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Stor branche
tilslutning
ved DM
Både på konkurrence-, udstillingsog besøgssiden var der massiv
branche opbakning til industriteknikerne og værktøjsmagerne
ved årets DM i Skills.
Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk
Selvom det traditionen tro
alene var industriteknikerne,
der afholdt spåntagende konkurrencer ved årets DM i
Skills i Messe C i Fredericia,
så gjorde også værktøjsmageruddannelsen fra Skive
Tekniske Skole i år de besøgende opmærksom på,
hvad faget har at byde på.

randører end tidligere.
Det var således lykkedes
skolen at få aftaler i hus med
maskinleverandørerne Masentia A/S, Arburg A/S og
Protech Danmark ApS.
Masentia stillede med et
Brother
CNC-bearbejdningscenter, og Protech kom
med en professionel 3Dprinter fra Stratasys, der var
suppleret med skolens egen
Makerbot-printer.

Medlem af

se side 54-55
De to stande var velplaceret i Hal A og pakket med
avanceret grej, der for værktøjsmagernes vedkommende
bestod i 50 kvadratmeter
med maskiner fra flere af fagets relevante maskinleve-

Endelig var Arburg kommet med en vaskeægte
sprøjtestøbemaskine.
Herudover var der også
mulighed for at demonstrere
lasergravering på en Rofinmaskine, der også forhandles

Henrik Enselmann (t.v.) fra TN Værktøjsslibning havde i år udstyret konkurrencedeltagerne med et kit med værktøj og forfriskninger, hvor det skærende værktøj var graveret med deltagernes navne. Her med DM-dommer, Jesper Mickelborg.
af Masentia, samt en række
af de øvrige værktøjstyper
og emner, som værktøjsmagerne har i dagligdagen.
Antallet af sponsorer var
ikke mindre på industriteknikernes stand.
Her havde Flextek A/S i år
æren af at udlåne i alt fire
store CNC-maskiner fra henholdsvis Okuma og YCM.
Under konkurrencen blev
softwaren til programmeringen af den spåntagende bearbejdning anvendt med høj
koncentration af de seks deltagere. Der var nærmere bestemt tale om to forskellige
emner, som henholdsvis
skulle drejes og fræses.
Drejeopgaven blev udført
på en Okuma LB 3000, mens
fræseopgaven blev løst på et
bearbejdningscenter YCM
NXV 1020A.
DET LILLE EKSTRA
På Cad-/Cam-siden anvendte
eleverne igen i år Mastercam
og blev hjulpet ved problemtilfælde af repræsentant for
den danske forhandler Cimco A/S, Lars Bundesen, der

også var med ved det første
DM i Skills-arrangement tilbage i 2011.
Hvad angår det skærene
værktøj var repræsentanter
for Sandvik Coromant og
TN Værktøjsslibning på
plads i Fredericia, da Teknovation kom forbi.
Produktivitetsspecialist for
Sandvik Coromant, Niels
Andersen, fremhævede over
for Teknovations udsendte
medarbejder, at virksomheden med stor sandsynlighed
vil fortsætter med at støtte
DM-arrangementet i årene
fremover.
TN Værktøjsslibning havde i år udstyret konkurrencedeltagerne med et kit med
værktøj og forfriskninger,
hvor det skærende værktøj
(samt boks) var graveret med
deltagernes navne.
De øvrige sponsorer var i
år Kyocera Unimerco, Cimcool, Tool-Part ApS, Chr.
Fode A/S, DI og Tryl Værktøj.
”Det er en fornøjelse, at vi
kan trække på så kompetente
samarbejdspartnere her til
Skills-konkurrencerne. For

Værktøjsmagerne fra Skive Tekniske Skole udstillede for
anden gang ved DM i Skills. Og i år var der i den grad
skruet op på udstyrssiden.
det handler jo om, at de unge
ikke skal blive forstyrret af
udstyr, der ikke holder standarden,” siger DM i Skillsdommer, og faglærer ved
KTS, Jesper Mickelborg, og
fortsætter:
“Og når leverandørerne så

kommer med udstyr, der har
fået det lille ekstra med, så
skaber det en stemning af
eksklusivitet, der indvirker
positivt på alle - konkurrencedeltagere såvel som de besøgende unge.”

Om DM i Skills
DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for
unge indskrevet på erhvervsuddannelserne. Arrangementets formål at øge interessen for erhvervsuddannelserne og sørge for, at folkeskoleelever, forældre, lærere
og UU-vejledere får kendskab til uddannelsernes forskellige muligheder. Det blev afholdt første gang i 2011
i Odense efter det koncept, som anvendes i dag, hvor
værtsbyen skifter fra år til år. Bag arrangementet står
Skills-Denmark, der er en nonprofit medlemsorganisation, som arbejder med talentudvikling, eksponering og
internationalisering inden for danske erhvervsuddannelser. Organisationen blev dannet af fem faglige udvalg i
1997 og inkluderer i dag 27 faglige udvalg samt over 50
erhvervsskoler.

Ifølge Niels Andersen fra Sandvik Coromant, så er der store
perspektiver i at støtte DM i Skills.

