen speciale i forretningsudvikling og
kom til virksomheden efter at have
arbejdet på B&O i Struer.
Mange af kunderne bor tæt på virksomheden i Holstebro, blandt andre
Færch Plast, industribageriet Lantmännen Unibake og jernstøberiet Vald.
Birn. Vi er interesseret i samarbejdspartnere andre steder i landet. De
skal naturligt nok være tæt på deres
kunder, men samtidig udnytte lokalerne i Holstebro som hovedværksted,
siger Claus Vilsgaard, som i øjeblikket
rejser rundt og ser på nogle firmaer,
som potentielt kunne fungere som
filialer af VF Stålindustri.
BLY

svejsehastigheder og et stort antal
anvendelsesmuligheder.

agtig transport af tråden og dermed
en høj processtabilitet.

Løsningen bygger på den nyeste Fronius MIG/MAG svejseplatform. Det er et
intelligent og modulopbygget system,
der består af indbyrdes forbundne og
afstemte komponenter, som er specielt
udviklet til de krav, der er forbundet
med robotunderstøttet svejsning.

Fronius fremhæver videre den nye specialudviklede letvægtsbrænder (Robacta
Drive CMT TPS/i ”Push-Pull”), der er beregnet til højhastigheds robotsvejsning.

TPS/i strømkilden er med en stærk
processor og en højhastighedsbus
til hurtig dataudveksling. Systemet
indeholder to synkroniserede enheder
til trådfremføring, som leverer en nøj-

TPS/i strømkilder, som i forvejen er
med Standard og Pulse funktionspakker, kan uden problemer opgraderes
til CMT-processen, der giver lavere
varmetilførsel og muliggør trinløs regulering fra kold til varm. Resultatet er, at
forekomsten af svejsesprøjt er meget
lille - selv ved høj svejsehastighed.

Svejsning

Fleksibel
robotsvejsning
CoWelder fra Migatronic er
en fleksibel løsning, som
kun kræver en beskeden
investering, fremhæver den
danske svejseproducent.
Løsningen med CoWelder består af
en Migatronic Mig-Mag strømkilde
300 Ampere og en Universal Robots
UR5-robotarm, et selvbalancerende
bordophæng, en sikkerhedsboks med
nødstop, kabler og en svejsebrænder.
Det er en CE-certificeret løsning, der
ikke kræver afskærmning.
Konstruktionen vejer ikke ret meget og
kan derfor uden de store problemer flyttes fra en arbejdsstation til en anden i
værkstedet. Samtidig gør den enkle opsætning det let at integrere CoWelder i
den eksisterende svejseproduktion.

Uanset om det er små eller store
produktionsserier kan CoWelder
revolutionere produktionen, lyder det
fra Migatronic, som tilføjer, at robotten bliver leveret fuldt monteret og klar
til at sætte i drift. Og den beviser til
fulde, at automatiseret svejsning ikke
behøver at være kompliceret, lige som
det heller ikke nødvendigvis kræver en
større investering.
Den øgede fleksibilitet kommer til
udtryk i et katalog af emner, hver med

et tilhørende program. Efter behov
kan operatøren flere gange i løbet af
en arbejdsdag skifte mellem programmerne og svejse forskellige emner
med robotten, hvad enten det er i
store eller små serier. Ved programmeringen flytter operatøren ganske
enkelt robotten manuelt til de ønskede
positioner, eller opsætter programmet
på skærmen, hvor en 3D-simulering
giver overblik.
BLY
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TERMISK SKÆRING I
HENHOLD TIL EN1090
Af Produktchef for
skæreteknologi, Ken M.
Hansen, V. Løwener A/S

Mange har ge
nnem
årerne været
med
fra virksomhe
dscertificeringern
e for ISO
9001 og over
andre mere
brancherelater
ede typer
certificeringer
til en af
de seneste: EN
1090.

