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Industri 4.0 – eller hvad?
På den nyligt overståede 
Ligna-messe i Hannover 
følte man sig lidt fortabt. 
Overalt var der store 
plancher med »Industri 
4.0«, så man turde næsten 
ikke indrømme ens 
manglende kendskab  
til det. 

Af Karl Erik Andersen,  
Østjydsk CAD-CAM

Industri 4.0 blev for alvor præsenteret 

for træindustrien på Ligna-messen, og 

jeg tør godt sige, at det var meget få af 

de besøgende, der havde stiftet be-

kendtskab med begrebet forinden. 

Selv de ansatte hos maskinforhand-

lerne var på temmelig bar bund indtil 

kort tid før, hvor de blev præsenteret 

for producenternes messenyheder. 

Hvad er Industri 4.0?
Man anskuer tre faser i industriens ud-

vikling og kobler Industri 4.0 på som 

den forventede !erde fase:

Fase 1 er 1500-tallets mekanisering.

Fase 2 er 18-1900-tallets  

industrialisering.

Fase 3 er fra 1980 til i dag med 

automatisering af produktion. Altså 

robotter, CNC, osv.

Fase 4 er så Industri 4.0.

Kort sagt dækker Industri 4.0 uhygge-

ligt bredt, men kan i enkle træk skrues 

ned til, at maskiner og computere »ta-

ler sammen«. 

Et eksempel på denne kommunikation 

kunne være, at et opskæreanlæg leve-

rer informationer videre, når en palle 

med emner er opskåret, hvorved næste 

proces kan klargøres i produktionen.

Det kunne også være en CNC-maskine, 

der efter endt bearbejdning opmåler 

et emne med en probe og sender må-

leresultatet tilbage til en computer.

Endelig kan det også være robotten, der 

lægger et emne i CNC-maskinen og sen-

der et signal om, at »nu må der bearbej-

des«, og CNC-maskinen sender tilsvaren-

de et signal til robotten om, at den er 

færdig, så processen kører videre.

Reelt vil en CNC-maskine, der er tilslut-

tet et netværk, være »forberedt til In-

dustri 4.0«, det er blot ikke fastlagt, 

hvilke data den skal videregive.

Disse data kan endvidere sendes op i 

»Skyen« for WAN Access.

Processen kan fjernovervåges
Når maskinen kobles op mod netvær-

ket, åbnes der også mulighed for, at 

både maskiner og operatører kan !er-

novervåges, og der kan alarmeres, 

hvis anlægget ikke yder, som det skal.

En af de mere interessante ting (om 

end den ikke er helt ny) er, at man kan 

lave en overvågning på processerne, 

selv om man ikke fysisk er i nærheden. 

Eksempelvis kan der laves dataudtræk 

af antal kørte timer, spindelbelastnin-

ger, vibrationer, temperaturer osv.

Disse data kan via nettet sendes hvor 

som helst. Dermed bliver opkoblingen 

et godt værktøj til vedligehold.

Men igen, det er ikke »nyt«, barnet har 

blot fået et navn. Det er næsten 20 år 

siden, jeg første gang hørte om løsnin-

gen på en større virksomhed, hvor 

vagthavende elektriker "k en SMS, 

hvis der var noget i anlægget, der ikke 

fungerede.

Åbenbaringen på Ligna 2017
Hovedtemaet på Ligna 2017 var »Indu-

stri 4.0«, og der var ingen grænser for, 

hvad der kom ind under denne fane. 

En forsigtig forespørgsel til en værk-

tøjsleverandør, der havde Industri 4.0 

på standreklamen, afslørede da også, 

at vedkommende absolut ikke kendte 

noget til det.

Umiddelbart kan jeg også dårligt fore-

stille mig, at et værktøj kan kommuni-

kere med omverdenens computere, 

medmindre naturligvis at det har en 

chip i værktøjsholderen og er kodet 

med informationer om, hvilken læng-

de og radius værktøjet har.

Nogle beskrev, hvorledes man via sin 

smartphone kunne starte en maskine. 

Procesovervågning er typisk tiltænkt større anlæg, hvor man fra et driftskontor kan se, om alle funktioner i båndet kører korrekt. Her er det 
fra Fanuc, der overvåger robotter og CNC-maskiner på en bilfabrik.

Med Fanuc MT-Link dannes et layout, der 
giver et grafisk billede af produktionen 
med eksempelvis grønne maskiner i drift, 
grå i standby og røde i alarmfunktion.
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Komplet bearbejdning  
på fem kvadratmeter
På Ligna præsenterede Felder den 

kompakte CNC-maskine Creator 950, 

der fås i en række versioner, og som 

ifølge producenten kan løse de #este 

individuelle udfordringer.

