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Svejsning

LEDER
Robotterne kommer som en
fordel for os alle
Danmark er blandt de lande i verden,
som har implementeret flest robotter
per medarbejder i industrien. Det
skyldes bl.a. vores høje lønninger,
som giver en relativ kort tilbagebetalingstid på investeringer i automation og robotter. Derfor har mange
virksomheder allerede investeret i
deres første robot eller overvejer at
gøre det. Også arbejdstagerne har
set fordelene ved robotter. Således
støtter mange danske fagforeninger
anvendelsen af robotter. Højdepunktet
var da Dansk Metal på deres kongres i 2016 vedtog en resolution om,
at Danmark skal have 5.000 flere
robotter for at blive verdensmester i
anvendelse af robotter.

Søren Peter Johansen, faglig leder på Teknologisk Institut

Denne brede opbakning er hel unik i
verden. Det betyder, at det ikke blot er
ledelsen, men også de enkelte medarbejdere, som er med til at spotte automatiseringsmuligheder i produktionen.
Derved er alle med til løbende at sikre
øget produktivitet, kvalitet, konkurrenceevne og velbetalte arbejdspladser i
Danmark.

Digitalisering, integration og
brugervenlighed
Robotter er meget forskellige fra mennesker. Robotter er ret dumme og på
ingen måde kreative. Til gengæld er
de utrættelige; de kan f.eks. udføre
den samme bevægelse eller kigge efter de samme små ridser dag og nat,
flere år i træk uden at blive trætte.
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Svejsning

Kollaborative robotter er på hastig
fremmarch, siger Søren Peter Johansen.

Lige nu er der nogle tydelige trends:
Digitalisering, integration og brugervenlighed.

derne, der kan anvende teknologierne,
så man undgår flaskehalse af manglende kompetencer i produktionen.

Der kommer flere og flere værktøjer,
som understøtter digitalisering af arbejdsgange. Værktøjerne er udviklet til
at opsamle og bearbejde information,
lige som de benyttes til at optimere processer og skabe overblik i produktionen.

En generel trend er at undgå at automatisere en proces fuldstændig, men
derimod kun at automatisere de dele af
processen, som er billige at automatisere, og så overlade de vanskelige delprocesser til mennesker. Dette kræver dog,
at mennesker og robotter skal rykke
tættere sammen på arbejdspladsen og
ligefrem dele arbejdsplads, hvilket stiller
store krav til robotsikkerheden.

Det bliver nemmere for alle - også
systemintegratorer – at koble forskellige teknologier sammen. Det kan være
robotter, avancerede sensorer, gribeteknologi eller produktionsstyringssystemer.
Hardware er i dag ofte understøttet af
smart software, som gør integrationen
nemmere, enklere og hurtigere.
Det er positivt. For det betyder, at
systemintegratorer og efterhånden også
slutbrugere hurtigere kan udvikle robotceller og løsninger.
Den nemme integration og digitalisering
medfører, at anvendelse af robotter
bliver lettere. De involverede personer
får en bedre brugeroplevelse. Teknologierne bliver en hjælp og efterspurgt af
medarbejderne, så virksomhederne får
lyst til at investere i de nye teknologier.
Når brugervenligheden er høj, er der
også flere medarbejdere i virksomhe-
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Derfor snakker mange i branchen om
kollaborative robotløsninger (Cobots),
der er sikre løsninger med robotter, som
kan arbejde tæt sammen med mennesker. Mange nye robotter er udstyret
med indbyggede sikkerhedsfunktioner,
så robotterne kan stoppe automatisk
ved kontakt med mennesker. Faktisk kan
nogle ”mærke” mennesker på afstand og
stoppe, uden der er berøring med mennesker. Det sker ved hjælp af en kapasitiv
overflade eller laserscannere, som f.eks.
mobile robotter typisk er udstyret med.
Bedre til at udnytte data
Fremover vil robotterne blive udstyret
med meget mere beregningskraft, så
de kan udnytte data fra de stadigt

mere avancerede sensorer. Således vil
robotter blive udstyret med kameraer,
som kan måle afstand til alt i synsfeltet
(lidar), og med analyse af lys i forskellige bølgelængder (hyperspektrale
kameraer) se på emner, hvad de er
fremstillet af. Kigger man længere ind
i robotterne, vil de være udstyret med
micro-sensorer og processorer svarende
til vores mange sanseceller og reflekser. Kigger man længere ud, bliver de
forbundet til ”skyen”, hvor de kan holde
sin producent og ejer orienteret om
tilstanden af sig selv, og produkterne,
som de håndterer. Ligeledes kan robotterne holde hinanden opdateret ved at
dele eller handle data med hinanden.
Kunstig intelligens (AI) i form af machine learning, deep learning, etc. er
allerede ved at blive en integreret del
af robotterne. Det gør, at robotterne
kan genkende og styre efter bestemte
mønstre, der f.eks. er sidemandsoplært af mennesker. Et eksempel er
oplæring af kamera-styret svejsning,
der er baseret på viden fra erfarne
svejsere, hvor svejserne gennem mange eksempler viser robotten, hvordan
de ville svejse de specifikke eksempler.
Til sidst et godt råd til de virksomheder,
der har besluttet sig for på et tidspunkt
at anvende robotterne: Gå i gang nu!
Vent ikke til den rette situation opstår,
eller at den perfekte robot kommer på
markedet. I ventetiden vil alle andre
nemlig have lært teknologien at kende
fra bunden, og derfor have lært hvilken
robot, der er perfekt til alle forskellige
situationer i netop deres produktion. Derfor bør virksomhederne gå i gang stille
og roligt med små billige projekter, der
ikke nødvendigvis giver store produktivitetsgevinster - men en masse læring.

Svejsning

CALL ME

COWELDER
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SVEJSERENS FORLÆNGEDE ARM
CoWelder™ er en komplet svejseautomatiseringsløsning, der leveres samlet, klar til at
installere i en eksisterende produktion. Den
effektiviserer produktionen af emner, uanset
mængde og hyppighed.
CoWelder er fleksibel og let at programmere;
du kan optimere effektiviteten i din svejseproduktion, samtidig med at du frigiver dygtige
svejsere til andre opgaver. Det sparer både tid
og omkostninger.

migatronic.com

CoWelder er verdens første CE-godkendte
svejse-cobot-pakkeløsning.
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Svejsning

AVANCERET
TEKNOLOGI OG
MOBILE LØSNINGER
TIL ROBOTSVEJSNING
Med Inrotech-Crawler er
endnu en milepæl nået
for fynsk specialist i
svejserobotløsninger.
Inrotech A/S er en af de efterhånden mange virksomheder, der med
udgangspunkt i robotbyen Odense har
markeret sig nationalt som internationalt med højteknologiske løsninger til
robotsvejsning. Odense har gennem
de senere år opnået status som en af
Europas førende byer inden for robotter. Specielt de kollaborative robotter
og løsninger hertil er blevet noget nær
et vartegn for Odense.
Da Inrotech A/S blev etableret i 2010,
var det som resultat af Lindøværftets
lukning. Inrotech er i dag højt specialiseret inden for udvikling af svejserobotløsninger. Seneste produkt fra virksomheden er deres Inrotech-Crawler, som
har fået god respons fra markedet.

