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LEDER
Innovationsnetværket
RoboCluster
For 30 år siden tog man på Lindøværftet initiativ til at lave software
til svejserobotter. Det førte i 1997 til
etableringen af Mærsk Mc-Kinney
Møller Instituttet på SDU, hvor man
forsker og uddanner inden for
robotteknologi. Senere, i 2002,
blev RoboCluster etableret som en
selvstændig enhed under Mærsk McKinney Møller Instituttet, og er i dag
et nationalt innovationsnetværk inden
for robotteknologi med godt 230
medlemmer.

Sammen med flere andre initiativer
inden for robotter, automation og
innovation har RoboCluster været
med til at skubbe på den udvikling,
der gør, at vi i dag i Danmark er på
vej op i førerfeltet over europæiske
robothubs. Det oplever vi også, når
vi deltager i robot events i udlandet.
Senest deltog vi i maj i Innorobo i Paris, hvor der var stor opmærksomhed
omkring dansk robotteknologi.
Innovation gennem brede
samarbejder
I RoboCluster bringer vi virksomheder, universiteter og andre offentlige
og private aktører sammen omkring
udvikling og innovativ anvendelse af
robotteknologi. Det sker gennem konferencer, workshops, matchmaking,
netværksrejser og udviklingsprojekter.
Siden 2002 er det blevet til ikke mindre end 70 robot-udviklingsprojekter,
som spænder på tværs af fag- og
brancheområder. Og det er ikke kun
i fremstillingsindustrien, at robotterne
kan spille en vigtig rolle. Robotter
hjælper nu også til med opgaver
inden for affaldssektoren, landbruget,
sundhedssektoren og i byggeriet.
Her i foråret har RoboCluster eksempelvis igangsat fire innovative
robot-projekter. Et af dem handler om
robottens centrale rolle i industri 4.0.
Projektet fokuserer på effektivisering
af produktion ved hjælp af real-time
dataanalyse, hvor en robotcelle hele
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tiden plukker de
rette komponenter,
så producenten kan
optimere kvaliteten
og/eller reducere
produktionsomkostningerne.
Industrirobotter
vækster
Bjarke Falk Nielsen, Cluster Manager.
Flere og flere virksomheder trækker
produktionen hjem fra udlandet, fordi
det kan betale sig at holde produktionen i Danmark, hvor vi kan øge både
kvalitet, effektivitet og konkurrenceevne ved hjælp af robot- og automationsteknologi. Det viser blandt
andet en ny undersøgelse fra Dansk
Metal, hvor tre ud af fire virksomheder, der rykker produktionen hjem fra
udlandet, anvender robotter i deres
Indhold:
produktion.

Udviklingen i Danmark afspejler en
global tendens, hvor industrirobotterne vinder frem. Ifølge de seneste
tal fra IFR (International Federation
of Robotics) blev der i 2015 solgt
253.748 industrirobotter på verdensplan, hvilket er en stigning på 20 %
i forhold til 2014. Alene i Kina er
antallet af industrirobotter steget med
36 % fra 2014 til 2015. Når vi ser
helt specifikt på svejserobotter, er
udbredelsen stor. I 2015 udgjorde de
24 % af de solgte industrirobotter.
Fleksible og brugervenlige
robotter
Størstedelen af danske virksomheder
hører ind under kategorien små og
mellemstore, de såkaldte SMV’er. Og
med de høje lønninger og den lave
produktivitet, vi har i Danmark, er
der et stort incitament til at indføre
robotter i industrien, ikke mindst hos
SMV’er, der på den måde kan øge
konkurrenceevnen.
Inden for fremstillingsindustrien ser
vi lige nu et stort potentiale i forhold
til at koble den virtuelle produktion
med den fysiske produktion. Men
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Svejsning
også små fleksible og brugervenlige
robotter, der kan håndtere mindre
produktserier med mange variabler,
også kaldet High-Mix-Low-Volume, og
collaborative robotter, der arbejder
side om side med mennesker, er en
del af fremtidens produktion.
En af RoboClusters medlemmer,
virksomheden Smooth Robotics, har
eksempelvis udviklet en brugervenlig
robotløsning, der ingen programmering kræver, og som kan udføre
forskellige former for svejseopgaver.
De satser netop på at kunne sælge
løsningen til købere inden for SMVsegmentet, der har brug for at kunne
omstille deres produktion hurtigt.
I RoboCluster ser vi generelt et stort
potentiale i at indføre robot- og
automationsteknologi i produktionen.
Men virksomhederne skal selvfølgelig
kun automatisere dér, hvor det giver
mening, og så skal medarbejderkompetencer og efteruddannelse også
tænkes ind i processen.
Danmark skal være front
runner
Vi er herhjemme gode til at samarbejde på tværs af fagligheder og inden
for hele værdikæden, og i RoboClu-
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ster tror vi på, at det er nøglen til at
bringe Danmark i front som produktionsland. Vi bringer mennesker sammen, der ellers ikke ville have mødt
hinanden. Og vi skaber en platform
for udvikling af nye ideer, teknologier
og markeder, som gør det muligt for
andre at få øjnene op for potentialet.
Ofte er ideerne så innovative, at
teknologien også skal nytænkes. Så
vi er nødt til at arbejde langsigtet for
at stimulere, at nye danske robotopfindelser kan revolutionere verdensmarkedet flere år ud i fremtiden.
Som brobygger mellem forskning
og erhvervsliv vil RoboCluster i de
kommende år spille en vigtig rolle i
at være med til at øge innovationen
hos danske virksomheder og samtidig være med til at gøre Danmark til
foregangsland inden for udvikling og
innovativ anvendelse af robotteknologi og automation.
Af Bjarke Falk Nielsen,
Cluster Manager,
Innovationsnetværket RoboCluster

Innovationsnetværket RoboCluster er et nationalt innovationsnetværk inden for robot- og
automationsteknologi, og er
støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
med 14 mio. kroner i perioden
2014-2018. Der er 230 medlemmer af netværket, som består
af virksomheder, universiteter
og andre offentlig og private aktører, der alle har interesse for
robotteknologi.
Bag RoboCluster står 10 stærke
partnere, der samler de danske
kompetencer inden for forskning, udvikling og design af
robotteknologi. Partnerne er:
DTU, SDU, Aalborg Universitet,
Designskolen Kolding, FORCE
Technology, Teknologisk Institut,
DAu (Dansk Automationsselskab), DIRA (Dansk Robot Netværk), Arbejdsgiverne og DI.
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Svejsning
Ny robotcelle
hos Ib Andresen
Industri reducerer
programmeringstiden
markant.

