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WOLTERS KLUWER ORGANISEERT GRATIS WEBINAR BEDRIJFSBEHEER (24 JUNI)

Wat gaat goed en welke processen verdienen extra aandacht?
In dit webinar focust Wolters Kluwer onder andere op facturatie, debiteurenbeheer, voorraadbeheer, ecommerce, en administratie.
U leert hoe u snel verbeterpunten identificeert en prioriteert, en hoe u met de juiste tools en enkele gerichte
ingrepen een optimaal resultaat kunt behalen. Schrijf u hier in
Meer info over de ERP-oplossingen van Wolters Kluwer? Klik hier.
Daarnaast organiseert Wolters Kluwer nog tal van andere webinars rond marketing en digitalisering. Een
greep uit het gratis aanbod:




Hoe een langetermijnrelatie met klanten opbouwen? (3 juni)
Hoe uw medewerkers inzetten om uw merk sterker te maken? (10 juni)

UW MENING IS HĖĖL BELANGRIJK!

Niet zo lang geleden kreeg u de april-mei editie van Metaal
Info Magazine in de bus.
U kan ons laatste nummer ook hier online nalezen.
Nu willen we graag weten wat u van deze editie vond.
Daarom hebben we een paar vragen voorbereid.
We appreciëren heel sterk uw feedback.

NIEUW TALENT MOET AANGEMOEDIGD WORDEN
Onlangs vermeldde Gazet van Antwerpen nog dat er alleen al in de Antwerpse regio meer dan 5.000
technische vacatures op tafel liggen. Sommige vacatures blijven langer dan zes maanden openstaan.
De oplossing lijkt simpel: zorg dat het onderwijs voldoende nieuw talent vindt.
Maar dat is vlugger gezegd dan gedaan. Sociale media en televisieprogramma's zorgen voor extra
aandacht voor richtingen zoals vastgoed maar negeren meestal 'minder sexy' technische beroepen.
Nochtans vinden wij bij VLAMEF dat de constructie van stalen bruggen, vrachtwagens, dispensers voor
handgel tijdens Corona, medische protheses, architectonische hoogstandjes in RVS,... ook boeiend
kunnen zijn.
Ook in het onderwijsveld wil men technische beroepen aantrekkelijker maken. Eén van de manieren hiertoe
is natuurlijk zorgen dat alle leerlingen kunnen proeven van de nieuwste technieken in moderne gebouwen.
Afgelopen dinsdag stelde de
Provincie West-Vlaanderen de
plannen voor ‘Technicum’ voor, een
nieuw gebouw dat op de campus
‘Techniek & Design’ van het
Provinciaal Technisch Instituut
(PTI) in Kortrijk zal gerealiseerd
worden.
Met ‘Technicum’ wil de Provincie
het PTI klaarstomen voor de
toekomst. Het nieuwe gebouw zal
5.500 m² praktijkruimtes voorzien.
Er is een totaalbudget van 6,5
miljoen euro. De opening is
voorzien voor de start van het
schooljaar 2023-2024. Momenteel volgen 466 leerlingen een opleiding op de campus ‘Techniek & Design’.
De campus is ideaal gelegen in het technologische hart van Kortrijk Campus West met vertegenwoordiging
van UGent & Howest met labo’s VR/AR, Digital Twins, Slimme productie & machines en
operatorondersteuning, het industrial design center, digital arts & entertainment en hangar K. Ook de komst
van andere nieuwe gebouwen als Veg-i-tec en FlandersMake versterken deze positie.