EN 1090 stiller krav til produkternes
kvalitet, behandling af materialerne og sporbarhed. Ikke noget nyt
fænomen i stålindustrien. Ikke desto
mindre bliver mange nu mødt af et
nyt krav, der omhandler krav allerede
ved tildannelsen af emner, som indgår
i bygningskonstruktioner elle andre
typer af konstruktioner.
På stålproducenternes certifikater kan
det fremgå, at visse ståltyper kræver forvarmning eller efterfølgende
normalisering efter tilførsel af varme
fra f.eks. svejsning. Dette er ikke noget
nyt og beskrives om nødvendigt i bl.a.
svejseprocedurerne. Stålproducenternes procedurebeskrivelser siger rent
faktisk også, hvad der bør gøres inden for termisk skæring for at afhjælpe evt. problemer med hærdezoner,
der f.eks. kan forringe stålets eller hele
konstruktionens kvalitet. Ikke ualmindeligt omhandler dette forvarmning eller
efterfølgende normalisering.
De færreste virksomheder vil være i
stand til at forvarme en hel stålplade
til bare 100° C eller for den sags
skyld håndtere en sådan varm plade
inden skæringen. I mange brancher
det almindeligvis blevet afhjulpet ved
efterfølgende normalisering i ovne
eller anden form for opvarmning og
kontrolleret nedkøling.

Messer ALFA brænderdyser til EN1090.
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Figur 1. Messer MetalMaster 2.0 til plasma eller flammeskæring arbejder efter EN1090.

Det kræves i dag i henhold til
EN1090, at virksomhederne årligt aflægger prøver til godkendelse på den
termiske skæring af stålplader i en
given kvalitet. Her er tale om flamme(autogen), plasma- og laserskæring.
Alle tre processer tilfører stålet varme
i større eller mindre grad og på
forskellig vis. Kravene refererer til den
klassificering inden for EN1090, man
skal ligge i. Og den/de tests, der skal
udføres til godkendelse, omfatter overflade hårdhed, ruhed og vinkelrethed.
F.eks. kan man blive mødt af et
hårdhedskrav på <380 Vickers i
alle pladetykkelser i stål S355 med
en kulstofækvivalent 0,42 – 0,45
Ceqv. Hvorimod ruhed og vinkelrethed varierer afhængigt af pladetykkelsen. Udfordringen ligger i at
foretage skæringen på en måde, så
førnævnte parametre ikke overstiger
de i EN1090 stillede krav, og så man
derved undgår yderligere behandling
inden en evt. videre forarbejdning.
Tid er jo som vi alle ved penge, og arbejdes der optimalt og rigtigt, kan det
have betydning for, hvorvidt man får
ordren – eller det kan aflæses direkte
på bundlinjen.

Tyske Messer Cutting Systems har til
dette udviklet flere procedurer hvorved
ovenstående kan sikres. Det være
sig lige fra måden, der skæres på,
over specialdesignede godkendte
testemner, til eksempelvis nyudviklede
EN1090 skæredyser. En ting er, at
man har den fornødne kundskab og
de rigtige værktøjer til rådighed. Messer tilbyder også kurser med skoling af
kunderne i, hvordan skæringen udføres korrekt, så kravene overholdes.
På fabrikken syd for Frankfurt er
man via egne tests og godkendelser
i besiddelse et utal af godkendte
EN1090 CPQR certifikater for flere
relevante ståltyper. Som en del af pakken kan Messer ved bestilling af deres
maskiner levere sådanne certifikater
med til kunder, der arbejder eller skal
til at arbejde i henhold til EN1090.
Dette betyder ikke, at man slipper for
at lave egne tests. Men det dokumenterer, at hvis testen bliver udført
korrekt på en given maskintype, så vil
testemnet blive godkendt.
Tanken er at klæde brugeren på, så
test og efterfølgende produktion uden
videre problemer kan sættes i gang.

Svejsning
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formel uddannelse, der sikrer både
kunde og kursustager sikkerhed og
kvalitet, fortsætter Hanøy.  
Problemer, der knytter sig til
svejsning er universale. Og de
involverer årligt store økonomiske
tab, som indirekte kan være en
følge af manglende kvalitetskontrol. Vores uddannelse er rettet
mod de stigende kvalitetskrav, der
er til bl.a. olie og gas, støberier,
kraftværker, militæret, flyindustrien og
transport, siger Svein Hanøy.  

