
Bearbejdningsindustrien:  

Optimering og effektivisering indenfor, Fræsning, Boring og Drejning. 

Herunder problematikken vedrørende vibrationer under bearbejdningsprocesser samt hvordan 

forståelse af vibrationer i visse tilfælde kan lede til procesoptimeringer på op til 30-40% med fokus 

på forståelse for skadelige vibrationers opståen. 

Bearbejdning af titanium og nikkellegeringer som eksempelvis Inconel 718 oftest er langt mere 

udfordrende end i mere traditionelle materialer som aluminium, stål eller støbejern. Nye muligheder 

inden for bearbejdning af disse legeringer. 

Øget indsigt i skæreparametervalg, bearbejdningsstrategier og konkrete værktøjer til optimering af 

bearbejdningen af titanium og nikkellegeringer 

Nyeste viden vedrørende optimering af drejeprocesser. Baseret på disse forskellige teknologier er 

det muligt at igangsætte et optimeringsforløb internt i egen produktion. Med potentielle besparelser 

på op til 50%. 

I Haderslev kommune findes der en del virksomheder som gør brug af ovennævnte proceslinjer. 

HER har undersøgt muligheden for at finde en måde, hvor virksomhederne kan optimerer disse 

processer og er kommet frem til at DAMRC i Herning som er et forsknings- og udviklingscenter der 

beskæftiger sig med optimering af produktion og implementering af nye materialer, kunne være en 

mulighed herfor. 

Centret bidrager til udviklingen og sikrer vidensdeling over mod de producerende erhverv. Centret 

arbejder for at implementere den nyeste viden hos virksomhederne i tæt samarbejde med 

universiteter og virksomheder.  

I 2014 har DAMRC tillige åbnet et fysisk Teknologicenter for på den måde at imødegå den 

efterspørgsel der er i industrien og i uddannelsesverdenen.  

I centeret er der gennemført kurser, for industrien og uddannelsesinstitutionerne, med indlæg fra 

udenlandske eksperter. Virksomhederne har fået industribaseret viden, der kan implementeres i 

egen produkton. 

Du/I kan som virksomhed, tegne et medlemskab direkte ved DAMRC. Hvor man så kan få hjælp 

inden for en række forskellige tiltag. Der består af 3 faser. 

Opstartsbesøg  

Et gratis møde, hvor der bliver sat fokus på de opgaver der kan optimeres på. Du/I skal afsætte 2 

timer til dette møde, med henblik på at identificere mulige udviklingsprojekter i virksomhederne.  

Optimeringsbesøg 

Ved 2. besøg skal der afsættes 4 timer og en linje i produktionen, hvor I ønsker optimeringen. 

Optimeringen kan ses med det samme. 

 

Efterspil 

Efterfølgende får I en rapport på det aftalte projekt, som omhandler hvad der er fortaget, hvorfor og 

hvad det videre forløb er.  



 

Derudover har Teknologicenteret mulighed for at afprøve nye teknologier eller optimeringstiltag 

uden at det medfører nedetid for den enkelte virksomhed. Processen optimeres hos DAMRC og 

implementeres derefter i produktionen med et minimum af omkostninger for den enkelte 

produktionsvirksomhed.  

 

Ønsker du/I at vide mere så kontakt udviklingskonsulent Jan Hyldal 

  


