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Denne rapport omhandler Rasmus Vibjerg
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Carsoe A/S i Aalborg.
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uddannelsen Maskin og Produktion på AAU i
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Forord

Denne rapport er en beskrivelse af praktikforløbet hos virksomheden Carsoe A/S.
Praktikken er foregået i perioden 1. maj til 22. oktober 2018. Praktikforløbet er det sidste
led i professionsbacheloren Maskinteknik på Aalborg Universitet. Hos Carsoe A/S har den
studerende været tilknyttet Seafood Processing og har haft fokus på standardisering af
diverse produkter.

Der skal derfor gives et stort tak til Carsoe A/S for at have givet med denne mulighed.
Yderligere skal der også gives et stort tak til Product Manager Kenneth Madsen, for at
have taget sig tid til at gøre mig en del af den daglige gang på virksomheden.

Læsevejledning
Igennem denne rapport vil der være kildehenvisninger og disse vil være samlet i en
litteraturliste bagerst i rapporten. I rapporten er der anvendt kildehenvisning efter
Harvardmetoden, hvilket betyder at der i teksten refereres til en kilde med [Efternavn,
År]. Denne henvisning findes i litteraturlisten, hvor bøger er angivet med forfatter, titel,
udgave, ISBN-nr og forlag, mens Internetsider er angivet med forfatter, titel, URL-adresse
og dato. Figurer og tabeller er nummereret i forhold til det aktuelle kapitel, hvilket vil sige
at den første figur i kapitel 7 har nummer 7.1, den anden, nummer 7.2 osv.
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Introduktion 1
Den sidste del af uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknik skal den studerende
gennemføre et praktikforløb af en varighed på 20 uger. Denne rapport omhandler forløbet
som er gennemført hos Carsoe A/S i Aalborg fra den 1. maj til den 22. oktober 2018.

Under praktikforløbet har den studerende været tilknyttet projektafdelingen, Seefood
processing, med vejledning af Product Manager, Kenneth Madsen, som står for
standardisering af diverse produkter i afdelingen. Yderligere har den studerende arbejdet
sammen med diplomingeniøren Emil Bjeldbak på flere projekter.

Før praktikforløbet startede hos Carsoe A/S blev der lavet en praktikaftale, hvori der
beskrives hvad den studerende skulle igennem og få ud af praktikforløbet:

Hovedopgaven ved Carsoe bliver at standartise, konstruere og lave beregninger på Carsoes
produkt koncept - IQF fryser tunnel (Individual Quick Freezing). Formål er at Carsoe opnår
et standartprodukt der er 1) teknisk gennemarbejdet (optimeret), 2) konstruktion kan laves
hurtig evt. via tabeller, og 3) at den produceres økonomisk/tidsmæssig korrekt. Derudover
skal der laves dokumentation og installations manualer. I Praktikperioden skal Rasmus være
tilknyttet projektafdelingen og i samarbejde med Carsoe produktmanager - Kenneth Madsen
- bliver Rasmus en del af det daglige arbejde. Udover hovedopgaven kommer Rasmus også
til at udføre diverse konstruktions opgaver med henblik på produkt standardisering. Ved at
arbejde med på et eller to projekter i hele perioden kan Rasmus nå at fordybe sig i flere
aspekter og flere faser i produkt standardisering.
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Carsoe A/S 2
Det følgende kapitel omhandler en beskrivelse af virksomheden Carsoe A/S. Der vil være en
gennemgang af virksomheden, dens historie, afdelingerne og afslutningsvis et kort eksempel
på et projekt i en af afdelingerne.

2.1 Virksomheden

Carsoe A/S er en virksomhed, som beskæftiger sig med at fremstille procesanlæg til
fødevareindustrien. Virksomheden bliver grundlagt i 1993 af Carsten Trudslev og Søren
Ibsen, med det formål at udvikle maskiner til fremstilling af løsthakket kød. I 1995 overtog
Carsoe A/S Aaby Stål, som blev grundlagt i 1976. Aaby Stål producerede og solgte
maskiner i rustfrit stål til fødevareindustrien. På figur 2.1 ses en tidslinje over Carsoe
A/S’ historie.

Carsoe A/S har i dag afdelinger i Danmark, Norge og USA, hvor mere end 300 ansatte er
fordelt. Afdelingen i Seattle, USA, forsyner det amerikanske- og øst russiske marked med
både "onshore"og "offshore"procesanlæg til fiskeindustrien. Afdelingen i Norge beskæftiger
sig udelukkende med at fremstille tanke og siloer i rustfrit stål til fødevareindustrien.

Figur 2.1: Tidslinje over Carsoe A/S’ historie.

I år 2015 voksede Carsoe A/S ud af deres oprindelige faciliteter i Pandrup og flyttede
til den nuværende bygning på næsten 14.000m2 i Aalborg, hvor der her i 2018 er taget

3



Rasmus Vibjerg Lindholm 2. Carsoe A/S

beslutning om at udvide. På figur 2.2 ses hvordan de nuværende faciliteter er inddelt
i kontorer og produktionshal. Det ses også hvordan produktionshallen er inddelt i de
forskellige afdelinger, som beskrives i afsnit 2.2.

Figur 2.2: Plantegning over Carsoe A/S på Mineralvej 6-8.

Størstedelen af de mere end 300 ansatte er beskæftiget i afdelingen her i Aalborg, fordelt
i kategorierne: salg, økonomi/administration og teknik/produktion, som ses på figur 2.3.

Figur 2.3: Organisation hos Carsoe A/S.
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2.2. Afdelinger Aalborg Universitet

2.2 Afdelinger

Det er nævnt at Carsoe A/S er inddelt i forskellige afdelinger. Der er fem afdelinger:

• Anytray
• Seafood Processing
• Liquid Processing
• Lifting & handling
• Service & spareparts

Disse afdelinger vil blive beskrevet i korte træk i de følgende afsnit. Ud fra figur 2.4 ses
hvordan ordrefordelingen er på afdelingerne. Her ses det at Seafood Processing er Carsoe
A/S’ største indtjeningskilde med 58%, hvorefter Liquid Processing med 14% og Anytray
med 13%.

Figur 2.4: Ordrefordleing i afdelingerne. (Aftersale, SpareParts er Service & spareparts og Sea
Processing er Seafood processing). Der ses bort fra Special Equipment og Detail.
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Anytray

I afdelingen Anytray fremstilles der løsninger til håndtering af forskellige fødevare bakker,
fx kødbakker. Carsoe A/S’ løsning gør det muligt at tilpasse maskinen til diverse forskellige
størrelser og former af bakker. En af de mest væsentlige problemstillinger vedrørende
håndtering af bakker, er at skille en stakke bakker fra hinanden. Dette gøres i en Denester,
som er punkt 2 på figur 2.5.

