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LEDER
Det er så nemt med robotter ...
I pressen vil lovprisningen af robotter ingen ende tage. Men er det et
spørgsmål om, at hvis man i denne
verden vil frem, så skal man sige,
hvad folk godt vil høre – eller er det
nu også hele sandheden?
Generelt kan / skal robotter inddeles
i tre kategorier:
1. Håndteringsrobotter
2. Procesrobotter til kendte processer
3. Robotter, der skal udføre en
ukendt aktivitet, der ikke tidligere
har været automatiseret.
Du tænker sikkert, hvorfor nu det?
Og svaret er, at det skal sikre, at
man helt fra første overvejelse sørger
for at lægge fokus det rigtige sted i
projektet.
1. Ca. 67 % af alle robotter er håndteringsrobotter. Og her har vi først
fokus på teknikken, så på samspillet
mellem robotværktøjet og det emne,
der skal håndteres, og herefter på
selve robotten.
Er robotten stor / kraftig nok til at
kunne håndtere den samlede vægt af
værktøj med emner, og har den rækkevidde nok?
2. Når det gælder procesrobotten –
det er ca. 22% af alle robotter - så er
første fokus på processen.
Hvis ikke processen virker, så kan teknikken jo dybest set være lige meget!
Med udgangspunkt i processen tager
vi stilling til, hvad det tekniske udstyr
skal kunne for at sikre, at processen
er stabil!
3. De sidste ca. 11% af robotterne
skal udføre en på forhånd ukendt
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aktivitet. Hermed mener jeg, at der
er tale om en aktivitet, hvor vi godt
nok har en idé om, hvad slutmålet
er. Men vi og leverandørerne kender
ikke processen og vejen derhen.

Er det første gang I på virksomheden
skal i gang med at lave et robotanlæg, så fraråder jeg, at I begynder
med en 3'er. Start derimod med en
robot fra pkt. 1 eller 2.

Senior Specialist i robotteknologi
Bo Genefke, Teknologisk Institut.

Og skal jeres virksomhed i gang med
et sådant projekt, så er det afgørende at alliere sig med nogen, der har
gjort noget tilsvarende før. Og lad
mig lige tilføje, at det er vigtigt, man
lige husker at indhente referencer på
dem.
Når vi her i denne sammenhæng
taler om svejsning, så er det jo en
procesrobot, vi har fat i. Og fokus
er naturligt nok på svejseprocessen.
Hvem er den svejsekyndige, der hos
jer ved alt om de udførte svejsninger,
og om hvilke krav, jeres kunder stiller.
Det er den person, I skal have på
banen!
Med udgangspunkt i den svejsekyndiges viden og kundernes krav, kan der
opstilles en prioriteret kravliste. Hvad
er "need to have" og hvad er "nice
to have"?
Derpå skal der laves nogle testemner,
som geometrisk er repræsentative
omkring den fysiske adkomst (husk
fiksturet), og som indeholder de relevante svejsninger med de relevante
fugegeometrier. Gerne med en overvariation på 20%. For ét er teori og
andet er, hvad der så også i praksis
kommer ud af det. (Vær ærlig overfor
dig selv, du smider jo ikke emner ud,
hvor geometrien ikke lige overholder
tegningerne, vel?).
Nu er tiden så inde til at få besøg
af - eller besøge - jeres eventuelt kommende robotleverandør.
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Endelig Green Origin!
Klimasmart gas i Norden!

Air Liquide tager klimaudfordringen meget
alvorligt, og med Green Origin kan du som
kunde mindske din udledning af kuldioxid
og dermed foretage et aktivt miljøvalg.

Vi tilbyder altid:
• Høj kvalitet
• Enkle gasvalg
• Høj leveringssikkerhed

• Digitale kundeløsninger
• Adgang til brancheekspertise
• Service — når og hvor du har brug for det
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Svejsning
Vær i denne sammenhæng opmærksom på, at man får leverandøren til
at svejse jeres testemner i overværelse af jeres svejsekyndige medarbejder. For et er hvad sælgeren siger,
noget andet, hvad leverandørens
svejsekyndige kan! Ud af dialogen
mellem de to svejsekyndige, kommer
sjovt nok kravspecifikationen til robotten, til svejseudstyret, fiksturet med
videre.
Hvis der eksempelvis skal reguleres
på svejsedata i løbet af svejsningen,
skal robot og svejseværk jo kunne
dette. Er der krav til svejsningerne, og
det er der jo i langt de fleste tilfælde,
så lad jeres 3’part tjekke de svejste
testemner.

Med ok for svejsekvaliteten, og for
listen over nødvendige krav til det tekniske udstyr, er tiden inde til at taksttidsfastsætte hvor lang tid, det må det
tage. Her er det VIGTIGT at tilgodese
medarbejderne. Så læg gerne 30%
oveni den rene procestid.
Nu tænker I sikkert "hvorfor nu det?".
Men igen, ingen arbejder jo 100%
- hverken ledelsen eller medarbejderne.
Og så skal der også være tid til dyseog linjeskift, afrensning med videre.
Hertil skal lægges, at det tager tid at
omstille anlægget fra en type emne
til en anden. Denne tid skal der også
stilles krav om.

Så, nu har I de VIGTIGSTE punkter til
kravspecifikationen, og I har referenceemner - mindst to. Et som leverandøren får sammen med kravspecifikationen, og ét som I har hjemme på
virksomheden.
Som det sidste punkt, så husk, at
det tager længere tid at skole dine
medarbejdere, end man skulle tro.
Køb derfor et klippekort med for
eksempel 10 klip, hvor et klip er én
dags undervisning eller anden teknisk
assistance, som vil kunne tilkaldes
i op til et år efter, at anlægget er
idriftsat og overtaget.
Nu er I klar til at sende jeres robotanlæg i udbud.
Mens leverandørerne arbejder på
tilbuddet, så tag rundt og se på tilsvarende løsninger, som de udvalgte
leverandører har stået for, så man
ved selvsyn ser og hører andres
erfaringer og oplevelser. Det klæder
jer bedre på til at kunne evaluere de
indkommende tilbud.
Nu er der nok nogen, der sidder tilbagelænet og tænker, at med denne
aktivitetsliste, så kan overskriften jo
ikke passe. Men tænk på, at de fleste
robotter forsat er håndteringsrobotter.
Jeg har lavet, ALLE 3 typer robotter,
fra idé over indkøring til driftsoptimering op til flere gange.
Derfor ja, håndteringsrobotter er
enkle og gennemskuelige.
Så overskriften passer jo meget godt
på DEM.
Af Bo Genefke, Teknologisk Institut

Foto: Teknologisk Institut
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CALL ME

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

migatronic.com

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

ODENSE VIRKSOMHED
SÆTTER NYE STANDARDER
FOR ROBOTSVEJSNING
Weldlogic er udviklet
af Inrotech til store
godstykkelser, som kræver
multipass svejsning.
I en tid hvor det bliver stadig vanskeligere at finde kvalificerede svejsere
- eller blot svejsere i det hele taget
- stiger efterspørgslen efter automatiserede svejseløsninger i hele den
vestlige verden.

merne med at få de store konstruktioner hen til robotten med en, kan
man sige, omvendt logik. Robotterne
er mobile. Så i stedet for at bringe
objektet til robotten, bringes robotten
til- eller ind i, ovenpå eller nedenunder
eller ved siden af objektet. Robotten
etablerer så at sige et lokalt koordinatsystem i stedet for det sædvanlige
globale koordinatsystem. Og på den
måde er konstruktionernes størrelse
pludselig ingen begrænsning mere”.

