I øjeblikket oplever Jesper
Damvig, at markedet for
fremstilling af prototyper
med rapid prototypingteknologier er ved at være
tilbage på niveauet før
krisen. En masse skuffeprojekter er taget frem igen,
og det betyder travlhed for
virksomheden, der blandt
andet for nylig har ansat en
uddannet modelmaler.

RAPID PROTOTYPINGPIONÉR FYLDER 40
Jesper Damvig - en af pionererne inden for Rapid Prototyping herhjemme - fylder 40 år.
Efter en periode med relativ teknologisk stilstand på maskinsiden er meget spændende teknologier på trapperne, bedyrer han.
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For den værktøjsmageruddannede,
Jesper Damvig, der just har rundet
de 40 år og sammen med sin søster
Susanne Damvig ejer virksomheden,
Damvig Develop A/S, - med speciale
inden for førsteklasses Rapid Prototyping-fremstilling - var 3D fremstillings-teknologien kærlighed ved
første øjekast.
Han husker tydeligt første gang
han på en messe i starten af
1990’erne, hvor han med sin far var
ude for at købe et antal sprøjtestøbemaskiner, lagde mærke til en lille
maskine gemt bort på en mindre
stand:
”Vi kom forbi en stand, hvor en
mindre Rapid Prototyping-maskine
stod gemt i et hjørne. Men den vagte
alligevel min nysgerrighed. Efter at
have hørt nærmere om teknologien
bag besluttede jeg, at en sådan måtte
jeg bare eje. Jeg har altid elsket at
sætte mig ind i nye teknologier og
spændende maskiner med lamper,
der blinker,” beretter Jesper Damvig
med et glimt i øjet, og fortsætter:
”Det endte med, jeg sammen med

min søster investerede i den første
SLA-maskine på vores fælles fødselsdag den 17. maj i 1995 og grundlage ﬁrmaet, hvormed vi siden har
stræbt efter at været helt i front med
den seneste teknologi på området.”
En af de mindeværdige oplevelser
for Rapid Prototyping-eksperten er
en tur til USA, hvor han sammen
med to andre europæere i 1999 var
inviteret til, at komme og give deres
mening tilkende om de seneste maskiner fra producenten og opﬁnder af
teknologien, 3D Systems.
”De havde regnet med, vi kom
over for bare at rose dem og fortælle,
alt var fantastisk. Men de fandt hurtigt ud af, vi alle tre havde nogle
meget konkretet forslag til forbedringer tilfældes. Så det endte med at de
spurgte, hvad der kunne gøres for at
imødekomme vores ønsker.”
Hvad angår revolutionære ændringer på maskinkonstruktionsområdet,
så har de sidste ti år ikke budt på de
store forandringer. Til gengæld har
der været en seriøs evolutionær udvikling i forhold til maskinernes
fremstillingspræstationer, fremhæver
Jesper Damvig:
”Frem for alt er maskinerne blevet

meget mere effektive. Det har betydet, at der produceres meget hurtigere og til omkring en tiendedel af
prisen - sammenlignet med bare for
ti år siden,” konstaterer han, og fortsætter:
”Samtidigt er der kommet meget
solide og ﬂeksible materialer til, der
betyder, at de med hastige skridt
nærmer sig de egenskaber sprøjtestøbte emner er udstyret med.”
”Helt aktuel har vi en væske på vej
til SLA-produktion med nylon materiale - en ægte polymervæske - der
eksempelvis kan konkurrere med
SLS-teknologien ved at være slidstærk og oven i købet give mulighed
for ﬁne detaljer og en glat overﬂade,”
bedyrer Jesper Damvig.
”På maskinsiden er der meget
spændende teknologier på vej i år,
der gentænker den måde Rapid
Prototyping-maskiner er konstrueret
på. Vi er blandt andet inviteret til at
se en maskine fra et fransk ﬁrma, der
har lovet os nogle meget spændende
ting. Herudover er der også et par
danske ﬁrmaer, der arbejder med
ny teknologi,” konstaterer Jesper
Damvig.