‘Technicum’ moet een innovatief
onderwijs- en opleidingsgebouw
worden. De Provincie gaat dan ook
voor een industrieel concept met
een moderne, functionele invulling
met de nieuwste technieken en
technologieën waar flexibel,
wendbaar, duurzaam en digitaal
centraal staan. Zo kunnen de
leerlingen via kwalitatief onderwijs
in een boeiende en stimulerende
leeromgeving de nodige kennis,
praktijk en ervaring opdoen voor de
arbeidsmarkt of om verder te
studeren in de hoger onderwijs.
Daarnaast wordt de nieuwe locatie ook een meerwaarde voor opleidingsinstanties die op vandaag reeds
gebruik maken van de praktijkruimtes, bv. instellingen voor hoger onderwijs en centra voor
volwassenenonderwijs. Ook bedrijven zullen de infrastructuur, uitrusting en expertise kunnen gebruiken
voor hun digitale transformatie en om hun productiemedewerkers op te leiden.
Het nieuwe gebouw zal er speels uitzien en wil innovatie stimuleren voor gebruikers van 12 tot 99 jaar via
aanpasbare technieken, connectie tussen de verschillende disciplines enz. ‘Technicum’ zal dan ook een
modulair gebouw worden, waar ook duurzaamheid centraal staat: er is aandacht voor de opvang en
hergebruik van regenwater, licht- en ruimtegebruik, oriëntatie, isolatie, circulariteit enz.
Sexy genoeg zo?

TERUGBLIK: JAMES DYSON, ILYA PRIGOGINE & LA TOUR EIFFEL
Om goed vooruit te kijken is het soms nuttig om te weten waar we vandaan komen.
Wat gebeurde er in het verleden in de maand mei voor onze sector?

Op 2 mei 1947 zag James Dyson het levenslicht. Meer dan uitvinder is
Dyson een typische innovator & productontwerper. Zo is zijn beroemde
zakloze stofzuiger een toepassing van het principe van de cyclonische
scheiding. Hierbij kan fijn stof zonder filters verwijderd worden uit een
lucht-, gas- of vloeistofstroom door een draaikolkscheiding. Dit principe
werd voor het eerst aangehaald in een patentvraag in 1939 door de
Hammermill Paper Company.
Typerend aan Dyson is dat hij eerst meubelontwerp en
binnenhuisarchitectuur studeerde voordat hij ingenieur werd. Dat
perfectionisme & volharding loont toonde Dyson aan nadat hij zijn eerste
stofzuiger op de markt bracht in 1983 na 5.127 eerdere prototypes! Dyson
Limited telt vandaag meer dan 12.000 werknemers.
Burggraaf Ilya Prigogine, befaamd Belgisch-Russisch fysisch chemicus en winnaar van de Nobelprijs voor Scheikunde in 1977 - stierf in Brussel
op 28 mei 2003. Prigogine ontving de Nobelprijs voor zijn werk rond
dissipatieve systemen. Een dissipatief systeem is een open systeem dat
met zijn omgeving energie en materie uitwisselt. Hierdoor is zo'n systeem
niet in een thermodynamisch evenwicht. Een voorbeeld? Cyclonen
waarvan James Dyson later gebruik zou maken...

In 1996 publiceerde Prigogine zijn meest toegankelijke werk, La fin des
certitudes. Hierin neemt hij definitef afscheid van het determinisme van
Newton, Einstein en Schrödinger. Het determinisme kan niet langer
standhouden in het licht van de onomkeerbaarheid en instabiliteit. In een
deterministische fysica is iedere toestand omkeerbaar (bijvoorbeeld van water
naar ijs, en terug naar water). Maar fenomenen zoals radioactief verval,
weerscondities, diffusie,... zijn onomkeerbaar. Onstabiele systemen kunnen
enkel statistisch verklaard worden, in termen van waarschijnlijkheid.
Deze maand 132 jaar geleden, op 6 mei 1889, werd een bouwwerk geopend
dat meer dan welk ander bouwwerk, kunstobject, uitvinding,... symbool staat
voor de industriële verwerking van metaal. Meer dan enig ander object uit de
negentiende eeuw staat de Eiffeltoren symbool voor de maakindustrie, de
metaalsector, het vooruitgangsdenken en natuurlijk Parijs...
In totaal werkten 250 staalarbeiders mee aan de bouw. Het was voor die tijd
opmerkelijk dat geen enkele arbeider tijdens de bouw het leven liet.
Voor het ontwerp zijn vijftig ingenieurs twee jaar
bezig geweest met het tekenen van 5.300
tekeningen van details van de Eiffeltoren. Van elk
van de 18.038 smeedijzeren stukken van de
Eiffeltoren is een schets gemaakt.
Door de keuze voor smeedijzer als bouwmateriaal,
is de toren bestand tegen meteorologische
omstandigheden en metaalmoeheid, en zou hij
nog enkele eeuwen mee moeten kunnen gaan.
In de eerste week, toen de liften nog niet in
gebruik waren, hebben 28.922 personen de toren
beklommen tot de top. Ongeveer 32 miljoen
bezoekers hebben de toren bezocht voor de wereldtentoonstelling van 1889. De toren ontving tussen 2011
en 2017 jaarlijks meer dan zes miljoen bezoekers en is daarmee het meest bezochte monument ter wereld
waar een toegangskaartje voor gekocht moet worden.