Langt de fleste automatiserede
svejseløsninger, vi ser på markedet,
er baseret på stationære robotter,
der svejser enkelte strenge. For store
konstruktioner med kraftige godstykkelser, der kræver multipass svejsning,
er der i dag ganske få løsninger på
markedet. En af dem er fra Inrotech i
Odense.
Virksomhedens CCO Morten Arndal
Nielsen fortæller: ” Vores udvikling af
Weldlogic har netop været med sigte
på at kunne multipass svejse denne
type godstykkelser. Vi har løst proble-
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Multipass svejsning med Weldlogic.

Multipass svejsning
Automatisk multipass MIG/MAG
svejsning har hidtil været et ”no-go”,
medmindre det drejer sig om ekstremt
veldefinerede svejsefuger. Men ifølge
Morten Arndal Nielsen vil man med
WeldLogic kunne svejse stort set alle
fugetyper og godstykkelser i samtlige
positioner.
Ved at udstyre mobile robotter med
WeldLogic kan man opnå en meget
stor fleksibilitet. Man vil både kunne

Svejsning

Professionelt svejseudstyr til tiden

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

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

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf. 7515 8440

www.tornbosvejs.dk

Forhandling af alt i udstyr
til svejsning og skæring
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Svejsning
robotsvejse store konstruktioner, som
ellers typisk bliver manuelt svejst, og
automatisk svejse store godstykkelser.
Med WeldLogic er processen
følgende: inden man påbegynder
svejsningen, skal man foretage en
scanning af svejsefugen. Derved bliver
der skabt et 3D billede af svejsefugen
– herunder af samtlige de afvigelser,
der måtte være.
Baseret på dette billede beregner
Weldplanneren, som er hjernen i systemet, hele svejseforløbet automatisk:
Præcise svejsninger af store emner.

•

•

Placering af den enkelte streng.
Svejseparametre for den enkelte
streng. Disse varieres alt efter
krav til opfyldning og svejseposition. Skal man f.eks. svejse rundt
om et rør, regulerer systemet automatisk svejseparametrene trinløst,
så de til enhver tid er optimale
i forhold til den svejspositionen,
der passer bedst.
Antal af strenge. Hvis reguleringen af svejseparametre ikke formår at kompensere for varierende
fugegeometri, ilægges der ekstra
strenge, hvor det er nødvendigt.
Det er med andre ord muligt at
optage tolerance i fuge-geometrien (tværsnitsarealet) på op til
+/- 30%.

Bred anvendelse
Mobiliteten, den automatiske fugeopfyldning og den store tolerance
overfor afvigelser i fugegeometrien

gør teknologien direkte anvendelig til
svejsning af store stålkonstruktioner,
fremhæver Morten Arndal Nielsen.
Det kan eksempelvis være svejsning
af jackets, rigs og andet til offshore
industrien. Det kan være til montage
af vandkraftværker, til samling af
skibsblokke og bro-elementer eller
f.eks. til svejsning af vindmølletårne.
Det er normalt forbundet med et
paradigmeskift hos firmaer, som går
fra manuel svejsning til robotbaserede
svejseløsninger, idet det forudsætter,
at man udover investeringen i robotter
også ansætter højtuddannede teknikere til programmering af robotterne.
Dette gør, at tærsklen kan synes høj
for dem, der påtænker at automatisere
svejseopgaver.
Men til forskel fra mange andre
svejserobot-løsninger skal Inrotech’s
robotter ikke programmeres. Det
hænger sammen med, at de arbejder
med en kombination af sensning og
logic. De er selv i stand til at identificere svejseopgaven, når ellers den
ligger indenfor de rammer, der er

sat op. Teknologien er dermed også
velegnet til svejseopgaver, som byder
på mange variationer, siger Morten
Arndal Nielsen, der fremhæver, at de
både leverer kundetilpassede løsninger og standardløsninger.
To standard produkter
Der er til dato udviklet to standard
produkter. Det ene er Inrotech Crawler. Systemet består af en kompakt trolley, hvorpå en modificeret UR robot er
placeret sammen med værktøjsveklser,
scanner, kamera og vandkøling.
Trolleyen har en kampvægt på 25 kg
og kører på et skinnesystem, der kan
monteres på såvel plane flader som
på rør ned til en diameter på 2 m.
Skinnerne kan forlænges efter behov
og monteres på underlaget ved hjælp
af ”switchable magnets”, der kan fastholde skinnen i alle positioner.
Det andet standard produkt hedder inrotech Big9. Det er en specialdesignet
9-akset robot til svejsning af rørsamlinger (Y-T og stødsamlinger).
BLY

Inrotech, der har specialiseret sig i mobile og adaptivt intelligente robotsvejseløsninger, har sit udgangspunkt i slut
0’erne på Lindøværftet. Her blev de mobile og intelligente
robotter udviklet af Inrotechs stifter, Flemming Jørgensen.
Gennem det seneste halvandet år er Inrotech vokset fra 10 til
30 medarbejdere, og man har formået at udvikle nye teknologier. Dette er sket i takt med, at de seneste to regnskabsår
har givet overskud. Det kan tilføjes, at Inrotech er blandt
de virksomheder, der er indstillet til DIRAs automationspris
2018, som bliver uddelt på den kommende automatikmesse i
Brøndbyhallen.
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Svejsning

Industriel svejsning
fra en helt ny vinkel
MIG WELDER

www.kemppi.dk

And you know.
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Her ses en af de mange svejserobotter, der
bliver anvendt til produktionen af marksprøjter
hos Hardi International på Falster.

DANSK PIONER INDEN
FOR ROBOTSVEJSNING
Hardi International A/S
fremstiller marksprøjter
til landbrug i hele verden.
Udvalget af sprøjter og tilbehør
er omfattende. Her er alt lige
fra ganske små tanke til meget
store selvkørende enheder og
trailere, der kan rumme flere
tusinde liter sprøjtemiddel.
Virksomheden, som i dag både
har produktion, udvikling og
hovedkontor i Nørre Alslev
på Nordfalster, fik sin første
svejserobot i 1982. Og lige
siden har man haft fokus på at
automatisere en stadigt større
del af produktionsprocesserne
ud fra et mål om at sikre en
rentabel og konkurrencekraftig
produktion.
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Af Birthe Lyngsø
Marksprøjter i et utal af varianter og
størrelser bliver fremstillet på fabrikken i
Nørre Alslev. Udover de lidt ældre standard produkter, hvor en del emner bliver
håndsvejst, er fabrikshallerne præget af
store, avancerede anlæg til effektiv og
hurtig robotsvejsning i høj kvalitet.
Modsat tidligere kører Hardi International A/S i dag ordreproduktion.
Overgangen til ordreproduktion har
været en klar fordel for os, da det
sparer på lagerkapaciteten. Men det
byder også på nogle udfordringer at
skulle producere stadigt hurtigere på
stadigt mindre plads, fremhæver svejserobot manager Kent Zibrandtsen.

Vi har vores faste sortiment af standardmodeller inden for marksprøjter.
Men samtidig udvikler vi hele tiden
nye modeller, lige som landmænd
rundt om i verden i stigende grad
efterspørger individuelt tilpassede løsninger. En følge af dette er, at vi skal
kunne køre en rentabel produktion i
ét-styk eller i små serier.
Avanceret FMS-anlæg
taget i drift for 5 år siden
Det er en udfordring, man på fabrikken
har været i stand til at tackle med avancerede FMS-anlæg til robotsvejsning.
Det seneste kom til for fem år siden
og supplerede et andet FMS-anlæg,
der bliver anvendt til robotsvejsning af
mindre komponenter.

