Besøg hos
K.B. Hanssons
Metalstøberi
og Dania A/S
i Aars
Lørdag morgen kl 9. var 50 morgenfriske støberifolk
fra 10 firmaer mødt op hos K.B Hanssons Metalstøberi, der bød på kaffe og brød.
Det store fremmøde gjorde opdeling i to hold nødvendig. Mens det ene blev trakteret med kaffe og
morgenbrød blev det andet vist rundt i støberiet af
direktør Thomas Nielsen.
Støberiet fremstiller håndformet gods af jern, diverse aluminiumlegeringer, rødgods og broncer bl. a.
aluminiumbronce. Korrosionsbestandigt gods produceres til maskinindustrien - og især til pumpefremstilling.
Udover støberivirksomheden driver Thomas Nielsen også Blære Seal. Firmaet er specialist i at tæthedsimprægnere porøsiteter i støbegods af såvel jern
som metaller. Virksomhederne beskæftiger 9 personer i alt.
Kl. 11 begyndte rundvisningen hos Dania A/S. Dania,
der beskæftiger ca. 300 medarbejdere og producerer
ca. 18.000 tons grå- og SG-jern pr år.
De sidste par år er produktsammensætningen gået
i retning af mindre og mere kerneintensivt gods, til
især hydraulikindustrien, som står for ca. 60% af Danias omsætning.
Jernet smeltes og varmholdes i henholdsvis 3 stk
6-tons induktionsovne og 2 stk 50 tons varmholdningsovne. Hovedparten af udstøbningen foregår på

Faglig snak mellem Disa’erne hos Dania.
STØBERIET nr. 2, 2015

Livlig diskussion ved Danias smelteovne.
to Disamatic maskiner og et HWS Seiatsu-formanlæg, der fremstiller forme i vådsand til mindre serier
og til større gods.
Den løntunge bearbejdning har man 2013 flyttet
til Polen, hvor man også har henlagt en del af kernefremstilingen.
Adm. Direktør Per Thy Sørensen redegjorde i et
kort indlæg for Danias nærmeste fortid og fortalte
om de fremtidsplaner de nuværende ejere, MAT Holding, har med virksomheden.
I Dania’s kantine fortalte Kamran Mohaghegh,
DTU, om et projekt med udvikling af berøringsfri opmåling af sandforme, som skal føre til forbedret kvalitetskontrol og i sidste ende forbedret gods.
Et bearbejdet og forenklet resume af foredraget
findes andetsteds i bladet.
Besøgsreferat af Knud Bryndum

Direktør Torben Nielsen viser rundt i støberiet hos
K.B.Hansson
9