Investering i menneskelig
kapital
Investering i menneskelig kapital er måske den vigtigste del i forhold til at sikre
kontinuitet og vækst i virksomheden.
Fortsat uddannelse af personale er nøglen til en stabil drift og konkurrenceevne. Grunden til dette er enkel: Virksomheden er i stand til at opfylde de øgede
krav fra kunder og fra branchen.  Vi ser
frem til at dele ud af den viden og ekspertise, som vi har oparbejdet gennem
de seneste 30 år på det norske marked,
konkluderer Svein Hanøy.

At udbyde kurser i Danmark på lige
vilkår, er afgørende for os, siger
divisionsdirektør inden for svejsning
hos Kiwa Teknologisk Institutt i Norge,
Svein Hanøy.
Vi lægger vægt på at levere en dokumenterbar og god uddannelse af NDTinspektører. Det er både spændende
og en fornøjelse at kunne lancere
kurser inden for områder som visuel
prøvning (VT), penetrantprøvning (PT)
og magnetpulverprøvning (MT).
NDT-certifikat i henhold til EN
ISO 9712/Nordtest
De fleste vareproducenter, der skal
kunne dokumentere kvaliteten af produkterne, bruger NDT -ikke destruktiv
prøvning - i én eller flere varianter.
Et NDT-certifikat er en dokumenteret

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Priserne på stål har været på himmelflugt siden efteråret. Det skyldes blandt andet stigende priser
på de råstoffer, der bruges til at producere stål. Toppen er formentlig ved at være nået, men det
afhænger bl.a. af Trump-faktoren - som er uforudsigelig.
Handelshindringer og antidumping-told
fik stålpriserne til at stige i efteråret –
fra 421 euro per ton i september til
546 euro per ton i november. Priserne
stiger stadig, og niveauet ligger lige nu
på 590-600 euro per ton.
”Det vil sige, at basispriserne er steget
cirka 30 pct. siden september sidste
år – og det er altså vel at mærke
basispriserne. Ser man f.eks. på
galvaniserede plader, så er stigningerne endnu større. Det skyldes groft
sagt, at efterspørgslen er større end
udbuddet”, siger Michael Christensen,
divisionsdirektør i Lemvigh-Müller.
Stål kræver råstoffer fra
alverdens kontinenter
Når efterspørgslen er større end udbuddet, stiger prisen på de råstoffer,
der bruges til at producere stål, og
det er da også råvare-prisudviklingen,
der driver de nuværende prisstigninger, forklarer Michael Christensen og
pointerer, at det ikke er småting, der
skal til for at producere stål.
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Og så er råvarerne heller ikke noget,
man bare lige skaffer – f.eks. skal de
hentes fra forskellige kontinenter:

man gange med tre. Hertil kommer en
stigning i dollarkursen på 8 pct., idet
råvarer afregnes i dollars.

”Til et ton stål skal man bruge 1,6 ton
malm. Det er typisk noget, der skal
sprænges eller graves op af jorden,
primært i Fjernøsten eller Sydamerika.
Så skal malmen sejles til et stålværk,
sandsynligvis i Kina, hvor halvdelen af
verdens stålværker ligger. Her skal det
i højovnen med en vis mængde skrot
– cirka 600 kg eller hvad der svarer
til en VW Passat fra midt 90’erne. For
at varme det op til 1.600 grader, skal
der bruges 600 kg koks - det kommer
typisk fra Australien - og en uhyggelig
mængde energi i form af enten olie,
gas eller el”, siger Michael Christensen.

Michael Christensen vurderer, at det
nuværende prisniveau på lige under
600 euro per ton for sorte coil, og det
samme for en række af de væsentligste råstoffer, er maksimum-niveau. Han
understreger dog, at intet er skrevet
i sten – blandt andet på grund af,
hvad man kan kalde ’Trump-faktoren’,
hvis påvirkning er svær at forudsige.
Det kan gå flere veje: ”Om niveauet
holder afhænger af, hvilken handelspolitik USA med Trump i spidsen reelt
vil lægge for dagen, og det kan, populært sagt, lige så vel blive en dreng
som en pige. Jeg vil råde stålforbrugende virksomheder til at ”holde
armene ind til kroppen” og sørge for
størst mulig omsætningshastighed på
eget lager – når noget kan stige så
hurtigt, som vi har set med stålpriserne
siden september, så kan det omvendte
også ske”.