FRA 3½ TIME
TIL 10 MINUTTER
Ved produktionsserier ned til ét styk er tid en vigtig faktor. Samtidigt må man ikke gå på kompromis
med kvaliteten. Begge dele har Ib Andresen Industri stort fokus på.
Af Jesper Allan Olesen
Hos Ib Andresen Industri er der over
de seneste år sket en stor udvikling i
arbejdet med svejsning. Dels arbejder
deres svejserobotter intelligent med
svejsning, dels er processerne gået
efter i sømmene, og det har øget
produktiviteten markant.
Svejserobotter øger kvaliteten
Svejserobotterne er bl.a. intelligente
ved, at de reagerer, hvis der er et
mismatch mellem det, der er programmeret, og placeringer af de emner,
der skal svejses sammen. Det gør, at
fejlmarginen på selv små serier er
ekstrem lav.
”Vores svejserobotter stopper simpelthen, så snart de registrerer en
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afvigelse mellem det, de er programmeret til, og det, vi har opstillet. Så
tjekker vi, om det er en tastefejl under
programmeringen, eller om det var
fiksturet, som var placeret forkert. Det
tager ikke mange minutter at rette
til”, fortæller svejseoperatør Dan W.
Hansen og tilføjer: ”Men størstedelen
af tiden kører svejseprocessen, som
den skal”.
Svejserobotternes evner får dog
ikke stålleverandøren til at hvile på
laurbærrene i arbejdet med kvalitetssikring. Ib Andresen Industri er
certificeret i henhold til ISO 3834-2 og
EN 1090-2.
Produktionsserier af ét styk
Ib Andresen Industri investerede sidste

år i en ny robotcelle til svejsearbejde
for en kunde, som lagde en stor ordre
i Langeskov.
I ordren var der kalkuleret med seriestørrelser af 40-50 styk, men i praksis
var det serier af ét styk. Med op til
21.000 enheder, som skal svejses,
blev optimering af svejseprocessen
derfor prioriteret højt”, fortæller Morten Jensen, svejsekoordinator hos Ib
Andresen Industri.
Han fortsætter: ”I starten sad der funktionærer og lavede offline svejseprogrammering, som hver tog 3½ time,
og med alle de enheder og dertilhørende tegninger, som skulle programmeres, så ville den del af processen
blive en flaskehals”.

Svejsning
Løsningen blev et softwareprogram,
der er leveret af Valk Welding. Med
det nye program blev opgaverne ensartede og sat i system på en måde,
som gjorde det muligt at flytte programmeringsarbejdet ud til svejseoperatørerne i produktionen. Dette skete
parallelt med, at programmeringstiden
blev reduceret med 95 pct. fra 3½
time til blot 10 minutter.
Selve opstillingstiden er også reduceret, fortæller Dan W. Hansen: ”Før
skulle vi justere robottens arbejdsområde i forhold til fiksturene, men
det behøver vi ikke i dag. Nu griber
svejserobotten fat ude i hver ende af
de store stålemner, vi bearbejder. Det
betyder, at svejsningen kan starte med
det samme, når robotten har fået fat
i emnerne. Det har reduceret opstillingstiden med omkring 15 minutter
per opstilling”.

Her ses Svejsekoordinator Morten Jensen (tv) side om side med Svejseoperatør Dan W.
Hansen.

WITH RENEGADE
TIG/MMA MASKINEN SOM ER SKABT TIL AT VÆRE PÅ FARTEN
KUN 15–17 KG // 1- OG 3-FASET STRØMKILDE
5–300 A // KLASSENS BEDSTE TÆNDING
ESAB / esab.com

Svejsning
Her firmaets ejer og CTO Flemming
Jørgensen (th) sammen med sin
bror, Gert Jørgensen, der er CEO.

NY LØSNING TIL
AUTOMATISK
SVEJSNING
AF STORE
GODSTYKKELSER
Inrotech, som er et Odensebaseret
firma, der har specialiseret sig i mobile
svejserobotløsninger, har udviklet en ny
løsning til svejsning af store godstykkelser.

Af Elmira Fouroozandeh
Det unikke ved løsningen ligger blandt
andet i, at systemet automatisk beregner og planlægger svejseforløbet, lige
som det er særdeles fleksibelt overfor
afvigelser i svejsefugens geometri,
fremhæver Salgschef Morten Arndal
Nielsen og forklarer uddybende: Store
konstruktioner med store godstykkelser
bliver som oftest svejst manuelt, især
hvor det drejer sig om emner med
store tilpasningstolerancer. Inrotech’s
nye system AMWT (3D adaptive

Multipass Welding Technology) åbner
imidlertid for, at man kan automatisere
svejsningen af denne type emner med
store godstykkelser.
Udvikling med støtte fra
Markedsmodningsfonden
Virksomheden har gennem en årrække
arbejdet på at udvikle dette system
med støtte fra Markedsmodningsfonden. Status nu er, at de første systemer
er kommet i drift hos vindmølleproducenten Welcon i Give. Og der er
yderligere en række systemer under

fremstilling nu til offshore branchen,
såvel i ind- og udland. Virksomheden
arbejder desuden med en løsning til
en af verdens største producenter af
vandkraftværker.
Hvor den første generation blev udviklet
til at svejse lige svejsninger i oven-ned
position, kan Inrotech nu også levere
løsninger til f.eks. svejsning af rørsamlinger, H-bjælkesamlinger og lignende.
Ifølge Morten Arndal Nilsen synes
det kun at være fantasien, der sætter begrænsninger for anvendelsen:
Samling af broer, kraner, gasledninger
og skibsværfter er blot nogle af de
branchesegmenter, som Inrotech nu kan
lave løsninger til.
Små mobile svejserobotter
Teknologien adskiller sig fra andre
kendte løsninger ved, at der bliver
anvendt små mobile svejserobotter, som
bevæger sig i forhold til emnet.
Robotten er forsynet med en laserskanner, der scanner svejsefugen og kreerer
et 3D billede af den. Ud fra dette
billede planlægger den indbyggede
logik svejsningens forløb: Den justerer
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Svejsning

svejseparametre alt efter svejsningens
position, udformning og opfyldningsgrad og fastlægger positionen af den
enkelte streng, så svejsefugen i sidste
ende får en ensartet opfyldning. Systemet kan optage op til 70% tolerance
på svejsefugens tværsnitsareal.

Disse egenskaber baner vejen for et
meget stort marked, hvor svejsninger overvejende er udført manuelt,
fremhæver Morten Arndal Nielsen.
Vi får en særdeles positiv respons fra
markedet, der ser et oplagt potentiale
for vore løsninger.

En af forklaringerne på dette mener
jeg, hænger sammen med den meget
enkle system betjening: Et simpelt
windows baseret touch panel med alle
kommandoer i et klart sprog. Operatøren er typisk en svejser, som har fået
en relativ kort introduktion til systemet.
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Svejsning
Der er hverken brug for programmører eller roboteksperter i den daglige
drift. Således er tærsklen ikke særlig
høj for at indføre denne type robotløsninger i produktionen.
Svejseprocessen er en MAG. Udover
en signifikant omkostningsbesparelse
på mandskab ved automatisk svejsning, er der yderligere fordele ved
Inrotech’s robotsvejseløsninger:
• Mere nøjagtig kontrol med heatinput
• Lav fejlrate
• Højere produktivitet
• Nemmere at geare op / ned
• Bedre kontrol at svejsespændinger
• Mindre efterbearbejdning pga
nøjagtig opfyldning
Hvor intermittensen ved manuel
svejsning som oftest ligger under 20%
i den vestlige verden (noget højere i
Asien; men med flere fejl!!), kan en robot svejse med en intermittens på op
til 80-90%. Derudover er effektiviteten
typisk 25-30% højere end ved manuel
svejsning.
Designet til at arbejde i
døgndrift
Da en operatør som oftest kan holde
4-5 robotter i gang, er det ikke ualmindeligt, at en robot kan yde samme
arbejde som 4-5 svejsere pr. skift.
Og når der er travlt, snupper robotten gerne weekenden med uden at
beklage sig. Inrotech’s robotsvejsesystemer er designet til at kunne arbejde
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Inrotech er et spin-off fra OSS
Lindø, hvor Flemming Jørgensen udviklede robotsystemer til
skibsværftet. Da Lindø lukkede,
fortsatte Inrotech med at udvikle
svejseløsninger i første omgang
primært til skibsværftsindustrien
i udlandet.
Kerneproduktet er softwaren,
der forener robottens egenskaber med gedigen svejsning på
en unik måde.
Firmaet har i dag 22 medarbejdere og er i stadig vækst.
Hovedparten of produktionen
eksporteres.
Firmaet ejes i dag af Flemming
Jørgensen sammen med hans
bror Gert Jørgensen og en lille
kreds af investorer.

