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Af Peter Friis
Tidligere har det været en udbredt
opfattelse, at den nye teknologi
med CNC og CAD/CAM mest hen-
vender sig til de store virksomhe-
der i træ- og møbelindustrien.
Men det forholder sig bestemt
ikke sådan her i år 2003.
- Tværtimod hjælper den nye tek-
nologi til, at den mindre virksom-
hed kan bevare sin fleksibilitet og
konkurrenceevne på et stadigt
hårdere presset marked, påpeger
Karl Erik Andersen fra Østjydsk
CAD-CAM.
Han fastslår, at investeringen i
CNC gør, at emner fremstilles hur-
tigt, effektivt og mere præcist end
tidligere.
- Det er blot et krav, at virksomhe-
den går seriøst ind i projektet. Det
hjælper ikke at bruge en million på
maskinen, og efterfølgende spare
software og værktøjer væk.
Som et godt eksempel på en sund
investering nævner han Carsten
Lund’s Orgelbyggeri i Birkerød.

CNC og ædelt håndværk
Carsten Lund producerer kirke-
orgler, et ædelt og fascinerende
håndværk. Materialet er typisk eg,
kombineret med andre ædle træ-
sorter.
På værkstedet i Birkerød fremstil-
les ikke blot »kassen« til orglet,
men det komplette musikanlæg.

Det der adskiller et orgelbyggeri
fra de fleste andre fabrikationer i
træindustrien er, at der ikke eksi-
sterer et ord som standardkompo-
nenter. Hver eneste lille ting er
konstrueret, så den passer præcist
til det konkrete orgel. Uanset om
det er en tre meter høj pibe eller et
millimeterstort emne.
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Og et orgel indeholder en masse
både meget små og meget store
komponenter.
- Og vi fremstiller langt det meste
her i huset, fortæller Klavs Olesen,
der er udlært orgelbygger og har
mere end 30 års erfaring med orgler.

Ingen ordrer er ens
Det der adskiller et orgelbyggeri
fra de fleste andre fabrikationer i
træindustrien er, at der ikke eksi-
sterer et ord som standardkompo-
nenter.
- Hver eneste lille ting er konstrue-
ret, så den passer præcist til det
konkrete orgel. Uanset om det er
en tre meter høj pibe eller et milli-
meterstort emne.
At et kirkeorgel er en kompliceret
ting, kan måske bedst illustreres
ved, at opgaven typisk består af
ca. 400 arbejdstegninger.
- Og tidligere lavede vi alt i hån-
den. Både tegninger og selve pro-
duktionen.

Sparsomme oplysninger
Typisk er det et menighedsråd,
der bestiller et nyt orgel. Og bestil-
lingen er ikke særlig detaljeret.
- Vi får normalt at vide, hvor man-
ge stemmer der skal være, hvor
det skal stå og hvordan det skal se
ud. Så er det op til os at konstruere
resten, forklarer Klavs Olesen, der
i dag bruger langt størstedelen af
sin tid på at sidde bag en compu-
ter og udarbejde tegninger til org-
lerne.

Hele orglet tegnes til mindste de-
talje i AutoCAD, og denne tegning
ligger til grund for ordrebekræftel-
sen til det aktuelle menighedsråd.
Herefter splittes de enkelte dele ud
til styklister samt deltegninger.
Klavs Olesen er meget glad for, at
man nu laver tegningerne i Auto-
CAD frem for den gang, da alle teg-
ninger blev fremstillet i hånden.
- Ikke mindst fordi en rettelse på
én tegning nu automatisk føres vi-
dere til alle tegninger i systemet.

Ikke råd til prøveemner
Carsten Lund købte i efteråret
1999 en 4-akset Bulleri CNC ma-
skine med vektorakse, så der både
kunne laves horisontale og verti-
kale bearbejdninger.
- Vi satsede faktisk på, at maski-
nen skulle kunne klare langt de fle-
ste af vore opgaver, uanset om det
var små eller store dele, fortæller
Carsten Lund.
Maskinen skulle derfor være renta-
bel til produktion af meget små se-
rier. Ja typisk serier på ét styk.
Dette sætter et seriøst krav til folk
og udstyr, da opstillingen skal
foretages på ganske få minutter
og første emne skal være korrekt
produceret. Der er ikke råd til prø-
veemner.
- Det ville rent praktisk gøre orglet
dobbelt så dyrt, hvis vi skulle lave
emnerne to eller flere gange.
Og det er ikke småpenge, der tales
om. Der går typisk 5-6000 mande-
timer på ét orgel.

Ikke alt gik efter bogen
Investeringen i CNC-maskineri-
et var dog ikke lykken lige fra
starten.
- Maskinen overholdt ikke hvad
den danske forhandler havde lo-
vet, og de havde hverken vilje el-
ler evne til, at hjælpe os, fortæller
Carsten Lund, der i dag får ser-
viceret maskinen af Morten Jen-
sen fra M-Repair.
- Uden Morten havde vi nok ikke
stået og lavet den her historie i
dag, siger Carsten Lund, der mil-
dest talt ikke var imponeret over
den service han fik fra det dan-
ske firma, hvor han købte maski-
nen.
- Men heldigvis findes der også
nogen som Morten og Karl Erik i
branchen. Folk, der ved, hvad de
taler om, og ikke mindst holder
hvad de lover.
- De har stor betydning for folk
som os, og dermed for dansk
håndværk, mener Carsten Lund.