Figur 2.5: 1: Bakker stilles i stabler på båndet, også kaldt en Buffer. 2: En stabel køres ned i
Denester’en hvor bakkerne placeres én ad gangen på båndet nedenunder. 3 og 4: Produktet, fx
hakket oksekød falder ned i en bakke. [Carsoe, 2018]

Seafood Processing

I afdelingen Seafood Processing fremstilles der maskiner til fiskeindustrien. Disse produkter
er primært designet til at skulle monteres på trawler, således at fiskene eller rejerne bliver
processeret mens trawleren er ude på havet. Dette betyder at når trawleren lægger til havn
vil fx rejerne være kogt, frossen og pakket på paller.

Carsoe A/S fremstiller bl.a. maskiner til sortering, behandling (fx. kogning af rejer),
frysning og transportbånd mellem de forskellige stationer. En af disse maskiner er en
Bi-fangstseperator, som ses på figur 2.6. Der har til formål at sortere fisk og rejer fra
hinanden.
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2.2. Afdelinger Aalborg Universitet

Figur 2.6: Bi-fangsseperator, som kan sortere fisk og rejer fra hinanden. [Carsoe, 2018]

Liquid Processing

Liquid Processing, tidligere kaldt Beritech, er den afdeling der står for fremstillingen
af rustfrie tanke. Disse tanke er enten i form af siloer til opbevaring eller procestanke
til bearbejdning af fx mejeriprodukter. Liquid Processing leverer komplette løsninger til
fødevare- og farmaceutindustrien og står også for installationen af tankene. På figur 2.7
ses en 3D model af en silo fra Liquid Processing.

Figur 2.7: Illustration af en silo fra Liquid Processing [Carsoe, 2018].
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Lifting & Handling

Lifting & Handling er, som det fremgår af figur 2.4 en af de mindste afdelinger hos
Carsoe A/S. I afdelingen fremstiller man både standart og speciallavede løfteanordninger
til fødevareindustrien. Dette kunne fx være en Swingloader, som ses på figur 2.8, der har
til formål, at tippe indholdet ud af en beholder, på fx et transportbånd eller i dette tilfælde
en anden beholder.

Figur 2.8: En Swingloader der tipper indholdet fra en beholder over i en anden [Carsoe, 2018].

Service & Spareparts

Service & Spareparts, tidligere kaldt After Sale, er den afdeling der står for alle de maskiner,
som er blevet installeret hos kunden. Det er bl.a. afdelingens opgave at kunne fremskaffe
reservedele til maskinerne. Når maskinerne er installeret er det nødvendigt med løbende
vedligeholdelse, hvilket også er afdelingens opgave at håndtere. En trawler skal fx have
serviceret procesanlægget hver 3.-4. år. Her søger Carsoe A/S for at sende installatører for
at foretage sådan et service.

2.3 Arbejdsopgave i Seafood Processing

Det følgende afsnit er en helt general beskrivelse, af hvordan et projekt foregår i afdelingen
Seafood Processing. Hvilket er den afdeling praktikken har foregået i. Denne afdeling
arbejder med at udvikle maskiner til fiske- og skalddyrsindustrien, både onshore og offshore.

Afdelingen har 5 projekt manager, som hver står for deres eget projekt. Sådan et projekt
vil være en ordre på et skib, nærmere bestemt en Trawler, som skal indrettes med et fiske-
eller rejebehandlingsanlæg. Udover at være en helt ny trawler, kan et projekt også være en
ombygning/opdatering af en ældre trawler. Når der fx kommer en ordre på en ny trawler,
startes der med at lave en detaljeret 2D tegning over trawleren, som fx ses på figur 2.9.
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Sådan en tegning kaldes et "Layout". Dette gør det muligt at få et overblik, over hvor
meget plads der er til de forskellige maskiner. Pladsen er nemlig et, af de mest essentielle
problemer under sådan et projekt, da pladsen er meget trang ombord på en trawler.

Figur 2.9: På figuren ses et Layout af en Trawler.

Ud fra et Layout uddelegere projekt manageren de forskellige maskiner til konstruktørerne.
Deres opgave er tegne maskineren, ud fra enten tidligere maskiner eller ud fra
standartmaskiner. Standartmaskinerne er et område Carsoe A/S lægger meget vægt på,
for at effektivisere arbejdsprocessen. Nogle eksempler på maskiner der kan anvendes på en
trawler kunne være:

• Bi-fangsseperatorer

- Sortere fisk og rejer fra hinanden
• Flow-cooker

- Kontinuerlig koger til rejer
• IQF fryser

- Frysetunnel til hurtig nedfrysning af rejer
• Horisontal fryser

- Fryser til både rejer og fisk, som er pakket i bakker eller kasser

Når alle maskinerne er tegnet og godkendt, sættes de ind i en 3D tegning af trawleren,
som ses på figur 2.10.
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Rasmus Vibjerg Lindholm 2. Carsoe A/S

Figur 2.10: På figuren ses et færdigt 3D Layout. Figur 2.9 og 2.10 er ikke af samme trawler.
[Carsoe, 2018]
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Arbejdsopgaver 3
Gennem praktikperioden har praktikanten arbejdet med mange forskellige opgaver. Dette
fremgår i logbogen, som ses i appendiks A. Eftersom at der er blevet arbejdet med så mange
opgaver, har det primært været mindre opgaver. Derfor vil der i følgende kapitel være en
kort gennemgang af de forskellige opgaver og kapitel 4 vil der være en mere detaljeret
gennemgang af to af opgaverne.

3.1 Standardisering

Standardisering har været grundlag for størstedel af de forskellige arbejdsopgaver. Dette
skydles at Carsoe A/S gennemgår en stor udvikling, hvilket fx betyder mange ny ansatte.
For at sikre en ensartedehed er det vigtigt at standardiser store dele af konstruktionsfasen,
for at minimere omkostningerne, og for at opnå et ensartede produkt. Eksempler på dette
kunne være hvordan kabelføring skal være på en maskine eller hvilken type ventilkasse der
skal bruges.

