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Svejsning

Den globale 
og derigennem 
også den na-
tionale konkur-
rencesituation 
ændrer sig hele 
tiden. Dette er 
også et vilkår 
for den danske 
metalindustri, 
der tvinger os 
til hele tiden at 
arbejde på at 

have styr på og forbedre alle vigtige 
konkurrenceparametre.

En væsentlig parameter er måden, vi 
indretter vores produktionsapparat på. 
Og her har vi i automationsbranchen 
rigtig megen viden og teknologi at 
bidrage med. Et overordnet meget 
vigtigt budskab er imidlertid, at hvis vi 
fortsat skal lykkes med vores indsat-
ser, kan det kun ske gennem et tæt 
samarbejde mellem den metalforarbej-
dende industri, videns – og uddan-
nelsescentre og maskinbyggere. Vi fra 
maskinbyggerbranchen kommer med 
den nyeste viden om svejseprocesser 
og automationsteknologi. Industrien 
kender produkterne og alle dagligda-
gens udfordringer, mens videns – og 

uddannelsescentrene skal være med til 
at sikre, at vi i Danmark fortsat er føre-
nde på teknologi, og at arbejdsstyrken 
har de nødvendige kvalifikationer. 

De nyeste trends inden for 
svejseautomation
Som udgangspunkt må vi fastslå, 
at selvom vi hele tiden får mere og 
mere styr på teorien bagved svejse-
processen, så er svejsning stadig et 
godt gammeldags håndværk, hvor 
et vigtigt succeskriterie for at vi kan 
lykkes med automationsprojekter er, 
at vi bag ved udstyret har dygtige 
svejsefagfolk, der kan hjælpe med at 
programmere udstyret med de rigtige 
svejseparametre. 

Der vil derfor fortsat i en rum tid være 
et stort behov for at uddanne dygtige 
svejsere – såvel til at programmere 
robotterne som til at løse de svejseop-
gaver, det fortsat ikke er rentabelt at 
automatisere. 

Flere og flere svejsere må imidlertid 
indstille sig på, at de i et større omfang 
skal hjælpe robotterne til at udføre 
svejsearbejdet i stedet for at udføre det 
selv. Her skal vi dog ikke glemme, at 
meget af det manuelle svejsearbejde, 

vi fjerner med robot og automation, er 
arbejdsmiljømæssigt belastende.

I Danmark er vi meget langt fremme 
med hensyn til at anvende og udvikle 
robotteknologi. Et af de gode eksem-
pler på dette er Universal Robot (UR), 
der på verdensplan har fået alles øjne 
op for en helt ny måde at anvende 
robotteknologi på. Vi kommer helt 
sikkert i den nærmeste fremtid til 
at opleve, at rigtig mange svejsere 
kommer til at samarbejde med kol-
laborative robotter. Det vil indgå som 
et ekstra værktøj på ”værktøjstavlen” 
og herigennem hjælpe svejseren til 
øget effektivitet, ensartet kvalitet og 
et bedre arbejdsmiljø. Desuden vil de 
kollaborative robotter blive anvendt 
som ergonomisk hjælpemiddel til ope-
ratørerne i forbindelse med fremføring 
og udtagning af emner til/fra automa-
tiseret produktionsudstyr.
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Svejsning

Mange flytter produktionen 
hjem igen
Før den finansielle krise blev der 
installeret rigtig mange konventionelle 
robotsvejseløsninger, hvor operatøren 
lagde emner i et fikstur på en mani-
pulator foran en robot, som herefter 
udførte svejsearbejdet. Dette var den 
gang ofte tilstrækkeligt til at skabe den 
nødvendige konkurrencekraft i danske 
metalvirksomheder. Men krisen satte 
en brat stopper for dette, og i første 
omgang valgte mange at imødegå 
krisen ved at outsource til lavtlønsom-
råder. Øgede produktionsomkostnin-
ger, kulturelle og logistiske udfordrin-
ger gør imidlertid, at flere og flere 
virksomheder igen søger at trække 
produktionen hjem til Danmark.

Teknologi i rivende udvikling
En udfordring for udbyderne af auto-
mation er, at det kræver et helt andet 
automationsniveau end tidligere. Men 

det mener jeg helt klart, vi kan imøde-
komme. Teknologien har nemlig ud-
viklet sig dramatisk gennem de senere 
år. Dertil kommer, at vi i Danmark er 
dygtige til at tænke i helhedsløsninger 
i tæt samarbejde med vores kunder, 
og til kreativt at udtænke nye, effektive 
produktionssystemer.

I denne sammenhæng er det en vigtig 
faktor, at tolerancerne på de emner, 
der skal svejses, i dag kan frembrin-
ges i væsentlig højere kvalitet og mere 
forberedt for automatiseret svejsning 
end tidligere. Det har også afgørende 
betydning, at de svejsemaskiner og 
svejseprocesser, vi nu har tilgang til, 
er blevet langt mere automationsven-
lige og effektive. Man vil eksempelvis 
kunne svejse med væsentlig højere 
hastigheder, i meget tyndere mate-
riale, med meget bedre indtrængning, 
næsten sprøjt frit og med reduceret 
gasforbrug. Dertil kommer, at proces-

serne i et vist omfang selv vil kunne 
tilpasse sig svejseparametre efter de 
faktiske forhold. Alt dette bidrager i 
betydelig grad til at forbedre rentabi-
liteten og øge mulighederne inden for 
automatiserede svejseløsninger.

Et andet eksempel er, at vi med vision 
teknologi kan få robotterne til selv at 
finde og positionere de emner, der 
skal svejses - og herigennem også 
reducere omkostningerne til fiksturer. 
Samtidig er det i større omfang blevet 
muligt at få robotterne til at samar-
bejde, således at hele processen fra 
indlevering af løse emner til cellen og 
frem til aflevering af færdige emner 
kan automatiseres.

Fugefølgningsteknologien har også 
udviklet sig hastigt. Lad mig f.eks. 
fremhæve 3D laservision systemer. De 
sætter robotterne i stand til at gen-
kende emnetolerance variationer og 
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Svejsning

tilpasse robottens baner ud fra dette. 
Det sker blandt andet med pendling 
og i et vist omfang også adaptivt, hvor 
svejseprocessen reguleres derefter.

Offline programmering
Noget, der også har ført til øget 
rentabilitet i automatiserede løsninger 
med svejserobotter, er muligheden for 

offline programmering. Dette åbner 
for, at man kan programmere udstyret 
til at svejse andre emner, uden at 
man, som det tidligere var tilfældet, 
blev nødt til at stoppe produktionen 
med produktionstab til følge. Offline 
er især aktuelt for virksomheder, som 
ofte har behov for at tilpasse eksiste-
rende produkter eller for at implemen-
tere helt nye produkter.

Samlet kan man konkludere, at vi nu 
er nået dertil, hvor man med fornuftig 
rentabilitet vil kunne automatisere mar-
kant flere svejseopgaver end tidligere.
Svejseautomatisering er blevet relevant 
for et voksende antal virksomheder. 
Blandt andet fordi det i dag kan være 
rentabelt at automatisere helt ned til 
meget små serie styktal, lige som det 
også kan være interessant for mindre 
virksomheder. Vi har eksempler på 
1-mands virksomheder, der går i gang 
med at robotsvejse.