Svejsning
FMS-anlægget, som vi fik sat i drift i
2013, bliver anvendt til svejsning af
lange tunge emner. Det er et uhyre
komplekst og avanceret anlæg, som
kører i en effektiv ét-styks produktion.
Der er tale om et Gantry anlæg med
tre svejserobotter. Robotterne er med
seks akser og indvendig slangeføring,
så adkomstforholdene er de optimale,
når der svejses. Robotterne er ophængt i loftet med tre eksterne aksler
og udstyret med en enkeltmands
manipulator, som fødes af en central
robotstyret kran. I opstillingen indgår
desuden tre roterbare operatørstationer og et lagersystem til opbevaring
af værktøj og fiksturer. Håndteringen
af de forskellige værktøjer til svejseopgaverne sker automatisk, så der stort
set ingen opstillingstid er, hvilket igen
er med til at gøre produktionen af de
små enheder hurtig og rentabel.
Dette senest indkørte FMS-anlæg er
med en omfattende kapacitet, og

FMS-anlægget til store, tunge emner er med en decentral IT styret produktion med styring
af 3 robotter i et Gantry anlæg, hvor hver robot er ophængt i loftet. Ved robotopstillingen
er der tre eksterne aksler og enkelt manipulatorer. Der er tre roterbare operatør stationer
og et lagersystem, hvor der opbevares fiksturer.

denne kan fortsat fyldes ud. Derfor ligger det ikke lige i kortene at installere
yderligere stationære robotanlæg.
Vi udvikler hele tiden nye produkter, og her er vi opmærksomme på
at tænke designet ind, så emnerne
vil kunne køre automatiseret på de
eksisterende anlæg, forklarer Kent

Zibrandtsen, der samtidig hæfter sig
ved den høje ensartede kvalitet, de
opnår med anlæggene til robotsvejsning. Vi anvender Fronius strømkilder
på robotterne, da de gennem årene
har vist høj driftstabilitet. Vi arbejder
dog kontinuerligt på at forbedre kvaliteten og minimere tiden på efterbearbejdning af de svejste emner.

Én og samme svejsemaskine til tre svejseprocesser
Fronius TransSteel 2200 til MIG/MAG, TIG og MMA
- velegnet til manuelle applikationer med svejsning i stål
• Den robuste letvægtsmaskine til stål
• Enkel betjening
• Høj intermitens
• Passer i enhver firmabil
• Enkeltfase = Perfekt til enhver byggeplads
For mere information kontakt
Vest: Jess Jensen på mobil nr. 43 200 306 eller jj@loewener.dk
Øst: Claus Kirkebække på mobil nr. 40 643 004 eller crk@loewener.dk
V. Løwener A/S

Smedeland 2 • 2600 Glostrup • Tlf. +45 43 200 300
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling
Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg
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Når nye produkter bliver udviklet, skal designet tænkes ind, så emnerne kan køre på de eksisterende anlæg.
Her ses en helt ny type sprøjte, som man på virksomheden er i gang med at implementere på en robot.
De røde elementer, der ses på billedet til højre, er ståldele, som skal implementeres.

Potentiale i UR robotter
som en fleksibel partner for
medarbejderen
Selvom der ikke her og nu er planer
om større investeringer i nye svejserobotter, ser man på virksomheden
med stor interesse på muligheden for
at lade de små, fleksible UR robotter
indgå forskellige steder i produktionsprocesserne, hvor de vil kunne aflaste
smedene, der så vil kunne koncentrere
sig om de mere krævende og komplekse manuelle svejseopgaver.
Det ville være i tråd med vores vision
om hele tiden at finde nye måder at
gøre processerne endnu mere effektive på, fastslår Kent Zibrandtsen.
UR robotter har flere interessante
funktioner. Man vil blandt andet kunne
flytte rundt på dem og sætte dem op
præcis der, hvor der aktuelt kunne
være et behov. De er rimeligt lette at
programmere og vedligeholde, og så
kan de fås for en overkommelig pris.
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En mulighed kunne være, at de som
en fleksibel hjælper kunne aflaste
vores smede og lave nogle mere
rutineprægede svejsninger på nogle
af de standard emner, der bliver svejst
manuelt. Modellen kunne f.eks. være,
at UR robotten laver de 80%, mens
smeden klarer de 20%, som kræver
langt større rutine og håndelag.

klart have deres begrænsning. De har
ikke rækkevidde nok til at kunne nå
ind og lave svejsninger i de relativt
komplekse geometrier, vores design
ofte byder på. Og så er UR robotterne ganske enkelt ikke hurtige nok
til at kunne følge med her, konstaterer
Kent Zibrandtsen.

Ser vi derimod på brugen af UR
robotter i forhold til vores store,
stationære svejserobotlinjer, vil de helt

Sprøjteproducenten Hardi International A/S er ejet af franske
Exel. Den danske produktion og virksomhedens hovedsæde
ligger på Nordfalster. Ud over produktion og udvikling i Danmark er der også produktions- eller montagefabrikker i en
række andre lande – herunder i Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Australien. Dertil kommer 14 salgskontorer.
Virksomhedens produkter bliver afsat til landbrug i mere
end 100 lande.

Nyhed!

GENIE® ViPR
letvægtsflaske med
integreret regulator.
Større effektivitet på en
sikker og praktisk måde.

Fremtidens gasflaske.
Nu med integreret regulator.
GENIE®. For et bedre arbejdsmiljø.

Nyhed: GENIE® ViPR letvægtsflaske med MISON® 18 og Argon 4.8 Premium.

GENIE® er en let, intelligent og ergonomisk 300 bar gasflaske. Den repræsenterer en fundamental fornyelse af
gasflasker til industrien. Lav vægt, høj kapacitet, bærbart design og smart indholdsindikator gør, at GENIE®
gasflasken vil forandre den måde, vi anvender gas på.
Hvis du ønsker mere information om GENIE® ViPR med integreret regulator, er du velkommen til at kontakte
Markedschef Lars Larsen på telefon: 32 83 66 00.

Digitalt
LED-display

www.aga.dk/genie-vipr

Let og
bærbar

Ergonomisk design
– undgå tunge løft

300 bar
giver 45% mere gas

Stabil og
stabelbar

® GENIE og MISON er registrerede varemærker tilhørende The Linde Group.

Svejsning

Svejsning

Foto: Teknologisk Institut

DANSKE VIRKSOMHEDER
LUKKER ROBOTTERNE IND
Robotter er over de seneste
år blevet et almindeligt
værktøj i en stor del af
danske virksomheder, viser
ny analyse. Virksomhederne
skal dog være opmærksomme
på, at deres udenlandske
konkurrenter også har højt
tempo på automatiseringen.

Der har aldrig været så mange danske virksomheder, som nu, der anvender robotter. Andelen af fremstillingsvirksomheder, der anvender robotter,
er steget med 50 procent siden 2015.
44 procent af virksomhederne med
mere end 10 ansatte får nu hjælp fra
robotter.
Det viser en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut, som har interviewet
526 danske fremstillingsvirksomheder i
et repræsentativt udsnit med mere end
10 ansatte og op til 1000 ansatte.
Interviewene er gennemført med hjælp
fra Jysk Analyse A/S i februar 2018.

Foto: Teknologisk Institut
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Virksomheder i stort tal står klar til at
investere i robotter i de kommende
år, fremgår det af analysen. Udviklingen findes i alle brancher, og i nogle
brancher, f.eks. tøjbranchen, ser skiftet
ud til at blive ganske dramatisk i de
kommende år. Det er især i større,
internationalt orienterede og innovative eksportvirksomheder, at robotterne bliver sat i arbejde. Men selv
i de mindre virksomheder findes der

robotter. Robotvirksomhederne har i
gennemsnit seks robotter i arbejde.
”Robotter er på vej til at blive hverdag
i mange af Danmarks fremstillingsvirksomheder. Der er ikke meget science
fiction over robotterne, som mest af alt
er et fleksibelt, enkelt og driftssikkert
værktøj. De gør arbejdet præcist og
hurtigt, og kan f.eks. tage nogle af de
tunge løft eller ensidigt, gentagne arbejdsopgaver”, siger seniorspecialist
Stig Yding Sørensen fra Teknologisk
Institut.
Opfordring til at gribe
automatiseringen strategisk an
Selv om danske virksomheder i høj
grad har taget robotterne til sig,
så opfordrer roboteksperterne på
Teknologisk Institut virksomhederne til
at arbejde mere strategisk og fremtidsorienteret med automatisering. For
eksempel er virksomhederne mere
interesseret i robotter som driftssikre
og stabile værktøjer, mens kun fire
procent af virksomhederne forventer
at investere i smarte robotter med

Svejsning
sensorer og kunstig intelligens inden for de næste
fire-fem år.
”Mulighederne for at bruge
robotter i fremstillingsvirksomheder bliver bedre hver
eneste dag – og det går hurtigt. Men det gør det også i
verden omkring os. Danske
virksomheder er derfor nødt
til at arbejde strategisk med
automation og digitalisering.
Vi skal ikke kun kigge efter
gevinster i dag, men også
se på, hvor vi ønsker at
være om f.eks. tre år. Det er
ofte ikke kun et spørgsmål
om teknologi, men også et
spørgsmål om parathed i
organisationen, herunder
kompetencer både på ledelses- og operationelt niveau”,
siger centerchef Kurt Nielsen
fra Teknologisk Institut.