ONLINE VEILING FAILLISSEMENT DELBART

Bied mee tot 3 juni op machines voor metaalplaatbewerking.
Klik hier om mee te bieden en/of alle loten te bekijken.
De veiling omvat AMADA CNC machines, LVD drukpersen,
lasposten, loten metaal, diverse (elektrische) gereedschappen en
meer!
Afhaling te La Louvière.
Bezichtiging mogelijk op dinsdag 1 juni van 10u tot 12u.
Auctim staat voor een wereldwijd netwerk van partners, een
koperspubliek uit meer dan 130 landen en een feilloos platform
waar dagelijks duizenden kavels worden bekeken en elke 23
seconden een bod wordt geplaatst.

GOOI EEN MONDMASKER NIET OP DE WEG MAAR IN DE WEG...
Wetenschappers van de RMIT University in Australië zijn voortdurend bezig met het bedenken van
manieren om teruggewonnen afval te verwerken tot hoogwaardig wegmateriaal, waaronder
sigarettenpeuken, afgedankte banden en bouwpuin.
Hun laatste poging heeft een zekere
relevantie nu de wereld worstelt met het
tweede jaar van de coronaviruspandemie,
waarbij de onderzoekers versnipperde
mondmaskers gebruiken in wegmateriaal dat
volgens hen enkele unieke technische
voordelen biedt.
Volgens het onderzoeksteam worden er
dagelijks ongeveer 6,8 miljard
wegwerpmaskers over de hele wereld
gebruikt, waardoor enorme hoeveelheden
afval ontstaan. De wetenschappers
probeerden een deel van dit afval te
gebruiken door het te verwerken tot wat bekend staat als gerecycleerdd betonaggregaat (Recycled
Concrete Aggregate of RCA), dat is gemaakt van verwerkt bouwpuin en vaak wordt gebruikt als onderdeel
van de onderlaag, de basis, de onderlaag en het asfalt. lagen waaruit een weg bestaat.
Het team experimenteerde met verschillende
mengsels voor RCA die verschillende
concentraties van versnipperde chirurgische
maskers bevatten. Het ideale mengsel bleek
één procent versnipperde maskers te zijn tot
99 procent RCA.. Bovendien ontdekte het
team dat de toevoeging van het
maskermateriaal de ductiliteit en flexibiliteit
van het RCA-mengsel verbeterde.
De wetenschappers zeggen dat als hun
nieuwe materiaal zou worden gebruikt om een
tweebaansweg aan te leggen die zich uitstrekt
over één kilometer, het ongeveer drie miljoen
maskers zou verbruiken en voorkomt dat 93
ton afval naar de stortplaats zou gaan.
Het is duidelijk dat de logistiek van het verzamelen van deze maskers en het omzetten ervan in
wegmateriaal een geheel nieuwe uitdaging vormt, maar het team hoopt dat de studie ervan kan bijdragen
tot een verschuiving in de manier waarop we naar de gevolgen van de pandemie voor het milieu kijken.

VACCINATIES EN WERKNEMERS: WAT IS VERPLICHT? WAT IS VERBODEN?
Nu de vaccinatie tegen COVID-19 op versnelling komt en de brede (werkende) bevolking weldra aan de
beurt is, zal dit ongetwijfeld een weerslag hebben op de werkvloer.