En anden del af opgaven har været at gennemgå maskiner, som findes i forskellige bredder.
Dette kunne fx være en Bi-fangstseparator, figur 2.6. Sådan en maskine har komponenter
der ikke variere i forhold til bredden og derfor måske går igen i de forskellige modeller
af maskinen. Opgaven har været at sørge for at disse komponenter bliver brugt på de
forskellige modeller, så vidt det er muligt. Dette vil betyde at disse komponenter kan
købes hjem i større antal, hvilket mindsker omkostningerne.

3.2 Procedure ark for reservedele og storindkøb

I forbindelse med standardisering opgaven, har der været en opgave med at oprette et
Excel ark hvori det er muligt at synliggøre hvilke komponenter i en maskine, der kan købes
hjem i et stort antal, og hvilke komponenter der egner sig som reservedel. Forsiden på arket
kan ses på figur 3.1, og er der hvor man vælger antal af hvilke maskiner der skal købes
komponenter hjem til. Denne opgave vil blive nærmere beskrevet i afsnit 4.1.
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Figur 3.1: Forsiden af reservedel og storindkøbs arket.

3.3 Ark til indkøb af transportører

I samme stil som reservedel og storindkøbs arket ønskede Carsoe A/S også et ark der kunne
synliggøre hvilke komponenter der skal bruges en hvilken som helst transportør. Arket skal
kunne gøre det muligt at vælge imellem forskellige:

• Transportør model
• Bredde
• Motortype og -størrelse
• Vinkel, hvis det er ønsket
• Længde

Ud fra disse valgmuligheder, vil arket generere en liste med de komponenter der skal købes
hjem, se figur 3.2. Arket er sat op til kun at inkludere standart komponenterne, hvilket
betyder at noget som sidebander, der kan varierer fra projekt til projekt, ikke er inkluderet.
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3.4. Udvikling af Knæ kontakt Aalborg Universitet

Figur 3.2: Forsiden af transportør arket, hvor det er muligt at vælge hvilken type transportør
der ønskes.

3.4 Udvikling af Knæ kontakt

Carsoe A/S har et lille udviklingsprojekt, hvor de vil designe en kontakt, til fx at aktivere
en transportør. Dette vil være tilfældet ved en pakkestation, hvor en operatør sørger for
at en kasse bliver fyldt op med et ønsket antal kilogram rejer. Når kassen er fyldt vil
operatører trykke på denne kontakt med knæet, hvilket får transportøren til at køre frem
til næste kasse. Det var praktikantens opgave at optimere på en tidligere version af denne
kontakt, som ses på figur 3.3. Denne proces beskrives i afsnit 4.2.

Figur 3.3: Illustration af knæ konkakt.
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3.5 Justeringsklodser til fiskesorteringsmaskine

Carsoe A/S fremstiller en maskine til at sortere fisk efter størrelse, hvilket kaldes en Fish
Grader. Denne maskine fungerer ved at fiskene falder ned på en række ruller, hvor afstanden
mellem disse ruller gradvist forøges. For at kunne justere disse ruller har hver rulle en
bronze klods, som sidder på en gevindstang, hvilket gør det muligt at flytte rullerne, ses
figur 3.4. Disse klodser er fremstillet i bronze C86500, hvilket er en legering der har en
meget lav udvidelseskoeficient. Dette skyldes at ved brug af andre materialer, med højre
udvidelseskoeficient, vil gevindstangen sættes sig fast. Carsoe A/S har et ønske om at finde
et erstatnings materiale til disse klodser, eftersom støbt bronze ikke er en billig vare. Det
var praktikantens opgave at finde frem til et erstatningsmateriale, som gerne skulle at være
et plastmateriale.

Efter en samtale med Nordisk Plast A/S kunne det konkluderes at deres bedste forslag
ville være PEEK, som vil have en udvidelseskoeficient på omkring 2-3 gange så meget
som bronzen. Derfor var det ikke muligt at finde en billigere løsning ved skifte materiale
[Matweb, 2018].

Figur 3.4: De orange klodser er de justeringskloder i bronze, som ønskes udskiftet til et plast
materiale.

3.6 Revidering af fryser tegninger

Carsoe A/S fremstiller mange standartmaskiner, hvilket betyder at tegningerne genbruges.
Dette betyder at det er det er vigtigt at udbedre fejl og mangler på tegningerne, således
at disse ikke gentages. Dette har været en opgave praktikanten har brugt en del tid
på. Maskinen der blev arbejdet på her var en horisontal fryser. Fejlene på fryseren var
hovedsageligt af sensorbeslag og monteringsbeslag til el og pneumatik. Yderlig blev der
også ønsket et pneumatik diagram, som blev vedhæftet samlingstegningerne af pneumatik-
kassen. Ved at udbedre disse fejl og mangler betyder det, at produktionen kan spare tid
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ved samlingen af disse maskiner, og sikre at købte dele passer til maskinen.

Gennem praktikken er der blevet udført lignende opgaver på andre maskiner end horisontal
fryseren.

3.7 Design af Demonstrationsmodel af plade fryser

Som andre store virksomheder deltager Carsoe A/S på diverse industrimesser. Dette kræver
demonstrationsmodeller af de forskellige maskiner, som Carsoe A/S kan levere. En af disse
maskiner er horisontal fryseren, som findes i en demonstrationsmodel. Den nuværende
demonstrationsmodel af fryseren er en ældre model og kræver derfor en opdatering. Dette
har været en af praktikantens opgaver. Opgaven bestod i at tage udgangspunkt i en af
de helt nye modeller af horisontal fryser og tilpasse den til demonstrationsfryseren. Selve
fryseren er ikke en del Carsoe A/S selv fremstiller (gælder både demonstrationsmodellen
og de almindelig). På figur 3.5 ses en illustration af den nye demonstrationsmodel, hvor
"Infeed"og "Outlet"er blevet opdateret og tilpasset til fryseren.

Figur 3.5: 3D tegning af den nye demonstrationsmodel af en horisontal fryser. 1: Outlet, 2:
Fryser og 3: Infeed.
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Projekter 4
I det følgende kapitel vil der være en gennemgang af to af de projekter som praktikanten
har beskæftiget sig med gennem praktikken, som er nævnt i kapitel 3. Projekterne vil blive
præsenteret i stil med et projekt på AAU, med følgende punkter:

• Problembeskrivelse
• Krav
• Løsning
• Konklusion
• Perspektivering

4.1 Standardark

Det er nævnt tidligere at Carsoe A/S er en virksomhed der er inde i en stor vækst. Dette
betyder at på blot nogle få år er antallet af medarbejdet steget markant. Blot fra april
2018 til oktober 2018 er de gået fra 230 medarbejder [Børsen, 2018a] til over 300 [Børsen,
2018b]. Dette medføre at der er stor fokus på at standardiser så meget som muligt, for
at ensarte de forskellige processer så meget som muligt. Dette har været praktikantens
største arbejdsområde gennem praktikken. Arbejdsområdet omfatter ark til reservedel og
storindskøb, diverse forskellige transportører og opslagsark til forskellige standartvare fx
tromlemotorer og stilleben.

