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Udvikling og konstruktion  

Når vi laver nye konstruktioner som eksempelvis huse, broer og skibe osv., har vi ofte store krav til 

konstruktionernes holdbarhed. Ofte anvender vi forskellige metalkonstruktioner, da de kan formes 

og sammensættes efter vores ønske. De kan desuden opfylde høje krav til belastning og 

miljøpåvirkninger, hvilket kræver forskellige samlings-og konstruktionsteknikker. Ved 

trækonstruktioner kan der eksempelvis anvendes skruer og beslag, men ved metalkonstruktioner 

kræves der andre bearbejdnings- og samlingsteknologier. 

Ved besøget på Linatich vil du møde en virksomhed, der er specialist i at udvikle og udarbejde 

specialløsninger i metal for mange forskellige kunder. Eksempelvis https://linatech.dk/wp-

content/uploads/2017/03/Gemidan-Ecogi_2017.pdf 

 

Forberedelse 

• Læs om Linatech, og hvad de laver på deres hjemmeside https://www.linatech.dk/ 

• Udarbejd en arbejdstegning, hvor du efterfølgende kan udklippe modellen og folde en 

terning med målene 7 cm *7cm * 7 cm 

• Ved Linatech får du mulighed for at lave din terning i metal, men hvordan skulle  

laserskæreren programmeres, hvis du var ansvarlig for optegning på pladen. Tag 

eksempelvis udgangspunkt i en plade på 100cm * 100 cm  På dagen kan du få godkendt dit 

forslag af Linatechs medarbejder. Måske får du et par forslag til forbedringer. 

• Ved besøget hos Linatech vil du opleve forskellige metaltyper. Undersøg egenskaberne 

ved jern, stål og rustfrit stål. Hvilke fordele/ulemper findes der ved deres anvendelse og 

hvordan kan de bearbejdes? 

• Udvælg en af aktiviteterne, som du vil have særlig fokus på. Efter besøget skal du 

fremlægge aktivitetens arbejdsopgaver for de øvrige i klassen. 
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Virksomheden består af adskilte afdelinger og klassen skal derfor opdeles i tre hold 

Værksted Aktiviteter 

Konstruktøren Her møder du konstruktøren, der er ansvarlig for udarbejdelse af 
tegningerne til kommende produkter. Ved nye ordre skal der 
udarbejdes arbejdstegninger som Linatechs forskellige medarbejder 
kan anvende. Hør om hvordan disse udarbejdes, og hvilken betydning 
de har for de forskellige afdelinger. Eksempelvis din terning, som du 
har arbejdet med hjemme på skolen   

Svejseteknologier Her møder du klejnsmeden, hvor du kan opleve deres arbejdsopgaver 
og se, hvilke krav der stilles til disse. Her kommer du til at opleve tig 
svejsning, som eksempelvis anvendes ved svejsning i tynde plader 
eller andre metaltyper. Du vil også møde en svejserobot, der kan 
programmeres og dermed erstatte flere manuelle svejsopgaver.  

Laserskæring og 
bukning 

Oplev hvordan metalplader udskæres ved brug af laserteknologi, og 
hør om hvordan laserskæreren programmeres således, at de store 
metalplader udnyttes optimalt. Eksempelvis til udskæring af din 
terning. Oplev også hvad der sker, når over 100 tons tryk forplantes i 
en plade ved brug af en kantbukker. Få bukket en del af din terning, 
hvorefter du selv skal bukke de resterende kanter ved brug af en 
hammer.   

 

 

 

Program for dagen 

Tid Aktivitet   

09.00 Fælles opstart, introduktion og rundvisning hos Linatech 

09.30 Opdeling af klassen i 3 hold (I har opdelt de 3 hold hjemmefra) 

09.40 Fælles intro til terning i metal 

 Hold 1 Hold 2 Hold 3 

09.40 – 

10.15 

Konstruktøren Laserskæring og 

bukning 

Svejseteknologier 

10.15 – 

10.40 

Svejseteknologier Konstruktøren Laserskæring og 

bukning 

10.40 – 

11.10 

Laserskæring og 

bukning 

Svejseteknologier Konstruktøren 

11.15 Fælles samling og svejsning af terning (Hal 4 rustfri) 

11.45 Fælles afslutning og evaluering 

12.00 Tak for besøget og på gensyn 
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Praktisk information 

• Tid: Tirsdag d. 1. oktober eller onsdag d.  2. oktober 2019, kl. 09.00-12.00 

• Sted: Diget 1, Thorning, 8620 Kjellerup 

• Kontaktoplysninger: Direktør, Martin Arberg, 20 25 60 60 

• Beklædning: Praktisk tøj og sikkerhedssko 

Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket. 