Resultater fra undersøgelsen
• 44 procent af virksomhederne i undersøgelsen anvender robotter.
Hos virksomheder inden for kemisk industri og plastindustri har
seks ud af ti virksomheder robotter, og yderligere tre ud af ti
virksomheder er på vej.
• Store virksomheder har i højere grad end mindre virksomheder
robotter eller planer om at implementere robotter.
• Eksportvirksomheder har flere robotter.
• Innovative og ambitiøse virksomheder har flere robotter.
• Robotterne skal være fleksible, enkle og billige: 56 procent af
virksomheder, som skal investere i robotter, har fleksibilitet som
vigtigt kriterium; 41 procent kræver, at de skal være enkle; mens
28 procent angiver prisen som et vigtigt parameter.
• Kun fire procent af virksomhederne forventer inden for de næste
fem år at indføre såkaldt smarte robotter med sensorer, kunstig
intelligens og opkobling til andre dele af virksomheden.
• Små serier, ukendskab til konkrete løsninger til håndgribelige
behov, manglende finansiering samt en vurdering af, at gevinsten er for lille eller for usikker, er blandt de forhindringer, som
virksomhederne angiver for yderligere automatisering. Til gengæld forventer ingen af de adspurgte virksomheder modstand fra
medarbejderne.

SÆT DIN SVEJSEROBOT I ARBEJDE
- UDEN PROGRAMMERING
Står din svejserobot også bare og samler støv? Kræver
det en specialist eller tekniker, hver gang du skal have
den til at hjælpe dig? Er det simpelthen for dyrt og
besværligt at omstille svejserobotten?
Ingen ønsker at investere i en dyr svejserobot uden at
få det fulde udbytte af den, fordi ingen medarbejdere
i virksomheden kan programmere den. SmoothTool fra
Smooth Robotics fjerner det besværlige ved robotten,
nemlig programmeringen, og giver svejseren den fulde
kontrol – og mulighed for at bruge sin indsigt fuldt ud
ved hjælp af en helt nyt og simpelt styresystem.
Drop programmeringen, og brug dit eget håndværk til
at vise din svejserobot, hvordan du vil have jobbet løst.
Se mere på www.smooth-robotics.dk eller ring på
41 27 37 12 og hør om mulighederne i din virksomhed.

Her ses en CoWelder™ i produktionen hos den nordtyske virksomhed Kuhz Metalbau. Den kollaborative svejserobot fra Migatronic bliver
blandt andet benyttet i forbindelse med virksomhedens produktion af bovstøtter til trailere.

FREMTIDENS KOLLABORATIVE ROBOT:

DUM BLIND OG ENARMET

MEN ALLIGEVEL VÆRDISKABENDE OG UTROLIGT SAMARBEJDSVILLIG.
Af Produktchef Torben
Henriksen, Migatronic A/S

Lad dig ikke provokere af overskriften,
og tag ikke ordvalget ilde op. Fremtidens kollaborative svejse-/robotløsninger f.eks. CoWelder™ eller ”Cobots”,
har overtaget fortidens kedelige og
nedslidende arbejdsopgaver.
Lad os først berolige læserne og slå
fast, at en samarbejdende CE mærket
robotløsning ikke udfaser og overflødiggør de menneskelige opgaver,
men blot positivt supplerer og utrætteligt overtager time- og ugelange
tilbagevendende opgaver. Ofte både
smartere, hurtigere og næsten altid
med et mere ensartet slutresultat i
højere kvalitet til følge. Alternativet
er måske at fortsætte i
samme manuelle rille
uden nytænkning - og
med dalende konkurrencedygtighed som
blind passager.
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Hastigt stigende antal
industrirobotter
Antallet af tilførte og registrerede industrirobotter til Danmark er på omkring
750 pr. år, og tallet er stærkt stigende.
En stor del af disse robotter finder vej
til den metalforarbejdende industri,
hvor lysbuen er i centrum.
Kigger vi op fra svejseskærmen, med
input fra førende erhvervsfolk, finder
vi også ud af, at verden inden for
megatrends ikke er lineær mere, men
at den opfører sig mere eksponentielt.
Dette betyder i al sin enkelthed, at det
er blevet sværere at spotte de næste
trends, da ”Excel-bakspejls-logikken”
- ikke længere som før krisen, på
samme forudsigelige måde kunne
afsløre fremtidens veje. Så det handler
fremover om at kunne spotte og på
rekordtid være i stand til at tilpasse sig
markedets nye retninger. Alternativt
sidder virksomhederne tilbage som
den ”kogende frø” i kasserollen, og
blot vænner sig til at vandet bliver
varmere og varmere, for til sidst at gis
pe efter vejret og lide den ultimative
skæbne, som efterladt på perronen.

Svejsning
Sandheden
digitalt hugget i sten
Det handler heller ikke om bevidstløst
at surfe med på en smart bølge, eller
modsat, at være maskinstormer, men
blot om rettidig omhu, som et kendt
fyrtårn i skibsbyggerbranchen engang
og langtidsholdbart udtrykte det.
De små samarbejdende og floromvundne robotter, som f.eks. kunne
være fra UR på Fyn eller fra andre
producenter, som også har set lyset,
har faktisk en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på under 200 dage i
produktionen. Ikke meget udstyr i den
investeringsstørrelse kan vist være
med her. Vores egne erfaringer viser,
at sættes først en CoWelder ind i svejseværkstedet, er nummer to allerede
på næste års ønskeliste.
Andre valide statements, som vi hører
fra brugerne, og som understøtter
behovet for Cobots er, at hyppige omstillinger og mange tilbagevendende
opgaver kræver tid og specialister i
værkstedet hele tiden, hvorfor det kan
være svært at sikre høj effektivitet og
ikke mindst oppetid på produktionsudstyr. Nu kan dette klares på minutter.
Og ofte vil tidsforbruget kunne reduceres med både 30 og 50%, da alle
procesparametre omkring svejsning,
fixturer og opstilling kan optimeres
og lagres.
Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er en
udfordring i sig selv.
Det vil mange kunne
nikke genkendende
til. Og desværre
kan det ikke altid
løses ved en opringning til den lokale
AF repræsentant.