I følgende afsnit vil der være en gennemgang af projektet med reservedel og storindskøb-
arket, som vist på figur 3.1.

Problem

Carsoe A/S fremstiller mange produkter der varierer i fx bredde. Disse omtales som
standartmaskiner og er fx: horisontal (plade) fryser og Flow cooker. Problemet ligger i
at der ikke er det store overblik i hvilke komponenter i maskinerne der fx går igen mellem
de forskellige modeller eller endda på tværs af forskellige typer maskiner. Yderlig har Carsoe
A/S ikke en dedikeret oversigt over hvilke komponenter der skal købes ekstra af i form af
reservedele.

Krav

Målet med opgaven er at oprette en standart procedure for hvordan der gøres opmærksom
på hvilke komponenter der skal købes ind i stor antal og hvilke der skal købes ekstra af til
reservedele.
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Der blev opstillet følgende krav til opgaven:

• Arket skal kunne bruges til forskellige maskiner
• Der skal være nemt at overskue hvad de forskellige komponenter er
• Arket skal kunne benyttes af alle

- I tilfælde af at der er kode skal der ikke ændres i koden fra gang til gang
- Hvis der skal ændres noget i arken, skal det være synligt hvor det er

Løsning

Til at starte med skal der genereres en liste over alle de komponenter en maskine består af.
Dette gøres vha. en BOM-liste (Bill of Materials), som hentes fra SolidWorks. Disse lister
for forskellige modeller, sættes ind i et ark i Excel, som vist på figur 4.1. Det er ud fra
disse lister, at alt information omkring en komponent hentes, som fx hvor komponenten
købes henne.

Figur 4.1: Udklip af ark med BOM-lister fra plade fryser.

Der indsættes sådan en BOM-liste for hver model i arket. Efterfølgende er det tiltænkt at
overføre disse lister til forsiden hvor man så har muligheden for at vælge hvilken og hvor
mange maskiner der ønskers at købe ind til.

Dette gøres ved hjælp af Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), hvor det er
muligt at programmer Excel til at gøre diverse forskellige operationer. Til at starte med
skal VBA koden hente data, omkring hvor mange maskiner der er i BOM-arket, se figur
4.2. Dette gør den ved at tælle antallet af søjler og dele antallet af søjler for en maskine.
Derefter finder den antallet af komponenter på den maskine med flest komponenter, ved
at finde den sidste række der står noget i. Ud fra disse variable er det muligt at overføre
informationen på BOM-arket søjle for søjle over i forsiden (Komponentliste). Det blev gjort
vha. af for-løkker, som stepper igennem hver celler på forsiden og skriver en celleposition
fra BOM-listen. Dette betyder at hvis der ændres over i BOM-listen ændres det tilsvarende
over på forsiden. Et eksempel på disse for-løkker kan ses på figur 4.3.
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Figur 4.2: Udklip af VBA kode til indlæsning af BOM-lister.

Figur 4.3: Udklip af VBA kode med for-løkker til indlæsning af BOM-lister.

Efter disse koder er kort igennem vil alle informationerne omkring modellerne være
tilgængelig på forsiden, som det ses på figur 4.4. Ligeledes på figur 4.4 ses der nogle celler
der er gule, det er disse celler at brugeren skal udfylde. På forsiden er det som nævnt muligt
at vælge antal af den eller de ønskede modeller og så vil arket gange komponenterne op
således at der vil blive bestilt det rigtige antal hjem. For at gøre arket mere overskueligt,
er der tilføjet et billede af hver komponent, som en kommentar på cellen. Dette er ligeledes
blevet gjort vha. VBA, hvor koden læser varenummeret i cellen og sammenligner det med
en mappe hvori alle komponentbillederne er samlet i, og døbt ud fra deres varenummer.
Hvis der ikke findes et billed til et varenummer springer koden blot dette varenummer over
og indsætter ikke en kommentar, således der ikke kommer den lille røde trekant i hjørnet
af cellen.
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Figur 4.4: Udklip af forsiden hvor det ses hvordan det er muligt vælge antal maskiner der
skal købes ind til. Det ses også hvordan arket gøres nemmere at overskue vha. billeder af hvert
varenummer.

Forsiden fungerer primært som en oversigt over alle modellerne hvilket betyder at den ikke
er så overskuelig i forhold til indkøb. Derfor er der lavet et ark som læser alle komponenterne
fra forsiden og derefter fjerne alle dubletter. Dette betyder at listen bliver betydeligt korter.
Denne liste summere også antallet af hvert varenummer op ud fra antallet der er udregnet
på forsiden. Dette ark ses på figur 4.5. Det vil så være ud fra dette ark der skal noteres ud
fra komponenterne om de egner sig til storindkøb eller som reservedele. Hvis en komponent
fx markers som egnet til storindkøb vil denne markering også blive overført til alle tilfælde
af samme varenummer på forsiden. Når alle komponenterne er gennemgået vil det være
muligt at filtrere listen efter hvad der ønske, om det er storindkøb eller en bestemt type
reservedel, som fx en luft cylinder.

Figur 4.5: Udklip af indkøbs arket.
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Konklusion

Ved hjælp af dette Excel ark med VBA-kode (makro) vil Carsoe A/S være i stand til at
definere hvilke emner der skal bestilles hjem i større antal, måske endda lagerføres og hvilke
der skal bestilles ekstra af i forhold til reservedel. Dette ark en fleksibel løsning, som er
nem at benytte til forskellige maskiner. Under udarbejdelsen af arket har der været stort
fokus på at gøre det så nemt for brugen, fx ved at alt der skal ændres på er ude på arkene
og ikke i koderne.

Carsoe A/S er allerede begyndt at bruge dette ark og målet er at det skal være en fast del
af et hvert projekt.