Her Kemppis super-snake system med
push-pull wire feeding.
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”Vi har for første gang udviklet en mobil svejserobotløsning, som er baseret
på en robot fra Universal Robots”,
siger CCO, Morten Arndal Nielsen.
”Vi har – bogstavelig talt - ”skåret til”,
for de to af robottens arme er blevet
forkortet. Det er imidlertid ikke alene
robotten, som er specielt designet, når
vi kigger på Inrotech-Crawler. Alle
dele er særligt tilpasset eller specielt
udvalgt for at få det helt rigtige system
i både design og funktion”.
Ifølge Morten Ardal Nielsen har det
på grund af de fysiske forhold, som
robotten skal bruges under, været
nødvendigt at udvikle noget helt nyt.
”Vi har i samarbejde med Kemppi integreret et specieludviklet super-snake
system med push-pull wire-feeding,
som sikrer den korrekte trådfremføring
under alle tænkelige forhold”.

I samarbejde med Kemppi har Inrotech specialudviklet og tilpasset super-snake systemet til
robotløsningen, så man er sikker på den korrekte fremføring af tråden i alle situationer.

Svejsning
Robotløsning baseret på WeldLogicteknologien fra Inrotech bliver anvendt af
Welcon A/S til svejsning af langsøm.

WeldLogic og Weldplanner
indgår i løsningen
Teknologisk set benytter InrotechCrawleren Weldlogic, der er det ene
af robotvirksomhedens to teknologiske
hovedspor. Der er her tale om den
samme grundteknologiske platform,
som blev benyttet til en robotløsning,
Inrotech udviklede til tårnproducenten
Welcon A/S i Give. Det drejer sig om
6 robotsystemer, som Welcon benytter
til svejsning af langsømme på svøbene.
Det særlige ved WeldLogic-teknologien
er, at man fuldautomatisk kan scanne
en fuge. WeldLogic er kun beregnet til
stumpsøm - ikke kantsøm. Og baseret
på sit eget scan, beregner robotten
selv, hvordan fugen skal fyldes op.
Denne beregning sker i den såkaldte
Weldplanner, der er en software, Inrotech ligeledes selv har udviklet.
Selve opfyldningen af fugen og
udvælgelsen af alle nødvendige
parametre, såsom hastighed, pendling
og korrekt afslutning af dæklag, klarer

Inrotech-Crawler:
• Let at flytte rundt og let at
tilpasse emnet, der skal svejses
• Ingen programmering eller overføring af CAD filer er nødvendig
• Scanner svejsesømmet automatisk og starter selv svejsningen
herefter
• Kan svejse enhver tykkelse og i
enhver position
• Ved tilpasset set-up og gab
kan robotten også selv svejse
rodstrengen

robotten også fuldautomatisk, uden at
der er behov for programmering eller
tegningsoverførsel.

WeldLogic:
• Identificerer svejseopgaven
automatisk ved hjælp af 3D
scanning
• Scannet bliver analyseret af
Inrotech’s WeldPlanner
• Håndterer variationer, tolerancer, gab og størrelser automatisk
• Svejseopgaven startes automatisk efter endt scanning
• Absorberer ændringer af
svejsesømmen automatisk under
svejsningen
• Primære svejsemål er svejsninger
af stumpsøm med mange lag/
strenge

”Med udviklingen af Inrotech-Crawleren er vi nået frem til en både mobil
og fleksibel løsning”, siger Morten
Arndal Nielsen.
Man vil f.eks. kunne sætte fleksible
skinner af titanium op på enhver
stålkonstruktion i alle retninger, hvad
enten det er horisontalt, skråt, vertikalt,
kurvet eller rundt. Skinnen med robotten, som vejer 45 kg, hænges op med
simple ”on-off” magneter, der er lette
at betjene. Selve længden af skinnesystemet kan forlænges efter ønske.
Inrotech-Crawleren har allerede
opnået stor bevågenhed og succes
i udlandet. Morten Arndal Nielsen
oplyser, at de aktuelt er i gang med
at producere 7 systemer til to tyske
kunder, der begge er store internationale organisationer. Også fremadrettet er der store forventninger til dette

system, da det vil kunne anvendes
inden for en lang række industrier på
det globale sværvægtsmarked.
BLY

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente!

Mød
”Schweissen
Düsseldorf 2
Hal 13 St

Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Neutrix

Ultima-Tig

AutoGrind

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjerritslev, Danmark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com
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Enorme konstruktioner som disse tager timevis at inspicere med manuel ultralyd.

AUTOMATISERING AF ULTRALYD
Med anvendelse af automatiseret phased array teknologi kan man spare en
masse tid og opnå en øget kvalitet.

Af administrerende direktør og
ejer af Nordisk Svejsekontrol
A/S, Niels Erik Madsen
Vi er inde i en spændende udvikling,
der kommer til at rykke ved måden, vi
foretager NDT inspektion med ultralyd
på. I samarbejde med tårnproducenter i Nordeuropa, vil vi ved brug af
automatiseret phased array teknologi
helt konkret erstatte manuel inspektion
af vindmølletårne. Dette vil ske med
en løsning, som ikke alene yder komplet inspektion af hele svejsningen,
men som også gemmer scanningen
til senere brug, og som visualiserer
fejlene på en mere overskuelig og let
forståelig måde.
Enorme konstruktioner som disse
tager timevis at inspicere med manuel
ultralyd.
Svejsningen på flanger i hver ende af
de enkelte sektioner på et vindmølle-
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tårn skal typisk inspiceres 100 % hele
vejen rundt. Det samme gør sig ikke
altid gældende på de øvrige rundsømme. Men vi ser en tendens til, at
udviklingen går i retning af mere og
mere kontrol.
Udfordringer
I dag bruger vi almindelige ultralydsinstrumenter og flere forskellige lydhoveder, der f.eks. sender lyden ud i 45,
60 eller 70 grader. Lydhovedet føres
manuelt frem og tilbage vinkelret på
svejsningen for at dække fugekanten,
og undersøge for bl.a. bindingsfejl,
rodfejl, revner, porrer og lignende.
Derudover er eneste resultat af en
manuel ultralydsscanning en rapport
udfyldt af inspektøren, som beskriver
eventuelle fejls størrelse og position.
Det er med andre ord ikke muligt at
gå tilbage og se, hvordan scanningen
så ud.