i døgndrift i mange år uden nogen
problemer eller nævneværdig slitage.
Vi føler, at vi med dette produkt rammer et behov: Et marked, der endnu
ikke er automatiseret i nævneværdig
grad, og en situation, hvor trenden
går mod, at det bliver stadig sværere
at finde kvalificerede svejsere; og hvor
gennemsnitsalderen på de svejsere der
er at finde til stadighed bliver højere.
Når man således kan løse de bemandingsmæssige problemer og forbedre
kvaliteten på svejsningerne ved at

automatisere processen, samtidig
med, at det er økonomisk attraktivt
(med vestlige lønninger er tilbagebetalingstiden som oftest under ét
år), ja så er dette vel en meget god
definition af et ”sweet-spot”. Og det er
jo ikke et dårligt sted at være, smiler
Morten Arndal Nielsen.

Svejsning

Industriel svejsning
fra en helt ny vinkel
MIG WELDER
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And you know.

Svejsning
MAG-tandem
svejserobot med
vision fugefølger.

AUTOMATISERING
STYRKER
KONKURRENCEKRAFTEN
En intens satsning på robotter
og anden automatisering har
sikret GKN Wheels Nagbøl A/S
sorte tal på bundlinjen og en
stærk position i konkurrence
med andre GKN hjulfabrikker
over hele verden.
Af Leif Nielsen og Henning
Faaborg, GKN Wheels Nagbøl
A/S
Som så mange andre virksomheder
begyndte GKN Wheels Nagbøl A/S
(i det følgende blot GKN) omkring årtusindskiftet at kikke på automatisering

ved hjælp af robotter.
Selvom svejsning nok i virkeligheden
er en af de vanskeligste opgaver for
en robot at varetage, blev det en
svejserobot, som i år 2000 blev den
første robot på adressen i Lunderskov.
På det tidspunkt var der ansat ca.
450 mand, og der blev genereret
overskud, som ikke var prangende
i forhold til de andre hjulfabrikker,
GKN ejer i USA, England og Italien.
Som de fleste andre, havde GKN
svært ved at få robotten til at svejse
den mængde, man havde regnet
med. Det fik dog ikke GKN til at opgive at anskaffe robotter med henblik
på at få bragt omkostningerne ned.
Virksomheden i Lunderskov er et godt
eksempel på, hvordan man kommer i
mål med at sænke sine omkostninger
ved hjælp af indførsel af ny teknologi.
I stedet for at se på én enkelt operation som f.eks. en svejsecelle, hvor
man så "bare" skifter svejseren ud
med en robot, har man valgt at se på
hele produktionsflovet. Der er ikke kun
indkøbt robotter, men også automatiseret med traditionelle PLC- styrings
løsninger.
På en valselinje, hvor der tidligere
var 6-7 mand til at flytte fælgene fra
operation til operation, er der nu 2-3
mand til at overvåge linjen.

Smørerobot fra Universal Robots.
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Lyst og overskueligt
Hvis man besøgte GKN for 15
år siden, var det nogle lidt mørke

værksteder, der mødte en. Og på de
afmærkede veje kørte konstant trucks
frem og tilbage med fulde og tomme
paller.
Alle værksteder er nu lyse og overskuelige. Bevares, man ser fortsat af
og til en truck. Men langt det meste
af den interne transport er i dag
overtaget af transportbånd i gulvet
og conveyor linjer under loftet. Hele
produktionen, fra stålet kommer ind til
den færdigmalede fælg kører ud, er
lagt an på så lidt intern transport som
muligt.
Når fælgene skal flyttes fra transportbånd til en presse eller en anden
operation, sker det de fleste steder
med håndteringsrobotter, som der i
dag er 13 af.
Rigtig mange steder flytter håndteringsrobotter fælge og indlæg ind i
en svejsecelle, hvor det er en af de 10
svejserobotter, som svejser fælgen.
Svejsning med tandem MAG
Selve svejseprocessen har der også
været kigget på. Der er kun ganske få
svejsemaskiner tilbage på GKN, som
udelukkende svejser med én enkelt
MAG-lysbue.
Alle pulversvejsestationer svejser med
twin-arc, som har en 20-30 % højere
nedsmeltning.
Inden for procesoptimering er nyeste
skud på stammen tandem MAG.
Det lyder umiddelbart enkelt at sætte
to svejsepistoler lige efter hinanden.
Men når der svejses med op til 500
ampere og høj svejsehastighed, har
de to lysbuer en tendens til at forstyrre
hinanden. Det resulterer i dårlig visuel
svejsning med en del sprøjt. Og sprøjt
må der ikke være, når fælgen skal
males.
Efter måneders arbejde lykkedes det
dog svejseafdelingen, i samarbejde
med leverandøren af udstyret, at få
styr på processen, således at den i
dag kører uden problemer mange
steder på GKN.
Fugefølgeudstyr er også en del mere
indviklet, når to lysbuer skal placeres
efter hinanden. Man er tvunget til at
arbejde i tre dimensioner.
Løsningen hos GKN har været at ind-

Svejsning

INNOVATIVE

AUTOMATISERINGS-

LØSNINGER
Det lykkedes Migatronic Automation at udfordre vores
specifikke behov med deres kompetencer og ekspertise
på området, og de kunne endda også finde nye områder,
hvor vi kunne optimere produktionsprocessen yderligere.
Anders Ohlson, projektleder hos Autoliv

Med Migatronic som samarbejdspartner får du andel i vores ekspertise inden
for automatiseret svejsning og robotintegration. Øg din produktivitet og få
ensartede svejsninger i høj kvalitet.
Uanset størrelsen og kompleksiteten af dit forestående automatiseringsprojekt finder vi en løsning: MIG/MAG-, TIG-, plasma-, modstandseller lasersvejsning.
migatronic-automation.dk

Svejsning

GKN Wheels Nagbøl A/S:
I 1901 købte Otto Møller et smedjeværksted i landsbyen Nagbøl ikke langt
fra Lunderskov. I 1904 etablerede sønnen Karl Møllers Maskinfabrik og indledte i 1943 en fremstilling, som blandt andet omfattede skinnelokomotiver
og landbrugsvogne.I 1973 blev Karl Møllers livsværk solgt til GKN-koncernen. Fabrikken blev dog ved med at hedde "Karl Møller Nagbøl" helt frem
til 1983, hvor den skiftede navn til GKN Wheels Nagbøl A/S.
På koncernplan er GKN er en vidt forgrenet virksomhed med 53.000 ansatte, der fremstiller meget forskellige produkter, f.eks. raketdele, flydele og
helikoptere. På fabrikken i Nagbøl bliver der i dag udelukkende produceret
hjul til traktorer, mejetærskere, dumpere og andet tungt entreprenør materiel.
Svejsning med MAG-tandem svejserobot.

købe et vision system, som numerisk
styrer de to svejsepistoler ved hjælp af
laser scanning.
Fjerner tunge løft og
belastende opgaver
Hos GKN er ingen operation for stor
og ingen for lille til, at der tænkes på,
hvordan den kan automatiseres. For
eksempel står der ved en presse en
lille robotarm fra Universal Robots,
som via fire dyser påfører præcis den
mængde olie, der er behov for og
hverken mere eller mindre. Alene den
sparede mængde olie, kan næsten forrente robotarmen.
Ellers er det mest store robotter fra
ABB, som håndterer store tunge
emner.

