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Glas optimerer proces til havs og sparer 150 arbejdsdage 

For at blive stabil nok til bl.a. at bygge vindmøller til havs, løftes verdens største offshore-skib fri af vandet hele 
200 gange om året. Ved at skifte stålpropper ud med glas, har virksomheden bag sparet hele 150 fulde 
vedligeholdelsesdage på 2 år.  

     

Swire Blue Ocean’s gigantiske offshore jack-up installationsfartøj findes der kun ganske få af globalt. De bruges bl.a. til 
at bygge vindmøller, demontere olie- og gasinstallationer og transportere tunge ting. Det specielle er, at skibene skal 
løftes fri af vandet 200 gange om året, hvor en gennemsnits-borerig blot gør det 2-4 gange årligt. De mange løft stiller 
enorme krav til den løbende vedligeholdelse af fartøjets mange systemer og komponenter. 

Fra 1 dag pr. uge til 1 time pr. måned 
Skibenes ben jackes op og ned vha. store gearbokse. Disse skal med jævne mellemrum efterses for at sikre, at de har 
det fornødne olieniveau. En nødvendig vedligeholdelsesproces, der er en forudsætning for både sikkerhed og drift 
ombord.  
”Tidligere skulle samtlige 2 x 108 stålpropper i gearboksene skrues ud 1 gang om ugen, tjekkes og sættes i igen. Hver 
stålprop skulle drejes ca. 10 gange, og processen tog 1 mandedag om ugen, hvilket var både dyrt og tidskrævende. 
Besætningen fik den gode idé, at et gennemsigtigt medie som fx PVC, glasfiber eller rent glas ville gøre processen 
hurtigere og nemmere.  
”Det viste sig at være en rigtig god idé – både sikkerhedsmæssigt, men også omkostningsmæssigt. Nu tjekker vi kun 
olien 1 gang om måneden og undgår de mange manuelle arbejdsgange. Og processen tager kun en time i dag”, fortæller 
Niels Ebbe Folkmar, Deck Machinery Superintendent og tilføjer, at valget af glas var velovervejet. 

Glas blev valgt frem for andre materialer 
Det hårde miljø med salt, vand og UV lys betyder nemlig, at ikke alle materialer er lige anvendelige. Det var fx 
afgørende, at løsningen ikke kontaminerede olien. Plastic blev udelukket, da materialet ikke er vejrbestandigt, bliver 
skørt, går i stykker, og i værste fald ville kunne ødelægge tandhjul mv. PVC er heller ikke egnet til at holde tæt og ville gå 
i stykker, når det skulle skrues i og af mange gange. Desuden var det uvist, hvordan PVC ville arbejde sammen med et 
stålgevind. 

Smart coating holder glassene rene i al slags vejr 
”Vi bad om tekniske løsningsforslag hos flere virksomheder, og vi kom helt klart længst med Mirit Glas. De var så venlige 
at møde op om bord på skibet i Esbjerg og gav i det hele taget indtryk af, at de virkelig ønskede at løse vores problem. 
De var gode til at få snakket med besætningen, målt diameter, stigning, gevind osv. Hurtigt fik de lavet en prøvemodel, 
så vi kunne teste deres løsning på forhånd. Løsningen bestod af et hus af rustfrit stål med glas i, også kaldet flancher 
med skueglas”, fortæller Niels Ebbe Folkmar og uddyber: ”Mirit Glas forstod virkelig vores udfordring, og kom med en 
afgørende anbefaling om at coate glasset indvendigt med en antismuds-coating der bevirker, at olien ved stærk sol ikke 
brænder sig fast indvendigt på glasset eller afsætter smuds på skueglasset i mange år. Dette har betydet en lang række 
praktiske fordele for os i hverdagen”, afslutter Niels Ebbe Folkmar”. 
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De tidligere stålpropper i gearboksene: 

    
 
Hus af rustfrit stål med glas i, også kaldet flancher med skueglas, coated med antismuds så glassene holder sig rene: 

   