Perspektivering

Arket er blevet opdateret af flere omgange efter at have været i brug, for at tilføje
nye informationer og for at gøre benyttelsen af arket mere stabilt. Til den næste større
opdatering af arket skal der tages højde for at kunne tilføje en model i et ark, som ellers
er udfyldt. Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, da indlæsningen af en ny BOM-
liste vil overskrive tidligere information. Yderlig skal der undersøges om det er muligt at
slå forsiden og indkøbsarket sammen til et ark, for at gøre det mere overskueligt.
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4.2 Knæ kontakt

I afsnit 3.4 blev det beskrevet at Carsoe A/S er i gang med at udvikle en kontant til
at starte fx en transportør. Det blev også nævnt at praktikantens opgave ville være at
optimere en tidligere version.

Problem

Den tidligere version af knæ kontakten blev fremstillet i rustfrit stål på nær selve knappen.
Grunden til at det blev anvendt rustfrit stål var fordi at kontakten skal monteres ombord
på trawlerne, hvilket er et meget fugtigt miljø. Yderlig var den tidligere model forsynet med
forskellige pakninger for at lukke af for fugt og skidt. Denne løsning er meget dyr og det
er en meget tung løsning i forhold til at det blot er en kontakten. Opgaver er at redesigne
kontakten således den fremstilles i POM (Polyoxymethylen), hvilket vil reducere prisen
og vægten. Yderlig havde den tidligere version det problem at der dannes vakuum inde i
kontakten, hvilket for den til at bevæge sig langsomt tilbage i position efter en påvirkning.

Krav

Der blev opstillet følgende krav til kontakten:

• Fremstilles i POM
• Skal kunne påvirkes med et tryk af fx knæet
• Skal kunne holde til det fugtige miljø
• Skal kunne påvirkes uanset hvor på kontakthovedet der trykkes
• Må ikke sætte sig fast
• Der må ikke dannes vakuum inde i kontakten
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Løsning

Designet af den tidligere version var ikke et problem, derfor er designet bibeholdt, på
nær udskæringerne til pakningerne, som det har vist sig ikke at være nødvendig at bruge.
Efterfølgende var opgaven at gå tegningerne igennem og sikre at der var tolerancer på
de komponenter der interagerer med hinanden. Disse komponenter ses på figur 4.6 og er
nummer 1, 3 og 5. Et eksempel på disse tolerancer ses på figur 4.7, hvor målene med rød
er de mål der skal overholdes for at knappen kan bevæges op og ned.

Figur 4.6: Eksploderet tværsnit af knæ kontakt.

Figur 4.7: Udklip af arbejdstegningen for del nummer 3.
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For at modvirke problemet med at der blev dannet vakuum inde i kontakten, er der på
den nye version tilføjet udluftningshuller i bunden af kontakten, som ses på figur 4.8. For
at minimere risikoen for at kontakten sætter sig fast er der tilføjet rundinger, ses figur 4.9,
der hvor komponenterne er i kontakt med hinanden, for at tillade små krængninger.

Figur 4.8: Illustration af udluftningshuller i
bunden af kontakten.

Figur 4.9: Udklip af arbejdstegningen for del
nummer 3, der viser de rundering der er tilføjet
for at undgå at den sætter sig fast.

Igennem projektet blev der bestilt prototyper hjem, som blev fremstillet af Induflex A/S,
for at kunne teste tolerancerne og de andre ny tiltag. Der blev også udført en simple miljø
test. Til forskel fra rust frit stål kan POM optage vand, hvilket vil få det til at udvid sig
[Matweb, 2018]. For at undersøge om dette vil blive et problem, blev en samlede kontakt
lagt i en spand med vand weekenden over, hvorefter den vil blive testet. Denne test påviste
at vandoptage ikke vil blive et problem.
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Konklusion

Carsoe A/S har fået en kontakt der kan installeres på diverse forskellige maskiner, som
let kan påvirkes med et tryk fra knæet og som ikke vil sætte sig fast ved et skævt tryk.
Derudover er det blevet en væsentlig billigere kontakt på grund af materiale skiftet, på
baggrund af indhentede tilbud så er det ca. 200 kr. i besparelse pr. kontakt.

Perspektivering

Til videreudvikling af kontakten er det på tale at der måske skal gå fra 2-4 små fjedre til en
stor fjeder, som også vil være med til at mindske risikoen for at der trykkes skævt. Under
praktikken tog praktikanten kontakt til Sodemann industrifjeder, for at hente et tilbud
hjem på sådan en enkelt fjeder. En anden løsning til at kunne undgå kontakten sætter sig
fast vil være at tilføje styreskinner således at del nummer 3 er mere fikseret og derved ikke
kan krænge.
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Fagligt udbytte 5
Følgende kapitel vil omhandle den studerens refleksioner af uddannelsen Maskin og
Produktion på AAU holdt op imod de erfaringer der er blevet gjort gennem det gennemførte
praktikforløb. Yderlig vil der også være en analyse af praktikforløbet hos Carsoe A/S, med
henblik på af det fagligeudbytte af forløbet.

5.1 Uddannelsen Maskin og Produktion

I følgen afsnit vil der blive gennemgået nogle punkter, som enten har været nogle gode
tillærte kompetance fra uddannelsen eller så vil det være nogle mangler på uddannelsen.

Økonomi

En produktionsvirksomhed som Carsoe A/S, der udelukkende sælger produkter til kunder
er det meget essentielt af have styr på omkostningerne af alle komponenterne til en given
maskine, således at kunden kan få oplyst en pris for produktet og så Carsoe A/S kan tjene
penge på den. Et emne som økonomi er ikke noget der bliver prioriteret på uddannelsen
Maskin og Produktion på AAU, hvilket den studerende har erfaret gennem praktikken,
godt kunne printeres mere. Eksempelvis gennem at sammenlige prisen mellem forskellige
bearbejdsningsmetoder, ligesom det blev gjort med de forskellige støbningsmetoder.

Praktisk erfaring

Arbejdet som ingeniør hos Carsoe A/S består primært i at designe og tegne maskiner, ofte
med henblik på tidligere modeller. Dette betyder at der er essentielt at vide hvordan
komponenterne skal fremstilles og hvordan de skal samles. Gennem uddannelsen er
der blevet præcenteret de fleste forskellige bearbejdningsmetoder, men det har næsten
udelukkende været med henblik på beregninger af processen. Det der har manglet har
været det praktiske aspekt af processen. Fx om hvad der kan lade sig gøre at dreje eller
fræse.