Gang med 3 og tilsæt stigende
dollarkurs
Man skal altså bruge næsten tre gange så mange råstoffer til at lave et ton
rå stål. Og når prisen på råstofferne
stiger voldsomt, som de har gjort fra
slutningen af 2016 og frem til nu, skal

Svejsning

Nye AMU kurser målrettet
svejsere og smede
Industriens uddannelser
står bag tre nye kurser, der
henvender sig til svejsere og
smede. Kurserne er blevet
udviklet for at imødekomme
jern- og metalindustriens
efterspørgsel på korte
kurser, som opkvalificerer
medarbejdere, der skal løse
svejse- og loddeopgaver.
De tre AMU kurser, der bliver udbudt
er: Egenkontrol af svejsearbejde; MIGlodning af tyndplade; Planlægning og
gennemførelse af svejseopgaver. Det
første kursus giver svejseren en opkvalificering i brugen af WPS’er og visuel
kontrol af egne svejsninger.

ECNDT 2018
conference
sponsors
MIG-lodning
er en mere
og mere
anvendt sammenføjningsmetode til
sammenføjning af forskelligartede
grundmaterialer og til galvaniserede
eller coatede plader. Dette kursus vil i
AMU-regi blive udbudt til skoler med
svejseteknisk personale, som også har
viden om lysbue fysik, svejsegasser,
udsugning og spændingsrækkefølge.

Gennemførelse af svejseopgaver er
et kursus, som er målrettet faglærte
smede og svejsere. Formålet er at uddanne deltageren, så han/hun bliver
i stand til at sammenkæde de kompetencer, der er opnået på tidligere
gennemførte svejsekurser.
En forudsætning for at tage kurserne
er, at man har et uddannelsesbevis fra
uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og
sikkerhed, svejsning/ termisk.

Sponsorship & exhibition
Second invitation

Nyt
domicil
til Tornbo
Svejs
Tornbo Svejs er pr. 27. marts flyttet til
en ny adresse og ser frem til at byde
kunderne velkommen i de nye, mere
rummelige omgivelser.

12th ECNDT 2018, June 11 – 15
Swedish Exhibition & Congress Centre
Gothenburg, Sweden

Den nye adresse er:
Tornbo Svejs,
Sallingsundvej 24,
6715 Esbjerg N.
ECNDT FLYER maj 2016 A4.indd 3
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Svejsning

Det sker 2017:
April
24. – 28. april
Hannover messen 2017
28. – 29. april
Svejse- og NDT seminar på Hotel
Koldingfjord
Maj
7. – 10. maj
Den Internationale JOM konference
på Konventum i Helsingør

Juni
6. – 7. juni 8th International
Conference on Standardization in NDT.
25. – 30. juni IIW Annual Assembly
& Interntional Conference i Shanghai.
September
25. – 29. September
Schweissen und Schneiden 2017 i
Düsseldorf
November
6. – 9. november Fabtec 2017 i Chicago
24. november DSL holder julebanko
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DSL virksomhedsbesøg hos SH Group i Svendborg

DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, FORCE Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Rasmus Baltzer Ravn, Mærsk Drilling A/S
Peter Villumsen, TechCorr Europe ApS
Lars Holmberg, FORCE Technology
Poul B Petersen, Inspecta Danmark A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Bo Bossen, FORCE Technology
Næstformand Bent Jæger Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Lars Mohr, NSK A/S
Jørgen Hilsøe, Endotest A/S

16 DSL-medlemmer var mødt op til
virksomhedsbesøg hos SH Group i
Svendborg den 8. marts.
SH Group er en førende virksomhed
inden for udvikling, produktion og servicering af hydrauliske og mekaniske
systemløsninger til offshore- og marineindustrien. SH Group blev grundlagt
i 1974 og beskæftiger i dag mere end
250 medarbejdere i Svendborg, på
Lindø, Singapore og i Norge.
Blandt specialerne er udsætningssystemer til redningsbåde fra platforme,
Launch And Recovery Systems for
undervandsrobotter (ROV’er) og ikke

David Long, TechCorr Europe ApS
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS

Sekretariat:
Monica Wenøe,

mindst hydrauliksystemer til industribrug,
olie-gas offshore og vindmølleindustri.
SH’s produktionschef Martin Beck
gav en spændende gennemgang og
rundvisning. Virksomheden lever godt
af kombinationen af ingeniørviden
og praktiske færdigheder inden for
hydraulik, bearbejdning og svejsning.
Steen Ussing, Formand DSL

Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Steen Ussing, FORCE Technology
Karsten Olsen, A/S ESAB
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Kemp & Lauritzen A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2017
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

3

12. juni

18. maj

Internationale udsyn

4

31. august

2. august

Automatisering

5

27. oktober

22. september

Overfladebehandling i den metalforarbejdende industri

6

12. december

14. november

NDT og SVEJSNING
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Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.

Ledsager-

arrangement
i forbindelse med Svejseog NDT-seminaret på
Hotel Koldingfjord
Fredag den 28. april 2017
Udflugt til Skærsøgaard
Vingård, som igen
i 2016 blev valgt til
”Årets vingård”!

DSL bustur til Schweissen & Schneiden 2017
Der er nu kun godt 5 måneder til
Schweissen & Schneiden, der finder
sted i tidsrummet fra mandag den 25.
september – fredag den 29. september 2017 i Düsseldorf -og ikke i Essen,
som det plejer.
Ved seneste Schweissen & Schneiden
i 2013 rullede DSL-bussen til messen
med en flok veloplagte svejsefolk, og
arrangementet blev en stor succes.
Vi har derfor også til næste år ønsket
at arrangere en bustur til denne store
messebegivenhed, som kun finder sted
hvert 4. år.

PROGRAM
Kl. 10.00
Vi mødes i receptionen på
Hotel Koldingfjord.
Fælles afgang til Skærsøgaard
i taxa.

Der vil være udrejse tirsdag den 26.
september og hjemrejse torsdag den
28. september 2017. Arrangementet vil ligge på samme niveau som
i 2013. Det vil sige, at der vil være
indkvartering på enkeltværelser med
bad, og at morgenbuffet vil være
inkluderet. Det er lykkedes os at bibeholde prisen fra 2009 og 2013 på kr.
4.150,-. DSL har reserveret en bus med
40 pladser, og der vil blive solgt efter
”først til mølle” princippet. Tilmelding
kan ske på e-mail: dsl@dslsvejs.dk
eller på telefon 40 61 30 90 senest
den 1. juni 2017.

Program:
Tirsdag den 26. september
Kl. 07.00 afgang FORCE Technology,
Park Allé 345, 2605 Brøndby
Kl. 08.15 opsamling Transportcentret,
Slagelse
Kl. 09.15 opsamling Rasteplads Kildebjerg, Odense
Kl. 10.00 opsamling Hotel Scandic,
Kolding
Frokostpause
Kl. 20.00 ankomst Hotel Montanushof
i Grevenbroich
Onsdag den 27. september
Kørsel til Messehallerne og retur til
hotellet
Torsdag den 28. september
Kl. 07.00 afgang fra hotellet i Grevenbroich
Frokostpause
Kl. 17.00 afsætning ved Hotel Scandic, Kolding
Kl. 17.45 afsætning Rasteplads Kildebjerg, Odense
Kl. 18.45 afsætning Transportcentret,
Slagelse
Kl. 20.00 ankomst FORCE Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby

Kl. 10.30
Guidet rundvisning på
Skærsøgaard, som inkluderer
vinsmagning. Vi medbringer
selv picnic-kurv, som
Koldingfjord laver til os, og
som indtages på vingården.
Ca Kl. 13.30
Retur til Hotel Koldingfjord.

Deltagerpris:
Kr. 300,00
Tilmelding:
Monica Wenøe,
E-mail: dsl@dslsvejs.dk
Telefon: 40 61 30 90
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Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening
Parkalle 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

GODT HJULPET FORDI
DU FÅR ET SAMARBEJDE,
DER HOLDER
Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308/www.lemu.dk

’’

Jeg har handlet med Lemvigh-Müller hele mit liv.
Jeg kan få alt, hvad jeg skal bruge inden for svejs
– og Lemvigh-Müller har en stor teknisk viden,
som jeg får gavn af i løbet af min arbejdsdag.
Jens Larsen, Direktør, Ollerup Maskinfabrik

’’