Vigtigt er det også at tage det strate-
giske aspekt med i sine betragtninger, 
når man investerer i svejseautomation. 
Ofte er det budskabet fra en virk-
somhed, der har indkøbt og sat sin 
første robot i drift, at man burde have 
investeret for længe siden, hvis man 
havde været opmærksom på alle de 
muligheder, robotten giver. Og det 
er en erkendelse, som ofte følges op 
af en hurtig investering i den næste 
svejserobot. 

Det er ikke så let at komme med en 
entydig tommelfingerregel om, hvor-
når det er aktuelt at investere i auto-
mation. Men har man små styktal og 
forholdsvis meget svejsning, eller har 
man store serier, så er det oplagt at 
gå i gang med strategiske overvejel-
ser og se nærmere på mulighederne.

Når det samlede regnskab gøres op, 
så fjerner svejseautomation ikke ar-
bejdspladser i Danmark, men skaber 
dem derimod. Derfor skal vi sammen 
tage udfordringen op. Vi skal sikre 
dansk metalindustris konkurrencekraft 
og herigennem endnu mere svejsning 
og metalproduktion i Danmark!

Af Claus Pagh
Salgsdirektør, Migatronic 
Automation A/S



www.kemppi.com

FastMig X
Gør klar til dit livs bedste svejsninger 
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indstillinger fra maskine til maskine og du kan bruge den trådløse ARC Mobile Control
til at overvåge, administrere og ændre parametre og indstillinger.



6 

Svejsning

FULDAUTOMATISK      -SCANNING 
OG NY SVEJSEROBOTTEKNOLOGI 
REVOLUTIONERER SVEJSNING AF 
VINDMØLLETÅRNE HOS WELCON A/S

Af Naya De Backer 
Bjørnsgaard

Welcon A/S i Give anvender nu fuld-
automatiske svejserobotter med 3D-
scanningsteknologi i deres produktion 
af vindmølletårne. Den nye teknologi 
kommer fra det fynske firma Inrotech, 
som til september i år vil have leveret i 
alt seks robotter med den nyeste fuld-
automatiske scannings- og svejsetekno-
logi til Welcon.

Robotterne har til formål at forbedre 
Welcons generelle konkurrenceevne. 
Dette sker blandt andet ved at sikre 
en ensartet kvalitet i svejseprocessen 
og i længden at reducere produktions-
omkostningerne.

”Vores mål fra begyndelsen har 
været, at en medarbejder skal kunne 
trykke på en ”START” knap og gå sin 
vej, mens robotten svejser”, forklarer 
Welcons administrerende direktør 
Jens Pedersen. 

Vindmølleproducent møder 
robotsvejsningsteknologi
Welcon har traditionelt set svejst sine 
vindmølletårne med pulversvejsning, 
hvor en operatør sidder i et svejsetårn 
og styrer processen. Effektivisering via 
fuldautomation i den del af produktio-
nen har for Welcon været et projekt, 
der hidtil ikke kunne fuldendes. En af 
de primære udfordringer, der ligger i 
forbindelse med denne type svejsning, 
er at tilpasse den til alle de varierende 
geometrier og godstykkelser, som 
sektionerne har.

Welcon får implementeret seks af Inrotech ApS’ fuldautomatiske svejserobotter. Robotløsningen 
bidrager til øget produktivitet og færre omkostninger i produktionen, lige som arbejdsforholdene 
bliver endnu bedre og antallet af menneskabte fejl færre.

Producenten af vindmølletårne Welcon A/S har implementeret 
en løsning med 3D scanning og ny svejserobotteknologi fra 

Inrotech ApS. Den nye robotløsning bliver anvendt til svejsning 
af langsøm og resultaterne er på alle planer tilfredsstillende.



Svejsning

Jens Pedersen fremhæver, at Welcon 
altid forsøger at skubbe teknologien 
for at gøre enhver proces så god, 
som den kan blive. Egentlig var In-
rotech’ forslag om at anvende deres 
nye 3D scanningsteknologi rettet 
mod en anden del af produktionen. 
Men Jens Pedersen så anvendelses-
muligheden for den nye teknologi 
til svejsning af langsøm. Her var 
der en reel mulighed for at sikre en 
ensartet kvalitet og en mere effektiv 
produktion, hvor det var teknolo-
gien, der tog hånd om variationer 
og tolerancer, helt uden menneskelig 
indblanding.

Fordele ved automatiseret 
svejsning
Der er ingen tvivl om, at en automa-
tiseret svejseproduktion kræver en 
betydelig investering af både tid og 
penge, og ofte en restrukturering af 
en virksomheds produktion. Så hvorfor 
tager Welcon skridtet?

”Ofte spørger folk hvorfor? Jamen, det 
er vel snarere et spørgsmål om hvorfor 
ikke, når der nu er en bedre måde at 
gøre tingene på”, siger Jens Pedersen. 

De mest åbenlyse fordele ved en 
automatiseret svejseproduktion ligger 
i en ensartet kvalitet samt tids- og 
omkostningsbesparelser. Robotterne 
analyserer selv emnet og svejser det 
herefter fuldautomatisk. Teknologien 
tager altså hensyn til alle relevante 
aspekter og tolerancer for hvert emne, 
der skal svejses. Samlet set svejser 
robotterne hurtigere, selvom en pul-
versvejseproces er skiftet ud med en 
MAG-svejsning, blandt andet fordi ro-
botterne ikke har brug for pauser, og 
der skal ikke bruges tid på at komme 
op og ned ad et svejsetårn. Så MAG-
processens lidt mindre deposit rate i 
forhold til pulversvejsning opvejes af 
andre positive faktorer, hvor robotter 
og intelligent teknologi kan give et 
positivt bidrag i en samlet helhed.

Oplever et markant fald i 
antallet af arbejdsskader
For svejseoperatørerne betyder det, 
at de ikke længere skal sidde i et tårn 
og følge svejseprocessen. Welcons 
svejsekoordinator, Dennis Riedel, 
forklarer, at det er en væsentlig 
forbedring for medarbejderne, og at 
arbejdsskaderne er faldet siden robot-
ternes implementering. Operatørerne 
skal ikke længere have seletøj på og 
kravle op i et tårn: Nu kan de trykke 
på en knap, og én operatør kan nemt 
passe 3 robotter på én og samme tid.

Øget kvalitet er også et af de ka-
rakteristika, Welcon værdsætter ved 
robotterne. Automatiseret svejsning 
via Inrotechs 3D-scanning medfører 
færre menneskelige fejl og tilsvarende 
mindre reparationsarbejde. Men en 
mindre åbenlys fordel for Welcon 
har været, at medarbejdere aldrig 
længere stopper halvvejs igennem en 
svejsning, fordi de er færdige med 
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deres vagt eller skal til pause. Når 
en svejsning først køler af og derefter 
varmes igen, fordi den ikke blev fær-
dig i første omgang, bliver den også 
svagere, og det kan føre til andre 
problemer, forklarer Dennis Riedel.