Har sparet 150 arbejdsdage på 2 år  
Samlet set har det givet besparelser på ½ årsværk, svarende til 150 arbejdsdage over en 2-årig periode, at man nu kan 
tjekke olieniveauet ved blot at kigge gennem glassene. Investeringen i glassene var således hurtigt tjent hjem, og 
medarbejderne er glade for at de kan bruge tiden på andre vigtige opgaver. 
Fremover forventer Niels Ebbe Folkmar, at virksomheden sparer 40 arbejdsdage pr. fartøj pr. år. Det er tilfredsstillende 
for en virksomhed der, som Swire Blue Ocean, konstant er på udkig efter optimeringer og hver måned implementerer 3-4 
små ombygninger, som gør arbejdsgange nemmere og mere effektive.  

En smart løsning med fremtid i  
”Swire Blue Ocean har et vist kvalitetsbrand. Det må vi ikke udhule ved at spare 5 kr. på en mindre god løsning. Når én 
af vores leverandører finder på en smart løsning, skal vi springe med om bord og sikre, at vi får dén kvalitet, vi skal bruge 
og at den sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan implementeres. Og sidst, men ikke mindst, sikre at vi vælger en løsning 
med fremtid i”. 

Det er 3 år siden, at stålpropperne blev udskiftet med Mirits skueglas, og løsningen virker stadig upåklageligt.  

”Samarbejdet med Mirit Glas har været rynkefrit. De har været helt fantastisk fleksible. Vi har fx et meget rigidt 
indkøbssystem, hvilket vi i fællesskab fik løst, og Mirit Glas var ikke berøringsangste i forhold til os som ny kunde. Dét er 
der mange, der kunne lære noget af. Der var virkelig gensidig tillid fra starten og fokus på at finde den rigtige løsning”, 
slutter Niels Ebbe Folkmar. 

Relevant tilgang – også for andre  
”Succes er, når vores kunde og vi i fællesskab, når frem til en genial løsning”, fortæller Johan Stenfeldt fra Mirit Glas, der 
glæder sig over når de kan bidrage til store besparelser og smartere arbejdsprocesser. ”Mange virksomheder kan med 
fordel erstatte uigennemsigtige materialer med glas og på den måde spare arbejdsgange. Det gælder mange forskellige 
brancher fra fødevarer til energi. Stort set alle produktioner, hvor en væske eller noget materiale opholder sig i en 
beholder eller er i fremdrift i en proces, kan have stor gavn af de forskellige glasmaterialers funktioner. Ofte kan vi også 
rådgive vores kunder til at få en bedre og ofte også billigere løsning, evt. ved at kombinere glas med andre materialer”.  
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Andre cases  

• Kombination af plast og glas halverede mængden af produktionsstop 
En kunde efterspurgte beskyttelsesglas til en slibeproces med sandblæsning: Kundens sikkerhedsvisirer i plast 
blev hurtigt ridsede, hvilket var upraktisk og kostede unødig tid. Produktionen skulle stoppe 4 gange i timen, 
fordi visiret skulle skiftes eller rengøres. Mirit Glas anbefalede en kombination af plast inderst og hærdet glas 
yderst, hvilket imødekom kundens ønske om at få en overflade, der er mindre modtagelig for sandstøv og 
dermed ridser, og samtidig holde omkostningerne nede. Kunden kan i dag arbejde dobbelt så lang tid, inden 
glasset skal renses.  

Hurtig produktion forhindrer produktionsstop 
Ofte udgør en glasdel et lille, men vigtigt element i produktionsprocesser. Især virksomheder, der er økonomisk sårbare 
over for længerevarende produktionsstop, har gjort brug af hasteleveringer fra Mirit Glas. Eksempler er: 

• 6 timers leveringstid sparede 30.000 dollars 
Et tankskib, som lå an i Københavns Havn kunne ikke sejle, fordi de manglede skueglas til kedlerne i maskinen. 
Hvert døgn i havn kostede 30.000 dollars. Mirit Glas fik forespørgsel og tegninger kl. 9. I løbet af ganske få 
timer havde Mirit Glas udviklet 4 specialtilpassede glas i Mirits produktionshal i Sønderjylland, hvorefter de blev 
sendt med en taxa, der landede glassene på tankskibet kl. 14, hvorefter skibet kunne sejle plan planmæssigt kl. 
15 med de nye skueglas på kedlerne. 
 

