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CO2- Alternativ til konventionel køling
Ud fra en ide om at man kan opnå et bedre resultat- produktionsmæssigt som miljømæssigt - har vi undersøgt
muligheden for at lade CO2 a øse de konventionelle køle-smøremidler. Gennem en række forsøg med både
konventionel og CO2 køling i nogle af mest de anvendte materialer i den danske industri som Rustfri stål,
aluminium, Cr/Ni stål, værktøjsstål og strukturel stål kunne vi komme med den første dokumentation.
Bland andet viste forsøgene at CO2-kølingen reducerer varmepåvirkningen af platten, hvilket tydeligt kunne ses
på forskellen af slid på værktøjerne . Ved klæbrige materialer som rustfrit stål, er varmen i højere grad en
afgørende faktor for, hvor hurtigt platten bliver slidt. CO2-kølingens effekt giver dermed en optimal
bearbejdningsproces.
Den generelle tendens var også, at CO2-kølingen forstærkede, at den producerede varme fra
bearbejdningsprocessen blev yttet over til spånerne frem for platterne og/eller emnet. Dette har en meget stor
indvirkning på platternes levetid, hvorvidt varmen bliver ledt ind i dem eller ej.

Konventionel køling

CO2 køling

Nogle af resultaterne er
Forlængelse af værktøjslevetiden i rustfrit stål med 125%.
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Forlængelse af værktøjslevetiden i øvrige materialer med op til 40%.
PasterIssues
Spåner
signi kant mørkere ved brug af CO2 end ved konventionel køling. CO2 giver altså en bedre
varmeoverførsel til spåner end konventionel køling. Et direkte resultat af dette er den forlængede
værktøjslevetid.
Skærekræfter er generelt lige store uanset hvilken kølestrategi af de to der bruges. Dette kan give en
indikation af at CO2, gennem den ekstreme kulde, er lige så god til at ’smøre’ processen som
konventionelle midler.
Bedre arbejdsforhold ved anvendelse af CO2. Der er ingen behov for rengøring/afblæsning af hverken
emne, værktøj eller maskine i led med arbejdet der skal udføres. Et ultimativt krav for brugen af CO2 er
den øgede udsugning.

De næste tiltage vil være at lave yderligere forsøg i forholde til andre materialer og værktøjer samt undersøge
hvorvidt retro tting/eftermontering af udstyr til CO2-køling på maskiner af ældre dato er muligt, så man derved
kan udvide den i forvejen store anvendelsespotentiale.

Mindre kast med vibrationer
Fremstilling af præcise emner af støbejern kan
være en udfordring. Emnerne slår sig ofte på
grund af de indre spændinger der opstår når de
forarbejdes. I mange tilfælde er det muligt at
anvende vibrationer til at
reducere
spændingsniveauet
i
emnerne
inden
bearbejdning. Dette er netop et af vores store
fokus områder på grund af det store potentiale
for de danske produktionsvirksomheder
I
samarbejde med Danmarks Tekniske
Universitet (DTU) arbejder DAMRC på at udvikle
metoder til måling af disse indre spændinger, så
det er muligt at kvali cere effekten af
behandlingen. Dermed vil man få et mere præcist
instrument til valg af de forskellige parameter til
behandlingen.
Der afprøves og sammenlignes forskellige teknologier for at kunne øge reproducerbarheden af behandlingen.
Hele projektet er muliggjort med støtte fra Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien.
Du kan nde mere om programmet her: Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien

Nye medlemmer

Middelfart Erhvervscenter bruger DAMRC til at at virksomheder med spåntagende bearbejdning i metal, plast,
eller komposit får fokus på vækst i produktionen. De kan tilbyde kommunenes virksomheder muligeden for at få
forbedret produktivietet gennem feks. reduceret værktøjsslid, forøget processstabilitet, minimering af
bearbejdningstid, introduktion til ny teknologi, produktionsoptimering, løst teknisk problemstilling og
kompetenceudvikling af medarbejdere.
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Viborg Kommune har tegnet medlemskab i DAMRC for på den måde i tæt samspil med CFI Center For Industri at
sætte ekstra meget fokus på bearbejdningsindustrien og dennes konkurrenceevne i Viborg Kommune. Som følge
af medlemskabet vil der i løbet af 2018 været en kraftig forøget DAMRC aktivitet hos de bearbejdende
virksomheder i Viborg Kommune .

I forlængelse af et allerede velfungerende samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd med gode resultater,
har Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at blive selvstændig medlem af DAMRC for at skabe endnu bedre
muligheder for produktionforbedringer i de lokale virksomheder.

Hele industrien indenfor spåntagning er under konstant udvikling, herunder også maskiner til forberedelse af
materiale til produktion. Maskingruppen har i den forbindelse indgået et samarbejde med DAMRC og har stillet
en fuldautomatisk sav til rådighed.

Vi siger velkommen til de nye medlemmer og glæder os til det femtidige samarbejde.