Teknologien, der tillader 
hands-off svejsning
Inrotech og dets grundlægger, Flem-
ming Jørgensen, har erfaring med 
automatisering af forskellige svejsepro-
cesser tilbage fra 1990’erne, blandt 
andet fra Lindøværftet. Deres nyeste 
udvikling anvender 3D-scannere og 
en teknologi, der blandt andet gør 
fuldautomatiseret langsømssvejsning 
hos Welcon muligt. 

Operatørens proces er super simpel: 
Som udgangspunkt skal emnerne 
opfylde de mål, normer og toleran-
cer, der er aftalt i projektet. Når et 
emne er klart, skal han trykke på 
en ”START” knap på skærmen, og 
processen, som kører indtil emnet er 
svejst færdigt, starter automatisk. Da 
processen ikke kræver særlig over-
vågning, og helt er blottet for teg-
ningsoverførsel og programmering af 
nogen slags, kan en operatør passe 
flere svejsetårne på én gang. 

Robotten laver et 3D-scan af emnets 
fugegeometri. Alle forhold tages i 
betragtning, data bliver logget og 
regnet på, og tillader, at Inrotech’ 

automatiske svejseplanlægger kan 
generere en plan for, hvordan emnet 
skal svejses. Svejsningen påbegynder 
herefter automatisk og fortsætter, indtil 
emnet er komplet færdigsvejst. 

Hele processen kan overvåges via 
video, samt med online overvågning 
og visning af relevante data på 
betjeningsskærmene i produktionen. 
I virksomheden vil man på denne 
måde være sikker på at have det fulde 
overblik over processen både under 
og efter opgaven er udført.

CCO hos Inrotech, Morten Arndal 
Nielsen forklarer, at projektet med 
Welcon er et skridt imod en mere 
automatiseret fremtid.

”Det er rart at kunne se på en basis 
teknologi for automatisk scan og svejs-
ning af en varierende svejsefuge, hvor 
vi nu automatisk kan optage store va-
riationer og tolerancer. Samtidig med 
at hele processen kører fuldautomatisk 
uden programmering og uden behov 
for hjælp af nogen art”, siger han. 

Fremtidens svejserobotter
Diskussionen om, hvorvidt maskinerne 
vil overtage flere roller i sværindu-
strien har været fremme i flere år. 
Og det er teknologiske gennembrud 
i automationsverdenen, der ofte vil 
komme med de største forandringer. 

”Inrotech har i snart 20 år arbejdet 
med automatisering af svejseprodukti-
oner, og de har store planer for deres 
3D Multipass svejseteknologi, som 
Welcon nu anvender. Det er unikke 
og intelligente teknologier, der har et 
stort potentiale og som kan være et 
springbræt for øget svejseautomation 
i sværindustrien”, fastslår Morten 
Arndal Nielsen. 

”Vi er allerede nu i gang med de 
næste store projekter, hvor vi driver 
denne teknologi videre. Vi skal svejse 
i endnu større emner med større to-
lerancer og variation. Og der er her 
ikke alene tale om oven-ned svejsning, 
men også svejsning rundt om rør og 
ved rørsamlinger” fortæller Morten 
Arndal Nielsen.

Her i produktionshallerne hos Welcon ses administrerende direktør Jens Pedersen side om 
side med svejsekoordinator Dennis Riedel (TV).
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Af Peter Tommy Nielsen, 
Projektleder, svejseteknisk 
innovation, FORCE Technology 

Det er velkendt, at mange opgaver 
bliver udført med fordel manuelt 
og håndholdt. Og inden for over-
fladebehandling sker det da også i 
vid udstrækning. Et argument, man 
typisk hører er, at der er tale om 
fremstilling af små serier, det handler 
om reparation af enkelt komponen-
ter og ikke mindst økonomi. Men i 
langt de fleste tilfælde vil et simpelt 
automatiserings set-up også her have 
en positiv indflydelse på arbejdets 
kvalitet og pris.

På samme måde som svejsning eller 
maling har termisk sprøjtning sin rod 
i håndholdt udstyr. Sprøjteprocessen 
påfører et givet materiale på et emne 
med henblik på enten at lave forebyg-
gende behandling eller en reparation. 
Materialet kan være yderst kostbart. 
Derfor vil der altid være fokus på at 
påføre så tæt på slutmål som muligt, 
hvor det termisk sprøjtede emne ofte 
færdiggøres med en bearbejdning 
som slutmål.  

Typisk vil et emne manipuleres, 
f.eks. en aksel roteres, hvor selve 
påføringsprocessen er manuel. Men 
en håndholdt termisk sprøjteproces 
vil medføre forskelligartede lagtyk-
kelser af belægningen. Dette skyldes 

BEDRE RESULTATER 
MED AUTOMATISEREDE 
OVERFLADEPROCESSER

Der kan være tilfælde, hvor det synes fristende at springe automatiseringen over.  
Men automatisering giver både ensartet kvalitet og billigere komponenter ved produktion 
eller reparation med termisk sprøjtning.  
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hovedsageligt tre ting, som påvirker 
slutresultatet:

• Påføringshastighed
• Påføringsvinkel
• Påføringsafstand
 
Mængden af porøsiteter, oxider, 
vedhæftning og ikke mindst forbrug af 
materialer påvirkes af hver parameter. 

En relativ simpel slædeføring imøde-
går ovenstående og sikrer ensartet-
hed, som vist her på siden.

Lysbuesprøjtning er automatiseret i forbindelse med reparation af aksel for at man kan 
opnå en ensartet kvalitet over hele arealet.

FAKTA:
Termisk sprøjtning kan pålægge alle 
materialer fra µm til mm med en 
nøjagtighed af ganske få mikrometer.
Da pålægningsmaterialet typisk imødeser 
ekstreme forhold ved applikationer, er 
materialerne ofte dyre. Bl.a. derfor kan 
det betale sig at automatisere.

Produkt

Materialer

Automatisering Proces



Svejsning

DESIGNET TIL 
ET BARSK MILJØ
Med synergi og puls –  og ideel til 
brug på værfter, byggepladser 
eller i værkstedet. 

En robust svejsemaskine - testet 
under barske forhold og yderst 
modstandsdygtig over for slag 
og stød samt støv og fugt.

ET BARSK MILJØ
Med synergi og puls –  og ideel til 
brug på værfter, byggepladser 

  Høj intermittens - 100%/20°: 300A
  Ultrarobust kabinet
  Kun 17 kg egenvægt (uden trådspole)
  Til 5 kg trådspoler

Basic panel Synergic panel Pulse panel 

NEM OG ENKEL BETJENING – 
TRE DIGITALE BETJENINGSPANELER

Se Omega Yard 300
på YouTube

migatronic.com

KONTAKT DIN LOKALE 
MIGATRONIC FORHANDLER 

OG FÅ ET GODT TILBUD

OMEGA YARD 300
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Svejsning

Af Peter Bergqvist  

Sandvik i Åbo har en produktion af 
kraftige lastekøretøjer til minedrift, 
som bliver fremstillet i tykke stålplader.
 
Virksomheden har anvendt svejsero-
botter i denne del af produktionen 
gennem flere år.

”Den første af vores svejserobotter 
blev installeret og sat i drift for mere 
end 25 år siden”, siger Matti Malo, 
som er en af de medarbejdere, der 
har ansvaret for robotprojekter hos 
Sandvik i Åbo. Han tilføjer, at det nu 

er godt ti år siden, de fik installeret 
den første svejserobot fra IGM.
 