For folk, der er uden erfaring med
ultralyd, vil det desuden være svært
at forstå betydningen af ekkoer fra
fejl, og ikke mindst at skelne disse fra
geometriske ekkoer fra vulst og rod.
Det er disse udfordringer, der kan
løses ved implementering af automatiseret phased array ultralyd.
Automatisering giver komplet
inspektion
Med phased array kan lyden sendes
ud i flere vinkler på én gang og derved dække hele fugekanten uden at
bevæge lydhovedet frem og tilbage.
Phased array har også den fordel, at
ekkoernes højde (amplitude) oversættes i henhold til en farveskala, hvor
ekkoer på f.eks. 20 % og 95 % af
skærmhøjden bliver hhv. blå og røde.
På den måde skabes en meget bedre
visualisering af fejlindikationer. Det
gælder både i forhold til placering og
størrelse.

Svejsning

Eksempel på farvepalette for ekko-amplitude.

Ved at sætte de specielle phased array lydhoveder i en scanner, holdes
lydhovederne i den rette position i
forhold til centerlinjen, og man får
ved hjælp af en encoder målt, hvor
lang scanningen er. Ved brug af
sensorer kan vi styre scanneren på
plads, hvis den driver i løbet af den
12-18 meter lange svejsning.

Planlægning og analyse
Det er vigtigt at lægge en scan plan
som sikrer, at svejsningen dækkes
korrekt. I den forbindelse indtegner vi
den givne fugegeometri og godstykkelse på forhånd, så vi er sikre på at
få det hele med. Eventuelle fejl kan
vises med farvede indikationer på eller omkring den indtegnede fugekant.

Da tårnsektionerne kan roteres på
rullebukkene, kan scanneren forblive
stationær og scanne svejsningen,
efterhånden som tårnet drejes rundt.
Vi har erfaret, at begrænsningen
for hvor hurtigt vi kan scanne, ligger
i hastigheden på rullebukkene og
ikke ultralydsscanningen. En komplet scanning kan således foretages
markant hurtigere end ved manuel
inspektion.

De datafiler, der opsamles, er store
og umiddelbart komplicerede at gennemgå manuelt. Men ved hjælp af
software kan vi få udpeget og opmålt
de relevante indikationer automatisk.
Derved spares meget tid på rapporteringen, som førhen var den helt store
flaskehals i det komplette workflow.
Vide perspektiver
Anvendelsen af automatiseret ultralyd
og phased array er langt fra begræn-

set til vindmølletårne, svejsninger, eller
stål for den sags skyld.
Vi ser et stort potentiale i erstatning af
røntgen på alle former for rørføringer.
For ultralyd er ikke alene mere sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil også
langt bedre kunne detektere plane
indikationer som f.eks. bindingsfejl,
og derudover angive den nøjagtige
dybde.
Den høje produktivitet ved brugen af
phased array giver også muligheder
for automatiseret og ekstrem hurtig
tykkelses- og korrosionsmåling på
tanke, rør og ja, sågar på bøjninger.
Der findes således allerede løsninger
til scanning af komplekse emner af kulog glasfiber, hvor den brede dækning
og især visualisering er en stor hjælp.
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Svejsning

Scanner med to prober på hver side af svejsningen.

Desuden kigger vi på muligheden
for at videreudvikle den eksisterende løsning omkring automatiseret
dataanalyse, så fejlindikationer kan
markeres automatisk på emnet under
inspektionen. En løsning med endnu
bedre visualisering af indikationerne,

f.eks. i en 3D tegning af svejsningen,
ligger også lige for.
Udover at alliere os med stærke leverandører, udvikler vi selv på udstyret
for at tilbyde de bedste, kundetilpassede løsninger. Udviklingen er i fuld

gang. Og med standarder såsom EN
ISO 19285 om acceptniveauer for
phased array på svejsninger, er vi
gået aktivt ind i en proces, der for alvor rykker ved måden, man foretager
NDT inspektion på i dag.

Svejsningen ses her i et tværsnit (S-scan) med en bindingsfejl nederst på fugen.

Visning af svejsegeometri.
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C-scan, der giver en oversigt over hele scannet.

Svejsning

MAXIMER DIN KOMFORTZONE
Få maksimal sikkerhed og komfort med Gamma GTH3 svejseåndedrætsværn. Designet til alle former for
lysbuesvejsning, skæring, slibning, mejsling og inspektion, Gamma GTH3 tilbyder maksimal beskyttelse for
dine luftveje og sikrer dit helbred på langt sigt. XFA modellen er forsynet med 70 lumen LED arbejdslys og
sætter ny standard for sikkerhed og komfort for dit liv som svejser.
Sikkerhed og komfort til dit liv som svejser.

www.kemppi.com

And you know.
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Svejsning

Her ses en af de nye robotceller, der er
installeret på Moosburg fabrikken.

AVANCEREDE ROBOTLØSNINGER I BRUG
VED FREMSTILLINGEN AF GAFFELTRUCKS
Jungheinrich AG, der har
hovedsæde i Hamborg, hører
til verdens førende inden
for gaffeltrucks og andre
typer af lastekøretøjer til
materialehåndtering.

Ifølge Jungheinrich er produktionen af
kontravægt gaffeltrucks i dag oppe på
ca. 22.000 om året, mens der årligt
bliver fremstillet ca. 3.400 håndterings
trucks og andre systemer til brug i
lagerhaller og på fabrikker.

Jungheinrich AG har to ”datter”
fabrikker ved den sydtyske by
Moosburg. På hovedfabrikken, der
også hedder Moosburg, bliver der
blandt andet fremstillet kontravægt
gaffeltrucks, mens produktionen på
den nærliggende fabrik Degernpoint
fortrinsvis er koncentreret om fremstillingen lager systemer og håndterings
trucks.

Høje kvalitetsstandarder for
robotsvejsning
Det sammenhængende flow i produktionen har ikke mindst kunnet lade sig

Degernpoint, der er 5 år gammel, er
en top moderne udstyret fabrik med
avanceret produktionsudstyr i alle
led. Men også på hovedfabrikken
Moosburg, er produktionsprocesserne
blevet gennem automatiserede ud fra
et overordnet mål om at sikre en kontinuerlig produktion med meget korte
opstillingstider. På begge fabrikker er
der en udstrakt brug af svejserobotter
– herunder flere nye svejserobotløsninger fra igm.
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gøre gennem de mange robotsvejseprocesser, der er implementeret.
Samtlige robotsvejseprocesser er omfattet af meget høje kvalitetsstandarder.
Særligt skærpede krav er der imidlertid
ved svejsninger af dele, som vil blive
udsat for særligt hårde belastninger, og
tilsvarende for de af komponenterne,
som har med sikkerheden for brugerne
af køretøjerne at gøre.