Siden 2013 har over 60 virksomheder fået forbedret
deres produktivitet med 30% eller mere gennem et
samarbejde med DAMRC – skal du være den
næste? Giv os et kald eller send os en mail og lad
os tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan

hjælpe
videre…
Pastdig
Issues
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Ny medarbejder
Mette Kirstine Laursen
Mette er ansat som serviceassistent, og det vil være hende , der
tager imod og hjælper til rette ved arrangementer og besøg i
huset.

.

Global Manufacturing Festival 2018
I samarbejde med bl.a. Business Region MidtVest giver DAMRC dig mulighed for at få indsigt i fremtidens
produktionsindustri fra både et teknologisk og forretningsmæssigt perspektiv.
Det bliver en dag, hvor vi får indsigt i nye produktionsteknologier,forskeres nyeste viden, lokale virksomheders
erfaringer, internationale virksomheders best-practise og nye måder at anskue forretning på.

Hvornår: Torsdag d. 12. april 2018 kl. 9:00-21:30
Hvor starter det: DAMRC Teknologicenter i Herning
Så hvis du kunne tænke dig at høre om:
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Hvordan tyske Frauenhofer Institute arbejder med den digitale omstilling af produktionen
Pasthollandske
Issues MX3D angriber produktionen af komplicerede emner med robotter som 3D printere
Hvordan
Opdateringer fra forskere på hvor digitalisering af produktionen bevæger sig hen
Opleve hvordan andre virksomheder har ladet sine digitaliseringsmuligheder blive bearbejdet af
den kommende generation af ingeniører fra Aarhus Universitet i Herning
Se hvorledes MultiCut har fået indrettet sin nye produktionshal

Så se mere om programmet og tilmeld dig på: brmv.nemtilmeld.dk/7

Additive Manufacturing –
Transformér din forretning med AM!
AM-Hub - Danmarks nye nationale AM-katalysator og videnscenter - inviterer sammen med DAMRC til
inspirationsmøde for alle virksomheder, der er interesserede i at anvende AM og 3D print kommercielt.
Kom og få inspiration og hør om mulighederne med additive manufacturing. Mød en virksomhed, hvor AM har
fået stor effekt på forretningen og en virksomhed, hvor arbejdet med AM i forbindelse med reparationer af
reservedele har transformeret forretningsmodellen.

Tid og sted:
Onsdag den 21. februar 2018
DAMRC - Danish Advanced Manufacturing Research Center
Sandagervej 10,7400 Herning

Program
12.30 - 13.30: Ankomst og let frokost
13.30 - 13.35: Velkomst
13.35 - 14.05: AM-Hub – hvem er vi og vores tanker ’rundt om teknologien’.
- Oplæg v./ Direktør Mads Kjøller Damkjær, AM-Hub
14.05- 14.35: Værdiskabelse i forretningen gennem 3D print.
-Oplæg v./ Udviklingschef Leif Johannsen, Ortofon
14.35- 14.45 PAUSE
14.45 - 15.30 Skab forretning med bearbejdning af AM-fremstillet titaniumemner og AM efterbearbejdning.
- Oplæg efterfulgt demo af VSR-teknologi v./ Direktør Klaus Bonde Ørskov, DAMRC
15.30- 16.00 Additiv manufacturing – reparationer af reservedele som ny forretningsmodel.
-Oplæg v./ Rasmus Elsbjorg-Jensen, General Manager, PJ Diesel Engineering
16.00 – 17.00 Afrunding efterfuldt af ’sluk tørsten’ networking

GRATIS tilmelding - senest mandag d. 19. februar på mail til Lene Nielsen len@damrc.com
AM-Hub er det danske videnshub for additive manufacturing, der på nationalt niveau arbejder for at
udbrede kendskabet og anvendelsen af additive manufacturing med et stærkt fokus på udvikling af nye
AM-relaterede forretningsmodeller. AM-Hub er initieret af og skabt i samarbejde med Industriens Fond.
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Vi tilbyder en bred vifte af kurser, praktiske såvel som teoretiske. Tilsvarende tilbyder vi
teknikere, ingeniører, operatører og studerende målrettede kurser. De fleste af vores
kurser foregår på dansk, men selvfølgelig er vi i stand til at undervise på engelsk. Kontakt
os for nærmere information.

Avanceret brug af Solid CAM
29.jan.-3.feb 2018
Dette kursus har til formål at løfte den erfarne CNC programmør til et niveau hvor han evner at presse
maskiner og værktøj til et maksimum via o ine programmering.
Kurset er en kombination af teori og praktiske opgaver, med fokus på at optimere programmeringen og
indkøring på bearbejdningscenteret, der i sidste ende vil give virksomheden målbare resultater og forøge
deres konkurrence evne.

Find mere information på: 180129 Avanceret brug af Solid Cam
Sted: DAMRC, Sandagervej 10, 7400 Herning
Sidste frist for tilmelding: 15.jan 2018
Tilmeld dig hos Lene: len@damrc.com

Flere kurser er under udarbejdelse

Skulle du have ideer eller ønsker til kurser, kontakt venligst Lene Nielsen på +45 21545054
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