Als werkgever bent u verplicht om te waken over het welzijn en de gezondheid van uw werknemers en alle
anderen die over de werkvloer komen. U ondernam ongetwijfeld al heel wat initiatieven in het kader van de
geldende Coronamaatregelen.
Wil dit zeggen dat u als werkgever ook een vaccinatiebeleid mag of moet uitstippelen? Een andere
prangende vraag is of u uw werknemers mag sensibiliseren, aanzetten of zelfs verplichten zich te
vaccineren?

Vaccinatie verplichten is géén optie...
Zoals in vele andere landen, is een inenting tegen COVID-19 in België niet verplicht en enkel aanbevolen,
en dus ook niet verplicht op de werkvloer.
De Codex Welzijn op het Werk voorziet dat de werkgever vaccinatie kan (of moet) verplichten in
ondernemingen waarbij werknemers ten gevolge van de aard van werk worden of kunnen worden
blootgesteld aan biologische agentia (bijv. Inenting tegen tuberculose, tetanus, Hepatitis B in de medische
zorg e.d.). Inenting tegen een of andere ziekte of virus op het werk kan dus niet verplicht worden aan het
merendeel van de "werkende" bevolking.
De werkgever heeft dus geen wettelijke rechtsgrond om een vaccinatie te verplichten tegen COVID-19. Het
is dus ook geen optie om vaccinatie te verbinden aan sancties, zoals verbod op tewerkstelling, weigering
van toegang op de werkvloer of zelfs ontslag.
De werkgever die een werknemer ontslaat omdat deze weigert zich te vaccineren, riskeert dat het ontslag
wordt gekwalificeerd als een kennelijk onredelijk ontslag, waar een vergoeding ten belope van 3 tot 17
weken loon aan vast kan hangen bovenop de opzeggingsvergoeding. Maar het ontslag kan ook als
discriminerend beschouwd worden, waardoor de werkgever een bijkomende schadevergoeding van 6
maanden loon riskeert.
Ontslag omwille van weigering zich te vaccineren is dus uit den boze.

Als werkgever kan u wel sensibiliseren en vaccinatie promoten
Als werkgever kan u uw werknemers wel aansporen om zich te vaccineren. Niemand kan u dit kwalijk
nemen want als werkgever bent u nog steeds verplicht te waken over het welzijn en gezondheid van uw
werknemers en alle andere personen die uw onderneming frequenteren.

Het opzetten van een vaccinatiecampagne onder begeleiding van een geneesheer en een externe
preventiedienst kan een middel zijn om de werknemers aan te zetten tot vaccinatie. De keuze om zich te
vaccineren moet wel steeds uitsluitend bij de werknemer blijven.
Ook een sensibiliseringscampagne kan helpen om werknemers ertoe te bewegen zich te laten vaccineren.
Tot slot kan de werkgever ook werken met incentives; hierin kan hij vrij bepalen welke voordelen hij aan
een vaccinatie kan verbinden (bv. een bonus).
U moet er in ieder geval over waken uw werknemer niet onder dwang te zetten om zich te laten vaccineren,
aangezien dit indruist tegen zijn fundamenteel recht op fysieke integriteit.

Mag u naar de vaccinatiestatus van uw werknemer vragen en deze gegevens verwerken?
De werkgever mag zijn werknemer vragen of hij reeds gevaccineerd is of niet. De keuze ligt bij de
werknemer of hij deze informatie meegeeft aan zijn werkgever.
De werkgever heeft echter het recht niet om de gegevens omtrent de vaccinatie van zijn werknemer te
verwerken, ook als deze vrijwillig verkregen zijn (en ook niet de afspraakbevestiging of de uitnodiging tot
vaccinatie). Dit zijn immers gevoelige persoonlijke gegevens waarvan de registratie verboden is.
Er bestaat geen wettelijke basis die de verwerking van vaccinatiegegevens van werknemers (gegevens of
een werknemer al dan niet is gevaccineerd) toelaat, zelfs indien de werknemer hiervoor zijn toestemming
zou geven.