ubehagelige slibejob er nu overtaget
af en sliberobot.
Der er i øjeblikket ca. 312 ansatte på
fabrikken. Der forarbejdes 45.600
ton stål og bruges 171 ton svejsetråd.
GKN Wheels i Nagbøl er i dag den
hjulfabrik i GKN koncernen, som leverer det bedste resultat på bundlinjen.
Over de seneste 15 år er der fjernet to
niveauer af mellemledere, og produktionen bliver i høj grad lagt tilrette af
selvstyrende grupper.
Der er indført systematisk vedligehol-

Der er mange tunge og ubehagelige jobs, som i dag er overtaget af
robotter. For eksempel var der for ti
år siden 4 mand beskæftiget med at
slibe sporingen til de store EM hjul.
Det er vigtigt, at formen på de to spor
er den samme hele vejen rundt. Der
må ikke slibes for meget - og ikke for
lidt. I det ene spor sidder pakningsringen, som gør hjulet tæt. I det andet
spor sidder låse ringen, som holder
de to fælghalvdele sammen. Det
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Håndteringsrobot fra ABB.

delse, hvor alle maskiner får et månedligt eftersyn. Det har den fordel, at
der meget sjældent er nedbrud på en
maskine.
Når der er indført en linjeproduktion
med et velfungerende flow, er det ekstra omkostningsfyldt at have nedbrud
på en maskine.
Vurderingen er dog, at systematisk
vedligeholdelse under alle omstændigheder er en gevinst, da man ofte
taber, hvad der svarer til et skifts
produktion på en maskine, hvis den
står stille.

Svejsning

KJV har sparet
os for en del...

Vi svejser meget, og det er vigtigt for os at undgå
dyre driftsstop. KJVs konsulent kommer løbende forbi, og
han har altid et bud på, hvor vi skal sætte ind, når noget
ikke kører optimalt. Og så tjekker han vores beholdning af
sliddele, så vi altid har det rigtige på lager.
Vi får en god rådgivning - senest ved køb af nye Kemppisvejsemaskiner. KJVs konsulent har også nedbragt vores
omkostninger til tilsats. Han foreslog mærket Hyundai,
som har vist sig at være en billigere, men meget
pålidelig tråd.
Thomas G. Pedersen
Smedesvend, N.C. Nielsen A /S

N.C. Nielsen A/S er Skandinaviens største
udbyder af maskiner og udstyr til pallehåndtering,
lagerteknik og intern transport.

FastMig

FastMig M
Solid maskine
til industrisvejsning.

FastMig X
Avanceret,
brugervenlig maskine.

Svejseafdeling
Modulopbyggede
svejsemaskiner,
der kan udbygges
efter dit behov…

4698 6618

Scan og læs
om FastMig
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Svejsning

Migatronic Automation
i Aabybro har gjort det
til sit speciale at rådgive
virksomheder både
herhjemme og i udlandet
om automatisering af
svejseopgaver. Løsningerne
omfatter alt lige fra små,
mobile robotsvejsere til
komplette turnkeyanlæg i
industrien, og fællesnævneren
er høj kvalitet, stor fleksibilitet
og en bedre bundlinje hos
kunderne.

KOLLABORATIVE
ROBOTTER ER SENESTE
SKUD PÅ STAMMEN
Af Jacob Lange
Automatisering i produktionsvirksomheder er efterhånden et gammelkendt
princip, der højner effektiviteten og
optimerer udnyttelsen af medarbejdernes ressourcer. I mange tilfælde er
automatisering et værn mod lavtlønslande, der kan producere billigt. I
Danmark, hvor lønniveauet er højt
og produktionsomkostningerne store,
har Migatronic Automation i over 30
år haft succes med at implementere
forskellige former for automatiserede
svejseløsninger, der som utrættelige
ansatte svejser både små og store
emner.
Nærmest en ny
medarbejderressource
Der kan være stor forskel på den
enkelte virksomheds behov for svejseautomatisering. Derfor tilbyder Migatronic Automation hele spektret af
løsninger - fra små, mobile løsninger
med eller uden robot til store komplette turnkeyanlæg til kunder både i
Danmark og i udlandet.
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Den nyeste løsning i produktpaletten tager udgangspunkt i en trend
inden for kollaborative robotter, der
nærmest kan opfattes som svejserens
nye kollega. Løsningen er mobil og
baseret på en kombineret Migatronic- og Universal Robots-løsning og et
direkte samarbejde mellem robot og
svejser. I Migatronic går den under
navnet CoWelder™ og består af en
Migatronic MIG/MAG strømkilde på
300 A, en Universal Robots UR5- eller
UR10-robotarm, et selvbalancerende
bordophæng, sikkerhedsboks med
nødstop, alle kabler og en svejsebrænder. Løsningen er CE-certificeret og
kræver ingen afskærmning. Den kan
nemt flyttes rundt i produktionen fra
én arbejdsstation til en anden. Det gør
den nem at integrere i den eksisterende svejseproduktion.
- CoWelder kan revolutionere produktionen af enkle emner, uanset om det
er små eller store produktionsserier.
Den leveres fuldt monteret og klar til
drift og er et godt eksempel på, at
automatiseret svejsning ikke behøver at

være kompliceret. Den er også økonomisk fornuftig at komme i gang med,
og selvom virksomheden ikke har stor
erfaring med automatiseret robotsvejsning, er det en kæmpe gevinst både
for effektiviteten og bundlinjen, siger
Claus Pagh, salgsdirektør i Migatronic
Automation.
I gang på en halv time
En del af forklaringen bag den lette
ibrugtagning er de tilhørende makroprogrammer, som svejseren kan vælge
imellem, når han skal programmere
nye emner. Selv uerfarne operatører
kan nemt programmere CoWelder™
via det intuitive og brugervenlige
display. Alt efter kompleksiteten tager
det kun omkring en halv time at programmere et nyt emne. Nye opgaver
eller engangsproduktioner kan således
håndteres hurtigt. Det sikrer effektiviteten.
MVI Maskinfabrik i Videbæk er en af
de virksomheder, der allerede har gjort
sig erfaringer med svejserobotten, og
det har været lidt af en øjenåbner.

Svejsning
- Vores tidsbesparelse pr. emne udgør
cirka 50 procent. Vi producerer fra 10
til 1.000 emner ad gangen, og vores
effektivitet er forbedret med 30-40
procent, fordi det er nemt at skifte
mellem programmer og svejste emner.
Og det er kun begyndelsen, lyder det
fra Jens Christian Lægsgaard, direktør
i MVI Maskinfabrik, der har brugt
CoWelder i produktionen i nogle
måneder.
Erstatter ikke mennesker
En stor del af samfundsdebatten og
mediernes dækning af LEAN og automatisering går på overflødiggørelsen
af arbejdskraften. En CoWelder-løsning kommer dog aldrig til at erstatte
en svejser. Den skal i stedet ses som
en ny kollega for svejseren, idet den
er med til at optimere arbejdsprocedurerne og udføre det hårde arbejde
med stor præcision. Ind imellem kan
svejseren varetage andre opgaver,
men det vil fortsat være hans ansvar,
at den kvalitet, som robotten leverer,
er i orden.

