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Åbent hus efter
et år med 3D-CT
Et år efter springet som iværksættere med røntgenbaseret 3D-opmåling
af emner holdt de tre iværksættere
bag 3D-CT A/S igen åbent hus på
adressen i Nørresundby.

Af Michael Peis
peis@teknovation.dk
Som udbyder af røntgen-baseret 3D-scanning og et koncept, der var nyt på det danske marked, sprang Lars
Brøndbjerg, Frank Grønlund
Nielsen og Kim Mortensen i
juni 2009 ud som iværksættere med målefirmaet 3DCT A/S. Præcis et år efter
den officielle åbning blev
der igen holdt ”åbent hus” på
adressen i Nørresundby. Også Zeiss-forhandleren Brock
& Michelsen, der har leveret

firmaets kerneudstyr, og
samarbejdspartneren Damvig Develop stod med på
standene.
Ud over tidligere kollegaer
fra den lukkede Motorola afdeling i Nørresundby fik
iværksætterne besøg af firmaer fra især plast- og elektronik brancherne, der kan se
fordele ved at 3D-scanne
med et røntgenblik, tværs
gennem emnerne. Interessen
blandt de besøgende viste sig
også på det strategiske plan,
hvor der er stigende forståelse for at bruge målemetoden

Peder Bay fra Brock & Michelsen foran den avancerede
3D CT-scanner i Nørresundby.

ved udvikling og produktion
af nye produkter.
”Vi startede op som ukendte på markedet, og de første
måneder var svære. Men
derefter kom der mere gang i
sagerne. I løbet af efteråret
2009 blev vi involveret i tre
store projekter, som optog
hele vores tid, og som vi var
med til at bringe i mål. Siden
fulgte nogle hårde vintermåneder, hvor der praktisk
taget intet var at lave. Heldigvis vendte alt sig til det
bedre i marts 2010, hvor der
igen begyndte at blive travlt
siger firmaets direktør Lars
Brøndbjerg og tilføjer:
”I løbet af det år, som vi
har drevet eget firma, har vi
prøvet, hvor hurtigt situationen kan ændre sig fra travlhed til tomgang. Det har vi
lært meget af som et firma,
der står med et nyt måleteknisk tilbud, hvor fordelene
skal gøres mere kendte
blandt udviklingsfolk. Derfor har vi i den senere tid arbejdet meget med hele vores
profilering lige fra visitkort
til hjemmeside, der nu bindes sammen af en ”blå tråd”.
Den viser, at vores maskinpark gennemgående er baseret på Zeiss-måleudstyr.
Op til firmastarten for et år
siden var de tre iværksættere
kollegaer i måleafdelingen

Øger potentialet for prototyper
Prototyper baner vejen for nye produkter. Nu er mulighederne gjort
endnu større via samarbejdet mellem Damvig Develop A/S og målefirmaet 3D-CT A/S.
Af Michael Peis
peis@teknovation.dk
Hurtig levering af prototyper
og scannede emner er et
must for, at mange produktudviklere kan føre deres ideer ud i livet og skabe konkurrencedygtige produkter. Som
frontløbere og udbydere på
hvert deres felt har prototypefirmaet Damvig Develop
A/S i Tåstrup og målespecialisterne 3D-CT A/S i Nørresundby sporet sig ind på et
tæt samarbejde, der skaber
nye muligheder for produktudvikling.
Som følge af samarbejdet
stod Flemming Graversen

fra Damvig med på en stand
hos 3D-CT, da iværksætterne
bag målefirmaet for nyligt
holdt åbent hus for at fejre et
år på banen, som landets
første udbyder af røntgenbaseret 3D-scanning. Damvig
fremstiller prototyper til ethvert formål på en af landets
største maskinparker i den
henseende. Og på standen
fremviste Flemming Graversen prototyper alt lige fra
små tandhjul til to-komponent-støbte børster i plast
med hårdt skaft og bløde
børster.
”Det er en meget positiv
oplevelse at stå her i dag. Vi
fornemmer klart, at der er

ved at komme mere gang i
hjulene igen. Efter den senere tids tilbageholdenhed i industrien er der nu igen begyndt at komme fart på udviklingen af nye produkter,
og det har skabt en stigende
efterspørgsel på prototyper,
siger Flemming Graversen
fra Damvig og tilføjer:
”På standen har vi mødt
stor interesse for den alsidighed, der findes inden for
prototyper. Mange overraskes over, hvor mange muligheder man har for hurtigt
at kunne omsætte sine ideer
til håndgribelige prototyper.
Det gælder også for mange
af de folk, der i forvejen kender teknologierne og har fået
lavet prototyper. Men mulighederne øges hele tiden.”
Damvig fremstiller prototyper til industrielle designere, arkitekter, kunstnere, opfindere og mange andre idefolk. Som regel opstartes

Sammen med Brock & Michelsen og Damvig Develop præsenterede 3D-CT kræs for produktudviklere i form af topmoderne måleteknologi og Rapid Prototyping.
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projekterne på grundlag af
cad-filer eller skitser. Men
ind i mellem er opstartsgrundlaget en model af eksempelvis træ eller ler. De
sendes nu til scanning hos
3D-CT for at få en højpræcis
3D-cadfil, som efterfølgende bruges til fremstilling af
prototyper af plast hos Damvig. Med en cad-fil åbnes
døren samtidig for at skalere
modellen op eller ned i
størrelse, påpeger Flemming
Graversen.
Damvig arbejder med fire
teknologier til fremstilling af
prototyper: SLS, hvor pulvermateriale af plast smeltes
med en CO2 laser og danner
objektet lag for lag. Næste
teknologi kaldes Polyjet,
hvor objektet dannes af flydende væske, som hærdes
lag for lag med UV-lys. Den
tredje teknologi er SLA, der
er en litografisk baseret arbejdsmetode. Som sidste
teknologi fremstilles prototyperne også som PUR-afstøbninger.
Prototyperne fremstilles til

mere end 200 sprøjtestøbemaskiner på fabrikker i USA
og Irland, som nu benytter
sig af det nordjyske målefirma ved udviklingsopgaver.
Også Novo Nordisk får løst
opgaver i Nørresundby, selv
om selskabet selv råder over
en CT-scanner.
”Inden for det seneste år er
der kommet flere scannere
til Danmark, og flere er på
vej. Derfor kan vi godt mærke, at vi har fået konkurrence som udbyder af 3D-scanning. Men her tæller det til
vores fordel, at vi har tre års
forspring gennem vores erfaringer, der omfatter to års arbejde med udvikling af telefoner hos Motorola, slutter
Lars Brøndbjerg.

Der er igen ved at komme gang i udviklingsprojekterne, og
det skaber større efterspørgsel på prototyper, fremhævede
Flemming Graversen fra Damvig Develop på standen hos
3D-CT.
mange og vidt forskellige
formål. Damvig har eksempelvis været med at lave prototyper til alt lige fra maskiner til smykker. Firmaet har
også været med til at opbyg-

ge en hel model af cementfabrik med fabriksanlæg, bygninger, biler og tog. Modellen blev brugt til at undersøge og trimme logistikken
omkring fabrikken.

