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SP-Stål er for alvor kommet
på landkortet hos Salvagnini
Scandinavia, som nu har
modtaget ordre på to store
investeringer inden for kort
tid.

Den seneste investering,
der var omtalt i seneste Tek-
novation, 11/2015,  og blev
taget i brug hen over som-
mermånederne, suppleres til
foråret med et stort L5-
højhastighedsfiberlaseran-
læg, hvor hurtige omskift
mellem produktions batch
blev prioriteret.

Kombinationen af høj ha-

stighed og høj dynamik,
samtidig med at der effektivt
kan skæres blot få plader, før
der skiftes materiale, falder
fint ind i tråd med den måde,
det installerede P4-2516-pa-
nelbukkesystem forbruger
blanketterne.

Én af driverne i projektet
var afgjort, at sætte kaden-
cen op i virksomheden, så
output forøges samtidig med
at varer i arbejde nedsættes.

GOD ØKONOMI I SKIFTE
SP-Stål udarbejdede i samar-
bejde med Salvagnini, en
Business-case på udskift-
ning af en eksisterende CO2-

laserskæremaskine. Så selv
om en maskine endnu er re-
lativt ny, viser det sig at der
er god økonomi i at skifte
over til fiberlaserteknologi-
en.

I tilfældet hos SP-Stål, som
skærer store mængder tynd-
plade var resultatet ret over-
raskende, og i høj grad båret
af en langt større effektivitet,
især ”mellem skæringerne”.

Den kommende fiberlaser-
skæremaskine, der leveres i
maj 2016, har såvel lagersy-
stem til 25 materialepaller,
og automatisk dyse skift.

Kombination tillader et 
automatisk jobskifte, fra 
eksempelvis rustfri til alu-
minium, hvor både råvaren
og færdigvaren bliver 
håndteret af lagerlogistik-

ken, og dyse skiftet sker au-
tomatisk.

Dødtiden mellem bear-
bejdningerne, som naturlig-
vis stiger i procent af den til
rådighed værende tid, jo
mindre serierne bliver har
været i fokus. Denne auto-
matisering og optimering til
fiberlaseranlæg giver SP-
Stål et markant løft i såvel
fleksibilitet og produktivitet,
fremhæver Salvagnini Scan-
dinavia. 

Salvagnini-fiberanlæg til SP-Stål
SP-Stål i Vojens har netop 
investeret igen. Denne gang er 
det i et Salvagnini L5-fiberlaser-
system, der skal leveres i maj 2016.

SP-Ståls Peter Larsen (t.v.) og Salvagninis Bernhard Jessen (t.h.) ved  SP-Ståls P4-2516-bukkecenter, som er blevet kørt
ind hen over sommermånederne.

Sammen med Vojens-
virksomheden har
Salvagnini skabt en
Business Case på 
investeringsplanen.
Nøgletallene var over-
bevisende så ordren på 
L5-fiberlasersystemet er nu
underskrevet.

Instituttet understreger at
fremtidens køretøjer til kom-
merciel transport i større
omfang nu kan fremstilles
uden at det behøver at være
tre gange så dyrt som lastbi-
ler og busser, der anvender
fossile brændsler.

Dette er blandt andet lyk-
kedes på grund af nye mulig-
heder for at serieproducere
forskellige størrelser aksler
ved hjælp af bearbejdnings-

metoden spinekstrudering.
Her rotationsformes og

trækkes cylinderformede
stålemner under høj hastig-
hed, hvilket resulterer i læn-
gere emner uden nævnevær-
digt spild af materiale.

Populært fortalt minder det
lidt om den måde en potte-
mager arbejder, forklarer
forskerne.

Det gør emnerne, der også
er lettere end deres traditio-

nelle modparter, i omegnen
af 30 procent billigere i for-
hold til materialeomkostnin-
ger og i alt 20 procent billi-
gere at fremstille i forhold til
at anvende traditionelle 
processer som fræsning og
dybhulsboring, kontateres
det.

Herudover er det lykkedes
at fremstille tandhjul ved
hjælp af koldrulleprocesser,
der heller ikke tager spåner

og derfor ikke spilder noget
materiale. Også denne meto-
de er udviklet ved IWU-in-
stituttet.  

Projektet med det skaler-
bare akselmodul går under
navnet Electric, Scalable Ax-
le Module, Escam, og er
sponsoreret af det tyske for-
bundsministerium for ud-
dannelse og forskning, BM-
BF.
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Gennembrud for 
serie-spinekstrudering
Det tyske Fraunhofer IWU-institut har udviklet et optimeret akselmodul til
fremtidens eldrevne køretøjer. For at gøre dette omkostningseffektivt har 
de udviklet fremstilingsmetoden spinekstrudering til at kunne indgå i 
serieproduktion af aksler.


