
Disamatic simulatorer
+ bedre kvalitet

+ Rejsebesparelser

+ Sjovere hverdag i R&D

+ Innovation



SESAM foredrag2

1. Disas maskiner

2. Motivation for den digitale tvilling

3. Setup

4. Modellering - Hvad er nemt, hvad er svært

5. Hverdagen med den digitale tvilling

6. Succeshistorier

7. Konklusion og perspektiv

Agenda
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Disas maskiner



SESAM foredrag4

Eksempler på støbninger

Bremsekaliber Krumtap Blæserdæksel Stator-hus

Stegeso Støbejernspander Pejs
Kloakdæksel
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Den Vertikale Disamatic støbeprocess
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Disas maskiner
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Motivation



kompleksiteten af Disamatics
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• Disa: Ca 50%-50% mellem OEM salg og aftermarket, service

• Levetid ca 25 år, men op til 40 år!

• Maskinerne er opbygget fra standardisering 

• Men med stor tilvalgs- og kustomiserings-mulighed

• Ændring af udvikling mod kortere time to market
fra lang test-tid og så er maskinen færdig til kort udviklingstid + længere efterfølgende udvikling

1 års test internt på Disa ”teststøberi”

Udvikling internt

% ”teststøberi”

Før (Herlev)

Nu (Tåstrup)

Levering til kunder

Levering til kunder

SW udvikling m tests internt +

hos kunder

SW udvikling
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Udfordring:

1. Tilgængelighed af maskinerne er stærkt begrænset

2. Løbende udvikling

Ønske:

1. Maskine, der altid er tilgængelig for R&D

2. Har alle relevante komponenter (AMC, SBC, APC, …. Og alle de andre TBFer (Tre-Bogstavs-Forkortelser) 
vi hele tiden bruger..)

3. Nem rekonfigurerbar (eks ikke at have SBC)

4. Maskinen skal udsættes for ”farlige situationer” eks kollision mellem akser

Motivation
R&D skal teste software før installation på kundemaskiner

PLC 

???

APC

CSE



Besparelser ved hurtigere opdagelse af fejl
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Historisk udvikling af Simulatoren

11 SESAM foredrag

Tid

Sikkerheds-
validering

Bevægelse af de 
to hovedakser

Første add-on
produkt simuleres

Automatisk modelpladeskifter

Simulering af 
formtransport

Sommer 16 efterår 16 Marts 17 Juni 17

Kerneilægning

Aug 17

Istøbning

okt 18

Shuttling

Jan 18
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Setup



Simuleret D3
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PLC ≈

PLC

Styresignaler

PLC

Målinger

(tryk, 
positioner, 
hastigheder)

StyresignalerMålinger

(tryk, 
positioner, 
hastigheder)

Fysisk setup Digital tvilling setup



Simulator setup
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Simulator PC

Simulator 
HMI 
panel

PLC 
(styreenhed)

Profinet
emulator



Simulatoren – Betjeningen er som på den rigtige maskine
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Overview af Simuleret D3
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PLC 

Simuleret
Disamatic D3

Styresignaler

Målinger

(tryk, 
positioner, 
hastigheder)
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Modellering af Digital 
Tvilling



Hvordan virker det – Matematisk modellering
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Maskine

• Mekanik

• Hydraulik

• El

Matematisk

Model

• Beregninger

• Logik

• Differential-
ligninger



Simulering af hydraulisk cylinder
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Position

Ringtryk

Drivtryk

Ventil-

spænding

Mere kompleks model, 

Simulering af masse, 
stiktion, dynamisk 
friktion,



Komplekse processer – kan have simpel model - Drejecylinder
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Ventilspænding

Position

Ventilspænding PositionK Int

hastighed
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Ændringerne i hverdagen 
med den Digitale Tvilling



Egne fragmenteret simuleringer -> Konsolideret simulation, der er hvermandseje

22

P
LC

 

Simulation i eks Matlab

P
LC

 

Digital tvilling

Før primært Nu primært



Ændringerne i hverdagen 
Fordele ved Simulator testing

Specifikation
Software 
udvikling

Maskine
tilgængelig?

Test på
maskine

Test hos 
kunde

Specifikation
Software 
udvikling

Simulator 
test

Test på
maskine

Test hos 
kunde

!?

test

test

test

test

Bedre kvalitet til 
kunderne!

!? !?

SESAM foredrag

Maskinsetup, der minder 
om kundens?

Samme setup som 
hos kunden



Sjovere hverdag, mere dialog
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• Bedre granskningsmuligheder

• Nemmere at vise specifikke scenarier til kollegaer

• Mere kommunikation i hverdagen

• Bedre ro inden rejser
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Succeshistorier



Successhistorier
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• Shuttle

• Programmet blev testet og valideret inden afgang til Indien

• Reduceret tidsbehov i Indien (tidligere 4 ugers indkøring + 
fejlrettelser, nu 1 uges validering)

• Uddannelse af Disa-
medarbejdere



Form-
maskine

Simulering af formstrengen
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• De producerede sandforme skal støbes

• Test af istøberprotokol (hvor skal der støbes)

• Simulering af individuelle forme og 
skabeloner(templates) til at programmere



Successhistorier
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• Test af istøberprotokol

• Forbedring af opmåling af formtykkelse

• Tests på simulatoren gjorde det muligt
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Udfordringer, konklusion og 
perspektiv



Udfordringer
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Realtid:

• Regulatorer kører 4 ms update

• Simulering af Profinet kører 10 ms + kommunikationsdelay

Versionsstyring fra leverandørers side

• Ofte nye versioner %kompatibilitet

• Begrænsninger i simulationssoftware er sjældent 
tydeligt formuleret

Software A
V15.0

Software B
V10.01

Software C
V1.1

Software C
V1.0

Software A
V15.1

Software B
V10.01



Perspektiv
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Nuværende status

• D3 simulator kører

• Disa 2xx kører også

• Indisk afdeling kører også 
digitale tvillinger

Fremtiden:

• Bedre grafik

• Industrimesse (Juni 2019)

• Større samarbejde med 
mekanik-afdeling

• Automatisk SW-test



Takeaway messages
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Fordele af den digitale tvilling

✓ Mere dialog

✓ simplere at teste

✓ Bedre granskning

✓ Stærkere team

✓ Bedre kvalitet

✓ Færre uplanlagte rejser

✓ Innovation