ind, kan frigives til andre videnskrævende opgaver og blot tilkaldes efter
behov, hvis operatøren observerer
utilsigtede hændelser. Med robotter i
produktionen bliver slutresultatet erfaringsmæssigt enten helt perfekt, eller
til kassation. Sjældent midt i mellem.
Rå konkurrencekraft
Set i lyset af hvor let et udbud eller en
licitation tabes eller vindes i praksis,
er stykprisen pr. emne en alt afgørende faktor, hvis specifikationer og
kriterier er identiske. De virksomheder,
som kan levere 1 krone billigere qua
investering i automatiseringsudstyr, er
ganske enkelt i betragtning – hvorimod fortidens dinosaurer med manuelle produktioner og lommefilosofiske
sælgere i smarte biler - solidt plantet
på skødet af indkøberne, heldigvis er
en sagablot. Fremover tæller i højere
grad viden om, hvor vi som producenter kan indgå som samarbejdspartnere, værditilføre produkterne og

minimere logistikkens omkostninger i
flowet fra råvare til slutkunde.
Flere virksomheder deler også den
transportable CoWelder indbyrdes
afdelinger imellem. De kan således
afskrive udstyret på flere afdelinger
og derved opnå en lynhurtig tilbagebetalingstid på investeringen. I andre
produktioner ses operatører, som måske sætter en skæreproces, eller andre
tidsfastsatte produktioner i gang, så
tidslommen bedre kan udnyttes. Det
kan f.eks. være en operatør, som passer en CoWelder, der MIG eller TIG
svejser ved siden på samme tid.
Uddannelse og
sammenfaldet til industrien
Heldigvis er programmering og igangsætning blevet enklere med tiden,
ligesom dårlige arbejdsstillinger, svejselys og røg minimeres med Cobots.
Men stadigvæk er uddannelse ikke en
selvfølgelighed og endnu ikke udbredt
som hyldevare på vore landsdækkende uddannelsesinstitutioner. Den del
er der heldigvis fuld fart på. Så sent
som på den netop afholdte Faglærerkonference i Vingsted før sommerferien, var det med kompasnålen stift
rettet mod ajourføring og udvikling
af nye kursustilbud. Alt dette for at
sikre tilgængelighed til en up to date
grunduddannelse og derved udklække
flere med de nødvendige færdigheder
inden for automatisering. Virkeligheden efter endt skoleuddannelse er jo
netop et bekendtskab med små og
store robotinstallationer i jobbet. Så
hvorfor ikke være på forkant?

Indkøring af optimale
procesparametre med
Cobots kræver naturligvis
viden om processen helt
fremme ved den spidse ende
af robotarmen. Det kunne være en
svejsepistol, en gribeklo, eller? Robotten er jo principielt uvidende om sin
udrustning, når blot den efter ilagt
svejsesoftware og indkøring indgår
i samspil med en operatør. Det
betyder, at den fagkyndige med
procesviden som kørte processen
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Svejsning

ROBOTSVEJSNING

UDEN PROGRAMMERING
NYUDVIKLET PRODUKT GIVER SVEJSEREN DEN FULDE STYRING MED ROBOTTEN.
I mange små og mellemstore
virksomheder er der et stort
potentiale for at anvende
robotsvejsning. Men i mange
tilfælde bliver det aldrig
udnyttet, da det kan synes for
besværligt og kompliceret at
programmere robotten. Det
har den nyetablerede fynske
virksomhed Smooth Robotics
en løsning på.
Det nye robotfirma Smooth Robotics
har nu taget konsekvensen af udfordringerne med robotprogrammering
med udviklingen af et helt nyt styresystem til robotten, Smooth Tool. Det er
et system, som går ind og sørger for,
at svejseren kan få den fulde kontrol
og styring over svejserobotten. Ingen
programmering – kun svejserens
professionelle viden, som let og hurtigt
overføres til robotten.

To joysticks indgår i styringen af robotten.
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Programmering skal ikke være
for specialister
Ideen til produktet opstod for 4 år siden, da Jens Cortsen var på vej hjem
til Årslev fra sit arbejde som forsker
på Mærsk McKinney-Møller Instituttet
på Syddansk Universitet, hvor han
arbejdede med robotter.
”Det kunne ikke passe, at det skulle
være så besværligt at omstille en
robot til at udføre forskellige opgaver.
Dermed var programmering jo for specialister. Og det er som bekendt ikke
alle svejsere, der kan eller har speciel
stor lyst til at programmere. Langt de
fleste vil jo meget hellere udføre deres
håndværk”, siger Jens Cortsen om
nogle af de overvejelser, som efterfølgende blev omsat i etableringen af
virksomheden Smooth Robotics – og
et konkret produkt SmoothTool.
Der er her tale om et sensorbaseret
svejseværktøj, som nemt, hurtigt og
uden programmering kan omstilles
til nye opgaver og emner. Ifølge Jens
Cortsen er det ikke mindst udviklet
med tanke på mindre metalvirksomheder, som gerne vil automatisere
produktionen, og som har behov for
hurtigt og fleksibelt at omstille robotten mellem flere forskellige emner.
Reelt set er det nu gjort lige så nemt
at styre svejserobotten og indstille
den til nye opgaver, som det er at
anvende en smartphone. Med andre
ord er virksomhederne ikke længere
afhængige af, at der enten skal være

en specialist i virksomheden eller, at
man må ringe efter hjælp hos professionelle, hvilket igen kan være både
dyrt og tidskrævende.
Der findes mange dygtige svejsere,
ligesom der findes mange dygtige
programmører. Men det er langt
fra alle svejsere, der har lyst til at
programmere – ligesom der i øvrigt
ikke er mange programmører, som
kan svejse.
Så når robotten skal indstilles til at
løse andre opgaver end dem, de
oprindeligt er sat til at løse, så kræver
det en specialist, ofte en ekstern. Men
her kommer teknologien fra Smooth
Robotics ind i billedet, da den sørger
for, at svejseren hurtigt kan indstille
robotten til nye opgaver.

Jan Cortsen (TV) står bag udviklingen af det
nye værktøj til robotstyring, SmoothTool.
Direktør Erik Mønster (TH) fortæller, at
virksomheden på lidt længere sigt også
har planer om at lancere produktet på det
internationale marked.

Svejsning
Robotten kan aflaste
medarbejderen
Ved at anvende en svejserobot til
mange opgaver løser man også et
andet problem. Det kan være hårdt at
være svejser.
Men med hjælp fra en svejserobot
undgår man mange af de belastende
arbejdsstillinger, ligesom det i øvrigt
også er muligt at undgå røgen. Der
kan således være oplagte fordele ved
at benytte svejserobotter - og i denne
sammenhæng SmoothTool, der åbner
for, at robotten vil kunne benyttes til
langt de fleste af svejseopgaverne.

Det nye værktøj SmoothTool gør betjeningen enkel: To
joysticks, en sensor og ganske få tryk på skærmen, så
er robotten klar til at løse svejseopgaven.

Smooth Robotics har i dag adresse i
Svendborg og råder indtil videre over
4 medarbejdere, som vil kunne hjælpe
danske virksomheder.
I et lidt længere perspektiv er det
også planen, at virksomheden skal
sælge sit produkt over det meste af
verden. Direktør Erik Mønster forklarer: ”Programmering af robotter er
en udfordring over hele verden. Det
er de samme robotter og de samme
komplicerede styresystemer, som

slutbrugerne skal forholde sig til. Og
med vores produkt SmoothTool vil
vi kunne hjælpe rigtigt mange af de
mindre og mellemstore virksomheder,
hvor der ligger et oplagt potentiale i
at robotsvejse. Virksomhederne bliver
væsentligt mere effektive og konkurrencedygtige, når de kan anvende
robotter. Og nu kan vi tilbyde dem et
værktøj, som gør, at robotten bliver
endnu nemmere at arbejde med”.
BLY

Foto: Statoil ASA

Omstillingstiden
skal være minimal
Mange har investeret i en dyr svejserobot. Men næppe nogen virksomhed
har haft til hensigt, at robotten blot
skulle stå i et hjørne og samle støv.
Ikke desto mindre er det tilfældet i en
del virksomheder, og en af forklaringerne på dette er, at programmeringen er for besværlig.
Ifølge Jens Cortsen er det her, man

kan have glæde af et værktøj som SmoothTool. Man
kan indstille robotten præcist og med minimal omstillingstid. Og med en enkelt
og overskuelig brugerflade
er det lige til at overføre al
svejserens viden og lade robotten kopiere håndværket.
En nem styring af robotten
med to joysticks, en sensor,
og få tryk på skærmen. Så
er robotten er klar til at løse
svejseopgaven.