Jyden i Vemb, der blandt andet fremstiller staldinventar, fodringssystemer og
vandløsninger til landbruget, er et
eksempel på, at CoWelder™ er en forretningsmæssig fordel. Her har ledelsen
valgt at effektivisere svejsningen af mindre emner som fx beslag, der tidligere
blev svejst manuelt i fikstur. Det har ført
til en mærkbar forskel i kostprisen, fordi
der ikke længere skal stå en medarbejder fast for at svejse denne type emne.

- Vi har reduceret kostprisen betydeligt. En anden fordel er, at kvaliteten
af svejsningerne nu er mere ensartet
hver gang, siger Sebastian Søgaard
Jacobsen, projektleder i Jyden.
Virksomheden har i særdeleshed testet
netop kvaliteten af svejsningerne for at
se, om de er lige så gode, som dem
svejserne kan udføre.

Svejsning
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- Vi har testet emnerne
for styrke og haft dem
i en rasler, hvor de er
blevet slået hårdt mod
hinanden. På den måde
har vi kunnet verificere,
at det er svejsninger med
god holdbarhed, fastslår
Sebastian Søgaard Jacobsen,
der samtidig er meget tilfreds med, at
CoWelder™ kan programmeres uden
større forudgående viden.

Fem løsninger til
milliardkoncern
I den anden ende af skalaen har Migatronic Automation i godt 20 år udviklet skræddersyede automatiserede
svejseløsninger til svenske Autoliv, der
er verdens førende leverandør af sikkerhedssystemer til biler, bl.a. airbags.
Autoliv har mere end 70.000 ansatte
i 27 lande og omsatte i 2016 for
mere end 10 mia. dollars. Senest har
Autoliv investeret i fem svejseautomatiseringssystemer, der i årene fremover
skal være med til at øge produktionen
af airbags betragteligt.
- Vi har i de seneste år udviklet en ny
generation af airbags til passagersiden, der er både miljøvenlige og økonomisk fordelagtige, fordi de pumpes
op med brint og ilt med inaktiv gas.
Der er produceret omkring halvanden
million airbags, siden vi begyndte at
producere den nye type airbag i små
mængder tilbage i 2012 – og vi har
planer om at øge den årlige produktion til otte millioner airbags inden
2019. Derfor har vi netop investeret i
fem nye svejseautomatiseringssystemer
fra Migatronic Automation, forklarer
projektleder i Autoliv Anders Ohlson
og siger videre:
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- Svejseautomatisering giver effektivitet,
driftssikkerhed og økonomiske fordele i
vores storvolumenproduktion og sikrer
samtidig, at vores produkter – i dette
tilfælde airbag-pumpen - bliver ensartet
i design og kvalitet. Vi er altid meget
omhyggelige i vores indkøbsprocesser og i vores vurdering af tilbud og
løsninger i markedet. Vi har mange års
erfaring med automatiseret svejsning på
vores fabrik, så vi var helt klare i vores
kravsspecifikation. Alligevel lykkedes
det Migatronic Automation at udfordre
vores specifikke behov med deres
kompetencer og ekspertise på området,
og de kunne endda også finde nye områder, hvor vi kunne optimere produktionsprocessen yderligere, siger han.

Dækker hele værdikæden
De første fire turnkeyløsninger til
Autoliv er allerede leveret og installeret i Sverige, mens det femte skal
leveres til en af Autolivs fabrikker i
Kina. Ordren er ifølge salgsdirektør
i Migatronic Automation Claus Pagh
et godt eksempel på, at de forskellige
automatiseringsløsninger kan dække
hele værdikæden fra små, mobile
robotløsninger til store turnkeyinstallationer. Samtidig er Migatronics
”Sikker Investerings Proces” med til at
garantere, at de investerede ressourcer
udelukkende går til realistisk gennemførlige projekter.
- Vi betragter os selv mere som
rådgivende ingeniører og ikke blot
leverandør af et produkt. I et projektbaseret samarbejde udvikler vi
sammen med kunden på basis af
mange års erfaring og en bred palet
af standardkomponenter/-løsninger
en skræddersyet svejseautomatiseringsløsning, der passer til kundens
specifikke behov med hensyn til output,
emnekvalitet, ergonomi, miljø og
meget mere. Vi søger et partnerskab
med vores kunder, hvor vi er i konstant
dialog om mulighederne for løbende
at optimere kundens produktion, slutter
Claus Pagh.

Svejsning

Nøglefærdige svejserobotsystemer fra Valk Welding

Komplette svejserobotinstallationer med
Oﬄine Programmering

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.

MIG- og TIG-svejsning med ét system
Førsteklasses opbakning i opstartsfasen
Service, træning og reservedele i umiddelbar nærhed
Specialister inden for svejsning og robotter

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

Komplette systemer fra én leverandør

The strong connection
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Svejsning

SVEJSEREN TAGER ROBOTTEN
VED NÆSEN OG VISER DEN
ØNSKEDE BANE I 2D ELLER 3D
Ny kollaborativ robot fra
Smooth Robotics er udstyret
med sensorer og software som
gør, at den enkelte svejser selv
kan planlægge svejsejobbet.
Af uddannelseskoordinator
ved Fyns Maritime Klynge,
Steen Nielsen
Gennem flere årtier har det været
kendt og udbredt at anvende robotter
og anden automatisering i industrien.
Specielt inden for svejsning har man
i årevis kendt til den store værdi, det
kan have at etablere sig med robotter til det ofte krævende og fysisk
belastende arbejde, det er at svejse.
Man har kendt og anvendt forskellige
former for automatisering ved svejseprocesser, hvor der især har været
tale om ensidige og gentagende
jobudførelser, og hvor der samtidig
ofte har været krav om nogle meget
snævre tolerancer/kvalitet.

punkt i svejserens faglighed. Sagt med
andre ord gør teknikken det muligt for
smeden/svejseren at arbejde direkte
med robotsvejsning.
Denne nye teknologi lader den enkelte
svejser selv planlægge svejsejobbet
ved at tage robotten ved “næsen”
med to joysticks og basalt vise den
ønskede bane i både 2D og 3D.
Omstilling af robotter bliver dermed
så hurtig og billig, at alle kan lære
at betjene den, da den ikke kræver
programmeringskompetencer af
operatøren.

robotter til svejsning, arbejder Smooth
Robotics, Fyns Maritime Klynge under
Udvikling Fyn, Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Kommune på at
få etableret et ”svejsetest center” for
svejsning, skæring og slibning med
kollaborative robotter i Svendborg.
Grundtanken er, at der skal opbygges et non-profit center, hvor man vil
kunne afprøve og teste forskellige
muligheder for anvendelse af kollaborative robotter i en given fremstillingsproces, lige som man vil sikre
uddannelse og indsigt til faglærerne
på landets uddannelsesinstitutioner.

I forlængelse af den nye teknik og muligheden for at anvende kollaborative

Ofte har disse automatiseringer af
svejsning krævet langt mere af ingeniørerne på tegnestuen, end det har af
de fagligt dygtige smede og svejsere,
der var beskæftiget i værkstederne.
Til tider har det endog haft den betydning, at den faglige knowhow, som
har stor betydning for den praktiske
udførelse af svejsning, er gået tabt og
måske endda har været vanskelig at
genetablere på grund af den tekniske
udvikling, hvor manuel svejsning er
blevet erstattet af en programmør og
robotter.
Men inden for robotteknologi er der
som det seneste kommet en række
såkaldt kollaborative svejserobotter til.
Til denne kategori hører en ny kollaborativ robot, der er udviklet af
firmaet Smooth Robotics, og som bygger på en teknik, der tager udgangs-
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Teknologien kan anvendes på stort set alle robotter og svejseværker. Den kan nyinstalleres
eller anbringes på udstyr, der allerede er i brug, siger Jens Cortsen som er opfinder af
teknikken.