Hebben uw werknemers recht op vaccinatieverlof?
Vanaf 9 april 2021 hebben werknemers die zich tijdens hun werkuren wensen te laten vaccineren, recht op
klein verlet. Dit houdt in dat ze zonder loonverlies van het werk afwezig mogen zijn, wanneer zij zich tijdens
de werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit geldt voor elke vereiste vaccinatie-injectie die
plaatsvindt tijdens de werkuren.
De werknemer mag het recht op klein verlet alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor het is
toegestaan (namelijk vaccinatie tegen COVID-19). Gebruikt de werknemer zijn recht op klein verlet voor
een ander doel, dan wordt dat een ongerechtvaardigde afwezigheid waarvoor het loon kan worden
ontzegd.
Alleen als de werkgever hem daarom verzoekt, moet de werknemer bewijzen dat hij zijn recht op klein
verlet heeft gebruikt om zich te laten vaccineren.
Rekening houdend met de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming mag de werkgever de
informatie die hij krijgt alleen maar gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en de afhandeling
van loonadministratie. Het is de werkgever enkel toegestaan om de afwezigheid van de werknemer te
registreren als klein verlet zonder de reden van het klein verlet te vermelden.
Het recht op klein verlet voor vaccinatie geldt tot en met 31 december 2021. Deze regeling kan eventueel
nog worden verlengd tot maximaal 30 juni 2022 indien dit nodig zou blijken.

Seeds of Law is een full service advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en
bouwrecht en administratief recht.

Hierbij helpt Seeds of Law u in de taal van uw
keuze: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans,
Italiaans, Russisch, Farsi en Arabisch.
+32 (0)2 747 40 07
info@seeds.law

https://seeds.law/nl/

RESULTATEN VLAMEF-BEVRAGING MATERIALENSCHAARSTE
Twee weken terug meldden wij u dat meerdere leden ons verwittigden over de toenemende
materialenschaarste. Zowel wat betreft diverse metaalsoorten als voor elekronische componenten zoals
computerchips. De bevraging die we toen lanceerden bevestigden deze meldingen.
Resultaten
80 % van alle deelnemers gaven aan
bevoorradingsproblemen qua staalaanvoer te ondervinden
en meer dan 1 op 4 meldden gelijkaardige problemen voor
elektronische componenten!
Onder de reacties kwam vooral de vrees naar voren dat op
korte termijn meerdere bedrijven niet langer in staat zullen
zijn om hun klanten te beleveren, met omzetverlies en
verhoogde technische werkloosheid tot gevolg.
"Offertes maken is zinloos, omdat op moment van verkoop
de grondstoffenprijzen niet meer gelden. Er kruipt ontzetten
veel tijd om dan te herrekenen en met klanten te
onderhandelen."
Oorzaken
Sommige redenen van de huidige schaarste (en hoge prijzen) zijn ten gevolge van tijdelijke factoren,
andere zijn meer structureel. Redenen zijn onder meer: COVID-19, Brexit, handelsbeperkingen, de vlugge
heropleving in China, de bottleneck in het Suez-kanaal,....
Remedies
Neem de laatste versie van Metaal Info Magazine er terug
bij, hierin lichten wij u in over prijsherzieningen in uw
contracten.
Wees open en transparant met uw klanten én uw
leveranciers. We vormen allen een schakel in een lange
keten van toeleveringen en productbewerkingen. Als u met
alle andere schakels kan samenwerken zal de ganse keten
hier voordeel bij ondervinden, meer dan ooit zijn trouwe
klanten en trouwe leveranciers een troef.
Vanuit VLAMEF en de European Metal Union blijven wij onze beleidsmakers lastigvallen. Moeten de
Europese importheffingen niet (tijdelijk) getemperd worden?
Contacteer ons met uw verhaal, een persoonlijke getuigenis spreekt meer aan dan een grafiek, zowel bij
het grote publiek als bij de politiek.
Laat u bijstaan door VLAMEF, de VLAIO-bedrijfsadviseurs,... Wist u dat vanaf deze maand VLAIO
haalbaarheidsstudies rond innovatie tot 50 % vergoedt?

NIEUWE INDUSTRIENORMEN VEEL SNELLER BESCHIKBAAR!