NSSW pulverfyldte rørtråde
Få bedre svejseøkonomi og kvalitet med sømløs
rørtråd fra NSSW (Nittetsu)

TornboSvejs forhandler
hele NST’s program af
tilsatsmaterialer og
keramisk backing
www.tornbosvejs.dk

• Lavt hydrogenindhold (typisk 1-3ml/
100 gram svejsemetal)
• Fremragende
trådfremføringsegenskaber
• Ingen fugtoptagning
• God strømovergang
• Meget ensartet og stabil kvalitet

Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf. 7515 8440
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Svejsning

SPECIALFREMSTILLET
LANGSØMSAUTOMAT
Hollandske Schockwave
Metalworking Technologies
BV (SMT), er specialister
i at fremstille pletterede
plader. Til processen har ADK
Techniek, som er en del af Valk
Welding, udviklet en speciel
langsømsautomat.
I industrielle sektorer som f.eks.
skibsbygning og petrokemi, bliver der
anvendt pletterede pladematerialer
(clad plates), der skal beskytte mod
korrosion, høje temperaturer eller høje
tryk. Hollandske SMT er specialister
i denne type specialplader, som de
fremstiller ved hjælp af eksplosionssvejsning.
Virksomheden bad ADK Techniek
om at udvikle en speciel langsømsautomat. Denne skulle bruges til at
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sammenføje ikke-jernholdige plader
i høj kvalitet og i standardmål til
større mål, før disse ved hjælp af
eksplosionssvejsning ville blive belagt
med stålplade. Til denne særlige
anvendelse udviklede ADK Techniek
en langsømsautomat med en svejselængde på godt 10 m, udstyret med
Arc-Eye laser sensor fugefølge system
og Plasma Key-Hole svejseudstyr.

eksempelvis aluminium på stål og/
eller Inconel på stål.

Speciel svejseteknik til
pletterede plader
Eksplosionssvejsning er en samlingsteknik, som er baseret på tryksvejsning. Princippet er, at flade materialer
ved højt tryk indgår i en atomar
forbindelse med hinanden.

De pletterede plader, som produceres
ved hjælp af denne teknik, har et
bredt spekter af anvendelsesområder.
Det kan f.eks. være i skibsværftsindustrien, i den petrokemiske industri,
i olie- og gasindustrien, inden for
energiproduktion, på stålfabrikker, i
forbindelse med hydro-metallurgiske
processer, på aluminiumsanlæg og i
en lang række andre industrier, hvor
korrosion, temperatur og tryk er en
afgørende faktor. SMT er én af de få
leverandører i Europa, som producerer pletterede plader i størrelser på op
til 10 m længde og 2,5 m bredde.

Det er en teknik, som især bliver
anvendt, når man skal sammensvejse
to plader af forskellige materialer,

Standardstørrelser er for små
Administrerende direktør Reinier
Hofstede fra SMT siger: “På grund

Svejsning
af anvendelser i stor målestok er der
efterspørgsel efter pletterede plader i
størrelser på op til 10 m længde og 5
m bredde. Ikke-jernholdige plader af
høj kvalitet såsom aluminium, titanium,
Inconel osv. kan dog kun leveres i
standardmål på op til 1,5 m længde
og 2 m bredde. På en god langsømsautomat kan sådanne ikke-jernholdige
plader perfekt sammensvejses til større
længder ved hjælp af Plasma Key-Hole svejseprocessen. Den største fordel
ved dette er, at man ikke behøver at
forbehandle svejsesømme på plader
op til en materialetykkelse på 8 mm.”
Kvalitetsforbedring
Tidligere bortliciterede SMT dette
arbejde. “Vi kan opnå store besparelser på transportudgifterne og samtidig
forbedre kvaliteten af den svejste
plade ved selv at udføre dette arbejde
i vores virksomhed. Betingelser for
at opnå en høj kvalitet er optimal
klemning, absolut planhed, optimal
køling, minimalt varmeinput og en
anordning, som retter hver afvigelse
fra svejsesømmens position med det
samme, siger Reinier Hofstede. “ADK
Techniek kunne med sin dokumenterede erfaring i at bygge langsømsautomater opfylde disse betingelser.
Dertil kommer, at ADK Techniek har
den svejseviden, som er afgørende for
os. De vil kunne yde support, hvis og
når der opstår behov for dette”.

på over 10 meters længde. På rammen er der installeret en svejseskinne,
en klemmeanordning og en X-Y
support, som kan justeres ved hjælp
af en servo motor med en vandkølet
plasmasvejsebrænder. De pneumatisk betjente klemfingre kan betjenes
indbyrdes uafhængigt af hinanden, så
man vil kunne sammensvejse ikke-jernholdige plader absolut flade i målene
fra 3 mm og op til 8 mm eller mere.
Pladedelene bliver på undersiden støttet af en dorn, som i hele længden er
forsynet med en vandkølet underlægsstrip i kobber. Sammensvejsningen af
pladerne sker ved hjælp af Plasma
Key-Hole processen, og der opnås en
garanteret 100 % gennemsvejsning.

Plasmasvejsebrænder
flyttes over en afstand
på over 10 m længde
ADK Techniek har bygget langsømsautomaten på grundlag af en ramme

Arc-Eye følger svejsesømmen
og retter afvigelser op i realtid
Et Arc-Eye lasersensor svejsesøm
søgesystem er integreret for at sikre,
at plasmasvejsebrænderen præcist

følger svejsesømmen i hele længden
på 10 m, både i horisontal og vertikal
retning. “Når man sammensvejser to
længder, er sømmen aldrig lige. Ved
at bruge Arc-Eye lasersensoren sikres,
at der rettes op på hver afvigelse
i realtid. Dette muliggør også en
kontinuerlig svejseproces, som er
afgørende for svejsekvaliteten”, siger
Reiner Hofstede.
Langsømsautomaten er nu i brug hos
virksomheden og bliver anvendt nogle
dage om ugen. Det har betydet en
besparelse på transportsiden, der
for alvor kan mærkes. Samtidig har
kvalitetsforbedringen også givet store
tidsbesparelser, fremhæver Reinier
Hofstede, som tilføjer, at virksomheden oveni dette har kunnet reducere
gennemløbstiden betydeligt, i og med
at de nu kan sammensvejse kvalitetspladematerialerne til store størrelser.
BLY
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FORNEM PRIS FRA EU-KOMMISSIONEN
FOR 3D PRINTET BRO I RUSTFRIT STÅL

På billedet ses den 12,2 meter lange 3D
printede bro, der er fremstillet af 4.500 kg
rustfrit stål. (Foto: Thijs Wolzak.)