® GENIE och MISON är The Linde Groups registrerade varumärken.

Svejsning

Bedre arbejdsmiljø. Helt enkelt.
GENIE® 300 bar letvægtsflasken. Mere gas – Mindre vægt.

GENIE® 300 bar letvægtsgasflasken vejer op til 33% mindre end traditionelle stålflasker, men rummer alligevel
op til 45% mere gas. Monterbare hjul, teleskophåndtag og robuste, ergonomiske håndtag giver nem transport
og håndtering og gør, at du undgår tunge og komplekse løft.
Ring til Lars Larsen hos AGA på 40 54 99 12 og hør mere om, hvordan GENIE® kan bidrage til jeres arbejdsmiljø.

AGA – ideas become solutions.

Digital
LED-display

Let og ergonomisk

Let at flytte

300 bar
op til 45% mere gas

Stabil og stabelbar

www.aga.dk/GENIE

Svejsning

ROBOTSVEJSNING

”TO GO”
En ny robotløsning, der er
kompakt og mobil, vil til
efteråret være at finde i EUC
Syd’s undervisningslokaler.
Af Marilena Isabell Grewohl

Compact Welding Cell, der er fra
DanRobotics, vil fra dette efterår være
tilgængelig for kursister hos EUC Syd.

Robotløsningen Compact Welding Cell
er fra DanRobotics A/S. Fra efteråret
2017 vil den være fast bestanddel i
undervisningen hos EUC Syd i Tønder
og Sønderborg. Den kompakte svejserobotløsning er udstyret med den nyeste
styring og har samme egenskaber og
funktioner, som de ”store” svejseanlæg i
erhvervslivet.
Robotløsningen kan blandt andet offline
programmeres. Svejsecellen kan dermed
på bedste vis forberede kursisterne til
fremtidens arbejdsliv og Industrie 4.0,
hvor kompetencer inden for automation
og robotteknologi er efterspurgte.
Plug and Play giver fleksibilitet
Svejsecellen hos EUC Syd består af en
ABB industrirobot og en ESAB 400A
MIG/MAG-strømkilde, som er monteret
i en lukket container. Dette muliggør, at
man hurtigt og uden besvær kan transportere robotcellen fra det ene undervisningslokale til det andet. Yderligere
fleksibilitet giver svejsecellens Plug and
Play-princip, som indebærer, at svejsecellen blot skal tilsluttes stikkontakt og
udsugning. Det er derfor uden problemer at implementere løsningen.
Robotsvejsning på
undervisningsskemaet
Hos EUC Syd stræber man efter at
uddanne fremtidens arbejdskraft til
industrien, som bl.a. har høj viden og
specialisering inden for automatisering,
industrirobotter og robotsvejsning.
Derfor satses der stort på automation og
robotteknologi i den sønderjyske uddannelsesinstitution.
Med svejsecellen fra DanRobotics A/S
kan kursisterne hos EUC Syd lære det
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nyeste indenfor robotprogrammering og
robotsvejsning på en umiddelbart let tilgængelig måde. Og netop fordi den er
nem at betjene, er den særlig velegnet
til undervisnings- og uddannelsesbrug.
Robotløsningen er up-to-date og udstyret
med den nyeste styring. Kursisterne vil
således kunne tilegne sig færdigheder
inden for online og offline programmering, fugesøgning, fugefølgning og
oprettelse af svejsedata. Der er blandt
andet mulighed for, at man kan udføre
prøvesvejsninger, mens kursisterne
offline programmerer svejseprogrammerne.
Lille kompakt celle med et stort
potentiale
Da svejsecellen er velegnet til små og
enkle svejseopgaver, vil den samtidig
gøre det overkommeligt at komme i
gang med at automatisere svejseopgaver i små og mellemstore produktionsvirksomheder. Og da prisen er rimelig,
vil tilbagebetalingstiden selv ved små
seriestørrelser være overskuelig.

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

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

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

23

Svejsning

SPECIALLØSNING
TIL EIFFAGE MÉTAL
Den spanske producent til
vindmølle industrien, Eiffage
Métal ønskede at optimere
produktionen og øge
produktionsdiameteren på
deres vindmølletårne. Og ud
fra positive tidligere erfaringer
valgte producenten Blaaholm
A/S som leverandør.
Af Kirsten Sinding
Blaaholm ligger i Esbjerg, præcis der,
hvor vinden altid blæser. Firmaet har
specialiseret sig i at levere løsninger til
vind industrien, produkter til tårnproduktion, automation og robotløsninger, engineering samt service. Ikke
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mindst i kraft af vind industrien er
virksomheden vokset med ekspresfart.
Og man tager gerne udfordringen op
med opgaver, der kræver udvikling og gerne i store størrelser. Og siden
opstarten i 2005 har man haft gode
erfaringer med at udvikle specialløsninger til denne gren af industrien.
Eiffage Métal på jagt
efter leverandør med højt
vidensniveau
Eiffage Métal stillede store krav
og specifikationer ved indkøb af 2
svejsetårne fra Blaaholm. Dette betød,
at Engineering-afdelingen i Esbjerg
måtte konstruere og udvikle en række
specialløsninger.

Produktionschef Angel V. Cotillas
Soria fortæller: ”Vi var på jagt efter
en leverandør med et højt niveau af
viden, som kunne levere svejseautomation til produktion af tårne – til en
fornuftig pris og ikke mindst af en god
kvalitet. Specielt var det vigtigt, at
vores særlige ønsker til svejsetårnene
kunne imødekommes”.
Specialløsninger på
svejsetårnene
Normalt sidder operatøren på bommen ved siden af svejsehovedet
eller nede på platformen og svejser
via kameraer. Men Eiffage Métal
ønskede, at operatøren skulle sidde
ude for enden af bommen og foran

Blaaholm har leveret en specialløsning
til spanske Eiffage Métal, hvor
operatøren kan sidde ude for enden af
bommen – foran svejsehovedet.

svejsehovedet. Det afføder en anden
vægtfordeling, hvormed platformen
skulle laves væsentligt tungere, og
Blaaholm udviklede derfor en specialløsning. Samtidigt ønskede de Lincoln
Power Wave AC/DC 1000 SD. Det
er inverter baserede strømkilder, som
er 100% intermittens maskiner, der er
fuldt software styrede.

Vi har fået to gode svejsetårne med de funktioner, vi ønskede. Kvaliteten er meget fin, og
alle kabler fastgjorte, så der ikke opstår farlige situationer, fremhæver produktionschef
Angel V. Cortillas Soria fra Eiffage Métal. Han tilføjer, at SAT testen blev gennemført med
et tilfredsstillende resultat, og at deres erfaring er, at det er let at oplære medarbejderne
til de flere funktioner, som de nye maskiner har.