Svejsning
Robotter i pardans
På hovedfabrikken Moosburg er der i
dag opstillet 22 svejserobotter. Heraf
er de otte svejserobotter samlet parvist i
fire robotceller, som hver især er bygget
helt identisk op. Det er robotceller, som
fortrinsvis bliver anvendt til svejsning af
løftestænger.
I robotcellen, hvor svejsningen af løftestænger er i gang, arbejder de to robotter i pendul bevægelser, idet de skiftevis
veksler fra venstre mod højre og modsat. Mens der robotsvejses i den venstre
kabine, vil det næste hæftesvejste emne
blive fæstnet til L-manipulatoren. Og
når svejsningen i kabinen til venstre er
færdig, bevæger de to robotter via Xaksen sig til kabinen i højre side.
Nye igm robotter med bærbare
programmeringsenheder
De seneste robotceller hos Moosburg,
som igm har installeret, er med svejserobotter i RTE 400 serien. Hver robot
har sin egen controller og eget udstyr
til programmering. Robotaksernes be-

vægelser og L-skinnerne, som emnerne
bliver fastgjort på, bliver kontrolleret
med igm’s nyudviklede bærbare K6
kontrolsystemer.
De bærbare programmeringsenheder
giver operatøren et klart billede af
den aktuelle status for processen. Der
er 15 forskellige touchscreens. Ved at
hente arbejdsprogrammerne frem, vil
operatøren automatisk kunne begynde
robotsvejsningen. Der er flere andre
funktioner, herunder at svejseprogrammerne bliver gemt, så de er lige ved
hånden, næste gang man skal svejse
samme moduler. Kommer der ændringer i designet af emnet, vil man med
dette værktøj også uden videre kunne
opdatere programmerne. På kontrolpanelets touchscreen kan operatøren desuden modtage beskeder om systemets
aktuelle status, lige som indikationer for
eventuelle fejl i og omkring svejseprocessen eller opsætningen vil blive vist.
Med det bærbare programmeringsudstyr er det også let at programmere
svejsebrænderens bevægelse offline.

De to robotter skifter til højre kabine på
X-aksen.

Svejsning
Svejsesømmene til højlager truckens
palleløfter er lange og brede. Derfor
har man set det som en fordel at
anvende tandemsvejsning, der sikrer
en markant kortere svejsetid.

Også parvist opsatte
svejserobotter hos Degernpoint
I en af de svejserobotceller, som
igm ligeledes for nylig har leveret til
Degernpoint, er to robotter også sat
parvist op. Men her arbejder robotterne kun i én robotcelle. Og robotten
bevæger sig på en ti meter lang Xakse med en tværgående køreskinne.

denne celle er sat op, så den både
kan arbejde med én svejsebrænder
og med to svejsebrændere, når der
køres med tandemsvejsning.

Robotopstillingen er indrettet, så man er
i stand til at håndtere løftestænger, der
kan være op til 7,5 meter lange. I forhold til svejsetiden er opstillingstiden relativt kort. Derfor ville det her ikke kunne
svare sig at have en anden robotcelle
med en tilsvarende stor L-manipulator.
Løftestænger af denne type indgår i
nogle automatiske stabel trucks, som er
designet til at håndtere emner i meget
høje reolsystemer, og den vil med sine
løftestænger kunne håndtere gods i haller med en loftshøjde på op til 17 meter.
Automatisk skift mellem
forskellige typer af svejsetråd
Hos Degernpoint robotsvejser man
også understel til førersæder på gaffeltrucks. For at opnå en reduktion af
vægten, er dette element fremstillet af
plader i forskellige stålkvaliteter. Dette
gør det nødvendigt at anvende forskellige typer af svejsetråd. igm har derfor
implementeret en dobbelt tråd guide,
der åbner for, at man automatisk kan
ændre til en anden tråd kvalitet.
I en anden af robotcellerne hos
Degernpoint, svejser man emner til
de palleløftere, der skal monteres
på højlager trucks. Svejserobotten i
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Løsning med trådfødning fra seks trådbokse.

I samme robotcelle svejser man også
løbende stålplader i forskellige kvaliteter. Og alt efter den konkrete opgave,
kan det være svejsning med enkelttråd eller med dobbeltråd i tandem
svejseprocessen. Robotcellen er derfor
indrettet med en specielt tilrettelagt
løsning fra igm. Tråden bliver fødet fra
6 forskellige trådtønder. Imidlertid er
der på svejserobotten kun begrænset
plads. Det har man løst ved i stedet at
have tre trådmoterer monteret, som vil
kunne sikre trådfødningen fra alle 6
trådtønder.
BLY

Svejsning

Professionelt svejseudstyr til tiden

FRONIUS TPS/i er hjertet i
fremtidens svejseudrustning
TPS/i Robot er en milepæl for
automatiseret svejsning
Fronius TPS/i har alle de værdifulde egenskaber fra sin
forgænger, men hele systemet er opgraderet, og dertil
kommer mange nye funktioner. Ligesom den manuelle
version er den modulopbygget. Systemet kan hele tiden
holdes opdateret med den nyeste teknologi – også i
fremtiden.
En stor forbedring er det perfekte sammenspil mellem
processerne LSC, PMC og CMT. Det giver højere
svejsehastigheder og bedre kvalitet. Dertil kommer
stabilisering af lysbuen, som sikrer en helt ensartet
indtrængning og minimalt svejsesprøjt.
TPS/i Robot er kort og godt løsningen for dig, som
efterspørger uovertruffen kvalitet, højeste effektivitet
og maksimal driftssikkerhed. Med andre ord, lønsomme
svejseprocesser for automatiseret produktion.

Hos TornboSvejs udfører vi konfiguration og beklædning af såvel
nye installationer samt retrofit af eksisterende. Retrofit er en
kosteffektiv måde at give din robot ”nyt liv”. TornboSvejs har netop
udvidet med et teknologicenter, hvor vi på vores adresse i Esbjerg,
kan efterprøve og verificere de fleste kendte svejseprocesser.
For yderligere information, besøg vores hjemmeside eller kontakt
Kaare Schultz Pedersen på 2064 1030 eller Nikolaj Thorsted på
2068 9970.

