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Afspænding af materialer med vibrationer.
DAMRC arbejder kontinuerligt med at videreudvikle brugen af  vibrationsbehandlinger til stabilisering  af emner
(VSR) og det er overbevisende resultater der fremkommer på forskellige materialer og former. 
På en serie emner med kraftige egenspændinger og stort krav til parallelitet var det nødvendigt med 12 timers
bearbejdning og 4 opspændinger for at overholde tolerancerne. Ved at vibrationsbehandle emnerne inden
bearbejdning var det muligt at reducere bearbejdningstiden til 5 timer i to opspændinger.
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1,8 ton CO2 udledning sparret – på to timer              
Nye resultater dokumenterer konkurrence dygtig metode til at spare energi 
I samarbejde med ELFORSK har DAMRC desuden evalueret vibrationsafspænding (VSR) i forhold til traditionel
udglødning for at kunne  dokumentere energiforbruget  på et bredt udvalg af emner i forskellige materialer og
størrelser. 
 
Resultaterne var overbevisende - når VSR erstatter termisk afspænding spares mellem 72 og 100 % energi. I en
speci�k case blev en svejst konstruktion på 18 ton VSR behandlet  og i forhold til traditionel varmebehandling
sparede dette 32GJ energi, hvilket svarer til en sparet emission af 1,8 ton CO2.  
Dette viser, at VSR teknologien har potentiale til at spare både penge, tid og energi, særligt for emner over 100
kg. 
 
Er du interesseret i at høre nærmere om mulighederne  for brugen af VSR i forbindelse med jeres produkter, så
kontakt os   på mail@damrc.com   eller 21545054. Du kan også besøg vores stand på Spånligaen, hvor vi
demonstrerer teknologien.

Nye medlemmer 
 

East Metal leverer stålkomponenter af høj kvalitet til blandt andet vindmølleproducenter. Ved at outsource
produktionen til East Metal har vindmølleproducenterne opnået lavere faste omkostninger og større �eksibilitet
i produktionen. East Metals medlemskab af DAMRC har blandt andet taget udgangspunkt i muligheder for at
anvende vibrationer til fjernelse af interne metalspændinger i meget store emner. 
 
 

Business Region MidtVest er et samarbejde mellem kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,
Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer. 
Målet for samarbejdet er at styrke væksten, skabe nye job og tiltrække kvali�ceret arbejdskraft til området. På
den mission spiller områdets teknologicenter for industriel produktion, DAMRC, en central rolle i at styrke
områdets produktionsvirksomheder, og herved sikre fortsat vækst og beskæftigelse i Midt- og Vestjylland.

 
 

For 100 år siden startede Christian Nielsen virksomheden Strandmøllen A/S i Danmark. Siden da har
Strandmøllen produceret og markedsført gasser til alle brancher.  
  
Strandmøllen har siden 1967 været et fondsejet selskab. Dette betyder, at virksomheden har en solid, langsigtet
og økonomisk stærk ejer. 
Udover egen produktion af luftarter  samarbejder virksomheden med indlandske og udenlandske producenter
om nye produkter og markedsmråder. I den forbindelse ser de muligheder i et samarbejde med DAMRC.
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Sanistål har en høj specialiseret viden om produkter til den spåntagende industri. Med denne viden tilbyder de
konsulentbistand i samarbejde med DAMRC. De startede netop samarbejdet med DAMRC for at kunne gå fra at
være leverandør til at være samarbejdspartner for deres kunder.

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 dig
videre…
 

 

 
 
D.17-19 januar har du igen mulighed for se de nyeste teknologier indenfor spåntagning - maskiner, værktøj, 
software, køle-, smøremidler med mere. Spånligaen er en sammenslutning af �rmaer, der dækker
den spåntagende industri – hele vejen rundt. Vores fælles mål er at udvikle den spåntagende teknologi. 
 
Forskellige teams demonstrerer diverse aspekter af den spåntagende bearbejdnng. Samtidig kan du besøge 
medlemmer af Spånligaen på deres stande. 
Kom og mød eksperterne, der dækker alle aspekter af den spåntagende bearbejdning. Vi glæder os til at vise
dig, hvordan du forbedrer din produktivitet og konkurrenceevne. 
Husk at tilmeld dig senest d.31 .dec. på spaanligaen.dk eller brug dette link

Tilmeld dig til Spånligaen her
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Ny medarbejder

. 
 