En stort del af ingeniører og ligende på Carsoe A/S har en håndværksmæssig baggrund,
hvilket giver et betydeligt bedre indblik i fx. hvad der kan lade sig gøre rent
fremstillingsmæssigt. Dette er ikke tilfældet for en nyuddannet ingeniør med en gymnasial
baggrund. Det kunne derfor være fordelagtigt hvis der var mulighed for et kursus i fx
noget som fræsning, drejning, bukning og svejsning. Dette kunne evt. lade sig gøre i form
af nogle valgfag, således af det er muligt at få en mere målrettet uddannelse på at blive
diplomingeniør frem for civilingeniør. Dette er lidt tendensen på uddannelsen Maskin og
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Produktion på AAU, hvor der er kurser der mønter sig på at forberede den studerende på
kruser på kandidaten.

Tekniskedokumentation

Et arbejde som ingeniør hos Carsoe A/S vil medføre meget arbejde hvor der skal tegnes
i SolidWorks. Det kom hurtigt til udtryk at praktikanten ikke havde fået tilstrækkelig
viden, fra sin uddannelse, omkring hvordan man bygger en konstruktion op og hvordan
arbejdstegninger bygges op. I forhold til arbejdstegninger har der gennem uddannelsen
været en kort præsentation af GPS-målsætning, som primært var selvstudie. Dette er
ikke noget Carsoe A/S gør brug af, da de får næsten alle deres komponenter fremstillet
her i Danmark og maskinerne samles i deres egen produktion. Derfor ses det ikke som
en nødvendighed at anvende GPS-målsætning, som bruges til at gøre en arbejdstegning
komplet defineret, således at den ikke kan misforståes. Dette bruges oftest når der skal
fremstilles emner i fx Kina. Der har derfor manglet noget mere generalt til hvordan man
skal lave en arbejdstegning, samlingstegning og svejsetegning. Der har fx været mere fokus
på hvordan man anvender FEM-værktøjet i SolidWorks end hvordan der tegnes i det.

Projektarbejde

Et af de punkter hvor AAU skiller sig ud er med projektorienteret gruppearbejde. Dette er
helt klart med til at styrke den studerende i at komme ud i en virksomhed, fx som Carsoe
A/S. Der bliver ikke arbejdet lige så tæt i grupper som der gøres på uddannelsen, men det
at kunne være nogle stykker på samme projekt og strukturere opgaven ses virkelig som en
fordel. Yderlig er noget som vejledermøder også en essentielt del af projektarbejde, hvilket
er med til at forberede den studerne til at deltage og forberede møder, hvilket er noget der
ikke kan udgås i en virksomhed som Carsoe A/S.

Software

På AAU for de studerende adgang til mange forskellige typer software, som også skal bruges
aktivt i enten kurserne eller projekterne. Dette har været med til at give et godt grundlag til
at føre tillærte kompetance videre over i andre slag software, som virksomheden har adgang
til. Dette har fx været tilfældet hvor praktikanten har arbejdet meget med Microsofts VBA
program, hvor der kunne drages stor nytte af erfaringer lært gennem brugen af Matlab på
AAU.

Andre fagområder

Carsoe A/S har en afdeling der står for automation, som er ansvarlig for alt der har med
styring og programmering af de forskellige maskiner Carsoe A/S producerer. Når der derfor
arbejdes med et produkt er det nødvendigt at samarbejde med denne afdeling. Derfor har
der været en stor fordel at der er undervisning inden for emner som reguleringsteknik og
el-lære.

Genealt er uddannelsen Maskin og Produktion på AAU en meget bred uddannelse, som
giver en studerende en lang række værktøjer, som er nødvendig for at kunne arbejde som
ingeniør. Det skal også påpeges at der kunne godt være lidt mere opdeling af om man læser
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til diplomingeniør eller civilingeniør, således at hver type ingeniør får den mest målrettet
uddannelse i forhold til deres titel.

5.2 Analyse af praktiskforløb

Praktikforløbet hos Carsoe A/S har været med til at give et indtryk, af hvad det vil sige at
være ingeniør, da mange af opgaveren ville være de samme, som andre ingeniør hos Carsoe
A/S beskæftiger sig med.

Praktikken har været en stor øjenåbner i forhold til hvor store kompetance det kræves at
tegne i SolidWorks på større skala, både i form af 3D modeller og arbejdstegninger. Disse
kompetance er styrket markant i form af hjælp fra medarbejderne hos Carsoe A/S og ved
at kunne søge inspiration i tidligere tegnet emner. Derudover har det også været en stor
hjælp at Carsoe A/S har deres egen produktion, hvilket har gjort det muligt at gå ned og
snakke med de smede der skal samle den maskine, som der er blevet tegnet på.

Praktikken har været med til at give et andet billede af hvad det vil sige, at være ingeniør
i forhold til hvad der kan forventes ud fra uddannelsen. Dette er fx i form at mængden af
beregninger og simuleringer, som har været hovedfokus gennem hele uddannelsen. Men i
en virksomhed som Carsoe A/S, er det meget begrænset hvad der bliver beregnet. Dette
skyldes at det simpelthen ikke kan svare sig, at bruge tid på at lave beregningerne, frem
for at fx at gå op i godstykkelse, eller baseret på erfaringer fra tidligere modeller. Dette
skyldes at tiden der bliver brugt på et projekt, er mere vigtigt end at der fx vælges et profil
der er overdimensioneret. Et andet aspekt er, at en ingeniør er langt mere alsidig end først
antaget. Opgaverne består ikke kun i design af komponenter og maskiner, men langt mere
som en problemløser. Hos Carsoe A/S er det oftest en ingeniør der får opgaverne med at
løse diverse problemer der kan opstå i et projekt.
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Logbog A
Logbogen er delt ind i et afsnit for hver uge. Det vil sige at det første afsnit er uge 1 og så
står der 18 i en parentes, hvilket betyder at det er uge 18 i forhold til kalenderen. Derefter
vil der være et underafsnit for hver dag i ugen, hvori der vil stå hvornår praktikanten har
mødt ind og hvilke opgaven dagen har forløbt med.

