Tack vare Laser Cladding går det att reparera skadade axlar. Med hjälp av en exakt
laserstråle bygger man på den skadade ytan. Här pågår arbetet med hjälp av stellite på
en Thruster av märket Pinion. Foto: Marine Shaft.

Ny laser fixar sånt
som slängdes förr
På Marine Shaft i Hirtshals är entusiasmen stor efter investeringen i ny laserutrustning för avancerade svetsningar. Nu kan
sådant som förr måste slängas repareras!
ed hjälp av den senaste
laserinvesteringen kan
man hantera ämnen som
egentligen inte tål normal
svetsning. Tack vare lasersvetsen blir värmeutsöndringen minimal
och den traditionella efterbehandlingen
av svetsfogar behöver inte göras.
Beroende på uppgifterna kan lasersvetsen i många fall användas istället för
normal svetsning. Fast lasern är mycket
krävande när det gäller noggrannheten. För att det ska bli exakt används en
numeriskt styrd robotarm som ger flera
geometriska alternativ. Alla typer av tråd
kan användas och ger hundraprocentigt
fäste mot grundmaterialet.
Peter Pallesen, svetsningsspecialist och
projektchef för propellerbladsenheten vid
MarineShaft är entusiastisk över den nya
lasern:
”Det är mycket inspirerande med
tanke på de nya möjligheter som utrustningen medger. Vi har lyckats bra med
vår mobila mikrosvetsteknologi som vi
använder på mindre skador där normala
svetsningar inte kan göras. Lasersvetsen
har samma egenskaper men kan lösa
mycket större utmaningar. Efter att ha
använt den ett tag ser vi oerhörda reparationsmöjligheter. Vi upptäcker nästan
varje dag nya saker och slitdelar vi kan

reparera istället för kassera, och det
vinner alla på.”
Fjolåret var hektiskt på många vis
i verkstäderna hos MarineShaft som
fått klassningssällskapens godkännande att upprätade propelleraxlar
ska betraktas som en permanent reparation. Axlar från hela världen har
nått Hirtshals. Till exempel har 189
meter långa amerikanska militärfartyget USS Mount Whitney skickat
sin 26 ton tunga och sju meter
långa propelleraxel för upprätning i
samband med dockning i Kroatien.
Axeln blev klar innan utsatt tid.
Eller ta grundstötta M/S Citius,
170.000-tonnaren, vars roderstock
och tio meter långa mellanliggande
axel rätades upp under våren. Arbetet
ägde rum på varv i Rotterdam dit
MarineShaft skickade ett team av
certifierade svetsare samt en tjugofotscontainer fylld av utrustning.
Det har blivit allt vanligare att åka
till varv för att på plats utföra specialanpassade uppgifter. Ingen kund
är den andra lik och det man förr
gjorde hemma i verkstaden ska i dag,
allt oftare, göras där kunderna vill ha
det gjort.
Text: Hanne Magnussen

SAFETY & PLEASURE

Här är det en stödbenskoppling på trålaren Emmely Pilegaard som repareras med hjälp
av lasersvetsning. I samband med fiske brast kopplingen och förorsakade även skada
på växelaxeln. Kopplingen reparerades med Inconel 625 på vårt onsite-kontor i Skagen.
Resultatet blev som det var från början, original! Foto: Marine Shaft.
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