Twin Arc processen velegnet 
Når det drejer sig om svejsning af 
svejsefuger større end 4 mm, er det 
som bekendt almindelig praksis at 
svejse med dobbelt svejsetråd. Så 
Twin Arc processen synes at være det 
ideelle i denne sammenhæng, hvor 
man fremstiller de store lastekøretøjer 
til minedrift. 

”Da IGM foreslog, at deres seneste 
robot med fordel kunne udstyres med 
kamera, syntes vi umiddelbart, at det 

var lige lovligt meget. Så vi tøvede 
med at træffe beslutningen”, fortæller 
Matti Malo.

”Når vi ikke anskaffede kameraet 
samtidig med robotten, var det også, 
fordi vi fra et finsk universitet havde 
hørt, at kamerastyret svejsning ikke 
havde fungeret optimalt hos nogle fin-
ske virksomheder, der allerede havde 
afprøvet metoden. 

Men ikke desto mindre viste det sig, at 
løsningen med kamerastyret robot-
svejsning blev en succes i Sandvik 
Åbo. Både økonomisk og teknisk 

POSITIVE ERFARINGER  
MED KAMERASTYRING 

PÅ SVEJSEROBOT

Sandviks fabrik for udstyr til minedrift 
ligger i Åbo Finland, og produkterne 
fra fabrikken bliver solgt til mere end 
42 lande. (Fotokilde Sandvik i Åbo)

Sandvik i Åbo tøvede i forhold til at udstyre sin seneste 
svejserobot med kamerastyring. Men da man omsider valgte 
at få kameraet installeret, viste det sig at være en fordelagtig 
investering. Allerede et halvt år senere havde investeringen i 
kamerastyringen på robotten tjent sig selv hjem, og den viste 
sig at have frigjort ekstra kapacitet i produktionen. 



Svejsning

FÅ OPTIMAL SIKKERHED MED VERDENS MEST 
AVANCEREDE TANKINSPEKTION
Nu kan du få hele TechCorr Europe’s globale ekspertise her i Danmark. Som en betroet og førende virksomhed indenfor 
inspektionsydelser, er vi klar til at tilbyde dig både almindelig og avanceret NDT. 
Vi er akkrediteret iht. DS/EN ISO 17025, akkreditering nr. 566. Vi kan udføre NDT på alle stålkonstruktioner efter eks. DS/EN ISO 
1090-2 og PED systemer. 

Vores serviceområder er: 

 Tank inspektion
 NDT (non-destructive testing)    
 Avanceret NDT

QA/QC service
Svejserådgivning    
Bygherretilsyn/Svejseteknisk tilsyn

NDT Kurser
 3D Scanning & AMETank
Rørinspektion

Har du yderligere spørgsmål til vores services, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

+45 5357 5353 · techcorreurope@techcorr.com · www.techcorr.com

endte denne løsning med at være den 
helt rigtige”, fortæller Matti Malo.

Fugeforberedelsen i tyk plade har 
variationer, som giver over +/ -10% 
arealvariation langs med svejsefugen. 
Desuden bidrager variationer i bøj-
ningerne til yderligere afvigelser, som 
svejserobotten skal kunne håndtere.

Kamera integreret i softwaren
Kameraet, som Sandvik nu har fået 
sat i drift, er helt integreret i svejse-
softwaren. Det betyder, at al program-
mering og styring af kameraet sker 
direkte i operatørpanelet.

”Det tog tre timer for en tekniker fra 
IGM at lave programmet. Vores egen 
operatør indstillede efterfølgende 
programmet til opgaven på fire timer”, 
siger Matti Malo. Matti Malo. (Foto: Peter Bergqvist)

Fugevolumen på emnet varierer på grund 
af skæretolerancer mellem 150 – 300 mm2. 
Kameraet tilpasser sig svejseparametrene 
og sikrer en perfekt svejsning. 
(Foto: Peter Bergqvist)
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Svejsning
Rådgivning – Maskiner – Tilsats 

Sliddele – Værnemidler – Skæring

Alt i tilsats... 

Fra en af verdens største producenter af tilsats - Koreanske Hyundai Welding - tilbyder vi bl.a.:

 Massivtråd – SM-70
 Kobberbelagt massivtråd, der fås i SG-2 og SG-3 kvalitet. Trådens kobberbelægning er elektrostatisk påført:  

Omkostningsbesparende p.g.a. mindre sprøjt samt let fremføring af tråden.
 

 FCW rørtråd – Supercored SC-70A
 Metalpulverfyldt - prisbillig - præcisionsvinklet rørtråd. Svejsningen kendetegnes ved en meget stabil lysbue,  

meget begrænset sprøjt og minimal slaggedannelse.
 

 SAW – pulversvejsning
 Mangeårige leverancer til nogle af verdens største skibsværfter har gjort Hyundai Welding førende inden for 

SAW-svejsning til bl.a. offshore og mølletårne.

Ring til vores Svejseafdeling på tlf. 46 98 66 18

A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Der er behov for færre punkter ind-
lejret i programmeringsforløbet. Og 
vi behøver blot at lægge svejsningen 
inden for 10 mm fra orienterings-
punktet. Desuden gør kameraet, at vi 
ikke har behov for at sikre fugen med 
ekstra volumen. Så derved sparer vi 
10 procent tilsatsmateriale.

Vi er ganske tilfredse med denne se-
neste robotinstallation, fastslår Matti 
Malo, som tilføjer, at de fik tilbud 
fra leverandøren af den tidligere 
robotcelle. Men det viste sig, at den 
alternative løsning fra IGM var at 
den bedste. 

Selve robotten fik vi leveret sidste som-
mer, mens vi ventede med at anskaffe 
kameraet til et halvt års tid senere. Og 
når vi efterfølgende ser robottens mar-

kant øgede ydeevne, vil vi uden tvivl gå 
videre med investering i flere lignende 
IGM-robotceller, pointerer Matti Malo.

Vi holder svejse- og NDT seminar i 
dagene 28. – 29. april 2017. 

Der bliver i lighed med tidligere år 
også lejlighed til at møde de førende 
hjemlige producenter og forhandlere 
af NDT udstyr på udstillingen samme 
sted den 28. april.

Et spændende seminarprogram er 
i støbeskeen. Det glæder vi os til at 
fortælle mere om i næste udgave af 
SVEJSNING. Men husk allerede nu,  
at få sat kryds i kalenderen ud for  
28. og 29. april.

På glædeligt gensyn i Kolding.

SVEJSE- OG NDT SEMINAR 2017

Tværsnit af svejsefugen.

I operatørpanelet finder man oplysninger om  
kameraets måledata, samtidig med, at svejse- 
parametrene er overskueligt repræsenterede.
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Svejsning

Sammen med Sander Verhoef 
arbejder ingeniører hos 
Valk Welding konstant på 
at videreudvikle svejserobot 
hardware.