Uge 1 (18)

Tirsdag d. 1/5-18

• 8.00-15.15
• Opsætning af skrivebord, Intro til; medarbejderhåndbog, SolidWorks (PDM),

fjernskrivebord

Onsdag d. 2/5-18

• 7.30-15.15
• Standardisering af El/pneumatik-bokse i SolidWorks

Torsdag d. 3/5-18

• 7.30-14.15
• Standardisering af El/pneumatik-bokse i SolidWorks

Fredag d. 4/5-18

• 7.30-13.45
• Standardisering af Bi-fanger separator
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Uge 2 (19)

Mandag d. 7/5-18

• 7.20-15.15
• Standardisering af Bi-fanger separator

Tirsdag d. 8/5-18

• 7.30-15.15
• Standardisering af Bi-fanger separator

Onsdag d. 9/5-18

• 7.30-14.15
• Standardisering af Bi-fanger separator

Torsdag d. 10/5-18 (helligdag)

Fredag d. 11/5-18 (helligdag)
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Uge 3 (20)

Mandag d. 14/5-18

• 7.30-15.15
• Klargøring af produkt samlingsmappe
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark

Tirsdag d. 15/5-18

• 7.30-15.15
• Klargøring af produkt samlingsmappe
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark

Onsdag d. 16/5-18

• 7.30-15.15
• Møde omkring tilføjelsen af standardiseret emner, så som el- og pneumatikbokse
• Møde med HP omkring tunnelfryser
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark

Torsdag d. 17/5-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark
• Tur til Frederikshavn for at se to trawler, som er ved at gennemgå service af

”fiskefabrikken”

Fredag d. 18/5-18

• 7.30-12.15
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark
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Rasmus Vibjerg Lindholm A. Logbog

Uge 4 (21)

Mandag d. 21/5-18 (helligdag)

Tirsdag d. 22/5-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark

Onsdag d. 23/5-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark

Torsdag d. 24/5-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark
• Kontaktet Hydra Grene for at høre om enkelte varenummer på en samlet

Fredag d. 25/5-18

• 7.30-13.45
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark
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Aalborg Universitet

Uge 5 (22)

Mandag d. 28/5-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark

Tirsdag d. 29/5-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark
• Rettelserpå knæ-kontakt

Onsdag d. 30/5-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for reservedels- og storindkøbsark

Torsdag d. 31/5-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for transportør

Fredag d. 1/6-18

• 7.30-13.45
• Udarbejdes af procedure for transportør
• Revideringer CAT-tegninger af rørføring og lejehus til en defroster
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Rasmus Vibjerg Lindholm A. Logbog

Uge 6 (23)

Mandag d. 4/6-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for transportør

Tirsdag d. 5/6-18 (helligdag)

Onsdag d. 6/6-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for transportør

Torsdag d. 7/6-18

• 7.30-15.15
• Udarbejdes af procedure for transportør

Fredag d. 8/6-18

• 7.30-12.45
• Revidering af rørføring på IQF-tunnelfryser

40



Aalborg Universitet

Uge 7 (24)

Mandag d. 11/6-18

• 7.30-15.15
• Udskrivelse af komplet arbejdstegningsmappe for en optøningsmaskine

Tirsdag d. 12/6-18

• 7.30-11.00
• Udskrivelse af komplet arbejdstegningsmappe for en bifangsseperator
• Udtænkning af nyt materiale for en bronze klods på en sorteringsmaskine

Onsdag d. 13/6-18

• 7.30-15.15
• Udtænkning af nyt materiale for en bronze klods på en sorteringsmaskine

Torsdag d. 14/6-18

• 7.30-15.15
• Samling af knæ-kontakt
• Testopstilling af knæ kontakt
• Tog kontakt til Sodemann industrifjeder, for at finde en erstatningsfejder til knæ-

kontakten
• Revidering af en bukketegning til en komponent på bifangsseperatoren

Fredag d. 15/6-18

• 7.30-13.45
• Udtænkning af nyt materiale for en bronze klods på en sorteringsmaskine
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Rasmus Vibjerg Lindholm A. Logbog

Uge 8 (25)

Mandag d. 18/6-18

• 7.30-15.15
• Beregning på fjeder til knæ-kontakt arbejdstegningsmappe for en optøningsmaskine
• Påbegyndte projekt

Tirsdag d. 19/6-18

• 7.30-11.00
• Påbegyndte projekt

Onsdag d. 20/6-18

• 7.30-15.15
• Udskrivelse af komplet arbejdstegningsmappe for en HS fryser

Torsdag d. 21/6-18

• 7.30-14.45
• Lavet på projekt
• Udarbejde en procedure for bukkede emner i dørkplade
• Vandoptag-test af knæ-kontakt (læg den i en spand med vand)

Fredag d. 22/6-18

• 7.30-13.45
• Udskrivelse af komplet arbejdstegningsmappe for en HS fryser
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Aalborg Universitet

Uge 9 (26)

Mandag d. 25/6-18

• 7.30-11.00
• Udskrivelse af komplet arbejdstegningsmappe for en HS fryser
• Revidering af glidepasning på knæ-kontakt
• Arbejdet på projekt

Tirsdag d. 26/6-18

• 7.30-15.15
• Arbejdet på projekt
• Opdateret transportørark

Onsdag d. 27/6-18

• 7.30-15.15
• Opdateret transportørark
• Påbegyndt nyt projekt med optegning af en IQF fryser

Torsdag d. 28/6-18

• 7.30-15.15
• Arbejdet på IQF fryser

Fredag d. 29/6-18

• 7.30-13.30
• Arbejdet på IQF fryser
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Rasmus Vibjerg Lindholm A. Logbog

Uge 10 (27)

Mandag d. 2/7-18

• 7.30-15.15
• Arbejdet på IQF fryser

Tirsdag d. 3/7-18

• 7.30-15.15
• Opbygning af bi-fangstseparator

Onsdag d. 4/7-18

• 7.30-15.15
• Opbygning af bi-fangstseparator

Torsdag d. 5/7-18

• 7.30-15.15
• Opdatering af komponent ark

Fredag d. 6/7-18

• 7.30-13.45
• Opdatering af komponent ark
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Aalborg Universitet

Uge 11 (28)

Mandag d. 9/7-18

• 7.30-15.15
• Opdatering af komponent ark

Tirsdag d. 10/7-18

• 7.30-15.15
• Opdatering af komponent ark
• Arbejdet på IQF fryser

Onsdag d. 11/7-18

• 7.30-15.15
• Opdatering af komponent ark
• Oprettelse af makro til at tilføje informationer til et billede

Torsdag d. 12/7-18

• 7.30-15.15
• Opdatering af komponent ark
• Oprettelse af makro til at tilføje informationer til et billede

Fredag d. 13/7-18

• 7.30-13.45
• Oprettelse af makro til at tilføje informationer til et billede
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Rasmus Vibjerg Lindholm A. Logbog

Uge 12-14 (29-31) - Ferie

Uge 15 (32)

