DAMRC nyhedsbrev – 1 / 2013
Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun
gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com
Hvis du er interesseret i at høre mere omkring projektsamarbejder med
DAMRC, og hvad DAMRC kan gøre for dig og din virksomhed, er du
velkommen til at kontakte Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com.

Indhold
I dette nyhedsbrev kan du læse om endnu et nyt medlem hos DAMRC og
øgede aktiviteter, der gør, at DAMRC er på udkig efter nye medarbejdere
samt studerende. Du får også en mulighed for at læse om et endnu tættere
samarbejde mellem CenSec og DAMRC samt nye forskningsprofiler, der
knyttes til DAMRC. Forsvarsministerens besøg hos 2 af DAMRC’s
medlemmer gav DAMRC en unik mulighed for at præsentere DAMRC
modellen for ministeren. Derudover kan du læse om nogle af de
virksomheder, DAMRC leder projekter for – og at projekterne kan føre til
hæder i form af Årets Erhvervspris. Vi ønsker dig god fornøjelse med
læsningen.

Nyt medlem
VIBORGegnens Erhvervsråd er i januar 2013 indtrådt som nyt medlem i
DAMRC. Med medlemskab af DAMRC ønsker VIBORGegnens Erhvervsråd at
styrke den producerende industri i Viborg-området. For DAMRC betyder
samarbejdet, at der kan fokuseres yderligere på at gennemføre spændende
teknologiprojekter for områdets industri, med fokus på forbedret
konkurrenceevne.
Lokal opbakning er centralt i DAMRCs arbejde for at gavne den danske
industri. Med VIBORGegnens Erhvervsråds medlemskab, er DAMRC nu
repræsenteret i 9 kommuner og i de 3 regioner – Region Nordjylland,
Region Midtjylland og Region Syddanmark.
DAMRC byder VIBORGegnens Erhvervsråd velkommen som det 26.
medlem.
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Fokus på spåntagning
DAMRC havde travlt i 2012 og med tilgang af flere nye industri-medlemmer
tegner 2013 til at blive et endnu mere spændende og travlt år. Med en
konsolideret medlemsgruppe i ryggen, fortsætter DAMRC i 2013 sine
aktiviteter med fokus på spåntagning.
Igennem 2012 genførte DAMRC 11 industriprojekter, og pr. 30. januar 2013
var DAMRC leder af 5 industriprojekter. DAMRC har en ambition om at
gennemføre flere industriprojekter med fokus på optimering af
bearbejdningsprocesser i 2013. Allerede nu evalueres mulighederne for at
indlede yderligere tre projekter bl.a. indenfor køle- og smøremidler samt
bearbejdningsstrategi.
Med ambitioner om et endnu højere aktivitetsniveau, følger også et behov
for nye kompetencer. DAMRC er derfor på udkig efter flere kvalificerede
medarbejdere med erfaring indenfor avanceret bearbejdning samt
udvikling og projektledelse af teknologiprojekter med fokus på optimering.

Samarbejde med studerende til nye industriprojekter
DAMRC har tidligere med succes arbejdet sammen med studerende på
både bachelor- og masterniveau. Eksempelvis som beskrevet i nyhedsbrev
nr. 4, 2012, da 2 studerende via deres kandidatafhandling på
mekanikingeniørstudiet på Aarhus universitet arbejdede med en
problemstilling i relation til et af DAMRCs teknologiprojekter. Med flere
nye projekter i pipeline, ønsker DAMRC også i 2013 at arbejde sammen
med studerende eksempelvis i form af afgangsprojekter eller praktikforløb.
Med DAMRCs fokus på spåntagning, vil der primært være tale om
mekanikingeniørstuderende.

Øget samarbejde med CenSec
Et af DAMRCs 12 stiftende medlemmer er industriklyngen CenSec. DAMRC
har indtil nu gennemført flere teknologi- og optimeringsprojekter for flere
af klynges medlemmer. Som et led i at øge samarbejdet mellem CenSec og
DAMRC, har DAMRC gennemført en analyse af CenSecs medlemmer.
Analysen viser, at yderligere 16 CenSec-medlemmer med stor
sandsynlighed kan få gavn af at deltage i teknologiprojekter i samarbejde
med DAMRC. DAMRC arbejder derfor nu sammen med CenSec, for at
kortlægge mulighederne for netop at gennemøre teknologiprojekter med
fokus på spåntagning i samarbejde med CenSecs medlemmer.

