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Elforsk støtter DAMRC forskning
vedrørende materiale
normalisering ved hjælp af
vibrationsteknologi
Elforsk har valgt at støtte DAMRC´s forskning i brugen af
vibrationer til materialenormalisering af emner og komponenter
(VSR) som alternativ til den konventionelle varmebehandling
(TSR). Vibrationsteknologien giver markante energibesparelse
hvor størstedelen er forbundet med elforbruget.
Indtil nu har teknologien været baseret på en empirisk
konstatering af funktionaliteten. DAMRC skal netop undersøge og
dokumentere denne for at fremme den danske industris adoption
af ideen bag VSR og i større omfang tage teknologien i
anvendelse. Derved vil projektet medvirke til at bibringe industrien
en mere effektiv anvendelse af energien - samtidig med at deres
konkurrenceevne bliver større.

Sæt kryds i kalenderen.
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Forskning vedrørende CO2 køling får støtte fra
Thomas B. Thriges fond
Trods stadige forbedringer indenfor køle/smøremidler er der en forsat fokus på miljøaspektet.
Efterspørgslen efter miljø- og sundhedsvenlige kølesystemer er steget i de seneste år. Dette skyldes til
dels en mere restriktiv lovgivning men også en holdningsændring hos virksomhederne til at ønske at
tilgodese medarbejdere og miljøet.
DAMRC skal undersøge brugen om CO2 under metalbearbejdning og vurdere om man kan opnå mere
produktive bearbejdningsproces ved at anvende dette som erstatning for køling med konventionelle
køle/smøremidler i den danske metalindustri. Ligeledes undersøges det hvorvidt CO2 kan eliminerede
udfordringer, som konventionelle køle/smøremidler giver for både miljø og arbejdsmiljø.
De økonomiske fordele ved anvendelse af CO2 er bemærkelsesværdige. Metoden medfører mindre slid på
værktøjet hvilket kan forøge standtiden op til 5 gange i forhold til konventionelle former for køling. Øget
spåntagningshastigheden vil give grundlag for højere produktivitet- op til 100% i hårde legeringer.
Ligeledes er der brug for lavere kraft i processen så der kan opnås en mere stabil proces samtidig med at
kvalitet forbedres mht. over⊘aden.

Generalforsamling
DAMRC´s generalforsamling blev afholdt d.26 maj. Der kunne for året 2016 præsenteres en 20% øget
omsætning samt en markant udvidelse af medlemsantallet. Det kan også konstateres, at DAMRC nu bliver
anerkendt for dens arbejde for den danske industri – både politisk og ved den almindelige genkendelse i
den danske industri, når vi kommer rundt. Fremgangen skyldes ⊘ere ting- en øget effektivitet grundet
fokus på speci⊘kke områder samt en større markedsføring rettet mod blandt andet virksomhedernes
muligheder for bistand til produktionsoptimering.
Det grundlæggende er, at DAMRC F.M.B.A. er skabt af industrien – for industrien. Flere af DAMRC´s
aktiviteter ligner andre aktørers men til forskel fra disse modtager DAMRC ikke nogen form for basis⊘nansiering, hvilket vil betyde at nogle aktiviteter ikke medfører økonomisk indtjening men udelukkende
foretages for at opfylde vores mål- at hjælpe den danske industri med at blive mere konkurrencedygtig
Dette ligger også til grund for strategien frem mod 2020, hvor de værdiskabende aktiviteter for industrien
medfører mere end 100 teknologi gab analyse i branchen hvert år og mindst en ny teknologi
implementeret i industrien hvert år. Desuden skal DAMRC være aktiv i at omdanne økonomiske midler der
politisk er dedikeret til industrien, til aktiviteter der er til gavn for industriens konkurrenceevne gennem

f.eks. forskning.
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Kenneth Mikkelsen, Direktør Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd
Carsten Risom , QHSE- & Project Manager Kyocera Unimerco
Thomas Toftegaard, Institut leder, Institut for Ingeniørvidenskab Aarhus Universitet
Niels Torbensen, Direktør Mazak
Søren Rossen Bech, Teknisk direktør Runi A/S
Som observatør blev godkendt Henrik Kjeldsen, Erhvervs- og borgerservicechef, Herning kommune

Nye medlemmer
Siden sidst har vi kunnet byde velkommen til 5 nye medlemmer der hver repræsentere forskellige facetter
af DAMRC.

