
Avanceret drejeoptimering

Målet er:
Dette kursus giver viden om nye muligheder inden for drejeprocesser. Med 
baggrund i den opnåede konkrete viden og forståelse kan du anvende værk-
tøjer som skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og dynamiske test til 
optimering af konkrete produktionsudfordringer.

Form:
Uddannelsen afholdes i værkstedsmiljø med vekselvirkning mellem teori 
og praktiske øvelser ved maskinerne. Der vil være mulighed for optimer-
ingsforsøg i egen produktion ved min. 3 deltagere fra virksomheden. Der 
afsluttes med prøve. Undervisningen foregår til dels på engelsk

Deltagerprofil:
Kurset henvender sig til teknikere og operatører med væsenlig erfaring inden 
for drejning og som ønsker en dyberegående forståelse for drejeprocesser.

Undervisere:
Johan Øllgaard Larsen, R&D Engineer, DAMRC
Jan Møller Jensen, R&D Technician, DAMRC
Christian Merrild, R&D Engineer, DAMRC

Sandagervej 10 . 7400 Herning . Phone +45 21545054 . mail@damrc.com . damrc.com

Tid:
6. november
13. november
27. - 28. november
Kl. 8-15
Afprøvning i egen virksomhed: 
En dag i uge 47 ved mindst 3 medarbejdere 
fra samme virksomhed. Aftales individuelt.

Sidste frist for tilmelding: 13. oktober 2017 
til len@damrc.com.

Sted:
DAMRC Teknologicenter
Sandagervej 10, 7400 Herning

Pris:
18.450,00 kr. (excl.moms) inkl. forplejning og 
kursusmateriale.
Der er væsentlige rabatfordele for 
medlemmer af DAMRC.

Kontakt:
DAMRC
Sandagervej 10
7400 Herning
Lene Nielsen, mail: len@damrc.com

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 fræseoptimering over 5 dage:
6. nov. + 14. nov. + Uge 47 
(en dags besøg i din virksomhed) + 27.-28. nov.

Se mere på damrc.dk/courses

Kommende DAMRC kurser:

Indhold:
Kurset giver en teoretisk og praktisk tilgang til den nyeste viden vedrørende 
udfordringerne ved drejeprocesser. 

Deltageren vil igennem kurset opnå viden om:

• Problematikker vedrørende den enkelte maskines dynamik og vibrationer 
 i fræseprocesser
• Optimering af bearbejdningsprocesser 
• Forståelse af slidtyper og kontrollen af disse samt forbedring af 
 proces-stabiliteten
• Materialeforståelse som redskab til optimering af drejeprocessen
• Teoretisk gennemgang og demonstrationer af følgende fræsemetoder:
  - Drejning med Wiper-platter
  - Spån-formering og værktøjsvalg
  - Mill-turn

Basis teori baseret på brug af Hex-beregninger, værktøjsvalg og spånformering

• Systematisk tilgang til bearbejdningsoptimering gennem diverse 
 parametre som: 
• Opstillinger af værktøj og emne
• Spindelhastigheder 
• Programmering
• Fjernelse af ventetider og standtider
• Forlængelse af værktøjets levetid
• Korrekt brug af køle-/smøre-midler