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf. 7515 8440

tornbosvejs.dk

Forhandling af alt i udstyr
til svejsning og skæring

Svejsning

SVEJSNING AF
ALUMINIUMSSTILLADSER
MED ACTIVE WIRE
PROCES ALUMINIUM
Valk Welding har leveret to
svejserobotsystemer til Jumbo
Stillads A/S., der herhjemme er
førende inden for fremstilling
af stilladser i aluminium.
Projektet er ét af de første,
hvor Active Wire Proces
systemet fra Panasonic er
blevet anvendt til aluminium.
Active Wire Proces bruger en speciel
robotbrænder med integreret trådmotor. Svejseprocessen bliver styret
ved en lav tilførsel af varme, hvilket
betyder, at tyndvæggede materialer
kan svejses hurtigere og uden stænkdannelse.
Den digitalt styrede svejseproces
fungerer med aktiv kontrol af trådfremføring, hvor den integrerede trådmotor
under svejsningen styrer svejsetråden i
lave oscillerende bevægelser med høj
frekvens. På denne måde opnås en
meget stabil dråbeovergang og en lav
varmetilførsel. Princippet for processen
er det samme for både stål, rustfrit stål
og aluminium.
Active Wire Proces aluminium
De AWP-applikationer, som Valk
Welding indtil da havde anvendt, var
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til arbejdsemner i tyndvægget stål
og rustfrit stål. Til aluminium blev en
anden proces-software brugt og svejst
med en robot baseret MIG Proces.
Forskellen i anvendelsen ved aluminium er, at smeltepunktet for dette
materiale ligger lavere end ved stål
og rustfrit stål, forklarer Ad Kruithof,

der er applikationsspecialist hos Valk
Welding. I begyndelsen af processen trækker varmen hurtigere væk
i materialet, hvilket man skal tage
hensyn til ved starten. Hos Jumbo
Stillads har man efter mange tests ved
en prøveopstilling i den hollandske by
Alblasserdam anvendt en ALSI ø 1,2
mm aluminiumssvejsetråd.

Svejsning
Kontinuerlig svejsning af
samme produkter i varierende
dimensioner
Begge svejserobotanlæg svejser i
2-skift og fuldt kontinuerligt de samme
produkter, som kun varierer i bredde
og længde. For at gøre det muligt for
operatørerne hurtigt at skifte mellem
de forskellige typer har Valk Welding
udviklet et brugervenligt interface
på basis af CMRS software (kunde
tilpasset robot software). Heri ligger,
at medarbejderne på touch panelet
kan angive den ønskede model,
eventuelle ændringer i modellen, og
de kan angive valget mellem, om
emnet skal tolerancesøges af robotten
én gang, hver gang, eller at det ikke
skal tolerancesøges. På denne måde
opnår man en optimal cyklus tid, og
robotprogrammet holdes opdateret,
hvis emnerne ændrer sig, uden at der
er kendskab til det i programmeringen.
Programmeringskendskab
ikke nødvendigt
Dette betjeningsvenlige interface åbner for, at man kan svejse vekslende
produktdimensioner på robotterne,
uden at det forudsætter kendskab
til programmering. Medarbejderne
behøver således ikke at programmere,
men bliver derfor heller ikke bekendt
med robottens Teach Pendant. I tilfælde af en fejl er det imidlertid praktisk, at en medarbejder ved, hvordan
man kan flytte robotten for service.
Derfor har vi lavet en kortfattet service
uddannelse for Jumbo medarbejdere,
siger chef for Valk Welding i Danmark, Marcel Dingemanse.
Kompakt robot layout er et
vigtigt krav
I betragtning af den begrænsede
plads ved Jumbo Stillads, var kompakte robotceller også noget, man
lagde vægt på. Den ene celle er
derfor forsynet med 1 arbejdsstation
og 1 sikkerheds-hurtigport. Den anden
robotcelle er på basis af en H-ramme
med køreskinne sat op med 2 arbejdsstationer, der har hver sin hurtigport.
I begge robotceller anvendes en
Panasonic TM-1800WG3 svejserobot,
og arbejdsemnerne bliver positioneret
af en PanaDice 250-IV manipulator.
BLY
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Svejsning

AUTOMATISEREDE
SVEJSELØSNINGER
OPTIMERER
PRODUKTIONEN
Den norske leverandør
af pulverlakerings- og
svejseløsninger Aarsland
Stål & Lakk AS oplever en
stigende tilgang af ordrer. For
nylig valgte virksomheden
derfor at investere i en
fuldautomatiseret robotcelle
fra Migatronic Automation ud
fra et mål om at modernisere
og optimere produktionen.
Aarsland Stål & Lakk har i næsten
to årtier leveret ydelser inden for
svejsning og pulverlakering af stål,
galvaniseret stål og aluminium til en
række industrier. Virksomheden har
hovedsæde i Vigrestad i det vestlige
Norge, hvorfra de også producerer
komponenter til møbelstel samt dele til
for eksempel rækværk, landbrugsudstyr og computerskærme.
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Virksomheden begyndte som en
integreret del af Aarsland Møbelfabrikk AS, der er en af Norges førende
producenter af møbler til kontorer,
skoler og andre offentlige miljøer. I
1999 fik Aarsland Stål & Lakk sine
egne produktionsfaciliteter, da man på
baggrund af en stigende ordretilgang
indså, at virksomheden rummede et
stort vækstpotentiale. Siden da er antallet af ordrer vokset støt, hvilket var en
af hovedårsagerne til, at man valgte at
investere i en automatiseret robotcelle
med specialdesignede fiksturer.
”Vi har gennem årene løbende investeret i moderne svejseløsninger for at
optimere vores produktion. I tråd med
dette og en stigende tilgang af ordrer,
har vi senest investeret i en robotcelle
fra Migatronic Automation. Og med
sit høje svejsetekniske niveau har den

nye robotcelle til fulde indfriet forventningerne”, siger Roy Mæland, der er
daglig leder hos Aarsland Stål & Lakk.
Behov for at rationalisere
svejseprocessen
Aarsland Stål & Lakk producerer og
behandler primært komponenter til
Aarsland Møbelfabrikk såsom understel til kontor- og skoleborde samt dele
til hæve-sænkeborde, der oftest bliver
fremstillet i store serier ad gange.
Tidligere blev mange af komponenterne
svejst manuelt, hvilket var en stor belastning for medarbejdere. Den opgave
løfter den nye robotcelle i dag, og det
har forenklet arbejdet for operatørerne.
Med det motordrevne taktbord kan
robotten svejse på komponenter, alt
imens operatørerne udtager de færdige
emner eller indsætter nye svejseemner.

Svejsning

Ny laser - hvad nu?
AGA hjælper dig igennem processen fra A-Z.