Flere selskaber – herunder
FORCE Technology – har
været med til at realisere
drømmen hos den hollandske
Iværksætter virksomhed
MX3D om at skabe en fuldt
funktionsdygtig 3D printet
bro i rustfrit stål, som efter
planen skal bruges over en af
Amsterdams kanaler.
Broen fra MX3D er fremstillet af 4.500
kg rustfrit stål og er over en periode
på 6 måneder blevet printet af 4
robotter.
Den er bygget op i en række sektioner, som hver især er på ca. 1 meters
længde. Sektionerne er efterfølgende
blevet svejst sammen for at danne en
12,2 meter lang bro.
Pionerprojekt inden for
brobygning
Da denne metode til brobygning
aldrig tidligere har været benyttet, er
der flere udfordringer i projektet.
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Vil broen kunne holde til fremtidig belastning fra fodgængere, og hvordan
ser det ud med hensyn til udmattelse
af en 3D printet bro i rustfrit stål? Der
er således en række spørgsmål, man
fortsat mangler svar på.
Overvågningssystem vil
kunne vise broens styrke og
strukturelle egenskaber
FORCE Technology har i den sammenhæng udviklet et komplet overvågningssystem, som vil vise broens styrke
og strukturelle egenskaber. Dette
sker blandt andet ved hjælp af Strain
Gauges og Accelerometre. Man får
gennem denne type målinger efterprøvet de faktiske spændinger, der så vil
kunne sammenlignes med de beregnede målinger.
”Vi har ønsket at være en del af
MX3D Smart Bridge projektet, der
rummer nyskabelser inden for design,
opbygning og implementering af
innovativ fremstillings- og infrastrukturovervågning. Alle sider af dette

projekt er interessant. Det gælder
lige fra 3D print i rustfrit stål til det
avancerede sensor netværk, til loT- og
til de big-data løsninger, der bliver
benyttet til at analysere strukturel
ydeevne, samt til at fastlægge brugen
af broen og dens omgivelser. Og vi
ser frem til i samarbejde med MX3D
at lære af disse innovative løsninger”,
siger administrerende direktør hos
FORCE Technology, Øjvind Andersen
Clement.
STARTS projektpris
MX3D blev tildelt EU-kommissionens
STARTS projektpris, der er meget
prestigefyldt. Som kandidater til denne
pris udvælges innovative projekter
inden for videnskab, teknologi og
kunst. Man hædrer således projekter, hvor der er et vellykket samspil
inden for alle tre områder, og som på
samme tid har potentiale til at kunne
bidrage til såvel social som økonomisk
innovation.
BLY

INDTRYK FRA
ECNDT I GØTEBORG
I min egenskab af
bestyrelsesmedlem i Dansk
NDT Forening deltog jeg i den
europæiske NDT konference fra
11. til 15. juni.
Af Jørgen Hilsøe, Medlem af
Dansk NDT Forenings bestyrelse
Planlægningen af begivenheden går
5 år tilbage. I starten var oplægget, at
de danske, finske, norske og svenske
NDT foreninger sammen skulle stå for
arrangementet. Baggrunden for dette
er, at der mellem de nordiske NDT
foreninger er lavet en gentleman aftale
om, at der ikke afholdes national NDT
seminar i de år, hvor et nordisk land
afholder europæisk eller verdens NDT
konference. Det viste sig efterfølgende,
at Dansk NDT Forening skulle forpligte sig til at dække eventuelle tab ved
konferencen i Gøteborg, hvilket vi ikke

fandt, vi kunne imødekomme. Herefter
har det primært været den svenske og
norske NDT Forening, som har stået for
planlægningen.
Mit overordnede indtryk af konferencen
er yderst positivt. Den var velplanlagt
og veludført. Der deltog over 2.300 i
konferencerne og i udstillingen, hvor
næsten 200 udstillere var klar til at
modtage kunder, kolleger og andre
med interesse i og for NDT. Kaffe og
frokost blev serveret i udstillingshallerne,
således at fokus blev holdt på selve
udstillingen.
Det fungerede godt. Mandag var der
"poster evening" med lidt at spise og
drikke i udstillingshallerne. Det gav
anledning til mange uformelle samtaler
mellem udstillere og konferencedeltagere. Onsdag fandt den store gallamiddag sted med over 1000 deltagere.
For at få et godt indblik i tidens NDT
status valgte jeg et deltage i sessioner
inden for røntgen, ultralyd - herunder
Phased Array, penetrant, replika, visuel
inspektion, hvirvelstrøm og termografi.
Der var afsat 15 minutter til hvert indlæg
og efterfølgende 5 minutter til spørgs-

mål. Jeg må indrømme, at nogle af
indlæggene var meget specifikke med
lange matematiske formler, som vist kun
giver mening for folk med særlig baggrund. Der var heldigvis også indlæg
med et mere overordnet indhold, således at man kunne opnå indsigt uden at
være specialist. Mange indlæg omhandlede dataopsamling, datafremstilling og
databehandling - og som det siges "big
data, det er kommet for at blive".
Programmet for EDNDT 2018 er at finde
på NDT Foreningens hjemmeside. Hvis
der måtte være ønske om at få nærmere
indblik i materiale fra konferencen, har
jeg dette til rådighed. Send gerne en
mail til: jh@endotest.dk
Næste internationale NDT konference
er en verdenskonference, som finder
sted 2020 i Seoul. Den danske NDT
Forening ser frem til 2019, hvor vores
deltagelse på det hjemlige seminar
genoptages.

Svejsning

KLIMASMART GAS
Air Liquide er det første
gasselskab i Norden, som
tilbyder sine kunder at anvende
flydende gas, der fremstilles
og leveres på en ”klimasmart”
måde. Air Liquide køber
oprindelsesgarantier fra
vind- og vandkraft i Norden
til produktion af gas, der er
mærket Green Origin. CO2udledningen fra transport af
gassen bliver kompenseret
gennem klimaprojekter, der har
til formål at reducere udslip.
Green Origin-gas omfatter flydende
oxygen, nitrogen, argon og kuldioxid.
Air Liquide køber oprindelsesgarantier
fra nordisk vind- og vandkraft til alle
gasser mærket Green Origin.
På den måde kompenserer vi for CO2udledningen i produktionen, siger Helena Hillmansson fra Air Liquide AB.
Hun uddyber, at CO2-udledningen fra
transport af gassen bliver kompenseret gennem klimaprojekter, der har til
formål at reducere udslip, og det er
projekter, som både er godkendt af
FN's CDM-system og Gold Standard
Foundation.

Green Origin-konceptet er kvalitetssikret i henhold til ISO14021. Kvaliteten
bliver sikret gennem regelmæssige
revisioner, der bliver udført af en
tredjepart, som også udsteder valideringsdokumenter til os. Revisionerne
og valideringsdokumenterne sikrer,
at Green Origin er et transparent og
klimasmart koncept, der er til gavn for
klimaet.
Baggrunden for Air Liquides
Green Origin koncept
Som begrundelse for Green Origin
konceptet fremhæver Helena Hillmannsson, at det er
udtryk for et ønske fra
gasleverandøren om
at tage klimaudfordringen alvorligt. Vi
vil på samme tid være
med og bidrage til en
bæredygtig udvikling.
Klimapåvirkningen fra
gassernes livscyklus
kommer primært fra
transporten af gassen
og fra produktionen
af den elektricitet, som
bliver anvendt i vores
produktionsprocesser.

Når man er Green Origin-kunde
hos Air Liquide investerer man som
virksomhed også i en bæredygtig miljøudvikling, og man får derigennem
en endnu stærkere miljøprofil.
Air Liquide Group prioriterer bæredygtig udvikling med det formål at
forbedre luftkvaliteten og forhindre
global opvarmning. Og sammen
med vores kunder ønsker vi at reducere den miljøpåvirkning, som vores
virksomhed forårsager, siger Helena
Hillmannsson, der tilføjer, at Green
Origin-konceptet er et vigtigt element i
gasleverandørens strategi for bæredygtighed.

NYE REKORDER FOR SALG AF
INDUSTRIROBOTTER PÅ VERDENSPLAN
Sidste år blev der globalt solgt
380.550 industrirobotter,
fremgår det af seneste statistik
fra International Federation of
Robotics, (IFR), World Robotics
Reports 2018. I forhold til 2016
er der tale om en stigning i
salget af enheder på 29 %.
I statistikken fra World Robotics
Reports 2018 fremgår det, at den
største vækst i efterspørgslen på
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industrirobotter lå i Kina. Her blev der
solgt 138.000 enheder, hvilket er en
stigning på 58% i forhold til forrige år.
Sydkorea lå på andenpladsen med et
salg på 40.000 enheder – skarpt forfulgt af Japan med 38.000 enheder.
I USA lå salget i perioden på 33.000
enheder, hvilket er en stigning på 6%,
mens salget i Tyskland var 22.000
enheder - og dermed en stigning på
8 %.