COVID-19 heeft nogmaals het belang van industrienormen aangetoond. Bij VLAMEF zijn we natuurlijk al
meerdere jaren lang daarvan overtuigd. Maar tot nu toe ging er behoorlijk veel tijd over tussen de
totstandkoming van de norm in de normcommissies en de uiteindelijke publicatie (waarbij normen legale
waarde hebben in contracten bijvoorbeeld...).
Het NBN (het Bureau voor Normalisatie) heeft er nu voor gezorgd dat deze
'bevallingsperiode' (van ontwikkeling tot publicatie) sterk ingekort wordt:

Belgische normen





De aankondiging en de modaliteiten van het openbaar onderzoek voor
Belgische normen én de publicatie van de norm staan voortaan op de
website van het NBN in plaats van in het Belgisch Staatsblad.
Het openbaar onderzoek duurt standaard nog maar 2 in plaats van 5 maanden.
De Belgische normen moeten niet meer bekrachtigd worden bij Koninklijk Besluit.

Deze vereenvoudigingen zullen al snel 6 maanden tijdswinst opleveren.

Europese normen
Het NBN aanvaardt en publiceert de Europese normen voortaan automatisch.
De Europese normen worden binnen 1 week na de publicatie door CEN gepubliceerd als Belgische norm
en beschikbaar gesteld.

Andere wijzigingen




Worden Belgische normen aangepast? Dan publiceert het NBN de geconsolideerde versie.
Het NBN zal niet langer een communicatie publiceren over de registratie van Europese,
internationale of buitenlandse normen in het Belgisch Staatsblad. De communicatie zal gebeuren
op haar website, zoals voor de Belgische normen.

NIEUWE FABRIEKEN DUIDEN OP POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT
247TailorSteel wil haar activiteiten in Duitsland verder uitbreiden. Nog maar enkele maanden geleden
heeft 247TailorSteel een nieuwe fabriek geopend in Hilden dichtbij Düsseldorf. De fabriek draait inmiddels
volop en bedient klanten in Noordrijn-Westfalen en omliggende regio’s. En sindsdien kondigde
247TailorSteel de bouw van een derde productiefaciliteit in Duitsland aan.
De nieuwe productiefaciliteit wordt gebouwd in
Langenau (in Zuid-Duitsland, tussen Stuttgart en
München) en zal initieel een capaciteit van vier
lasersnijmachines, drie buislasers en vier
kantbanken hebben. De fabriek beslaat 15.000
m2 op een terrein van ruim 36.000 m2 en zal
uiteindelijk aan 200 medewerkers werk bieden.
Gefaseerd zullen in Langenau 12
lasersnijmachines, 10 buislasers en 12
kantbanken worden geïnstalleerd. De bouw start
naar verwachting in het tweede helft van 2021 en
is in najaar 2022 volledig in gebruik.
Hierdoor versterkt 247TailorSteel haar lokale
aanwezigheid en komt het doel om klanten binnen
een straal van 200 kilometer te bedienen steeds dichterbij.

BUCHEN Industrial Services NV bouwt momenteel een nieuwe multi-trade
site te Antwerpen.
Naast kantoren komt er ook een voertuigenhal, een steigerhal & een straal -en
coatinghal. Drie van de vier geplande hallen zijn al opgeleverd.

Materialise, de Vlaamse wereldleider in 3D-printoplossingen, heeft zijn nieuwe 3.500 vierkante meter grote
Metal Competence Center for 3D Printing onlangs geopend in Bremen, Duitsland.
Het bedrijf heeft ongeveer € 7,5 miljoen
geïnvesteerd in de bouw van de nieuwe faciliteit,
die plaats biedt aan meer dan 120 medewerkers
en meer dan 30 industriële metalen 3D-printers.
Materialise exploiteerde voorheen twee faciliteiten
gericht op 3D-printen van metaal in Bremen,
waaronder een softwareontwikkelings- en
distributiecentrum en een industrieel
productiecentrum.
Het Metal Competence Center verenigt en breidt
Materialise's 3D-printlocaties voor metaal in
Bremen onder één dak uit, ter ondersteuning van
een geïntegreerde productie en ontwikkeling. De officiële opening vindt plaats in september.
H2 Green Steel (H2GS) werkt aan de toekomst. Aangestuurd door de huidige CEO van Scania, wil
Zweden het voortouw nemen met de productie van uitstootvrij staal. Met een budget van rond de 3 miljard
euro wil H2 Green Steel een productiefaciliteit bouwen tegen 2024 waarbij cokes vervangen zullen worden
door waterstof.
H2GS verwacht zo tegen 2030 jaarlijks
vijf miljoen ton hoogwaardig nulemissiestaal te produceren. Het bedrijf zegt dat
het de eerste grootschalige fossielvrije
staalfabriek zal zijn die warmgewalste,
koudgewalste en gegalvaniseerde rollen
zal produceren, die het naar verwachting
zal verkopen in onder meer de
automobiel-, transport-, bouw-,
pijpleiding- en witgoedmarkten.
"We willen de transformatie van de
Europese staalindustrie versnellen", zegt
Carl-Erik Lagercrantz, voorzitter van de
H2GS-raad in een persbericht.
"Elektrificatie was de eerste stap in het
verminderen van de kooldioxide-uitstoot
van de transportsector. De volgende
stap is om voertuigen te bouwen van
hoogwaardig fossielvrij staal. ”