Der skal tages stilling til et væld af detaljer, før
laseren kan komme i produktion.
Når det gælder gassen, hjælper AGA dig hurtigt
igennem processen fra A-Z. Fra valg af den rette
gas og gasforsyning over rørdimensionering og
rørføring til myndighedsansøgninger, opsætning
af tank og optimering af din laserproces.
Kontakt markedschef Lars Larsen hos AGA på tlf.
32 83 66 00 for yderligere oplysninger.
Ideas become solutions.
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Svejsning
”Robotcellens præcision var 100
procent fra første forsøg, og de store
serier bliver nu svejst med en flot og
ensartet finish. Strømkilden fra Migatronic er kraftfuld. Den svejser med
puls og er med intelligent gaskontrol,
hvilket reducerer både svejsesprøjt og
forbrug af gas. Alt i alt har robotcellen nedbragt vores produktionstid og
omkostninger markant. Og vi overvejer allerede nu at købe endnu én, hvis
ordretilgangen fortsætter med at stige,
som den gør nu”, siger Roy Mæland.
Migatronic Automation har i samarbejde med Aarsland Stål & Lakk
også specialudviklet multifiksturer til
robotcellen, så den uden problemer
kan svejse fem forskellige stålstel til de
borde, som møbelfabrikken leverer.
”De nye multifiksturer kan håndtere
flere emner ad gangen, og den er
skræddersyet til vores produktion af
forskellige møbelstel. Dette har nedsat
antallet af gange, vores operatører
skal skifte fikstur - og dermed sænket
produktionstiden. Cellens taktbord
kan også rotere de specialdesignede
fiksturer. Det gør cellen meget fleksibel
og sparer yderligere tid og ressourcer”, forklarer Roy Mæland.
I deres valg af Migatronic Automation
lagde virksomheden stor vægt på at

Her Roy Mæland på fabrikken Aarsland Stål & Lakk.

finde en robotleverandør, der havde
erfaring med at udvikle skræddersyede svejseløsninger.
For at finde frem til den mest optimale
svejseløsning i forhold til den norske
virksomheds produktionslinje blev re-

præsentanter fra Aarsland Stål & Lakk
inviteret på et referencebesøg hos en
dansk virksomhed med en lignende
robotcelle i produktionen.
Da robotcellen var klar, inviterede Migatronic Automation atter repræsentanter fra virksomheden til Danmark
for at funktionsteste svejsesystemet, så
man havde 100 procent vished for, at
den kunne svejse fabrikkens produkter. Derefter blev robotcellen sendt til
Norge, hvor man fik svejsesystemet
installeret. Herefter afholdt Migatronic
Automation et robotprogrammeringskursus for operatørerne.
Mange uger gik der ikke, fra funktionstesten var gennemført og frem til,
at robotcellen var i drift. Og den har
ifølge Roy Mæland kørt på fuldt blus
lige siden.
”Det har fungeret upåklageligt siden
dag ét, og den løbende service er på
et højt niveau. Der har været enkelte
udfordringer. Men her logger Migatronic Automation sig ind på cellen
fra sit servicecenter og ordner tingene
med det samme”, siger Roy Mæland.
BLY
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Fleksibelt automatisering
af din svejseproduktion

Højkvalitets svejsning næsten
uden sprøjtning

Løsning også til mindre
produktion

Valk Weldings ingeniørteam udvikler kundetilpassede
løsninger efter specifikke behov for at opnå højeste
produktionsudbytte.
Både små og mellemstore virksomheder i hele Europa
benytter disse løsninger for at forbedre svejsekvaliteten
samt fleksibiliteten.
Valk Welding DK A/S
Tel. +45 644 212 01

Oﬄine programmering
især til svejsning

• Komplette systemer fra en leverandør
• Eﬀektiv Oﬀ-line programmering
• Fleksibelt og til små seriestørrelser
Besøg også:
www.youtube.com/valkwelding

info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

The strong connection

SVEJSE- OG NDT-SEMINAR

PÅ HOTEL KOLDINGFJORD – 21.-22. MAJ 2019
DSL byder i år på et spændende 2-dages Svejse- og NDT-seminar med en
række inspirerende foredrag. Der bliver også lejlighed til at sparre med
andre fagfolk omkring tekniske løsninger, udfordringer og brugererfaringer.

Foreløbigt program:
• ”Mission to Mars” … Vi er som virksomhed nødt til at tænke og agere anderledes, hvis vi ikke skal blive ”overflødige”
– Michael Lindberg, Lindberg International
• Akkrediteringer, certificeringer, godkendelser ...og konsekvenser af Brexit – Niels Ovesen, FORCE Certification
• Højstyrkestål – muligheder og begrænsninger – SSAB
• Valg af tilsatsmaterialer – Tomislav Buzancic, ESAB AB
• Automatiseret ultralydsundersøgelse af grovplader – Zibrandt Greisen og Mads Højmark-Jensen, DanSteel
• Rustfrie stål i aggressive miljøer – J. Vagn Hansen, FORCE Technology
• MarineShaft - reparation, opretning, overflader, PWHT
– Peter Pallesen og Anette Lang, MarineShaft
• Innovative løsninger til modstandssvejsning af nye
materialekombinationer – Chris Valentin Nielsen, DTU-Mek
• Nye krav til udførelse, svejsekoordinering og
procedureprøvning – Jørgen Hagelund, Dansk Standard
• Shit, bagdøren i svejseproduktionen stod åben, og hackerne
brugte den – Jørgen Hartig, SecuriOT
• Digitalisering i forbindelse med røntgen og ultralyd
– Ulf Larsen, FORCE Technology
• Skinnesvejsning på Odense Letbane
– Jonas Hoffmeyer, FORCE Technology
• Asbest og andre farlige miljøstoffer vi til stadighed møder
– Heine Warthoe, Kiwa Inspecta
• Udvikling og status inden for phased array ultralyd
– Magnus Hilsøe, ENDOTEST
• Crack Luminescence – Ny metode til detektering af
udmattelsesrevner – Peter Hansen, Dansk NDT-Teknik

 irsdag den 21.- onsdag den 22.
T
maj 2019
Registrering og kaffe kl. 8:30 – 9:00
Sted: Hotel Koldingfjord,
Fjordvej 154, 6000 Kolding
Tid:

På seminarets første dag vil der være en udstilling,
hvor udstyrsleverandører og NDT-firmaer præsenterer det seneste inden for produkter og ydelser, og
hvor der vil være lejlighed til netværk.
Tirsdag den 21. maj holder NDT-foreningen sin
årlige generalforsamling kl. 16:15, og DSL holder
efterfølgende sin generalforsamling kl. 16.45.
Herefter er der planlagt gin smagning, efterfulgt af
middag med underholdning.

Bemærk, at programmet er foreløbigt. Der tages derfor forbehold for tilføjelser og ændringer.

KOM OG FÅ NYE IMPULSER VED DETTE ÅRS SVEJSE- OG NDT-SEMINAR!
Tilmelding kan foretages på www.dslsvejs.dk eller ved hjælp af tilmeldingsblanketten på næste side.