Der sker løbende videreudvikling af 
hardwaren til Panasonic robottens 
svejsebrænder, af slangesættet, af 
systemer til udskiftning af svejsebræn-
dere og af tilslutningen på robotsiden. 
Ifølge Marcel Dingemanse, Valk Wel-
ding Danmark, har man blandt andet 
lanceret et udskifteligt slangesæt på 
svejsebrænderen, (WWPR-QE), som 
skal sikre, at man hurtigt kan udskifte 
hele slangesættet, uden at der opstår 
afvigelser fra værktøjets midtpunkt. 
(TCP). Det betyder mindre arbejde og 
dermed færre omkostninger, lige som 
man kan være sikker på, at værktøjets 

FOKUS PÅ
UDVIKLING AF 
SVEJSEROBOT 
HARDWARE



Svejsning

midtpunkt bibeholdes, uden at der er 
behov for genprogrammering.
Ud over et slangesæt, der bliver ført 
udvendigt langs med robottens svej-
sebrænder, er der også et slangesæt, 
som bliver ført gennem svejserobot-
tens hule arm til svejsebrænderen. Og 
her er en hybridversion på trapperne. 
I denne version vil strøm, luft og vand 
strømme gennem robottens akse, hvor 
svejsetråden er ført på ydersiden.

Udskiftning af svanehalsen
Robotsvejsebrænderen er designet, 
så man kan lave en hurtig manuel 
udskiftning af svanehalsen. 
Til svejserobotinstallationer i pro-
duktionshaller med få ansatte, hvor 
arbejdsemner bliver robotsvejst med 
både MIG- og TIG-svejserobotter, 
eller ved cyklustider på over 2 til 3 
timer for udskiftning af styrestrøm-
kabler, er der udviklet et system til 

udskiftning af svejsebrændere, hvor 
svejserobotten kan udskifte dem uden 
operatørens indgriben.

Egen robotsvejsebrænder med 
afbrydelse af brænderen 
Udviklingen går også i retning af at 
kunne levere svejserobotsystemer, der 
er optimeret til lysbuesvejsning med 
robot. Det skal være så fleksibelt som 
overhovedet muligt at anvende svejse-
robotter. De skal derfor være hurtige 
at programmere og stille om til et nyt 
produkt. Og så skal de ikke kunne be-
skadiges i tilfælde af sammenstød. Det 
er også afgørende, at man når som 
helst vil kunne genindstille svejserobot-
ten til TCP’et, lave en hurtig udskiftning 
af svejsebrænder og slangesæt, og 
kunne få transporteret tråden fejlfrit 
gennem sættet.
Det er målsætningen bag virksom-
hedens fortsatte udvikling af både 

hardware- og software, der kan 
tilføjes Panasonic robotterne til lys-
buesvejsning.

Svejserobotterne er kalibrerede, så 
de i tilfælde af sammenstød eller 
driftsfejl hurtigt vil kunne resettes til det 
oprindelige TCP, fremhæver Marcel 
Dingemanse, som tilføjer, at TCP i 
kombination med offline program-
mering er en distinktiv egenskab for 
deres svejserobotinstallationer.
Svejserobotterne har desuden en in-
ternt udviklet VWPR robotsvejsebræn-
der med pneumatisk afbrydelse. Det 
betyder, at lufttrykket forsvinder ved et 
eventuelt sammenstød med robotsvej-
sebrænderen, så man undgår, at der 
sker skader. Og man vil, umiddelbart 
efter programmeringsfejlen, kunne 
genoptage svejsningen.

BLY

Nu kan du lægge afstand til konkurrenterne - 
den høje proceshastighed forringer på ingen 
måde nøjagtigheden. 

SpeedClad Twin opfylder de højest tænkelige 
krav og leverer perfekte resultater.

Få det til at gå 3 gange hurtigere med SpeedClad Twin
- produktiv pålægningssvejsning med ny FRONIUS teknologi

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 
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Svejsning

Der er i dag stor fokus på 
automatisering i industrien. 
Men ofte handler det om 
robotter og mekanisering. 
Kemppi, der udvikler og 
producerer svejseløsninger og 
maskiner, har i stedet rettet 
blikket mod automatiseret 
dokumentationsstyring.

I dagens industrielle verden bliver der 
brugt mange timer på at indsamle 
den nødvendige dokumentation for, 

at arbejdet er korrekt udført i henhold 
til gældende standarder. På mange 
områder foregår denne indsamling 
af dokumentation manuelt – svejsning 
er et af disse områder. Men ifølge 
Kemppi gør et system som Weldeye 
kvalitetsstyring en stor del af det ma-
nuelle arbejde overflødigt.

”Hos Kemppi har vi udviklet et system, 
hvor vi har automatiseret sammen-
koblingen af svejsedata, tegninger, 
certifikater, procedurer m.m., der 

bliver anvendt i forbindelse med alle 
typer af fremstillingsopgaver inden 
for svejsning. Weldeye holder styr på 
den produktionsplan, der er udført 
til opgaven. Systemet sørger for at 
indsamle data fra svejsemaskinen og 
holde dem op imod selve planlægnin-
gen med tilhørende dokumenter og 
de enkelte komponenter, der indgår i 
det færdige produkt.  Når opgaven er 
færdigfremstillet, kan man nøjes med 
at vælge omfanget af den indsam-
lede dokumentation, som kunden 

AUTOMATISERET 
OPSAMLING AF 
SVEJSEDOKUMENTATION

Svejsekoordinator og svejseingeniør analyserer en potentiel svejsefejl.



Valk Weldings ingeniørteam udvikler kundeti lpassede 
løsninger eft er specifi kke behov for at opnå højeste 
produkti onsudbytt e. Både små og mellemstore 
virksomheder i hele Europa benytt er disse løsninger for 

at forbedre svejsekvaliteten samt fl eksibiliteten.

  MIG- og TIG-svejsning med ét system
 Førsteklasses opbakning i opstartsfasen 
 Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed
 Specialister inden for svejsning og robott er
 Komplett e systemer fra én leverandør

The strong connection

Nøglefærdige svejserobot-
systemer fra Valk Welding

Valk Welding DK A/S  
tel. +45 644 212 01 
info@valkwelding.dk
www.valkwelding.com

Komplett e svejserobot-
installationer med 

Offl  ine Programmering

Valk Welding adv A4 2015 DK.indd   18 05-02-16   11:17
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skal modtage, og sende den færdige 
dokumentationspakke til modtageren. 
Det er med til at reducere tidsforbru-
get, der typisk ligger i at skulle samle 
slutdokumentationen, og derved kan 
der spares penge” siger salgschef hos 
Kemppi Danmark, Kenneth Pedersen. 

Følg med overalt
Kemppi hoster serveren hvorpå 
alt opsamlet data gemmes sikkert. 
Kunderne har så adgang til informa-
tionerne gennem en internetportal 
med sikker adgang, hvorfra man kan 
designe, overvåge og afslutte de 
forskellige projekter. 

”Det vil sige, at den ansvarlige kan 
sidde på sit kontor hvor som helst i 
verden og følge med i, om der er 
risiko for fejl i real time. Fordelen ved 
dette er blandt andet, at man i bedste 
fald vil kunne gribe ind, før fejlen 

opstår, eller man kan få minimeret 
fejllængden. Ved at kunne spotte en 
potentiel fejl tidligere i forløbet, kan 
man få rettet fejlen inden en konstruk-
tion eller et produkt er færdigsvejst. 
Man får derved reduceret risikoen for 
efterfølgende reparationer, der kun er 
med til at mindske fortjenesten”, siger 
Kenneth Pedersen. 

