
AH Industries A/S:
Udvidet maskinsikkerhed 
med AS-i
For at sikre operatørerne mod fysiske skader er der, ved hjælp af et AS-i sikkerhedsnetværk fra Bihl+Wiedemann, 
blevet etableret en ekstra, ydre ”sikkerhedsskal” omkring tre store bearbejdningscentre hos AH Industries A/S i Horsens.
Af John Steenfeldt-Jensen

På AH Industries’ fabrik i Horsens bearbejdes 
store emner i stål og støbejern til hovedsageligt 
vindmølleindustrien. Der er tale om meget store 
emner, der kan veje op til næsten 100 tons og 
være cirka otte meter i diameter. Til trods for 
størrelsen skal emnerne bearbejdes med samme 
små tolerancer som emner af mere begrænset 
størrelse.

Ydre sikring beskytter operatørerne
AH Industries A/S råder her på fabrikken i Horsens
over en maskinpark med flere store barbejdnings-
centre, der ofte foretager bearbejdningsopgaver, 
som uden afbrydelse varer over 100 timer. Årsagen 
til, at bearbejdningen ikke kan afbrydes, er blandt 
andet hensynet til temperatursvingninger, som på 
de meget store emner betyder meget for nøjagtig-
heden, fortæller supervisor Kenneth B. Nielsen, 
AH Industries A/S.

Under den automatisk styrede bearbejdning er det
vigtigt, at operatøren kan overvåge processen og
hurtigt gribe ind, hvis der opstår problemer. 
Samtidig har AH Industries A/S også et krav om,
at der er en ydre sikring af maskinerne, der giver
operatøren maksimal sikkerhed for ikke at komme
fysisk til skade. For at leve op til dette har vi iværk-
sat en proces, hvor maskinerne forsynes med en 
ydre skalsikring, som både giver operatørerne 
mulighed for at kunne udføre deres arbejde uden
at komme til skade og samtidig skærmer bearbejd-
ningsområdet af, siger Kenneth B. Nielsen. 
Foreløbig er systemet installeret på tre maskiner, 
men i løbet af 2018 er det planen, at yderligere  
to maskiner skal have systemet installeret.

Sikkerhedssystem med AS-i net
Sikkerhedsskallen er etableret ved hjælp af mag-
netkontakter, lågekontakter med lås, reset-tryk, 

Systemets Safety I/O-moduler er fysisk bundet 
sammen ved hjælp af det enkle, gule AS-i fladkabel. 
Fra de enkelte I/O-moduler er der fortrådet til de for-
skellige kontakter, indikationslamper samt nødstop.

Projekt- og salgsingeniør Bo Landry, CNC.DK A/S, med fjernbetjening i et af bearbejdningscentrene.     
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indikationslamper samt nødstop, der er koblet op 
i et AS-i netværk fra Bihl+Wiedemann. Systemet 
styres af en AS-i Master med indbygget Safety 
Monitor, der arbejder sammen med maskinernes 
eksisterende styringer og sikkerhedssystemer. 
Systemets Safety I/O-moduler er fysisk bundet 
sammen ved hjælp af det enkle, gule AS-i flad-
kabel. Fra de enkelte I/O-moduler er der fortrådet 
til de forskellige kontakter, indikationslamper 
samt nødstop. I de tilfælde, hvor lågekontakter 
m.v. ikke er AS-i kompatible, er de forsynet med
aktive distributører fra Bihl+Wiedemann, der løser
dette problem. Systemet er endvidere forberedt 
og optimeret for anvendelse af speedmonitor.

AS-i systemet er et meget montagevenligt system. 
Endvidere er det omkostningseffektivt i forhold til 
mængden af kabler og størrelsen af føringsveje 
- og selvfølgelig timeforbruget på selve montagen, 
siger projekt- og salgsingeniør Bo Landry, CNC.
DK A/S, der har stået for projekteringen og instal-
lationen af sikkerhedssystemet.

Grundig risikovurdering
Forud for etableringen af den ydre skalsikring 
foretog AH Industries A/S en grundig risikovurde-
ring af maskinerne sammen med operatørerne, 
der til daglig betjener maskinerne. I risikovurde-
ringen var der forskellige ønsker og krav, som 
sikrer en vis fleksibilitet i betjeningen af maskin-

erne. Ud over at der var et krav om samme bruger-
flade på sikkerhedssystemet i alle maskiner, var 
der et ønske om mulighed for at kunne udskifte 
værktøjer i maskinernes værktøjskæder under 
emnebearbejdning i autodrift samt sikring mod 
bevægelse af værktøjskæden under autodrift 
såfremt en bestemt adgangslåge ved værktøjs-
kæden er åben. Endvidere var der krav om en 
mekanisk platform foran værktøjsveksleren, så-
ledes at operatør kan stå sikkert når værktøjet 
skiftes. Der var også et ønske om, at operatørerne,
ud over at kunne overvåge processerne på et 
betjeningspanel også skulle have mulighed for 
at styre systemet via en fjernbetjening. Selvfølge-
lig under hensyntagen til, at alle sikkerhedsfor-
skrifter bliver overholdt.

Sikkerhedssystemet arbejder sammen med 
maskinstyringen
Risikovurderingen dannede grundlag for, at 
firmaet CNC.DK A/S kunne projektere systemet 
samt tilpasse det til maskinernes eksisterende 
styring samt senere også at installere systemet 
på maskinerne.
Sikkerhedssystemet er opbygget således, at inputs
i Safety-PLC’en er monteret som dublerede og 
overvågede signaler, samt at snitfladen mellem 
maskinstyring og Safety-PLC er foretaget under
hensyntagen til både enkelt opbygning af sikker-
hedssystemet og respekt for den originale maskin-

Projekt- og salgsingeniør Bo Landry, CNC.DK 
A/S, t.v., og supervisor Kenneth B. Nielsen, AH 
Industries A/S, t.h., ved nogle af de store emne-
fixturer, der anvendes ved bearbejdning 
af emner til vindmøller.
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Projekt- og salgsingeniør Bo Landry, CNC.DK A/S, 
viser AS-i Master med indbygget Safety Monitor i 
styreskabet.

styring. Der er lagt stor vægt på at gøre anvend-
elsen af maskinen så fleksibel som muligt for 
operatøren, således at der ikke animeres til at 
omgå sikkerhedssystemet, fortæller Bo Landry.
CNC.DK A/S, som har adresse i Hedensted, udfører
andsdækkende service på spåntagende værktøjs-
maskiner, og er certificerede servicepartnere på 
Heidenhain og Siemens CNC-styringers systemer. 
Endvidere har de stor erfaring med maskinsikker-
hed og CE-mærkning af værktøjsmaskiner. 