TILMELDING TIL SVEJSESEMINAR
Tirsdag den 21. og onsdag den 22. maj 2019
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.dslsvejs.dk
eller ved at sende en mail til dsl@dslsvejs.dk
Dansk Svejseteknisk Landsforening, DSL		
Park Allé 345, 2605 Brøndby 		
Att.: Monica Wenøe		

Tlf.: 4061 3090
e-mail: dsl@dslsvejs.dk
web: www.dslsvejs.dk

Jeg er medlem af DSL og/eller NDT-Foreningen		

Jeg er ikke medlem af DSL (/NDT-Foreningen)

Firma: 	     					
Navn: 	     					
Adresse: 	     					
Postnr., by:	     					

Telefon nr.: 	     
Fax nr.: 	     
e-mail: 	     
Tilmeldingsdato:      

Sæt kryds i de ønskede!
1a) Seminar inkl. årsmiddag
Seminar, morgenmad, årsmiddag, lunchbuffet og for- og eftermiddagskaffe
a) Medlemspris DKK 4.950,-		

2)

b) Ikke-medlemspris DKK 5.390,- (inkl. årskontingent)

Overnatning på Koldingfjord
a) Overnatning tirsdag den 21. maj til onsdag 22. maj DKK 495,b) Overnatning mandag den 20. maj til tirsdag den 21. maj DKK 1.025,-

3)

Tillæg for ledsager
Ledsager: DKK 850,Ledsagernavn:      
Inkl. årsmiddag tirsdag aften, vin under middagen, overnatning og morgenmad

Evt. forplejning mandag aften er på egen regning.
Forbrug af minibar, kaffe med videre udover det i konferencen inkluderede skal afregnes direkte med hotellet inden afrejse.
Tilmelding til seminar/konference er bindende. Bekræftelse på tilmelding samt faktura fremsendes af DSL.

Sidste frist for tilmelding: Onsdag den 1. maj 2019

Svejsning

STÆRKT SVEJSEFAGLIGT TEAM FÅR
AGENTURET FOR FRONIUS I DANMARK

Her udsnit af
medarbejderstaben
hos TornboSvejs

Fra første maj i år bliver TornboSvejs i Esbjerg agent og samarbejdspartner i
Danmark for den østrigske producent af svejseudstyr Fronius, der gennem en lang
årrække har markeret sig internationalt med en kontinuerlig udvikling af innovative
løsninger til såvel manuelle svejseopgaver som til robotbaseret svejsning.
I valget af TornboSvejs som ny dansk
samarbejdspartner og agent har Fronius lagt vægt på, at Esbjerg virksomhedens produkter er 100% koncentreret
om svejseteknologi og svejseudstyr.
Samtidig har det spillet en afgørende
rolle, at Fronius’ direkte kontaktled til
det danske marked for svejseprodukter
vil være gennem et team af 15 medarbejdere med en stærk faglig baggrund
inden for svejsning.
Ejerskabet af TornboSvejs har siden
årsskiftet været ligeligt fordelt mellem
Kaare Schultz Pedersen og Nikolaj Thorsted. De to kompagnoner har tilsammen
rigtig mange års erfaring med svejsning. Kaare har arbejdet i 30 år med
rådgivning og salg til svejsebranchen.
Kaare fik sit svendebrev som smed i
1981, mens Nikolaj blev udlært som
aluminiumssmed i 2003.
De to mødte hinanden første gang i
1999, da Nikolaj var i lære som aluminiumssmed hos GPV i Tarm. Kaare lagde
som salgsrepræsentant for Løwener vejen forbi den vestjyske virksomhed med
en Fronius svejsemaskine. Præsentationen vakte umiddelbar begejstring hos
den unge lærling, og ja, siger Nikolaj,
hvem skulle lige have troet, at vi stod her
som kompagnoner tyve år senere.
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For to år siden købte vi vores nuværende
domicil på Sallingsundvej i Esbjerg. Og i
begyndelsen kunne de store lokaler godt
føles lidt tomme. Men med den fortsatte
vækst og udvikling, vi har været igennem
lige siden, er der i dag godt fyldt op på
lageret og ved skrivebordene, lyder det
samstemmende fra Kaare og Nikolaj.
De to er ikke i tvivl om, at nøglen til
deres fremgang ligger i deres måde
at servicere kunderne på. Vi lytter til
kunderne, forsøger at afdække deres
behov, og foreslår så nogle løsninger,
som vi mener, kan dække dem.
Som leverandør har vi hele tiden haft
gode relationer til Fronius og et indgående kendskab til de løsninger, de kan
byde ind med. Men med den nye status
som Fronius’ danske agent og importør
får vi en langt tættere kontakt til deres
afdelinger for svejseteknisk support
og service. Vi vil kunne sikre kunderne
hurtig levering af strømkilder, reservedele og tilbehør, lige som vi sammen
med kunden vil kunne gennemføre test
og udvikling af konkrete svejseløsninger
hos Fronius i Østrig.
Man kan sige, at vi ud over vores
nuværende stærke bemanding også får
tilført en ekstra saltvandsindsprøjtning
med vores nye partnerskab i form af

500 ekstra Fronius svejseeksperter, som
vi kan trække på, tilføjer Nikolaj.
TornboSvejs er begyndt at kigge fremad og sondere markedet i forbindelse
med etableringen af et udvidet forhandlernet. Vi satser på at opbygge et jævnt
fordelt forhandlernet i Danmark, og er
i øjeblikket i god dialog med en række
virksomheder. I denne sammenhæng
har vi etableret forhandleraftaler med
danske robotintegratorer, der har en
profil, som passer til vores i forhold til
Fronius’ strømkilder og løsninger inden
for robotsvejsning. Fronius er meget
langt fremme, når det gælder om at
få robot og strømkilde til at snakke
sammen. Og vi ved, at deres team af
udviklere satser massivt på at gå videre
ad dette spor, lige som de løbende
videreudvikler på deres epokegørende
CMT svejseløsninger, der også retter
sig mod de mange manuelle svejseopgaver, der bliver udført rundt om i den
metalforarbejdende industri.
I anledning af vores nye status som
Fronius agent i Danmark, planlægger
vi at holde et åben-hus arrangement for
kunder og forretningsforbindelser. Det
bliver i løbet af juni, men den endelige dato er endnu ikke fastlagt, siger
Kaare.
BLY

Svejsning

SOFTWARE TIL STYRING AF
ROBOTSVEJSNINGENS KVALITET
WeldEye, der er Kemppis software til
svejsestyring, er nu videreudviklet, så
det også kan anvendes til kvalitetsstyring ved robotsvejsning.
Princippet ved WeldEye softwaren er, at
der opsamles data fra svejserobotten,
som bliver synkroniseret med svejselisterne. Dette sker via ”skyen”, eller ved
hjælp af den såkaldte cloud service
funktion. På denne måde bliver det let at
styre robotsvejsningens kvalitet og sikre,
at denne stemmer overens med svejseprocedure specifikationerne, (WPS’en).
Softwaren sikrer på samme tid, at der er
fuld sporbarhed i forhold til den enkelte
svejsning og til det færdigsvejste emne.
Indsamlingen af data forudsætter, at
strømkilden er koblet op til WeldEye’s
såkaldte Digital Connectivity Modul.
Udstyret overfører herefter trådløst data
til softwaren, hvor man med det samme
vil kunne aflæse informationen og få
den yderligere analyseret.