H2GS is gebouwd op de ervaring en
lessen die zijn geleerd bij de oprichting
van batterijfabrikant Northvolt. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op een nauwe samenwerking met
strategische klanten. "Aangezien elke Scania-truck ongeveer 5 ton staal bevat, kunnen we staal dat is
vervaardigd met H2GS-technologie gebruiken om een gigantische stap te zetten op weg naar producten
die in de hele waardeketen emissievrij zijn ” aldus Anders Williamsson, directielid en hoofdaankoper
Scania.

HOE SPANNING EN VERVORMING VAN MATERIALEN AFLEZEN VAN FOTO'S?
Eeuwenlang hebben ingenieurs vertrouwd op fysische wetten - ontwikkeld door Newton en anderen - om
de spanningen en vervormingen van de materialen waarmee ze werken te begrijpen. Maar het oplossen
van die vergelijkingen kan een heel rekenlabeur zijn, vooral voor complexe materialen.
MIT-onderzoekers hebben een techniek ontwikkeld om snel bepaalde
eigenschappen van een materiaal, zoals spanning en rek, te bepalen op basis
van een afbeelding van het materiaal dat de interne structuur laat zien. De
aanpak zou op een dag de behoefte aan zware - op fysica gebaseerde berekeningen kunnen elimineren, en in plaats daarvan vertrouwen op computerzicht en machine learning
om in realtime schattingen te genereren.
Ingenieurs besteden veel tijd aan het oplossen van vergelijkingen. Ze helpen de interne krachten van een
materiaal te onthullen, zoals spanning en rek, waardoor dat materiaal kan vervormen of breken. Dergelijke
berekeningen zouden kunnen suggereren hoe een voorgestelde brug zou standhouden te midden van
zware verkeersbelastingen of harde wind.
In tegenstelling tot Sir Isaac Newton hebben ingenieurs tegenwoordig geen pen en papier nodig voor deze
taak. Vele generaties wiskundigen en ingenieurs hebben deze vergelijkingen opgeschreven en vervolgens
ontdekt hoe ze op computers kunnen worden opgelost. Maar het is nog steeds een moeilijk probleem. Het
is erg duur - het kan dagen, weken of zelfs maanden duren om sommige simulaties uit te voeren. Dus
dachten de onderzoekers: "Laten we een AI leren om dit probleem op te lossen".
De onderzoekers wendden zich tot een machine learningtechniek genaamd Generative Adversarial Neural
Network*. Ze trainden het netwerk met duizenden
gepaarde afbeeldingen: de ene toont de interne
microstructuur van een materiaal die onderhevig is aan
mechanische krachten, en de andere toont de
kleurgecodeerde spannings- en rekwaarden van datzelfde
materiaal. Met deze voorbeelden gebruikt het netwerk
principes van spel-theorie om iteratief de relaties tussen de
geometrie van een materiaal en de resulterende
spanningen te achterhalen.
De nieuwe techniek bespaart ingenieurs niet alleen tijd en geld, maar zou ook niet-experts toegang kunnen
geven tot de modernste materiaalberekeningen. Architecten of productontwerpers zouden bijvoorbeeld de
levensvatbaarheid van hun ideeën kunnen testen voordat ze het project doorgeven aan een technisch
team.
Eenmaal getraind, draait het netwerk vrijwel onmiddellijk op gewone computers van consumentenkwaliteit.
Dat zou monteurs en inspecteurs in staat kunnen stellen potentiële problemen met machines te
diagnosticeren door simpelweg een foto te maken.