 
Nikolaj Vadstrup Pedersen er blevet ansat som
studentermedhjælper hos DAMRC fra 1/6, med varierende
arbejdsopgaver blandt andet afvikling af maskindemonstrationer
og andet forefaldende arbejde. I øjeblikket studerer han Global
Management and Manufacturing ved Århus universitet i Herning
på 3. semester. Tidligere er Nikolaj uddannet EUX-industriteknikker
fra Grundfos. 

Ny studerende
Iñego Aseginolaza er ny studerende hos DAMRC. Han er fra
Baskerlandet i det nordlige Spanien.   Han er   i gang med   4. år
som   på sit studie Mechanical Engineering på Mondragon
Universitet og skal skrive sin afsluttende projekt hos DAMRC i
perioden 18.okt 2017-30.juni 2018.   Projektet vil have fokus på
 "Ikke-�ydende alternative kølemidler i Robotic Machining".

 

Få adgang til viden om nye
teknologier og hjælp til at
implementere dem
 
 
Er din virksomhed bosiddende i Region Midt og har den interesse
i at udvikle nye smarte produkter, services eller processer eller
mangler du viden om Industri 4.0 teknologier? 
 
Så har du nu muligheden for at samarbejde med de førende
vidensinstitutioner i regionen. 
 
DAMRC er facilitator af udviklings-programmet for Industri 4.0
som har til formål at styrke vækst og innovationskraften blandt
SMV’er i Region Midtjylland.

Du kan få

Støtte til gennemførelse af konkret innovationssamarbejde.
Adgang til den nødvendige viden og ekspertise til at udvikle og validere innovative prototyper på Industri
4.0 produkter, services og processer.
Samarbejde med videninstitutioner og andre virksomheder.
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Hjælp til sammensætning af et konkret projekt (et innovationssamarbejde), konsortiedannelse og
ansøgning til programmet.
Professionel facilitering gennem hele forløbet.

Det eneste du selv skal bidrage med er din tid. 
 
Der er åben for ansøgninger frem til april 2019, så vil du høre mere om dine muligheder, så kontakt   endelig
nedenstående DAMRC medarbejdere 
  
Charlotte F. Ilvig, chi@damrc.com, +45 2030 4599 
Leo Ravn-Nielsen, lrn@damrc.com, +45 6165 6620 
 
Du kan læse mere her: http://eng.au.dk/en/research/research-programs-and-centres/au-manufacturing-
technology-program/industry-40/ 
 
Programmets partnere er: Den Europæiske Union (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling), Region
Midtjylland, Aarhus Universitet, Business Region Aarhus, Business Region MidtVest, Væksthus Midtjylland,
Dansk Materiale Netværk, Innovationsnetværk for biomasse (INBIOM), Innovationsnetværk for IT (In�nit),
Innovationsnetværket RoboCluster
.

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.
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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 
 

 
Avanceret drejeoptimering over 5 dage: 
29.jan. + 13. feb. + Uge 8 (en dags besøg i din virksomhed) + 26. - 27. februar 2018 
 
 
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med baggrund i den opnåede
konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som skæreparametervalg,
bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete produktionsudfordringer. 
 
Find mere information på: 180129 Avanceret drejeoptimering 
 
Sted: DAMRC, Sandagervej 10, 7400 Herning 
 
Sidste frist for tilmelding: 15.jan 2018 
Tilmeld dig hos Lene: len@damrc.com 
 

 
Avanceret fræseoptimering over 5 dage: 
29.    jan. + 12. feb, + Uge 8 (en dags besøg i din virksomhed) + 12. - 13. marts 2018 
 
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for avancerede fræseprocesser. 
Med baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værktøjer som
skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til optimering af konkrete
produktionsudfordringer. 
 
Find mere information på:180129 Avanceret Fræseoptimeringg 
 
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 eller len@damrc.com for en uforpligtende samtale
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DAMRC ønsker dig 
en  glædelig jul samt et godt nytår 

 
Kontoret er lukket fra d.23 dec 2017 -1.jan.2018

Our mailing address is: 
mail@damrc.com 

www.damrc.com / www.damrc.dk 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list

This email was sent to len@damrc.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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