Udnyttelse af den høje detaljeringsgrad i et 3d print
Af Flemming Tvede Hansen, Ph.d., Danmarks Designskole.
I forbindelse med mit ph.d. projekt ”Materialedreven 3d digital formgivning.
Eksperimenterende brug og integration af det digitale medie i det keramiske
fagområde” har jeg i et samarbejde med smykkekunstner Katrine Borup
eksperimenteret med, hvordan 3d digital software indenfor spil‐ og filmindustrien
kan udnyttes til formgivning af en fingerring. Til dette formål har softwaret Real
Flow (RF) dannet udgangspunkt. En kategori af RF’s redskaber går under
fællesbetegnelsen ”Dynamics”, der er udviklet til at simulere
virkelighedsrelaterede fænomener, som væsker, tyngdekraft, vind, kraftfelter o.
lign. i et 3d digitalt rum.
I forbindelse med overførelsen fra digital form til fysisk form sponserede ʺDamvig
Develop A/S Rapid Prototyping Solutionsʺ 3d print med en lagtykkelse på helt ned
til 0,016 mm. En sådan printopløsning muliggjorde at udnytte den høje
detaljeringsgrad fra den digitale simulering af en væske til formgivningen af et
relativt lille objekt som en fingerring.
Afhandlingen er finansieret af og er et resultat af et ph.d.‐studium ved Danmarks
Designskole, Guldagergaard – International Ceramic Research Center,
Kunstindustrimuseet og Center for Designforskning. Afhandlingen kan
downloades i sin fulde længde fra Danmarks Designskoles hjemmeside HER.
Følgende uddrag af ph.d. afhandlingen beskriver samarbejdet med Katrine Borup.

Ring, ‐ et samarbejde med Katrine Borup.
Vores samarbejde fokuserede som udgangspunkt på det kropsnære som smykker
er og på RF’s potentiale til at simulere væsker. Det blev til en diskussion om
kroppen og om væskers betydning. Det var på den måde Katrine Borups tilgang til
materialets (her simulering af væsker) betydning og signalværdi, der fik
indflydelse på formgivningen og kom til at handle om kroppens blod. Til
sammenligning var det et andet udgangspunkt end i samarbejdet med Anne
Tophøj. Samarbejdet med Katrine Borup var snarere en top‐down tilgang. Vi talte
om, hvilken kontekst og betydning muligheden for at simulere blod kunne indgå i,
før vi eksperimenterede med, hvilken 3d form vi kunne generere med RF. Vi fik en
ide om en fingerring som gave til gengæld for at være bloddonor.
Vores ide var, at selve bloddonationen skulle danne udgangspunkt for et
skitseforløb. Det vil sige når nålen stikker hul i huden og blodet pibler ud, ‐ eller
snarere og endnu mere dramatisk sprøjter ud. Dette gav grundlag for skitsen, der
kan ses på figur 6.4.12 og 6.4.13, hvor partikler kolliderer en keglespids (nålespids).
Vi vidste altså mere eller mindre, hvilket udtryk vi ønskede at opnå inden vi
begyndte at formgive med RF og havde på forhånd analyseret, hvad vi kunne
forvente at opnå.

Sideløbende formgav vi i 3d Studio Max en simpel geometrisk form, der skulle
fastholde ”blodsprøjtet” og gøre det til en fingerring, se figur 6.4.14. Et 3d print
blev efterfølgende udført, se figur 6.4.15.

Figur 6.4.12 // Fire stadier af en partikelstrøm med geometri, der kolliderer en keglespids. Se endvidere
animationen i appendikset, se figurens nummer.

Figur 6.4.13 // Det udvalgte stadie på figur 6.4.12 fra fire vinkler

Figur 6.4.14 // Blodsprøjtet bliver fastholdt af en simpel geometri, der samtidig danner en fingerring.