Dit onderzoek werd recent gepubliceerd in het academisch tijdschrift Science Advances.
* In kunstmatige intelligentie is een generatief antagonistennetwerk (generative adversarial network of
GAN) een klasse van algoritmen voor ongecontroleerd leren. Een GAN is een generatief model waar twee
netwerken met elkaar concurreren in een spel-theorie-scenario. Het eerste netwerk is de generator, die een
staal (monster) genereert (bijvoorbeeld een beeld), terwijl de tegenstander, de discriminator, probeert te
detecteren of het monster echt is, dan wel “gefabriceerd” werd door de generator.

Foto van de maand

Bovenstaand kunstwerk is een 3D-metaalprintcreatie van 3 docenten van Campus de Naeyer van de
opleiding Ontwerp -en Productietechnologie.
De structuur is opgebouwd uit metaal dat op het eerste zicht ongenaakbaar is, maar door de moleculen die
in de lucht aanwezig zijn, wordt de structuur sterk aangetast. Dat proces verloopt snel of traag, afhankelijk
van de locatie. Het is de bedoeling dat het kunstwerk met de jaren steeds meer corrodeert en op termijn
volledig zal verdwijnen, net zoals het coronavirus...
De docenten willen met dit kunstwerk een communityproject opstarten voor het verzamelen van fondsen en
het werk verkopen aan geïnteresseerde gemeenten, steden, bedrijven ... Om de slachtoffers van de
pandemie te herdenken of de succesvolle ontwikkeling van vaccins en behandelingen te eren. Met de
verworven fondsen willen ze organisaties helpen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.
Meer informatie? Wouter Nuyts - tel. +32 477 251 947 - wouter.nuyts@thomasmore.be

Magazine "Metaal Info"
Heeft u interessante informatie of nieuwigheden die zeker niet mogen ontbreken in onze volgende-edities
van Metaal Info ?
Of wenst u gewoon mee te werken aan een redactioneel artikel ?
Aarzel zeker niet om dit door te geven via metaalinfo@sectors.be.
Interesse in een publiciteit in Metaal Info ? Dat kan ook ! Contacteer ons via metaalinfo@sectors.be. U kan
ook de mediafiche bekijken.

Prijslijst bouwmaterialen
Klik hier voor de prijslijst bouwmaterialen van april 2021

VLAMEF-Facebook, VLAMEF-LinkedIn
De Facebook-pagina van VLAMEF werd gemaakt om u zo goed mogelijk te informeren, maar ook om de
organisatie en haar diensten nog beter bekend te maken bij het grote publiek. Er zullen regelmatig nieuwe
en relevante berichten worden gepubliceerd zoals sectorinformatie, nieuwe machines en uitnodigingen
voor evenementen.
We nodigen u uit om onze pagina nu te "liken" zodat u direct wordt geïnformeerd zodra er iets nieuws
wordt gepubliceerd. U kunt onze pagina ook 'delen' om de zichtbaarheid van deze Facebook-pagina te
vergroten.
Bekijk hier de VLAMEF-Facebookpagina
U kan zich ook aansluiten bij onze "VLAMEF vzw"-groep op LinkedIn. Hier vindt u een meer besloten forum
van professionals terug waar u boeiende discussies mee kan voeren.
Bekijk hier de VLAMEF-LinkedIngroep
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Hier vindt u de privacy policy van METAAL INFO.
Om uw gegevens te verbeteren, kan u onderaan klikken op “Je profiel aanpassen”.

Verantwoordelijke uitgever: B-MAS BVBA
Herentalsebaan 617 / 8
2100 Antwerpen

Email: metaalinfo@sectors.be

Telefoon: 03 366 43 65
Fax: 03 366 37 03