Eiffage Métal ønskede til alle funktionerne en fjernbetjening, som de
havde til deres eksisterende svejsetårne. Dette indfriede Blaaholm, og
implementeringen af de nye svejsetårne foregik nemt og smertefrit.
En af grundene til at Eiffage Métal
valgte Blaaholm til opgaven var, at
styringen til svejsetårnet og strømkilderne kunne understøttes med
fjernbetjening. Men andre betyder
det, at hvis de ønsker en ændring, en
back-up af programmer og en generel
support på strømkilderne, kan man
gøre dette via en internet opkobling,
hvilket igen giver besparelser i såvel
tid som servicebesøg.
Temperaturerne i Albacete i Spanien
når til tider op på 45°C. Det var derfor nødvendigt at vandkøle dysestammerne på svejsehovedet, således at
dyserne opnår længere levetid. Dette
blev løst med kølerør omkring dysestammerne og en standard vandkøler
fra Lincoln Electric.
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NYT FULDAUTOMATISK
ULTRALYDSANLÆG PÅ
NLMK DANSTEEL
Som led i den
fortsatte udvikling af
produktionsanlægget hos
NLMK DanSteel i Frederiksværk
(”Stålvalseværket”), blev der
i september/oktober sidste år
installeret et fuldautomatisk
ultralydsanlæg.
Af Brian Rewentborg,
kvalitetsingeniør og Zibrandt
Greisen, chefmetallurg
NLMK DanSteel
Plader produceret på NLMK DanSteel
er, frem til oktober sidste år, blevet ultralydskontrolleret på et semiautomatisk
anlæg, hvor det ikke var muligt automatisk at registrere og gemme resultaterne
af prøvningen. I tilfælde, hvor der skulle
udfærdiges en ultralydsrapport, blev
denne lavet manuelt efter prøvningen
af pladen havde fundet sted.
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Ved leverancer af plader til større
projekter ses det stadig oftere, at der
er krav om at have en elektronisk registrering af resultaterne fra prøvningen.
Endvidere ses kravet om prøvning
af 100 % af pladeoverfladen også
i stigende grad ved leverancer af
plader til kedel- og trykbeholderkonstruktioner. Dette var baggrunden
for beslutningen om at investere i et
fuldautomatisk ultralydsanlæg.
Flere producenter blev overvejet. Men
valget faldt på NordinKraft. Det tyske
firma havde flere relevante referencer
og tilbød samtidig muligheden for at
bruge kontaktløse prober baseret på
EMAT-teknologien. Denne teknologi
har flere fordele frem for den almindeligt anvendte teknik med piezoelektriske prober; ingen slid af proberne,
intet vandforbrug, ingen rust på
pladerne efter prøvning. Læg dertil,

Figur 1: De 2 prober med i alt 32
lydhoveder.

at man kan udføre prøvningen ved
temperaturer fra -25°- + 400°C. Det er
dog et problem, at der ikke findes et
koblingsmedium (vand) mellem prober
og pladen – og dette er et formelt krav
i flere ultralydsprøvningsstandarder.

Svejsning

MØD OS PÅ
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Düsseldorf 25.-29. september

Oplev den nye Sigma Select;
en helt ny svejsemaskineserie, der kan tilpasses behovet i din svejseproduktion.

Migatronic-teamet står klar til at overraske og
underholde dig på messen i Düsseldorf. Vi løfter
sløret for Sigma Select, en helt ny svejsemaskineserie, der med garanti vil tænde dig.
Du får lejlighed til at se den i aktion, når holdet
bag ’Garasjen’ laver inspirerende og fantasifulde
svejsninger i vores åbne svejseværksted.

migatronic.com

Få en gratis adgangsbillet
Kontakt vores kundecenter på tlf. 96 500 600
eller sales@migatronic.dk,
så sender vi dig en gratis adgangsbillet.
Du finder os i hal 10 på stand 10E30

F RE E
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Løsningen blev således et anlæg med
mulighed for at skifte mellem EMATprober og piezoelektriske prober.
Hos nogle producenter er ultralydsanlægget installeret in-line. Men
da anlægget hos NLMK DanSteel
skulle kunne teste alle de producerede
plader, og da pladerne bevæger sig
forskellige veje gennem produktionen
afhængigt af pladetykkelse, blev en
offline installation valgt.
Nogle specifikationer: Anlægget er
designet til at kunne teste plader med
tykkelse fra 6 – 250 mm, bredde op til
4.200 mm og længde op til 46 meter.
I praksis er de længste plader, der
kan valses, under 30 meter lange, så
platformen er delt op i 2 sikkerhedszoner, hvor der kan lægges plader på i
den sikre zone, mens der testes i den
”farlige” zone, hvor maskinen kører.
Anlægget har 2 prober med i alt 32
lydhoveder og scanner alle plader
100 %. Lydhovederne er bygget ind
i et probehus, hvor der hele tiden
strømmer vand igennem. Vandet danner signalvejen for ultralydsignalet.
Derved har lydhovederne ikke kontakt
med pladen, hvilket minimerer sliddet
på lydhovederne. Hver af de to prober har indbygget 16 lydhoveder med
en samlet bredde på 250 mm. Sensitiviteten på proberne er FBH-3 mm.

Prøvetid på mindre end 5
minutter
Prøvningsproceduren er således:
Pladen bliver placeret på platformen i
en af de to zoner. Pladenummer tastes
ind i computeren, hvorefter prøvningskrav og dimensioner på pladen
hentes. Ultralydsanlægget afsøger og
finder kanterne på pladen. Herefter
udføres en ”prewetting” routine, hvor
der sprøjtes vand på pladen. Så begynder scanningen af pladen. Under
afsøgning, prewetting og scanning
kan operatøren udføre andet arbejde:
Fjerne den just testede plade fra den
anden zone og placere en ny plade
der, samt gøre maskinen klar til prøvning i den anden zone. Prøvningstiden
for en 3 x 10 meter plade er mindre
end 5 minutter. Efter prøvningen er
afsluttet, dannes der en rapport som

viser eventuelle indikationer fundet i
pladen, og om pladen kan accepteres
i henhold til prøvningsstandarden.
Hvis der er uprøvede områder eller
spøgelsesindikationer, kan operatøren
vælge at scanne pladen igen. Evalueringen af de fundne indikationer sker
automatisk, og resultatet uploades til
produktionssystemet.
Da alle data fra prøvningen gemmes, er det muligt senere at evaluere
pladen i forhold til en anden ultralydsstandard eller i forhold til en skrappere standard. Dette er relevant, hvis
en kunde har fået en plade leveret
og efterfølgende skal bruge den i en
konstruktion, som kræver ultralydsgodkendelse efter en skrappere standard.
Prøvningsstandarderne kan vælges
frit, og nye standarder kan tilføjes.
De mest almindelige standarder, der
prøves efter, er EN10160, ASTM
A578 og ASTM A435, men ældre
standarder er også mulige – BS 5996,
og SEL 072.
I øjeblikket ultralydsprøves 5-10 % af
de producerede plader. Med det nye
anlæg løftes vores kapabilitet til 30 %
af de producerede plader.
(Interesserede kan se anlægget i
arbejde på Youtube:
https://youtu.be/uMQCf8Bgr78)