Figur 6.4.15 // 3d print af geometrien på figur 6.4.14

3d printet gav et tilfredsstillende resultat af en brugbar fingerring, men affødte
samtidig en diskussion af, hvorvidt resultatet gav den rette association. Det var
tydeligt, at den ikke nødvendigvis associerede til et blodsprøjt, men snarere noget
vækstagtigt som en frøkapsel eller lignende, og at der skulle korrigeres i formen
for, at den fik den rette association til et blodsprøjt. Vi diskuterede derfor, hvorvidt
vi skulle være tro overfor den oprindelige ide om et blodsprøjt eller være tilfredse
med resultatet. Vi fastholdte vores oprindelige ide om et blodsprøjt, da vi ville
forfølge det potentiale som RF har for at simulere og fastholde et flygtigt materiale
som en væske. En frøkapsel eller lignende kan vi til sammenligning finde ude i
naturen og få forsølvet, ‐ og oven i købet i den skala, der hører til en fingerring.
Den efterfølgende proces handlede derfor om en præcisering i formgivningen for
at skabe den rette association og dynamik. En stor forskel mellem associationen til
frøkapselen og blodsprøjtet, handler især om den forskel i fart de udtrykker hver
især.
I de første forsøg justerede vi parametrene i RF. Dette gav et teknisk
håndværksmæssigt problem, da min erfaring med RF ikke var stor nok til at opnå
det forudbestemte resultat. Vores ide om den rette association virkede meget
fastlagt. Det var nogle meget præcise justeringer, vi ønskede foretaget som f.eks. at
blodsprøjtets møde med fingeren skulle være mere spids og at formen generelt
skulle være mere aflang osv. Det endte med, at vi opgav at bearbejde formen i RF
og i stedet udnyttede 3d Studio Max’s redskaber (konstruerende formgivning), der
blandt andet muliggjorde at skalere specifikke lokale steder med udvalgte
redskaber, hvilket eksemplerne på figur 6.4.16 viser. Vi kunne konkludere, at den
naturalistiske gengivelse voldte os problemer at udføre direkte i brugen af RF.
Desuden bidrog dette problem med en diskussion af dilemmaet i at gengive et
fænomen som et naturalistisk blodsprøjt med et simuleringsredskab. Dilemmaet
ligger i forskellen på, hvad man associerer med et blodsprøjt og hvordan det i
virkeligheden ser ud. Virkeligheden i et fastholdt blodsprøjt ser måske slet ikke ud
på en måde, der danner den ønskede association, hvis det bliver udført som et

fastholdt øjeblik i et andet materiale (i dette tilfælde sølv). Det ville desuden kræve
et længere studie i, hvordan et blodsprøjt i virkeligheden ser ud og en større
håndværksmæssig erfaring med RF end vi formåede, ‐ eller det ville kræve et
samarbejde med en ekspert indenfor brug af speciel effekt. Vi konkluderede at vores
egen association til, hvordan et blodsprøjt ser ud skulle være vores rettesnor og at
RF kunne bidrage med et naturalistisk udgangspunkt, som efterfølgende kunne
præciseres i 3d Studio Max.

Figur 6.4.16 // Den digitale formgivning i RF til højre blev bearbejdet i 3d Studio Max, hvilket blandt
andet muliggjorde at skalere specifikke lokale steder med udvalgte redskaber

På dette tidspunkt havde vi udført eksempler på 3d print på Danmarks
Designskoles 3d printer fra Dimension. Denne teknik udfører et groft print i
forhold til at en fingerring er et lille artefakt. Vi kontaktede derfor ʺDamvig
Develop A/S Rapid Prototyping Solutionsʺ, der indvilligede i at være sponsor til et
3d print med den nyeste teknologi. Det betød at vi ville få et stærkere
modelmateriale og højere printopløsning. Mens 3d printeren fra Dimension på
Danmarks Designskole bygger med en lag tykkelse på 0.254 mm, bygger den
valgte teknik udført af ʺDamvig Develop A/S Rapid Prototyping Solutionsʺ med en
lag tykkelse på 0,016 mm. 3d printet blev til sidst forsølvet, sponsoreret af
virksomheden Askhims Eftf. ApS. Den færdige fingerring kan ses på figur 6.4.17

Figur 6.4.17 // Den endelige udførelse af ringen i sølv.