”I fremtidens industri vil der blive stillet 
endnu højere krav til svejsningernes 
kvalitet. Derfor bliver der hele tiden 
arbejdet med at udvikle nye løsninger. 
Men kvalitetsstyringssystemet Weldeye 
er indtil videre fuldt ud i stand til at 
opfylde kravene og dække de behov, 
som kunderne typisk har. 

Ved at benytte det her system, så 
sikrer man, at det manuelle arbejde 
med at indsamle dokumentation er 
holdt på et minimum, og med systemet 

kan man frigøre hænder til at udføre 
andre opgaver i virksomheden”, siger 
Kenneth Pedersen. 

BLY

Displayet i stregkodelæseren viser, at 
svejserens certifikater er godkendt til at 
svejse den aktuelle WPS.



TornboSvejs i Esbjerg 
vil lette kundernes vej 
til automatisering af 
svejseopgaverne med et nyt 
testcenter, der er indrettet 
med en Motoman robot og de 
nyeste svejsestrømkilder fra 
Fronius. 

I samarbejde med Roboman har 
TornboSvejs etableret et nyt testcenter.  
Ifølge direktør hos TornboSvejs, Kaare 
Schultz Pedersen, er idéen bag det 
nye testcenter, at man vil kunne lave 
svejsetests og forsøg i samarbejde 
med de af kunderne, som overvejer 
at automatisere og optimere deres 
svejseprocesser.

Motoman robotten er med ny DX200 
styring og 16 kg payload, og den er 
forberedt for såvel svejse- som håndte-
ringsopgaver.

Der er ikke er så langt fra idé til en 
konkret test, og vi vil med denne fleksi-
ble robotinstallation hurtigt kunne klar-
gøre robotten til forsøg på kundens 
emner. Der vil på samme tid være 
mulighed for at udføre sammenlignen-
de tests med sigte på en optimering af 
eksisterende installationer.

Ved at udføre tests sammen med 
kunderne vil vi også godt være med til 
at aflive den klassiske myte om, at det 
både er vanskeligt og tidskrævende at 
programmere en robot, og at virk-
somheden – som ofte hørt – vil kunne 
svejse emnerne hurtigere end den tid, 
det tager at programmere robotten.

Ja, og så er der endnu en klassisk mis-
forståelse, som går på, at den dygtige 
smed, der har svejst i 25 år eller mere, 
vil kunne svejse hurtigere end robot-
ten, tilføjer Kaare Schultz Pedersen.

Kunden kan medbringe sit emne og 
vil så opleve, hvor enkel programme-
ringen er, lige som man vil opleve, at 
tiden fra fiksering af emnet til lysbue 
kun er nogle minutter. 

Også økonomien bag en automati-
sering vil vi vende i forbindelse med 
en testsvejsning. For, igen, det synes 
at være en udbredt misforståelse, at 
priserne starter ved 1.000.000 kr. 
Derimod vil det mere realistiske billede 
efter min mening være, at vi vil kunne 
lave komplette automatiseringsløsnin-
ger, der ligger i omegnen af en smeds 
årsløn, siger Kaare Schultz Pedersen.

BLY

HJÆLP TIL AT AUTOMATISERE SVEJSEPROCESSERNE
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Svejsning

SubC Partner A/S i Esbjerg 
har over sommeren indkørt 
et selvkørende orbitalsystem 
fra Kemppi, der har afløst 
tidskrævende manuel 
stillingssvejsning.

Af Svejseingeniør Lars Frimer, 
SubC Partner A/S
 
SubC Partner har sin hovedafdeling 
i Esbjerg og arbejder med en lang 
række opgaver, der blandt andet om-
fatter offshore vindmøller og olie- gas-
industri. Virksomheden blev grundlagt 
i 2006 og er dermed relativt ung.

Vi arbejder projektorienteret, og den 
overvejende del af produktionen 
omfatter emner, som bliver fremstillet 
enkeltstyks eller i meget små serier på 
to til seks stykker ad gangen.

Trykbærende rørsystemer, som bliver 
præfabrikeret, er en af vores centrale 
produkter. Dertil kommer stålkonstruk-
tioner i alle afskygninger og størrelser, 
lige fra ganske få kilo og op til over. 
300 tons. 

Automatisering vanskeliggøres 
af uens produkter
Vores produkter aldrig er ens. Derfor 
kan det som udgangspunkt synes 
vanskeligt at indføre automatiserede 
processer i større udstrækning. 
Den højeste grad af automatisering 

har vi i vores produktion af rør. Her 
har vi 4 anlæg, der laver rundsømme 
under overvågning af en svejseopera-
tør. De to af anlæggene kører proces 
136 rutil rørtråd. Det er anlæg, der 
kan rotere emner op til 3 m i diameter 
og op til ca. 6 tons. Herudover har vi 
to pulversvejseanlæg - proces 121, der 
kan håndtere emner op til ø5,5m og 
en vægt op til ca. 40 tons. 

I vores produktion af emner i stål kan 
det være problematisk at automati-
sere. Det skyldes, at emnerne sjældent 
er rotations symmetriske, eller at 
længderne på svejsesømmene ofte er 
for korte til at automatisere med en 
god økonomi. 

Selvkørende pulversvejser
Vi har investeret i en Esab A2 selvkø-
rende pulversvejser. Denne bliver be-
nyttet til at sammensvejse store emner 
- enten som stumpsøm eller kantsøm. 

Fordelen her er en meget høj neds-
meltningsydelse på op i mod 10-13 
kg svejsetråd i timen. Vi anvender den 
som oftest til fremstilling af halvfabri-
kata, der så sidenhen bliver samlet 
til den endelige konstruktion. Dens 
største begrænsning ligger imidlertid 
i, at den kun kan svejse oven ned, da 
det beskyttende pulver ellers falder af. 
Svejsning i stilling har vi derfor hidtil 
måttet udføre manuelt, og en følge af 
dette har været et større tidsforbrug.

På udkig efter betjeningsvenligt 
og prismæssigt rimeligt 
selvkørende system
 Vi havde gennem længere tid kigget 
efter løsninger på denne problematik. 
Udgangspunktet for vores krav var 
således, at det skulle være et system, 
der var enkelt at betjene, og at prisen 
skulle være acceptabel.

For vores erfaring er, at selvkørende 
orbital systemer ofte er ekstremt dyre. 
Og det er systemer, der som regel kan 
langt mere, end lige det, man har be-
hov for i hverdagen, og de kan endda 
vise sig at være vanskelige at betjene. 

En ting, man ofte ser på de selvkø-
rende systemer, som kan svejse lodret 
eller orbitalt er, at skinnesystemet er 
meget dyrt i forhold til, hvad det er 
lavet af, lige som anvendelsesområdet 
kan være ret snævert.  

Da vores projekter imidlertid er meget 
varierende, ville det medføre, at der 
skulle investeres ret store summer i 
skinner af forskellig udformning for at 
dække de aktuelle behov. 

Endte med at investere i to nye 
orbital systemer
Hen over sommeren har vi produceret 
et stort emne på næsten 300 ton, hvor 
der ville blive ekstremt meget svejsear-
bejde af halvfabrikat i lodret stigende 
og side ind position. 