Mandag d. 6/8-18

• 7.30-15.15
• Arbejde på projekt

Tirsdag d. 7/8-18

• 7.30-15.15
• Arbejde på projekt

Onsdag d. 8/8-18

• 7.30-15.15
• Arbejde på projekt
• Gennemgik tegning af fordamper til IQF

Torsdag d. 9/8-18

• 7.30-15.15
• Arbejde på projekt
• Interaktivt billede makro

Fredag d. 10/8-18

• 7.30-13.45
• Arbejde på projekt
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Aalborg Universitet

Uge 16 (33)

Mandag d. 13/8-18

• 7.30-15.15
• Arbejde på projekt
• Gennemgået pneumatik bokse

Tirsdag d. 14/8-18

• 7.30-15.15
• Arbejde på projekt

Onsdag d. 15/8-18 (ferie)

Torsdag d. 16/8-18 (ferie)

Fredag d. 17/8-18 (ferie)
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Rasmus Vibjerg Lindholm A. Logbog

Uge 17 (34) - Ferie

Uge 18 (35)

Mandag d. 27/8-18

• 7.30-15.15
• Gennemgået pneumatik bokse

Tirsdag d. 28/8-18 (syg)

Onsdag d. 29/8-18

• 7.30-12.00 (syg)
• Gennemgået pneumatik bokse

Torsdag d. 30/8-18

• 7.30-15.15
• Oprettelse af tegningsmappe for to pladefrysere

Fredag d. 31/8-18

• 7.30-13.45
• Revidering af plade fryser
• Vejledermøde med Erik Appel
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Aalborg Universitet

Uge 19 (36)

Mandag d. 3/9-18

• 7.30-15.15
• Revidering af plade fryser

Tirsdag d. 4/9-18

• 7.30-15.15
• Revidering af plade fryser
• Praktikforløbsrapport

Onsdag d. 5/9-18

• 7.30-15.15
• Revidering af plade fryser

Torsdag d. 6/9-18

• 7.30-15.15
• Revidering af plade fryser

Fredag d. 7/9-18

• 7.30-13.45
• Design af ny demo plade fryser
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Rasmus Vibjerg Lindholm A. Logbog

Uge 20 (37)

Mandag d. 10/9-18

• 7.30-15.15
• Design af ny demo plade fryser

Tirsdag d. 11/9-18

• 7.30-15.15
• Design af ny demo plade fryser

Onsdag d. 12/9-18

• 7.30-15.15
• Design af ny demo plade fryser
• Praktikforløbsrapport

Torsdag d. 13/9-18

• 7.30-15.15
• Praktikforløbsrapport

Fredag d. 14/9-18

• 7.30-13.45
• Design af ny demo plade fryser
• Praktikforløbsrapport
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Aalborg Universitet

Uge 21 (38)

Mandag d. 17/9-18

• 7.30-15.15
• Design af ny demo plade fryser

Tirsdag d. 18/9-18

• 7.30-15.15
• Design af ny demo plade fryser

Onsdag d. 19/9-18

• 7.30-15.15
• Design af ny demo plade fryser
• Deltog i to møder omkring demo plade fryseren:

- Det nye fryser design kræver en større opdatering af "in- og outfeed"
- Dette kan ikke laves færdigt til den ønskede messe i december, derfor tilpasses
"in- og outfeed"fra den gamle til den nye fryser

- Målet er så at kunne have en opdateret version af "in- og outfeed"klar til messen
i april

Torsdag d. 20/9-18

• 7.30-15.15
• Tilpasning af "in- og outfeed"til ny demo plade fryser

Fredag d. 21/9-18

• 7.30-13.45
• Reviderede tegninger til bi-fangstseparator
• Oprettet oversigtsark over standartkomponenter

51



Rasmus Vibjerg Lindholm A. Logbog

Uge 22 (39)

Mandag d. 24/9-18

• 7.30-15.15
• Oprettet oversigtsark over standartkomponenter

Tirsdag d. 25/9-18

• 7.30-15.15
• Oprettet oversigtsark over standartkomponenter

Onsdag d. 26/9-18

• 7.30-15.15
• Oprettet oversigtsark over standartkomponenter
• Praktikforløbsrapport

Torsdag d. 27/9-18

• 7.30-15.15
• Oprettet oversigtsark over standartkomponenter

Fredag d. 28/9-18

• 7.30-13.45
• Tegnet på show stand til fryser
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Aalborg Universitet

Uge 23 (40)

Mandag d. 1/10-18

• 7.30-15.15
• Tegnet på show stand til fryser
• Tegningsmappe til fryser

Tirsdag d. 2/10-18

• 7.30-15.15
• Opdatering af samlingstegninger til fryser

Onsdag d. 3/10-18

• 7.30-15.15
• Oprettet procedure til overfladebehandling af emner

Torsdag d. 4/10-18

• 7.30-15.15
• Kontaktede Igus med hensyn til udskiftning af energikæde
• Gjorde ordre på plade fryser klar til indkøb

Fredag d. 5/10-18

• 7.30-13.45
• Tegnet på show stand til fryser
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Uge 24 (41)

Mandag d. 8/10-18

• 7.30-15.15
• Tegningsmappe til rejesorterer
• Opdatering af samlingstegninger til fryser

Tirsdag d. 9/10-18 (syg)

Onsdag d. 10/10-18

• 7.30-15.15
• Opdatering af kabelbakkeark
• Tegnet fordeler til en rejesorterer

Torsdag d. 11/10-18

• 7.30-15.15
• Tegnet fordeler til en rejesorterer

Fredag d. 12/10-18

• 7.30-13.45
•
• Tegnet fordeler til en rejesorterer
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Aalborg Universitet

Uge 25 (42)

Mandag d. 15/10-18

• 7.30-15.15
• Tegnet fordeler til en rejesorterer
• Opdateret tegninger til rejesorterer

Tirsdag d. 16/10-18

• 7.30-15.15
• Opdateret tegninger til rejesorterer

Onsdag d. 17/10-18

• 7.30-15.15
• Praktikforløbsrapport

Torsdag d. 18/10-18

• 7.30-15.15
• Praktikforløbsrapport
• Standart ark/oversigt over tromlemotor

Fredag d. 19/10-18

• 7.30-13.45
• Standart ark/oversigt over tromlemotor

Uge 26 (43)

Mandag d. 22/10-18

• 7.30-15.15
• Ark til flat wire transportør
• Møde omkring fejl og mangler (standardisering)
• Møde omkring overtages af IQF fryser område
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