- Det er e$ektiv CNC-bearbejdning til 

en fair pris, der er i fokus i creator-ma-

skinrækken. Alle modeller har attrak-

tivt udstyr med moderne CNC-tekno-

logi og kan tilpasses speci"kke krav 

med individuelt udstyr, lyder det fra 

den østrigske producent.

- Creator er ikke kun en enkel og sikker 

investering i CNC-verdenen for de 

mindre virksomheder, men kan også 

ses som en a#astning for de store CNC-

bearbejdningscentre hos de større 

træindustrielle virksomheder, fortalte 

udstilleren på dette års Ligna.

På messen blev det demonstreret, 

hvordan man kunne minimere sin op- 

og omstillingstid.

- Der er ingen suger- og konsol-positi-

onering, intet valg af område, du skal 

bare gå i gang med at producere, lød 

det under præsentationen.

Hos Felder lægger man vægt på, at 

man trods de konkurrencedygtige pri-

ser har skabt en løsning, der tåler sam-

menligning med væsentligt dyrere 

maskiner.

- Vores Format-4 Premium-maskiner er 

dimensioneret til konstant høj ydelse i 

industriel vedvarende drift, og maski-

nerne leveres, så de passer til de kun-

despeci"kke krav, pointerer man i Fel-

ders danske afdeling i Rødekro, hvor-

fra man opfordrer til at læse mere om 

CNC-maskinen og de øvrige nyheder 

på www.felder.dk.

Komplet bearbejdning

Kort om forfatteren

Karl Erik Andersen har en baggrund 

som maskinsnedker kombineret med 

en træteknikeruddannelse. Han er ejer 

af Østjydsk CAD-CAM A/S, som han 

etablerede efter nogle år med praktisk 

arbejde som maskinsnedker, værkfører og 

PTA-medarbejder. Hans første møde med 

CNC var i 1986 på Skive Tekniske Skole.

Karl Erik Andersen er gift med Lisbeth 

Brahe, der er uddannet maskinarbejder og 

havde egen maskinfabrik fra 1997 til 2004. 

Lisbeth Brahe har arbejdet med CNC siden 

1986 og er i dag en del af Østjydsk CAD-

CAM, og i sin egen virksomhed havde hun 

tre CNC-fræsere og en CNC-drejebænk.

Østjydsk CAD-CAM A/S arbejder udeluk-

kende med CNC-programmering, herun-

der udvikling af software, undervisning 

og support i brugen af AlphaCAM. Erfa-

ringerne fra både metal- og træindustrien 

betyder, at man så at sige har kunnet 

tage det bedste fra de to brancher. Ikke 

kun med hensyn til programmering, 

men også med hensyn til værktøjer, 

fastholdelse, "loso"er, metoder osv.

For at illustrere arbejdet nævner Karl Erik 

Andersen, hvordan han for mange år 

siden "k sin første lektion i produktions-

tankegang. Lisbeth Brahe havde anska$et 

et nyt avanceret bor til drejebænken, der 

skulle bore et hul i et stykke rustfrit stål.

Han udtrykte, at det var et meget kostbart 

bor, hvortil Lisbeth Brahe replicerede:

- Det er ikke et spørgsmål om bo-

rets, men om hullets pris!

Men p.t. beskriver CE-reglerne, at en 

maskine kun må kunne startes fysisk 

på selve maskinen, da man ellers ikke 

kan sikre, at der ikke er personer inden 

for sikkerhedsområdet.

Industri 4.0 på restaurant
I løbet af messen spiste vi på en re-

staurant, hvor vi første aften blev be-

tjent af et fantastisk team af medarbej-

dere, der skrev en note på en seddel, 

og få øjeblikke efter var der mad på 

bordet. Dagen efter var vi på samme 

restaurant, men nu var det et andet 

team. Her foregik indtastningen på en 

tablet. Og nu kom der hverken drikke-

varer eller mad.

Efter 10 minutter kom en ny tjener og 

spurgte, hvad vi gerne ville have at 

drikke. En ny indtastning på en tablet, 

og 10 minutter senere havde vi fået 

vore drikkevarer.

Vi morede os lidt herover, og sammen-

lignede med Industri 4.0. Altså at et 

godt team af medarbejdere, der arbej-

der godt sammen, kombineret med et 

par notater, kan virke bedre end et 

moderne digitalt system.
n