VELLYKKET AUTOMATISERING 
AF STILLINGSVEJSNING

Der bliver fremstillet stålkonstruktioner i alle 
størrelser - lige fra få kilo til over 300 tons.

Her et af de meget store emner, der bliver 
produceret hos SubC Partner.

Virksomheden har investeret i et nyt 
orbitalsystem fra Kemppi, der indfrier 
behovene for at kunne svejse i lodret 
stigende og side in position.
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Til dette projekt har vi så valgt at inve-
stere i 2 stk. A5 MIG orbitalsystemer 
fra Kemppi, og de opfylder præcis 
vores krav. Der er tale om et system, 
som er enkelt og intuitivt at bruge, og 
det har de ønskede pendle og indstil-
lingsmuligheder. 

Samtidig er skinnerne lavet af en stan-
dard fladprofil 60x5mm aluminium, 
som er nem at valse og bøje til den 
ønskede diameter, eller få laserskå-
ret i en kurvet profil. Skinnen bliver 
fastholdt med specielle magneter, der 
boltes på skinnen. Disse kan flyttes fra 

skinne til skinne. Samtidig er skinnerne 
hurtige at flytte fra den ene position til 
den anden.  Dette system forventer vi 
os meget af i fremtiden. 

Slipper for mange timers 
ensformige arbejdsstillinger
Vi arbejder lige i øjeblikket på at 
gøre vores svejsere endnu mere 
bevidste om, at de også skal sørge for 
at bruge systemet til mange af de små 
og enkle opgaver, vi har. For det har 
vist sig at være både hurtigt og nemt 
at bruge. 

Og så er det vigtigt for vores ansatte 
at være opmærksomme på, at man på 
samme tid sparer sin krop for mange 
timers ensformige arbejdsstillinger, 
hvilket fremadrettet både er til gavn 
for den enkelte og for firmaet. Det lig-
ger i planerne for det kommende år, 
at der skal kigges nærmere på robot-
teknologien og på, hvilke muligheder, 
der ligger her.

• Automation til meget konkurrencedygtige priser

• Én maskine – 3 processer

• Skæring fra Ø 5 – 1100 mm.

•  Skærpning op til 12,7 mm. gods 

www.tornbosvejs.dk

Lindholmvej 18b
6710 Esbjerg V
Tlf.  7515 8440

Forhandling af alt i udstyr 
til svejsning og skæring

TornboSvejs er dansk importør af orbitaludstyr fra franske Axxair

•  Enkel og intuitiv betjening

•  Svejsning med åben eller lukket svejsehoved  

• Montagesvejsning op til Ø 220 mm.

•  Rustfrie kæber og matricer som standard

Vi holder åbent hus med fokus på AXXAIR og øvrige produkter til rørsvejsning.

26. og 27. oktober kl. 10.00 – 16.00

4533 - Annonce DSL Svejsning Axxair 210x148,5mm.indd   1 12/08/2016   11.56

Skinnerne er lette at valse og bøje til den ønskede diameter.
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Push/pull 
robotsvejsebrænder 
Robacta Drive TPS/i robotsvejsebræn-
der, er udviklet af Fronius som en uni-
versalløsning, der åbner for at bruge 
robotter til svejseprocesser i langt flere 
applikationer end hidtil.

Fronius betegner selv sin nye push/
pull robotsvejsebrænder som verdens 
mindste – men mest intelligente. 
Den avancerede teknologi sikrer, at 
der er let brænderadgang til emnerne 
og en meget høj præcision i svejsepo-
sitioneringen.

Dynamikken i drivsystemet er øget til 
33 meter/ sekundet, hvilket er ti gange 
bedre end tidligere versioner, fremhæ-
ver salgschef Erik Jørgensen fra den 
danske forhandler Løwener A/S.

Robacta Drive TPS/i er bygget op i 
moduler hele vejen igennem. Det gør 

arbejdet med at servicere og vedlige-
holde robotsvejseren lettere, fortæller 
Erik Jørgensen videre.

Brænderens slangepakke og drivsy-
stem er forbundet via en standardop-
kobling med omløbermøtrik. Forbin-

delsen til svejsestrømkilden er udført 
med Fronius’ såkaldte kvikopkoblings-
modul, hvor alle nødvendige medie- 
og signaltilslutninger er samlet. Dette 
er med til at gøre et skift af slangepak-
ken hurtigt.

BLY

Automatik sætter spot på fremtiden
Den 13.-15. september 2016 
danner Brøndby Hallen 
rammerne om Automatik 2016 
med 168 udstillere. Der vil 
samtidig være arrangeret et 
stort konferenceprogram. 

Automatik byder på 19 konferencer 
under temaerne ”Fremtidens industriro-
botter”, ”Fremtidens digitale produk-
tion”, ”Maskinsikkerhed” og ”Fremti-
dens fremstilling”. Det er temaer, som 
har fokus på noget af det, der ventes 
at influere på fremtidens produktions-
industri: herunder Internet of Things 
(IoT), Industri 4.0, robotteknologi og 
3D-print. 

- Den røde tråd bliver Industri 4.0 og 
status for de danske virksomheder.  
De virksomheder, der ikke følger med 
i digitaliseringen, får svære konkur-
rencebetingelser, og derfor kommer 
Industri 4.0 til at fylde en del på 
Automatik 2016, siger Claus Clausen, 

der er konferenceplanlægger på 
Automatik-messen.

Med udgangspunkt i Industri 4.0 
vil blandt andet Teknologisk Institut 
fortælle om, hvordan de førende 
fremstillingsvirksomheder satser på 
digitalisering.

Tag forskud på fremtiden
Til Automatik 2016 får de besøgende 
mulighed for at netværke med andre 
fra branchen, se de nyeste teknologier 
hos udstillerne og få værdifuld viden 
med hjem fra det omfattende konfe-
renceprogram. Selve messen bliver 
arrangeret af MCH i samarbejde med 
en række samarbejdspartnere, og 
projektchef fra MCH, Mona Jakobsen, 
lover, at der bliver rig mulighed for at 
få en lille bid af fremtiden til Automa-
tik 2016:

- Automatik er en meget målrettet 
messe, hvor vi har samlet alt det bed-

ste på ét sted. Fremtiden vil uden tvivl 
medføre investeringer i ny teknologi 
i form af øget digitalisering, robot-
ter, automation og bedre udnyttelse 
af data. Derfor har vi forsøgt at give 
vores besøgende det bedste overblik 
ved at samle en række spændende 
udstillere inden for automation og 
kombinere dem med inspirerende og 
lærerige konferencer med seneste nyt 
fra industrien og teknologien.

Automatik 2016 sætter spot på fremtidens 
produktionsindustri med 168 udstillere og et 
stort konferenceprogram. (Foto: Lars Møller).
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Svejseudstyr til 
robotter, automater 

og hånd 

Nyt fynsk robotakademi skal 
fostre medarbejdere med 
de rette kompetencer for at 
sikre den fortsatte udvikling 
og vækst hos de mange nye 
robotvirksomheder, der er 
skudt op i og omkring Odense.

Udviklingen går rivende stærkt for de 
mange robotproducenter, der gennem 
de senere år er etableret på Fyn. Ud-
viklingen er utrolig positiv. Men den har 
også den hage, at der nu er opstået et 
massivt behov hos robotvirksomhederne 
for at kunne tiltrække kvalificeret arbejds-
kraft, lyder det fra Odense Robotics. 

