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FORCE Technology

• FORCE Technology 
– En international rådgivnings- og 

udviklingsvirksomhed
– Bredt udvalg af services og løsninger
– Skibs- og byggeindustrien
– Medicinal- og forædlingsindustrien
– Olieindustrien, energi-, miljø- og 

procesindustrien samt den offentlige 
sektor

• Godkendt Teknisk Service (GTS)
– Formål: At opbygge og formidle 

teknologiske kompetencer til dansk 
erhvervsliv



Korrosion og metallurgi

• ~ 40 medarbejdere
• Brøndby, Esbjerg og 

Århus
• Havariundersøgelser, 

rådgivning, inspektion 
og laboratorieydelser 
til bl.a.
– Kraft/Varme-industrien
– Procesindustrien
– Rederier
– Producenter af udstyr
– Transportindustrien
– Vindmølleindustrien



Kurser

• ”Korrosion og valg af rustfrit stål” (1-2 Marts 2016)
– Teknikere
– Specialister
– Designere



Tre udviklingsprojekter med opstart i 2016

• Forbrugerprodukter med avancerede materialer
• 3-årigt, samlet budget 11 MDKK (FI)

PRO-MAT

• Samarbejde mellem industri, GTS-institutter og universiteter
• 3,5-årigt, samlet budget 62 MDKK (Innovationsfonden)

FAST TRACK / Samfundspartnerskab

• Anvendelse af komponenttestcentret og LWT
• 3-årigt, samlet budget 11 MDKK (FI)

Store konkurrencedygtige konstruktioner



PRO-MAT

Forbrugerprodukter med avancerede materialer
(2016-2018)

Ny materialeteknologi

Produkt-ide

Prototype

Test og evaluering

PRO-MAT



Medicoindustrien Kreative erhverv

To branche-målgrupper

PRO-MAT



Nye overflader

PRO-MATPRO-MAT Fotos fra TRD Surfaces



Additiv fremstilling af metaldele

Billede gengivet med tilladelse 
fra Thürmer ToolsPRO-MAT



Anvendelsestest – konventionel tap

Before testBefore test After 50 holesAfter 50 holes

BluntingBlunting

Smeared
plate material
Smeared
plate material

PRO-MAT
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FAST TRACK

Accelereret implementering af nye materialer og 
overflader

• Partnerskab / Samarbejdsmodel mellem industrien, universiteter og 
GTS-institutter



Projektopbygning

Korte skræddersyede projekter

R&D Platforme
 Karakterisering og fejlanalyse af kritiske 

komponenter
Vinger, lejer, gear

 Materialer- og overfladeløsninger
Belægningssystemer

 Test, validering og modellering



FAST TRACK? = skræddersyet projekt

Virksomhed med 
teknisk udfordring

Partnerskabets ekspertgruppe
Validerer – sammensætter 

projektgruppen

2-6 mdr. / 1 MDKK
Skarp definition af succeskriterie

Virksomheden er projektleder og 
har ansvar for implementering af 

løsninger
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Store konkurrencedygtige konstruktioner



Strong floor: 20 x 9 meter, dynamisk last for udmattelses tests

Mekanisk test 



Størrelse:
14x8x8 m
(LxHxB)

Temperature interval: -35 °C to +60 °C
Fugtighed fra 10 to 95+ % RH ved 10 - 60 °C
Salt spray: Fra top og sider

Klimakammer



Laser svejsning

32 kW laser (2 x 16 kW) , 6 akser



Tak for opmærksomheden

udb@force.dk kgs@force.dk



Store konkurrencedygtige konstruktioner

• Nytænkning af design og fremstillingsmetoder
• Højeffektive produktionsprocesser -

sammenføjning 
• Fuldskala tests – mekaniske og klimatiske
• Opdatering af normer og standarder



Store konkurrencedygtige konstruktioner

Højeffektive 
produktionsprocesser

Nye testmetoder

Teknologisk forspring

Bedre konkurrencedygtighed 
– fremstilling i DK