Figur 2 Rapport fra prøvning. De røde områder er indikationer, som ikke opfylder
prøvningskravene.
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DEN 19. STORE TYSKE SVEJSE- OG
SKÆREMESSE STÅR FOR DØREN
Fra 25. september til 29.
september 2017 mødes
svejsefolk fra hele verden på
Schweissen & Schneiden, som i
år finder sted i Düsseldorf, da
messehallerne i den tyske by
Essen er under ombygning.
Hvert fjerde år finder denne store
tyske svejse- og skæremesse sted, som
samler svejsespecialister og branchefolk fra hele verden. Henved 1.000
udstillere fra 40 forskellige lande vil
præsentere det seneste nye inden for
svejsning, skæring, overfladebehandling og automatisering. Arrangørerne
bag er Messe Essen i tæt samarbejde
med DSV, (den tyske svejseforening).
Forventningen til den kommende
messe er, at den vil blive besøgt af ca.
55.000 branchefolk fra mere end 130
lande. Udstillerne vil i livedemonstrationer eller på storskærme præsentere de seneste nyskabelser, hvad
enten det er inden for hardware eller
software. Blandt de mange udstillere
vil man kunne møde Valk Welding,
ESAB, Kemppi, Air Liquide, Migatronic, Lincoln Electric, Fronius, Kuka,
Fanuc og Trumpf.
Ifølge arrangørerne er der på nuværende tidspunkt tilmeldt 368 firmaer

fra Tyskland, som dermed udgør den
største udstillergruppe. På andenpladsen kommer Kina med 215 udstillere,
på tredjepladsen Italien med 89 udstillere, og på fjerdepladsen USA med
32 udstillere.
Fokus på nye robotløsninger
og intelligent produktion
Man vil på messen blive præsenteret
for en lang række nyskabelser inden
for teknologi, materialer og installationer, der er udviklet til svejsning,
skæring og tilknyttede processer,
hvad enten det f.eks. er lodning eller
varmebehandling. Messen vil også
afspejle den markante udvikling, der

gennem de seneste år er sket inden
for fiberlaser-teknologien.
Og så er der robotterne, som sammen
med svejsemaskiner og udstyr vil have
en dominerende placering på messen
i takt med den rivende udvikling, der
hele tiden sker på dette felt.
Arrangørerne fremhæver, at der rundt
om på standene vil være produktspecialister, som står klar til at præsentere
de nye produkter og besvare spørgsmål, lige som der fra en del af udstillerne er lagt op, at man har demoer
kørende, hvor bearbejdningen bliver
vist, enten i fysisk forstand på standene eller på store videoskærme.
Sidste udkald for at komme
med DSL til Düsseldorf
Som nævnt i tidligere udgaver af
SVEJSNING har DSL arrangeret en
bustur til Schweissen & Schweissen i
Düsseldorf med afrejse 26. september
– messebesøg 27. september - og
hjemtur 28. september 2017. Programmet er beskrevet i detaljer på DSL’s
hjemmeside: www.dslsvejs.dk
Da der fortsat er enkelte ledige
pladser, kan vi kun opfordre til, at
interesserede hurtigst kontakter DSL
sekretær Monica Wenøe for nærmere:
På e-mail: dsl@dslsvejs.dk eller på
telefon: 40 61 30 90.
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Det sker 2017:
September
25. – 29. September
Schweissen und Schneiden 2017 i
Düsseldorf

Oktober
3. - 5. oktober
Hi Messen 2017 i Herning

SVEJSNING
Udgiver: Dansk Svejseteknisk Landsforening:
Park Allé 345, 2605 Brøndby

November
6. – 9. november Fabtec 2017 i Chicago
24. november DSL holder julebanko

SVEJSESEMINAR 2018
Næste års svejseseminar bliver holdt
torsdag den 24. maj. Det bliver denne
gang et rent svejse arrangement, da
NDT Foreningen deltager i et fælles
nordisk seminar på samme tid.
Vi lægger op til et spændende 1-dags
seminar, hvor vi vil sætte fokus på
de seneste tendenser og udviklinger
inden for svejseteknologi. Dagens pro-

gram sluttes med DSL Generalforsamling kl. 16.00. Prisen for at deltage er
kr. 2.800,-
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Vi glæder os til at fortælle mere om
indlæg, oplægsholdere og temaer
i kommende numre af SVEJSNING.
Men her og nu vil det glæde os, hvis
alle interesserede sætter kryds ud for
den 24. maj 2018
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Formand Steen Ussing, FORCE Technology
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Sekretariat:

NY ADMINISTRERENDE
DIREKTØR FOR KEMPPI OY
Ville Vuori er blevet udpeget som ny
CEO for Kemppi Oy. I øjeblikket arbejder Ville Vuori som CEO for finske
Incap Oyj.
Det er ifølge Kemppi Oy planlagt,
at Ville Vuori tiltræder stillingen hos
Kemppi ved udgangen af 2017.

Inden sin ansættelse hos Incap Oyj
har Ville Vuori beklædt direktørposter
hos blandt andet Kumera Drives og
Finavia’s SkyHow Ltd. I tillæg til dette
har han fra sin tid hos ABB solid erfaring i international ledelse.
BLY
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Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2017
Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

5

27. oktober

22. september

Overfladebehandling i den metalforarbejdende industri

6

12. december

14. november

NDT og SVEJSNING
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Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer
af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.
Deadline er fire uger før udgivelse.
Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun
tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.
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Her fra hi-industri 2015. Den kommende messe byder på et stigende antal nyheder inden for automatisering. (Foto: Tony Brøchner, MCH).

AUTOMATISERING SÆTTER SIT
KLARE AFTRYK PÅ HI 2017
Fra 3. oktober til 5. oktober
finder hi Tech & Industry
Scandinavia sted i Messecenter
Herning.
Den kommende messe i Herning
afspejler det store boom, der gennem
de seneste år har fundet sted inden
for automatisering og udvikling af
robotløsninger. Og at det øger industriens behov for at udforske de nyeste
teknologier, ser man klart på den kommende industrimesse, hvor der denne
gang både er flere produktnyheder
og udstillere inden for kategorien
automation.
Antallet af udstillere inden for denne
kategori er markant højere end i
forhold til hi-messen for to år siden,
fastslår projektchef Mona Jakobsen.
At automatisering fylder meget er for
mig at se en naturlig afspejling af
forholdene i industrien. Derfor glæder
det os, at hi-messen i samarbejde med
de mange udstillere kan være med til
at give de besøgende et godt indblik i
de nye teknologier, som er medvirkende til at revolutionere morgendagens
industri, tilføjer Mona Jakobsen.

der rekord mange nyheder inden for
netop automatisering. De tegner sig
for 165 ud af de i alt 284 godkendte
nyheder. Herunder er der 39 trestjernede nyheder og 26 verdensnyheder.
Til sammenligning var der i 2015 141
nyheder i denne kategori.
Robotter er med til at øge produktiviteten samt fastholde og skabe arbejdspladser, fremhæver faglig leder for
robotteknologi på Teknologisk Institut
og sekretariatsleder i DIRA (Dansk
Robotforening), Søren Peter Johansen.

Vi oplever, at alle størrelser af virksomheder nu er begyndt at investere i
robotløsninger. Danmark er pænt med
fremme med hensyn til installerede
robotter i forhold til indbyggertal, lige
som vi herhjemme er godt med, når
det gælder produktion af robotter og
robottilbehør. Og vi kan konstatere, at
der på årets messe er det hidtil største
antal robotter, som er blivet præsenteret på en dansk messe, siger han.
BLY

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd

Tendensen skinner samtidig igennem i hi-messens såkaldte hi MARKS
nyhedssystem. Blandt årets nyheder er

31

Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening
Parkalle 345 • 2605 Brøndby

ID.NR. 47485

GODT HJULPET
FORDI DU FÅR EN STÆRK
SPARRINGSPARTNER
Kontakt Lemvigh-Müller på tlf. 3695 6308/www.lemu.dk

’’

Lemvigh-Müller hjælper altid, enten over telefonen,
eller også kommer de ud til os. Deres viden om svejs
har jeg brug for i min hverdag - det sikrer, at vi får de
varer, vi skal bruge, og at vi bruger dem rigtigt.

’’

Mickey Feldt Andersen, projektleder, Metso Denmark A/S