Pr. 1/1 2013 tiltrådte Klaus Bolving stillingen som Direktør for CenSec. Med et
ønske om et fortsat godt samarbejde med
CenSec, byder DAMRC Klaus Bolving
velkommen og siger samtidigt tak for et
godt samarbejde til afgående Direktør
Anton Villadsen. Klaus Bolving overtager
CenSecs plads i DAMRCs bestyrelse.
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Forsvarsministeren Besøger DAMRC
Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) besøgte 18. februar 2013 DAMRCs
medlemmer Kyocera Unimerco og Multicut. Virksomhedernes optimisme
og lyst til at finde løsninger gjorde positivt indtryk på forsvarsministeren. I
forbindelse med ministerens besøg præsenterede DAMRCs direktør Klaus
Bonde Ørskov DAMRCs model. Dette gav forsvarsministeren et billede af,
hvordan DAMRC skaber nye danske industriarbejdspladser gennem
introduktion til og implementering af ny avanceret produktionsteknologi. I
DAMRC løfter industrivirksomhederne udviklingsprojekter i fællesskab.
Derfor kan ny avanceret teknologi implementeres hurtigere og de danske
metalvirksomheder kan opnå en global førerposition i lukrative nicher –
eksempelvis i fly- og vindindustrien.

Vagn Pedersen Maskinfabrik
DAMRC har indledt samarbejde med den traditionsrige industrivirksomhed
Vagn Pedersen Maskinfabrik A/S (VPM). Omdrejningspunktet for
samarbejdet er et innovationsprojekt, der gennemføres i løbet 2013. I
projektet er der tilknyttet tyske forskere indenfor spåntagningsteknologi,
og VPM får derfor adgang til afgørende ny teknologisk viden. DAMRC sikrer
at den nye viden bliver bragt i anvendelse i virksomheden.

Pris til DMV – Hædret for at samarbejde med DAMRC
DAMRCs samarbejdspartner DMV Industry (DMV) blev tirsdag d. 14/3
tildelt en fornem pris. Således fik DMV Industry overrakt Årets Erhvervspris
2013 i forbindelse med generalforsamlingen i Skiveegnens Erhvervs- og
Turistcenter. DMV fik prisen, fordi virksomheden har gennemgået en flot
udvikling siden etableringen i 1993 og fordi DMV til stadighed tilstræber at
holde sig i teknologisk topform. Derfor var det også en væsentlig
begrundelse for at give prisen til DMV, at virksomheden i samarbejde med
DAMRC har indledt et omfattende innovationsprojekt med deltagelse af
engelske Sheffield Universitet AMRC with Boeing.
Projektet har allerede givet DMV afgørende ny teknologisk viden omkring
skærende værktøjer, bearbejdningsstrategi og avancerede softwareløsninger. Konkret har projektet udmøntet sig i produktionsoptimeringer
på over 15 %. Projektet forventes afsluttet medio 2013.
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Nye Forskningsprofiler
DAMRC har netop tilknyttet to stærke profiler til et igangværende
udviklingsprojekt. Således er der indgået samarbejde med eksperter fra
både Aarhus Universitet og fra GTS-instituttet Force Technology. De nye
kompetencer i projektet muliggør avanceret matematisk modellering samt
simulering og beregning af komplekse processer.
DAMRC ser frem til samarbejdet i såvel dette projekt som på nye projekter.

Nationalt Forum for Vidensamarbejde
DAMRCs direktør Klaus Bonde Ørskov præsenterede på årsmødet i
”Nationalt Forum for Vidensamarbejde” tre udvalgte modeller for
formaliserede samarbejder under temaet ”Den Internationale Dimension”.
I præsentationen lagde Klaus vægt på, hvordan samarbejder mellem
virksomheder og universiteter kan understøttes og styrkes. I denne
sammenhæg blev også DAMRCs model fremhævet som en fælles
udviklingsplatform efter ”triple helix princippet” (fælles samarbejde
mellem stat, forskning og industrien).

Tilmelding og afmelding af nyhedsbrev
Hvis du modtager dette nyhedsbrev fra en kollega og selv ønsker at
tilmelde dig fremtidige opdateringer fra DAMRC, skal du blot sende en mail
til kbo@damrc.com med teksten ”tilmelding til DAMRC nyhedsbrev”.
Såfremt du modtager nyhedsbrevet fra os ved en fejl, kan du ligeledes
framelde dig på samme mail med teksten ”Afmelding af DAMRC
nyhedsbrev”.

Med venlig hilsen
Klaus Bonde Ørskov
Direktør, DAMRC
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