Formanden for IFR, Junji Tsuda fremhæver, at salget af industrirobotter ser
ud til at fortsætte i et hastigt stigende
tempo verden over. Håndteringen
bliver stadigt mere forenklet. Og der
sker en udvikling i retning af, at industrirobotter skal være stadigt hurtigere
og lettere at programmere ved hjælp
af intuitive processer.
BLY

Svejsning

LÆRER AT
SVEJSE MED
EN PERSONLIG
TRÆNER
Fohnsdorf Træningscenter
har adresse i Styria Østrig.
Her anvender man et virtuelt
svejsesystem fra Fronius. Det
er en simulator, som kører 1:1
med virtuel svejsetræning for
centrets uddannelsessøgende.
Og det er en metode, man har
positive erfaringer med.
I klasseværelset ser man unge studerende omhyggeligt og koncentreret
bevæge svejsepistolen på det virtuelle
system. En af de unge er ved at øve
sig i at lave en rørsvejsning, og alt

3D briller gør, at man kan se svejsesømmen blive
styret, og dermed få indtrykket af, at man udfører
en svejsning i virkelighedens verden.

imens hun arbejder på systemet, overvåger den virtuelle træner udførelsen.
På centret har de studerende adgang
til fem sådanne virtuelle ”personlige
trænere”.
De seneste læringsmetoder
sikrer gode resultater
Fagskolen i Styria er et af de mest
moderne og innovative uddannelsescentre i Østrig. Det har fungeret som
fagskole siden 1975 og er specialiseret i at opkvalificere og uddanne unge
til faglærte arbejdsopgaver. Man
lægger vægt på at få de studerende

Her er en elev i gang med at opøve sine svejsefærdigheder på en af de fem Fronius
svejsesimulatorer, der er opstillet på fagskolen i Østrig.

så hurtigt som muligt ud på arbejdsmarkedet, og har i dag en succesrate
for dette på 53,4 %.
Fohnsdorf centret har uddannelsesforløb inden for en lang række fag
– herunder metal teknologi – og i
undervisningen bliver der anvendt forskellige digitaliserede metoder, f.eks.
”e-learning” og ”e-testing”, som skal
give eleverne de mest avancerede og
innovative lærings faciliteter.
I dag er der blandt andet 5 af Fronius
virtuelle svejse simulatorer I brug. De
sædvanligt anvendte processer er
manuel lysbuesvejsning, MIG/MAG
svejsning, og som det senest implementerede, TIG svejsning. Med en
svejsepistol skaber man en svejsesøm,
som i real tid bliver vist på simulatorens touch screen og på de 3D briller,
som brugerne anvender.

Virtuel og reel svejsning komplementerer
hinanden på uddannelsen.
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Digital ledelse i fokus
på Automatik
Til Automatik 2018, der
finder sted i Brøndby Hallen
11. – 13. september, kan
besøgende få nye perspektiver
på digitalisering og digital
ledelse. Der er således en
række spændende konferencer
på programmet med både
internationale og nationale
oplægsholdere.
Ledelse og digitalisering hænger
sammen og kræver en anden og ny
ledelsesstil. Branchen har efterspurgt
input om digital ledelse. Derfor styrker
vi på årets messe videndelen og sætter fokus på dette tema med en række
indlæg, siger projektchef i MCH,
Mona Jacobsen.

Tlf. +45 51 50 67 17
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Formand Steen Ussing, FORCE Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Bent Jæger Nehlsen, NSK A/S
Peter Villumsen, Kiwa Inspecta A/S
Poul B Petersen, Kiwa Inspecta A/S

Ligeledes på åbningsdagen holdes
konferencen ”Digital Ledelse i en digital virkelighed”. Her vil tre oplægsholdere tale om, hvordan digitaliseringen
og den eksponentielle teknologiudvikling forandrer markedet og dets vilkår
så radikalt, at det samtidig udfordrer
lederrollen.

Jørgen Hilsøe, Endotest A/S

På konferenceprogrammet er også
Industri 4.0, Future Tech, og i tillæg til
dette mere end 180 udstillere, der er
klar til at tage imod i Brøndby.

David Long, C&P Inspection A/S

Bo Bossen, FORCE Technology
Christian von der Maase, FMT Laboratorium
Michael Joachim Andreassen, DTU Byg
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Suppleant Søren Baldus-Kunze, Endety ApS

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

Redaktionsudvalg:
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press

På åbningsdagen den 11. september
kan besøgende blandt andet få et radikalt nyt perspektiv på digitalisering,
når den internationale foredragsholder, Ashkan Fardost holder oplægget ”Everyone has misunderstood
digitalization – A radically New Perspective for Leaders and Innovators”.
Indlægget handler blandt andet om,
hvordan digital teknologi og internettet påvirker industrien, samfundet og
menneskers adfærd.

Steen Ussing, FORCE Technology
Jørgen Melchior
Stig Rubæk, Metal-Consult
Osama Al-Erhayem, JOM-Instituttet
Aksel Vinther, Kemp & Lauritzen A/S
René Jacobsen, Kemppi DK A/S
Claus Ryvang Kirkebække, V Løwener A/S
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af
IIW International Institute of Welding.

Der er planlagt flere spændende
konferencer på årets Automatik-messe 11.
– 13. september. (Foto: MCH/ Lars Møller).

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

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2018
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Deadline:

Temaer:

5

31. oktober

28. september

Vejen til svejsekvalitet

6

12. december

16. november

NDT og svejsning
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med kildeangivelse.

Svejsning

DE NOMINEREDE TIL
AUTOMATISERINGSPRISEN 2018
Der er tre nominerede virksomheder
til DIRA Automatiseringsprisen, og de
blev fundet tilbage i maj.
Der var 15 kvalificerede indstillinger,
og her valgte juryen tre virksomheder
ud, som skal kæmpe om at vinde prisen, som uddeles på Automatik Messens åbningsdag, den 11. september i
Brøndby Hallen.

Ud over Inrotech, som er omtalt på
side 6 i dette nummer af SVEJSNING,
er også Linak og Inwatec blandt de
nominerede til prisen.Aktuatorproducenten Linak har gennem de seneste
fire år implementeret 38 montagerobotter i sin Deskline-produktion. Virksomheden fremstiller kundespecifikke
aktuator løsninger og udvikler blandt
andet skriveborde og hospitalssenge.

Produkterne er stærkt efterspurgte, og
for at kunne følge med valgte Linak
at automatisere en stor del af sin
produktion.
Inwatec, den tredje af de nominerede
til prisen, udvikler maskin- og automatiseringsløsninger til industrivaskerier i
hele verden.

MHI Vestas-møller til havmøllepark
Vindmølleproducenten MHI Vestas har
underskrevet en betinget aftale om
Moray East-havmølleparken.
I oktober sidste år blev Vestas valgt
som foretrukken leverandør til den
950 MW store havmøllepark Moray
East, og den seneste melding er, at
ordren skulle være tæt på at blive en
realitet.
Moray East skal bygges 22 km ud for
den skotske kyst og vil bestå af 100
styk V 164 – 9.5 MW- vindmøller.
Med denne betingede aftale er vi
utroligt tilfredse med at se Moray East
rykke et skridt tættere på en endelig
finansieringsbeslutning, siger CEO
for MHI Vestas, Philippe Kavafyan.
Samtidig med den betingede aftale,
har Moray Offshore Windfarm East
også besluttet, at den skotske by Fraserburgh bliver udskibsningshavn for
vindmølleparken.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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DIN NYE SKYTSENGEL HEDDER GUARDIAN
Kan svejsere have skytsengle? Ja! Med den nye Guardian-serie af
automatiske svejsehjelme er dit hoved pakket ind i sikkerhed. Hjelmene
opfylder alle relevante sikkerheds- og holdbarhedskrav – og har høj
komfort og kvalitet. Find dem hos Lemvigh-Müller.

