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Ting, det er da noget, vi printer!
-

Interview med Jesper Damvig,
direktør, Damvig Develop A/S, interview af Lise Agerbæk, projektmedarbejder, Knowledge Lab

En prototype er en ting, før den bliver en ting Det er et
udkast – en særlig ting, som gør at vi kan se noget, der
måske er på vej. Det er et skridt på vejen fra idé til færdigt
produkt.
I vore dage kan prototyper skabes direkte fra 3D tegninger,
som igen er en visualisering af de første skitser. Processen
kaldes rapid prototyping. Det vil sige, at 3D filer ”printes”
som objekter, man helt bogstaveligt kan tage og føle på.
Mange fordele
Vi har interviewet Jesper Damvig, teknisk direktør for
Damvig Develop A/S, om arbejdet med 3D modeller. Han
fremhæver, at: ”..der er mange fordele ved rapid prototyping.
Man kan hurtigt få en fornemmelse af, om man er på vej i
den rigtige retning med en produktidé. Tidligere stod en
modelsnedker for at lave modeller. Det var en utrolig
langsommelig proces, hvor produktet blev skåret i i træ eller,
formet i ler eller andre materialer. Fordi det tog lang tid, var
det også omkostningstungt – det var jo simpelthen
håndarbejde. Man brugte derfor også først modeller sent i
processen.”
Jesper Damvig forsætter: ” Rapid prototyping gør det muligt
at lave rigtig mange modeller relativt billigt. Derfor har man
også råd til at få det ind i processen meget tidligere i
forløbet. Man kan bruge metoden til at lave nye versioner,
igen og igen. Det giver mulighed for at udarbejde
variationer af den samme idé, hvor man kan variere
forskellige parametre. En træmodel udarbejdet af en
modelsnedker, kan man jo ikke lige bede om at få 2 %
større, men det krav kan man faktisk stille til vores modeller.”
”Vi laver prototyper på mange forskellige typer af ting. For
eksempel har vi lavet en model af en cementfabrik for
FLSmidth i målestoksforholdet 1:1000. Modellen blev brugt
til at undersøge logistikken omkring fabrikken, altså
hvordan lastbiler og tog kunne aflevere til og modtage varer
fra den. Modellen indbefattede små versioner af biler og
tog, som udviklerne kunne køre op til modellen. I den anden
ende af skalaen laver vi modeller af smykker og andet for
Georg Jensen. Her laves modellen i 1:1.

Prototyper af smykker (Foto: Damvig Develop A/S)

Vi laver også modeller til maskindele. For eksempel har vi
været med til at lave dele til en trykkerimaskine, hvor vores
model blev brugt til at teste flowet i en pumpe. Her kunne vi
nøjes med at arbejde med en model i plastik, for det var
relativt nemt at se, om olien flød rigtigt – uden at belaste
modellen. I andre maskiner kan vi printe direkte i stål, så
modellen kan holde til at blive gennemtestet.”
Mange teknikker og mange materialer
Kunderne afleverer 3D tegninger af modellen, som kan
komme fra CAD software, men også en lang række af de 3D
programmer (Maya, 3DStudio Max osv.), som bruges for
eksempel til at skabe miljøer i computerspil. 3D filerne kan
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Prototype af hus (Foto: Damvig Develop A/S)
herefter printes i en lang række forskellige materialer og
teknikker, som alle baseres på at modellen bygges op lag for
lag. Der lægges altså lag på lag af de forskellige materialer.
Hovedsageligt arbejder Damvig Develop med tre teknikker:
SLS, hvor pulvermateriale (plastik, nylon og andre) smeltes
ved hjælp af en kraftig CO2 laser og danner objektet lag for
lag. Den næste teknik kaldes Polyjet. Her opstår objektet af
flydende væske, som hærdes lag for lag ved at blive udsat for
kraftigt UV lys. Denne teknik bruges især til akrylbaserede og
gummibaserede materialer. Teknikken har også den fordel, at
flere slags materialer kan indgå i opbygningen af det samme
objekt. Sidst men ikke mindst arbejder Damvig Develop med
SLA, som er en litografisk baseret arbejdsmetode, der skaber
de mest præcise modeller. Her er materialerne typisk ABS
plast og Polypropylen, men også fx akryl, der blandt andet
bruges i smykkedesign. Ved skabelse af unika smykker kan
den printede model bruges til at lave en form over. Den
pakkes så at sige ind i gips, og derefter smeltes akrylen væk.
Det er det materiale, som giver mindst restaske – og er derfor
særdeles velegnet til lige netop denne produktionsform.
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Den tredje dimension
Jesper Damvig kan se en tydelig sammenhæng mellem
denne teknik og selve det design, der udvikles: ”Jeg synes,
det er tydeligt, at der virkelig er sket noget, fra man for alvor
begyndte at arbejde med 3D software i forbindelse med fx
udvikling af radioer eller stereoanlæg til i dag. Før
anvendelsen af 3D software var radioerne afrundede og
havde organiske former. Så kom de første versioner af 3D
softwaren, og tingene blev som i firserne noget, der fandtes i
små flade kasser. I dag ser du inden for dette felt flere og flere
organiske former. Det tror jeg hænger sammen med, at man
hurtigere kan stå med et forslag til tingen i hånden. Du kan
vende og drejer den, og får på den måde den tredje
dimension med.” !
Ressourcer
t http://www.damvig.com/
t http://www.efunda.com/processes/rapid_prototyping/
intro.cfm