CAD-CAM fra starten
Både Carsten Lund og Klavs Ole-
sen var fra starten klar over, at
det med CNC og orgelbygning
ikke var noget særligt alminde-
ligt i Danmark.
- Det mest almindelige er stadig
at producere alting i hånden og
vi var også ganske klar over, at
maskinens indbyggede styring
langt fra var nok til at løse vore
opgaver, fortæller Carsten Lund,
der derfor fra første færd indgik i

Slår tonerne an med CAD/CAM
Ny teknologi er ikke kun til de store – måske tværtimod

Carsten Lund (tv) og Klavs Olesen ved den 4-aksede
Bulleri CNC maskine, der klarer horisontale og verti-
kale bearbejdninger på både små og store emner.

Carsten Lund med en af de omkring 400 arbejdsteg-
ninger, der skal udarbejdes før produktionen af et
kirkeorgel kan begynde.
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et samarbejde med Karl Erik An-
dersen fra Østjydsk CAD-CAM.
- Og vi leverede ikke blot
AlphaCAM til programmering,
men sørgede også for den grund-
læggende undervisning på ma-
skinen, fortæller Karl Erik Ander-
sen og påpeger, at da maskinen
kom ind i huset, var der tale om
en nærmest revolutionerende tek-
nologi.
Ingen af medarbejderne havde
tidligere arbejdet med en sådan
maskine, men alle var særdeles
positivt indstillet.
- Og det er nok den væsentligste
forudsætning for, at en investering
skal give det optimale resultat.

De små ting gør forskellen
I rådgivningen fra CAD-CAM
specialisten indgik også den al-
mene betjening af værktøj, opmå-
ling og fixturer, samt praktiske
tip til, hvorledes emner kunne be-
arbejdes.
Og de ansatte hos Carsten Lund
har virkelig fulgt de råd, der kom
med på vejen, hvilket tydeligt ses
i dag.
I værktøjsskabet står en lang ræk-
ke værktøjer i hver sin holder, da
det vil tage for lang tid at skifte
eksempelvis små bor ud. Det be-
tyder i praksis, at når der indkø-
bes en ny type værktøj, så købes
der en værktøjsholder sammen
med.
- Det ville simpelthen være uover-
skueligt og give mange fejl, hvis
hvert værktøj ikke havde sin egen

holder, mener Klavs Olesen, der
har ansvaret for programmerin-
gen af maskinen.
Hele orglet tegnes til mindste de-
talje i AutoCAD, og denne tegning
ligger som nævnt til grund for or-
drebekræftelsen til det aktuelle
menighedsråd.
Tegningen opbygges i lag, så snit-
billeder med de avancerede detal-
jer kan overføres til AlphaCAM,
styk for styk.
- Her kan de enkelte geometrier så

I værktøjsskabene står værktøjerne i hver sin holder, da det vil tage for lang
tid at skifte eksempelvis små bor ud. Det betyder i praksis, at når der ind-
købes en ny type værktøj, så købes der en værktøjsholder sammen med.

forsynes med værktøjsbaner, for-
klarer Karl Erik Andersen.
Det kan være bearbejdninger som
skrub-/sletspån, lommefræsning,
boringer, 3D bearbejdning af skar-
pe hjørner, 3D overfladebearbejd-
ning osv.

Forståelse mellem leverandør
og kunde
Emnet simuleres nu grafisk på
skærmen, og kan vendes og dre-
jes, og alle detaljer studeres inden

emnet køres i virkeligheden.
Det sikrer, at 1. emne altid
fremstilles korrekt på maski-
nen.
AlphaCAM laver herefter et
komplet NC program, der
overføres direkte til CNC ma-
skinen.
Og igen kommer Klavs Ole-
sen ind på vigtigheden af, at
hvert værktøj sidder i sin
egen holder med sit eget
unikke nummer.
Når en fræser altid har et fast
nummer i værktøjsbanken og
ikke skifter holder, er der in-
gen forudgående værktøjsop-

AlphaCAM laver et komplet
NC program, der med et net-
værk kunne overføres direkte
til CNC maskinen. Klavs Ole-
sen har dog valgt at lægge de
enkelte delprogrammer på di-
sketter, der så følger arbejds-
tegning og stykliste til det
konkrete emne.
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måling, da disse data allerede lig-
ger i maskinens værktøjsbank.
Operatøren hænger blot værktøjet
op i veksleren på den plads, som
AlphaCAM automatisk angiver.
Klavs Olesen påpeger flere gange
vigtigheden af, at der er forståelse
mellem leverandør og kunde.
- Hvis vi blot havde købt maskinen
og ikke AlphaCAM, ville vi aldrig
have haft tilstrækkelig udbytte af
vores investering.
Han mener også, at det var en for-
del, at indkøb af CAD-CAM var
hos en leverandør, der selv er ud-
dannet i branchen.
- Mange af de råd vi har fået med
på vejen, ville vi ellers ikke have
fået.

Orgler i stedet for skibe
Orglerne fra Carsten Lunds Orgel-
byggeri opbygges i dansk egetræ
fra træer, der blev plantet for knap
200 år siden. Rent faktisk stammer
materialet fra de træer, der blev
plantet i årene efter englænderne
snuppede den danske flåde den
21. oktober 1807.
Der blev plantet mange egetræer
for at sikre forsyningerne til frem-
tidens skibe. Nu, efter knap 200 år

er træerne klar til brug, men linie-
skibenes tid er forbi, og materialet
kan derfor bruges til andre formål.
Som kuriosum kan det nævnes, at

skulle man opbygge en flåde, som
den englænderne sejlede bort
med, skulle der bruges omkring
90.000 fuldvoksne egetræer.

Over 5000 mande-
timer er der gået
forud for installatio-
nen af dette flotte
orgel i Måløv Kirke.
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