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Hurtigt og sikkert i Industry 4.0: Med intelligent 
igus energiforsyning til lange vandringer 
Nyt: Intelligent plast EC.T sensor overvåger tilstanden på de fem 
gange højere slidstærke højhastigheds polymere glidelegemer i 
energikæder 
 
Høje hastigheder og lange vandringer er specielle udfordringer for 
energikædesystemer på maskiner og fabriksanlæg. igus har derfor 
udviklet et nyt glidelegeme fremstillet af højtydende plast med fem gange 
længere levetid. Til overvågning af de slidstærke skinner, kan brugerne 
nu benytte de intelligente EC.T sensorer. Det sikrer regelmæssig 
information om skinners tilstand og sender vigtig teknisk information til 
vedligeholdelsesteknikere i god tid. 
 
For at sikre en mere effektiv, økonomisk og konkurrencedygtig produktion, er 

kravene ved udvikling steget med endnu hurtigere systemer med bevægelser 

på 200 m og derover og med højere fyldningsvægte. Denne udvikling medfører 

nye udfordringer - ikke kun til energikæder og kabler, men også til glidelegemer 

i energiforsyningssystemet. Rullende energikæder har udført disse opgaver i 

lange tider uden problemer, men er dyrere. For at en energikæde der er ført i 

en rende kan bevæges på en slidstærk måde over lange vandringer på trods af 

udfordrende betingelser, kræves glideelementer fremstillet af et slidstærkt 

materiale. Derfor har specialisten i motion plastics igus nu med baggrund i sin 

årelange erfaring med slidstærk glidelejeteknologi nu udviklet en ny ekstremt 

slidstærk højtydende plast, specielt til høje hastigheder over 5 m/s. 

Glideelementet er fremstillet af de nye højtydende polymerer der allerede har 

bevist deres evner i selskabets eget 3.800 kvadratmeter store testlaboratorium, 

med en fem gange længere levetid sammenlignet med tidligere anvendte 

profiler. Den slidstærke skinne er designet så den arbejder blidt mod 

energikæden. Til permanent overvågning af tilstanden på glideelementet, har 

igus også udviklet EC.T sensoren.  
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Den nye EC.T sensor måler tilstanden og leverer 
vedligeholdelsesanbefalinger 
Den nye EC.T sensor er indstøbt direkte i den nye højhastighedsskinne. 

Sensoren fungerer trådløst og er batteridrevet. Med regelmæssige mellemrum 

sender den et signal om tilstanden til kommunikationsmodulet icom. Denne 

behandler data fra alle igus isense sensorer og tilbyder integration i det ønskede 

vedligeholdelsesværktøj. Hvis der sker en afbrydelse af sensorens løkke, kan 

levetidsalgoritmer anvendes til at forudsige antallet af dage indtil næste 

vedligeholdelse ved hjælp af vedligeholdelsesværktøjet. Det nye glideelement 

med sensor benyttes til, eksempelvis, lineære robotter i automobilproduktion, 

på kraner i maskinværktøjskonstruktion eller på 7. akse i industrielle robotter. 

 

Rullende energikæder til vandringer på 1000 m og derover 
Vandringer på op til 1000 m eller derover er implementeret af igus med rullende 

energikæder. Brugerne kan benytte langsigtede og intelligente løsninger med 

seneste generation af P4.1 rullekæder. Årsagen hertil er at der kan leveres en 

sensor til de anvendte glidelejer, der sikrer smørefri montering af de enkelte 

kædeled. Denne informerer om tilstanden på glideelementet. Yderligere 

sensorer til information om tilstanden på data- og strømkabler, nedslidningen på 

energikæden eller endda måling af push and pull kræfter, kan også leveres for 

alle igus energikæder. Kombineret med vores egne garanterede og testede 

chainflex Ethernet, Profinet, servo, hybrid og lyslederkabler, tilbyder igus 

førende maskinkomponenter der er udstyret efter alle krav i Industry 4.0. 
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Billedtekst: 
 

 
Billede PM4419-1 
Til overvågning af det nye glidelegeme fremstillet af slidstærkt højtydende 

polymer, benytter igus nu den intelligente plastsensor EC.T. Den sender 

regelmæssig information om de langtidsholdbare skinners tekniske tilstand. 

(Kilde: igus GmbH) 
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KONTAKT: 
 
Igus ApS 
Resilience House 
Lysholtallé 8 
DK – 7100 Vejle 
Tlf.  86 60 33 73 
Fax 86 60 32 73 
info@igus.dk 
www.igus.dk 
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LIDT OM IGUS : 
 
igus GmbH er en internationalt førende producent 
af energikædesystemer og polymer-glidelejer. 
Den familieejede virksomhed med hjemsted i Köln 
er repræsenteret i 35 lande i verden og 
beskæftiger p.t. ca. 4.150 medarbejdere på 
verdensplan. I 2018 opnåede igus en omsætning 
på 748 mio. euro med kunststofkomponenter til 
mobile anvendelser, de såkaldte motion plastics. 
igus har nogle af branchens største 
testlaboratorier og fabrikker og er kendt for at stille 
innovative og kundespecifikke produkter og 
løsninger til rådighed med kort varsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navnene “igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 
chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "flizz", "ibow", “igear”, "iglidur", 
"igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", 
"xiros", er varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af 
verden. 

 