DACS udvikler, producerer og leverer systemer til at styre klima og produktion i fjerkræ- og svinestalde
med fokus på energieffektiviteten - fungere via udnyttelse af varmeafgivelsen fra dyrene. Virksomheden
har årelang erfaring på området, og er teknologisk blandt de førende på området. DAMRC har tidligere
været involveret i et succesfuldt teknologisk projekt hos DACS og dette samarbejde ønsker de nu at
intensivere med et medlemskab med henblik på fremtidige udviklingsprojekter.

Som et middel til at skabe fremdrift og sikre fremtiden for kommunens virksomheder og dermed sikre
lokale arbejdspladser, er Holstebro blevet en del af DAMRC. Dette giver en mulighed for at bringe
industribaseret innovation ind i de lokale virksomheder gennem en teknologiafklaring af den enkelte
virksomhed. Efterfølgende vil DAMRC hjælpe med implementeringen relevante teknologier og derved sikre
forankringen i organisationen.

KJV er indgået i et samarbejde med DAMRC og har i den forbindelse tegnet et medlemskab. KJV ønsker
at være en del af DAMRC og ser store muligheder i at være en del af en neutral platform og organisation

der udvikler og udfordre nye teknologier til den spåntagende industri. I forbindelse med medlemskabet
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stiller KJV en ZOLLER Venturion 450 Pilot 3.0 CNC til rådighed for DAMRC- en målemaskine til optimal
forindstilling af værktøjer som scanner et værktøjs totalkontur og derefter overføre 3D-⊘len direkte til
maskinens styring for kollisionskontrol.

Fuld Skrue er en nyetableret forening, der har fokus på at styrke væksten i danske virksomheder gennem
videndeling, optimeret værdikædesamarbejde og inspirerende arrangementer hvor fokus er på
teknologiudvikling, ledelsesstrategier i praksis, automationens muligheder og væksttiltag. Dette falder helt
i tråd med DAMRC´s forretningsmodel med hensyn til den spåntagende industri. Sammen vil vi blandt
andet skabe opmærksomhed omkring muligheder for produktivitetsforbedringer i virksomheder, hvilket vil
være med til at styrke konkurrenceevnen.

TN Værktøjsslibning foretager genopslibning og genbelægning af skærende værktøjer samt har været
producent af specialværktøj siden 1987- både kundespeci⊘kt og egen standardprogram. Det er netop i
forbindelse med udviklingen af egenproduktion og dertil hørende processer, TN Værktøjsslibning har valgt
at blive medlem for at kunne trække direkte på DAMRC´s kompetence inden for procesudvikling og
produktionsoptimering.

Sales Engineer til DAMRC
Leo Rav-Nielsen er sidste skud på, den efterhånden, store stamme
af kompetente medarbejdere hos DAMRC
Leo har tidligere arbejdet med projektarbejde ved Skiveegnens
Erhvervscenter i forbindelse med erhvervsudviklingsprojekter. Han
har vejledt og sparret med virksomheder, organisationer og
foreninger samt deltaget på erhvervs/uddannelsesmesser og
udstillinger. Han har desuden fungeret som kompetence konsulent
under KomptenceCenter MIDT og er certi⊘ceret i Væksthjulet.
Vi glæder os til at sende Leo ud i marken.

Studentermedhjælper
til DAMRC
Det er Frederik Steen Jensen, der vil være hos os på deltid,
sideløbende med at han færdiggør sit kandidatstudie på Tech-BDE,
Business Development Engineer i Herning. Frederik er endnu et

frisk og kvalitativt input til vores, i forvejen, innovative
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Vær opmærksom på de kommende kurser
hos DAMRC og CADSYS
Vi tilbyder en bred vifte af kurser, praktiske såvel som teoretiske. Tilsvarende tilbyder vi teknikere,
ingeniører, operatører og studerende målrettede kurser. De ⊘este af vores kurser foregår på
dansk, men selvfølgelig er vi i stand til at undervise på engelsk. Kontakt os for nærmere
information.
Avanceret drejeoptimering over 5 dage: 6. nov. + 13. nov. + Uge 47
(en dags besøg i din virksomhed) + 27.-28. november 2017.
Avanceret fræseoptimering over 5 dage: 6. nov. + 14. nov. + Uge 47
(en dags besøg i din virksomhed) + 27.-28. november 2017.
Sted: DAMRC, Sandagervej 10, 7400 Herning
Sidste frist for tilmelding: 13. oktober 2017 til len@damrc.com.
Advance mill/turn & 5 axis milling i Esprit: 19. - 23. juni 2017, Kl. 8 - 15.
Max 6 deltagere pr. hold.
Sted: CADSYS TECH CENTER, Silkeborgvej 140, 8700 Horsens.

Sidste frist for tilmelding: 15. maj 2017 til len@damrc.com
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