FMV Temadag om Anvendelse af
materialer Offshore
Hotel Svendborg / C.C. Jensen A/S, Svendborg
28. januar 2010

Program
09.30

Registrering, kaffe og velkomst
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

09.50

Materialer- og korrosion offshore
Offshore anvendes en bred vifte af materialer og overfladebehandlinger og den generelle korrosionspåvirkning er hård sammenlignet
med påvirkningen på land.
Mange materialer og overfladebehandlinger er relevante. Men hvilke
korrosionsmæssige påvirkninger er egentlig i spil? Og hvordan ser de
forskellige korrosionstyper ud i praksis? ”Spændingskorrosion”,
”Punktkorrosion/pitting”, ”Galvanisk korrosion”, korrosion i forbindelse
med svejsninger eller?
v/Anne Dorthe Hede, Teknologisk Institut

10.35

Materialer anvendt til offshore platforme.
Beskrivelse af anvendte materialer og baggrunden for de aktuelle
materialevalg - set både i forhold til nyere materialer og ændring af
korrosive forhold.
Foredraget vil behandle baggrunde for hvorfor de aktuelle materialer
er anvendt set i relation til standarder, lovkrav mv. samt eksempler på
skader hvor det er gået galt med materialevalget og med selve
materialet
v/Henrik Bang, Force Technology

11.20

Kaffe

11.30

Nye trends og produkter i Vestas' portefølje.
Vestas betegner sig selv som førende i Modern Energy - et statement
der nødvendigvis må bakkes op af de produkter Vestas leverer.
I 2010 vil Vestas lancere nye produkter til markedet, og foredrag
koncentrerer sig herom.
v/Christian Højerslev, Vestas Wind Systems

12.15

Frokost

13.15

Overfladebehandling Offshore.
Kravet til overfladebehandling af offshore installationer er enkelt og
kontant, 15-20 års levetid i de hårdest tænkelige omgivelser.
For at kunne møde et sådant krav, må hvert trin i både forbehandling
og diverse beskyttelses belægninger være veldefineret og foretages til
en høj grad af perfektion.
De forskellige trin i arbejdsprocessen vil blive diskuteret med henvisning til diverse standarder, især NORSOK, ISO 12944 og ISO 20340.
v/Søren Pii Johannessen, Hempel

14.00

Kaffe
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Program
14.15

Olie på en boreplatform skal også vedligeholdes.
Hvordan vedligeholder man olien på boreplatforme og hav vindmøller
Kan forebyggende vedligehold betale sig ?
v/Steffen D. Nyman, C.C. Jensen A/S

14.45

Kørsel til C.C Jensen A/S
Løvholmen 13, 5700 Svendborg (ca. 2,5 km)

15.00

Rundvisning hos C.C. Jensen A/S

16.00

Afslutning