Data bliver overført trådløst fra svejsestationerne til WeldEye.

I tillæg til det web baserede brugerinterface vil den mobile WeldEye funktion
også kunne benyttes til styring af svejseparametre i real tid, til identifikation af
operatøren, eller f.eks. til at udvælge det
korrekte tilsatsmateriale til opgaven.

Artturi Salmela, der er produktchef
inden for automatisering hos Kemppi
OY, siger, at alle indstillinger i hvert
enkelt tilfælde vil blive konfigureret, så
de stemmer overens med de behov, den
enkelte virksomhed har.

Man vil vide, hvad der er blevet svejst,
på hvilken svejsestation, den er udført,
og det præcise tidspunkt for dette.
Samtidig bliver der i realtid og med stor
præcision rapporteret om de anvendte
svejseparametre, om varmeinput, og om
enhver tænkelig afvigelse. ” Systemet
vil kunne opfange selv den mindste
afvigelse og påvise denne, hvis der er
sket en fejl”, siger software produktchef
hos Kemppi Oy, Vesa Tiilikka.

WeldEye softwaren til kvalitetsstyring af
robotsvejsning er i forbindelse med et
udviklingsprojekt blevet afprøvet sammen med Kemppis robotsvejsesystem
A7 MIG WELDER.

Data fra robotten bliver synkroniseret
med svejselisterne og produkt strukturen i
Weldeye. Dette sikrer fuld sporbarhed for
hver eneste udførte svejsning og for det
svejste slutprodukt.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Det sker 2019:
Maj
21. – 22. maj
DSL og NDT foreningen holder svejseog NDT seminar på Hotel Koldingfjord
26. - 29. maj
JOM International Konference,
LO-skolen i Helsingør

Juli
7. - 12. juli
IIW-konference i Bratislava
Oktober
1. – 3. oktober
Hi-messen 2019, MCH Messecenter
Herning
November
22. november
DSL holder julebanko

Juni
25. - 29. juni
The Bright World of Metals:
GIfa, Metec, Therm Process,
Newcast
Messecenter Düsseldorf
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NDT Foreningens styregruppe:

Torsdag den 4. april åbnede DTUByg dørene for DSL, i forbindelse
med et virksomhedsbesøg, med 12
tilmeldte deltagere.

Formand Bo Bossen, FORCE Technology
Næstformand Jørgen Hilsøe, ENDOTEST A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
David Long, C&P Inspection A/S

Michael Andreassen var vært, og
gav både en interessant præsentation
af de nye aktiviteter, samt en spæn-

Jørgen Melchior
Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS

dende rundvisning blandt DTU-Byg's
imponerende udstyrspark til destruktiv prøvning – herunder ikke mindst
udmattelsesprøvning under forskellige
temperatur- og belastningssituationer.
Efter at svejsning må siges at have
været et lidt forsømt område på DTU
er det glædeligt, at man på DTU-Byg
har etableret et decideret svejselaboratorium, og der er kommet et større
fokus på at uddanne ingeniører med
svejsefaglig forståelse.
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14. juni

10. maj

Skæring, fugeforberedelse og anden industriel bearbejdning
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30. august

2. august

Pulsen på nye tendenser indenfor industriel produktion Big Data, Industri 4.0 og digitalisering
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31. oktober

30. september

3D print - termisk sprøjtning og bearbejdning af overflader Nyheder fra HI 19 industrimessen
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BYGGERIET AF STOR
LUFTGAS FABRIK VED
VEJLE ER I GANG
AGA´s nye fabrik til 335
millioner kroner skal
honorere efterspørgslen fra
virksomhedens støt stigende
antal kunder og samtidig
styrke forsyningssikkerheden.
Der var store smil og højt humør, da
AGA´s markedsdirektør Ole Kronborg og Vejles borgmester Jens Ejner
Christensen (V) for en måned siden
tog de første spadestik til AGA´s nye,
store luftgas fabrik ved Vejle. For den
nye fabrik vil tredoble produktionskapaciteten hos AGA og skaffe flere
arbejdspladser til Vejle.

The Linde Group, som AGA A/S er en del af, er ved
at opføre denne luftgasfabrik (3D-model) i USA. AGA’s
nye produktionsanlæg i Vejle er et lignende projekt.

Frysning, iltning og svejsning
Råstoffet på AGA´s nye luftgas fabrik
er helt almindelig, livgivende luft, som
alle levende væsener indånder. AGA
renser og nedkøler luften til omkring
minus 200 grader, hvor blandt andet
gasserne ilt og kvælstof ændrer
form til væsker, der kan destilleres
fra hinanden. De indgår så i AGA´s
mange industrigasser og specialgasser med afgørende betydning for det
moderne samfund og utallige anvendelsesmuligheder som for eksempel:
Frysning og køling af fødevarer, ilt til
patienterne på hospitalerne, lægemiddelproduktion, elektronikproduktion, ilt
til stålindustrien, iltning af dambrug,

rensning af spildevand og forurenede
grunde samt svejsning og skæring
i industrien.
Med tredoblingen af produktionskapaciteten i den nye fabrik får vi styrket
forsyningssikkerheden yderligere,
fremhævede Ole Kronborg, og tilføjede, at det på samme tid gør deres
produktion mere bæredygtig. Med
den nye fabrik får vi en endnu mere
bæredygtig profil med et både mindre
og mere grønt energiforbrug. Og så
bliver vores transportbehov med den
nye fabrik i Vejle reduceret, hvilket
også er mere miljøvenligt.

NY SCANNER TIL RØR OG BØJNINGER
ENDOTEST A/S er klar med en innovativ løsning, FlexoFORM, der gør
brug af et fleksibelt phased array
lydhoved med 64 krystaller. Ved

brug af tilpassede holdere kan rør og
bøjninger på ned til 22 mm i diameter
inspiceres for indvendig slitage på
få sekunder. Dette er endnu en sikker

løsning fra Olympus til erstatning af
røntgen.
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RØRTRÅDE ER EN RELIGION.
MØD DEN NYE GUD!

3695 6308

De helt nye laserforseglede sømløse rørtråde fra voestalpine Böhler Welding
kombinerer fordelene ved både foldede og sømløse rørtråde. De har fremragende
svejseegenskaber, er ekstremt fugtsikre – og det ultimative præcisionsværktøj til de
mest krævende applikationer.
Find de nye rørtråde hos Lemvigh-Müller.

for svejseudstyr
og sparring

