


Erfa-gruppe møde  
2. maj 2013 

CT Scanning 



     9.30-10.00  Ankomst og let morgenmad 
    ~10.00  Velkomst 
    10.00-10.30 Why X-ray a milk package? 
  Eskil Andreasson/Christel Andersson, Tetra Pak, Sverige (på engelsk) 
    10.30-10.50 3D Imaging Center - En portal for industriel anvendelse  
  af ESS og MAX IV 
  Erik Mejdal Lauridsen, DTU Energikonvertering/DTU Fysik 
    10.50-11.15 Pause 
    11.15-11.45 Eksperimenter på Nanotom 
  Stig Larsen, SP Danmark 
    11.45-12.00 Measurement of spatial resolution in CT according to ISO 15708 
  Jochen Hiller, Carl Zeiss, Tyskland (på engelsk) 
    12.00-13.00 Frokost 
    13.00-14.30 µCT på Teknologisk Institut, ‘Mini-workshop’ 
  Lonnie Ulrich Andersen, Måling & Kvalitet, TI 
    14.30-15.00 Information, opsummering & diskussion 

• CT Scanner på TI i Århus 
• Innovationsnetværk 
• Andre arrangementer og næste møde 

Program 



CT Scanning Erfa-gruppe 

Formål: Erfaringsudveksling vedrørende CT Scanning og hvordan denne teknologi kan 
bruges indenfor måleteknik, udvikling og til effektivisering af produktionen hos danske 
virksomheder.   
Målgruppe: Virksomheder der bruger CT Scanning, både dem der selve ejer en skanner 
og dem der køber ydelsen eksternt, samt virksomheder der overvejer brug af CT 
Scanning i produktion, måleteknik og/eller udvikling.   
Rollefordeling: Måling & Kvalitet på Teknologisk Institut administrerer gruppen 
(organiserer møder, arrangement, formidler information og viden) medens 
virksomhederne deltager aktivt ved at være vært for møder, give indlæg, fremvise cases 
etc. 
Rammer: Virksomheder og andre deltagere betaler 1.500 DKK per person, per år, for 
deltagelse i gruppen. Medlemskab er ikke personlig, uden virksomheden kan sende de 
personer de mener mødet er mest relevant for, uafhængig af hvem fra virksomheder der 
har deltaget i tidligere møder.  
Success kriterier: At gruppen leder til målbare fordele for deltagende virksomheder og 
at der er aktiv deltagelse fra virksomhedernes side. 
Kontakt: For mere information eller deltagelse kan man kontakte Maria Holmberg på 
mail mahg@teknologisk.dk eller telefon +45 7220 3006 
 



 Emner at tage op til møder 

 

 Mennesker at invitere 

 

 Steder at besøge 

 

 Andre arrangement 

 

 Arbejdsgrupper 

 

 Ressourcer & rammer 
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 Ny CT Scanner i Århus 

Nyheder & Møder 



 Workshop i München 23.-25. oktober 2013  

 Samarbejde med Innovation Center Denmark i München, TUM (Technische 
Universität München), Johann Kastner (FH Oberösterreich) 

 

 iCT2014 - 5th Conference on Industrial Computed Tomography  

 25.-28. februar 2014, deadlines for abstracts juni 2013 

 

 Metrologidagen 22. maj 2013, Industriens Hus i København 

 ‘Målinger i hverdagen’ (Grundfos, Frese A/S, Novo Nordisk, H. Lundbeck) 

 

 CIA-CT temadag den 19. juni 2013  

Nyheder & Møder 



 Hjemmeside – søg ‘CT scanning’ på forside af TI hjemmeside 

 Generel information 

 Tidligere møder 

 Slides i pdf format 

 

 Næste møde? 

 Hos LEGO i begyndelsen af november 2013? 

 Hvad skal på programmet? 

 

 Andre aktiviteter i netværket 

 Forslag fra grupperne 

 Innovationsnetværk 
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