De henviser til en nylig gennemført under-
søgelse hos 80 virksomheder i robotklyn-
gen. Undersøgelsen viste, at der hos 7 
ud af 10 virksomheder var et stort og 
akut behov for at tiltrække medarbejdere 

med de rette kompetencer til at kunne 
sikre udviklingen nu og i fremtiden.

Odense Kommune og 
robotvirksomhederne går 
sammen om ny uddannelse
Væksten skulle gerne fortsætte i 
samme høje gear. Men en afgørende 
forudsætning for dette er, at der bliver 
fostret endnu flere skarpe hjerner til 
opgaverne i robotvirksomhederne. 

Det er i alles interesse, også for Odense 
Kommune, der derfor har valgt at gå 
sammen med robotvirksomhederne om 
at etablere et robotakademi, der som mål 
har at sikre 1.000 kvalificerede medar-
bejdere til robotklyngen frem mod 2018.

Dygtige smede, teknikere, elektrikere, 
maskiningeniører og dataingeniører 
er nogle af de profiler, som i denne 

sammenhæng er i høj kurs. Og for at 
dække behovet for arbejdskraft, er det 
planen, at det nye robotakademi skal 
samarbejde med såvel erhvervssko-
lerne som med Syddansk Universitet.

BLY

Der kommer med jævne mellemrum 
nye historier om fødevarevirksomheder 
og andre, der vælger at placere hele 
eller dele af deres produktion uden 
for de danske grænser. Og umiddel-
bart kan dette godt virke lidt skræm-
mende. Men der er også tendenser i 
tiden, der trækker i den stik modsatte 
retning. Dette gælder specielt inden 
for metalindustrien, hvor det nu kan 
påvises, at et stigende antal virksom-
heder rykke hjem igen. 

Det bliver blandt andet dokumenteret 
i en ny rapport fra Institut for Entre-
prenørskab og Relationsledelse ved 
Syddansk Universitet. Undersøgel-
sen bygger på svar fra 250 danske 
produktionsvirksomheder. Inden for 
de seneste 5 år har 36 af dem hentet 
produktionen hjem – primært fra 
lande i Østeuropa og Asien. Dertil 
kommer 22 virksomheder, som inden 
for de kommende to år forventer at 
flytte produktionen helt eller delvist til-
bage. I konklusionerne fremgår det, at 
nogle af de medvirkende årsager skal 
findes i stigende produktionsomkost-
ninger, svingende kvalitet og manglen-

de kompetencer hos de udenlandske 
medarbejdere.

Dansk Metal fremhæver også,  
at der er en fortsat tendens til at  
flytte produktionen hjem igen. De  
gennemførte i perioden fra 7. – 21. 
april 2016 en rundspørge blandt 
1.076 industriansatte tillidsrepræsen-
tanter i Dansk Metal, og der var 57% 
som svarede.

Undersøgelsen viste, at 71 ud af 258 
tillidsrepræsentanter er fra virksomhe-
der, der har flyttet produktionen fra 
udlandet til Danmark i løbet af det 
seneste år. Det svarer til 30% af de ad-
spurgte tillidsrepræsentanter. Og det er 
en fremgang på 4% point i forhold til 
en tilsvarende undersøgelse, der blev 
gennemført af Dansk Metal i 2015.

BLY

Universal Robots med hovedsæde i 
Odense har været en af vækstmotorerne 
for det fynske roboteventyr. For 8 år siden 
lancerede robotvirksomheden UR-robotten 
og har lige siden indtaget rollen på 
verdensplan som pioner inden for cobots, 
(de såkaldte samarbejdende robotter). Her 
fra Linatex i Herlev, der i 2008 som de 
første i verden fik installeret en UR-robot i 
produktionen. (Fotokilde: Universal Robots).

Brug for endnu flere skarpe hjerner

Produktionsvirksomheder rykker hjem igen
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Det fynske roboteventyr synes ingen 
ende at tage. Ud over den efterhån-
den velkendte succeshistorie om-
kring Universal Robots er også MIR 
(Mobile Industrial Robots) på vej ind 
i en rivende udvikling. For et år siden 
havde den nye robotkomet solgt tyve 
robotter. Men det tal er på bare et år 
steget til 150 - og dermed mere end 
syvdoblet. 

MIR’s netværk af forhandlere er også 
vokset eksplosivt. Den første forhand-
leraftale blev indgået i 2014, og i 

dag bliver MIR robotterne solgt hos 
55 forhandlere i 26 lande.

En del kræfter bliver der lige nu brugt 
på at få etableret et USA kontor, og 
ifølge virksomhedens ledelse er det 
forventningen, at det amerikanske 
marked inden længe vil udgøre 30-40 
pct. af omsætningen. Dertil kommer, 
at man som næste store skridt i udvik-
lingen har planer om også at gå ind 
på det kinesiske marked.

BLY

Endnu en fynsk robotproducent 
ekspanderer
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Ny salgschef til det danske marked

Samarbejde mellem 
universitet og erhvervsliv 
kan være med til at 
”booste” robotteknologien 

Migatronic A/S har 1. juni ansat en ny 
salgschef til det danske marked. Søren 
Gerber skal sammen med resten af det 
danske salgsteam udvikle markedet i 
Danmark og besøge både slutkunder 
og forhandlere i hele landet.

Søren Gerber kommer fra en stil-
ling som salgs- og forhandlerchef i 
Sandvik Coromant.  Han er uddannet 
maskinarbejder og har været beskæf-
tiget med salg og salgsledelse de 
seneste 18 år.

ML-Prisen bliver uddelt for  
14. gang i træk til september

ML-Prisen er en landsdækkende 
præmieringsordning for lærlinge, 
der med særlig godt resultat har 
gennemført en uddannelse med 
tilknytning til Metalindustriens Ud-
dannelsesudvalg. Årets prisuddeling 
finder sted den 30. september 2016.

Lærlingen skal være indstillet af såvel 
den tekniske skole som af praktikvirk-
somheden for at komme i betragt-
ning, og det er et krav for at blive 
indstillet, at man har opnået karak-
teren 12 på svendebrevet. Desuden 
skal man have udmærket sig som en 
god kollega og samarbejdspartner.

BLY

Et samarbejde mellem universitet og 
virksomhed har vist sig at være en 
gevinst for begge parter i form af ny 
udvikling og konkrete resultater. Derfor 
vil der ifølge universitetet blive satset 

meget målrettet på at få etableret en 
direkte dialog med landets virksom-
heder. Det sker blandt andet ved, at 
universitetet klæder såvel vejledere og 
som studerende endnu bedre på til at 

informere erhvervslivet om de mange 
muligheder, der ligger i ErhvervsPhD-
ordningen – både på kort og lang sigt. 

BLY

Aalborg Universitet (AAU) har positive erfaringer med at etablere 
samarbejde med virksomheder omkring en ErhvervsPhD. Det er 
baggrunden for, at de nu vil gå endnu mere aktivt til værks for 
at få langt flere erhvervsforskere ud i erhvervslivet – herunder i 
virksomheder, der arbejder med robotteknologi.

Søren Gerber.
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