• Sammedags-levering sparer 1 million 
En stor dansk medicinalproducent oplevede, at et kritisk specialglas var gået i stykker, og deres milliondyre 
procesanlæg stod stille. Maskinen producerede for ca. 1 millioner danske kroner pr. døgn. Gode råd var dyre, 
idet de havde ikke ekstra glas. Mirit Glas blev tilkaldt, og samme dag lavede og leverede Mirit glas til 
virksomheden. 
 

• God reserveløsning indtil det optimale kunne leveres 
På et større aluminiumsværk i var et lille, men vigtigt skueglas i kvarts gået itu og virksomheden havde ikke 
reserveglas. Værket stod stille med udsigt til at stå stille i 2 uger, idet leveringstiden for det helt rigtige kvarts-
glas ville tage ca. 2 uger. Mirit Glas lavede en midlertidig borosilikatglas-løsning. Borosilikatglas har mange af 
de samme egenskaber som kvarts, dog uden samme styrke og holdbarhed, men Mirit Glas anbefalede det som 
det bedste alternativ for at sikre, at produktionen i aluminiumsværket kunne genoptages og fortsætte uden stop, 
indtil det korrekte kvarts-glas blev leveret af Mirit Glas.  

Er rådgivere – ikke kun leverandører 
Johan Stenfeldt fra Mirit Glas fortæller ”Vores vision er at blive ’Skandinaviens Google inden for glas’. I praksis betyder 
det, at vi meget gerne vil ind i udviklingsfasen af nye produkter eller ved optimering af processer, idet vi dermed kan 
bidrage til at give vores kunder større udbytte. Vores kunder skal heller ikke gå forgæves hos os. Hvis der er opgaver, vi 
ikke selv kan løse, henviser vi til andre dygtige og kvalitetsbevidste kolleger”. Vi har været her i SÅ mange år, og 
samarbejder gerne med én af de mange andre dygtige udenlandske kollegaer, vi - gennem mere end 60 års erfaring - 
har lært at kende. 
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Fakta  

MIRIT GLAS A/S 
Mirit Glas er Danmarks første glashærderi og løser alle opgaver - fra simple opgaver så som enkel afskærmning eller 
dækglas, testglas etc. - til komplicerede og svære tekniske opgaver, der kræver særlige kompetencer.  Fx hvor glas skal 
bearbejdes til at modstå høje temperaturer, slag, ridser, højt tryk, damp under tryk, være smuds- og vandafvisende, eller 
hvor der er krav til optiske egenskaber, så glasset skal optimeres til transmission/refleksion af specifikke bølgelængder 
fra UV/IR m.m. 

 

TEKNISK GLAS TIL INDUSTRIEN  
Eksempler på anvendelser er 

1. Skueglas foran proces, så man kan se og dermed sikre tilstand, uden at skulle åbne. Fx 
a. Aluminiumsforbrænding m. metalspjæld foran glas 
b. Fødevarer fx Arla, glas der sidder på stor beholder (korn, saft, mælk) 
c. Oliestand, fx generator 
d. Kraner, der styres med hydraulik (oliestandsglas) 

2. Sub Sea: offshore, fx inspektion af rør, overvågning etc. 
3. Undervandskamera: mørkt under vand, der kræves meget lys (glas med høj lystransmission) 
4. Afskærmning foran instrumenter 
5. El, vand, gasmålere: display fx på tankstationer: tyndere glas, typisk til touch skærm (silketryk indikerer ’tryk 

her’, også det hvide rundt om iPhone) 
6. Forrude/varmerude på truck (entreprenørmaskiner) 
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