
tære fly på vingerne. 
Tilsvarende beskrives 

AM i en automotive-kon-
tekst, hvor det i dag i høj 
grad anvendes til prototy-
pe, designvalidering og i 
en stribe funktionstests, 
før de nye modeller ruller 
ud på asfalt. 

Det teknologiske niveau 
er med andre ord på plads, 
selv om svingende kvali-
tetsstandarder og util-
strækkeligt udvalg af ma-
terialer fremhæves som 
en kritisk barriere for den 
teknologiske udvikling. 

Materialer og proces
Rapporten fra Wohlers gi-
ver mulighed for, at man 
blandt andet kan fordybe 
sig i processer og materia-
ler, tjekke prisudviklingen 
og erfare, hvem der inter-
nationalt set har førertrø-
jen på. 

Tager vi sidstnævnte 
først, og måler man på an-
tallet af installerede AM 
systemer, så er det USA, 
der er længst fremme, 
herefter følger Asien med 
Europa på en tæt tredje-
plads. 

Hvad angår fremstil-
lingsprocesserne, indde-
ler Wohlers AM i syv ho-

vedprocesser; extrution, 
material jetting, binder 
jetting, sheet lamination, 
vat photopolymerization, 
powder bed fusion og di-
rected energy deposition. 
Variationen inden for pro-
duktionsformer er der-
med stor, hvilket skyldes 
koblingen til den materia-
lemæssige bredde, AM 
opererer med. 

Materialemæssigt er det 
nemlig forskellige poly-
mérformater og metaller, 
som dominerer markedet 
(eksempelvis stål, titani-
um, aluminium, nikkel og 
platin foruden guld, sølv 
og kobber), men løbende 
tilføjes nye materialer – 
papirmateriale eksempel-
vis – samt diverse kom-
plekse kompositmateria-
ler til, hvilket selvsagt læg-
ger endnu en alen til den i 
forvejen vide produktho-
risont. 
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Af Christian 
Eskelund- 
Hansen,  
cand.scient.pol.

3D-PRINT: Additive manu-
facturing (AM) – også 
kendt som 3D-print – er 
ved at blive moden. Fra at 
det primært var en proto-
typedisciplin, bliver AM 
en stigende del af det faste 
produktions set up. 

AM er kort sagt i frem-
march og har udsigt til at 
blive en central bestand-
del af det produktions-
mæssige økosystem. 

Men hvordan ser de in-
ternationale vækstkurver 
ud pt., hvilke tendenser 
afføder dette og hvilke 
værdikædeperspektiver-
ne er der i den globale ud-
vikling? 

For at søge svar på de 

spørgsmål er det godt 
med tal og data, og skal 
man have fakta på bordet, 
er det værdifuldt at kon-
sultere Terry Wohlers. 
Terry Wohlers leder et 
uafhængigt konsulent-
hus, som står bag en aner-
kendt årlig rapport, der 
omfattende beskriver de 
globale træk og tendenser 
inden for AM. For nyligt 
kom den seneste rapport 
på gaden.  

På sine mere end 300 si-
der dækker rapporten en 
bred vifte af emner; man 
kan læse om AM’s histori-
ske udvikling fra den spæ-
de start i 1960’erne til i 
dag, få indblik i det efter-
hånden omfattende miks 
af applikationer, standar-
der og en detaljeret be-
skrivelse af de innovative 
tiltag, virksomheder er i 
gang med at tage på feltet: 
det være sig både i forhold 
til business-to-business 

(B2B) og i forhold til for-
brugerne. 

Samlet omsætning stiger
Ser man på den omsæt-
ning, AM genererer, esti-
merer rapporten, at det 
nuværende globale salg af 
AM-produkter er på 9,5 
mia. dollar (knap 60 mia. 
kr.). 

Det estimeres, at dette 
tal i 2020 vil ramme 16,2 
mia. dollar (godt 100 mia. 
kr.), og at det i 2022 vil lig-
ger på 26,2 mia. dollar 
(164 mia. kr.) – altså næ-
sten en tredobling på få år. 
Det er vist de færreste 
brancher og kurver, der 
kan fremvise lignende 
stigningstakter.

Der er således ingen 
tvivl om, at AM er i frem-
gang. Måler man på final 
part production, der må-
ler AM’s indtog på serie-
produktionsfeltet er kur-
ven endnu mere stejl. I 

2003 udgjorde den andel 
af AM, der indgår i serie-
produktionssammen-
hæng, under 4 procent. I 
dag er vi over 60 procent. 
Altså AM er efterhånden 
en central del af fremstil-
lingsindustriens værdikæ-
de. 

Guitar, kondisko og ny nyre
Hvad bruges 3D-print så 
til?

I den mere kuriøse busi-
ness-to-consumer-ende af 
skalaen: Var det for ek-
sempel noget med en alu-
miniumsguitar, et par nye 
kondisko, reservedele til 
dronen eller måske en ny-
re? I den knap så spøjse, 
men ikke mindre perspek-
tivrige del af skalaen, kan 
man læse om Boeing, der 
har udviklet og installeret 
flere tusinde udgaver af 
200 forskellige kompo-
nenter. De holder i dag en 
bred vifte af civile og mili-

Terry Wohlers’ uafhængige 
konsulenthus laver en årlig 
rapport om AM-fremstilling, 
og den fortæller om en 
branche i enorm vækst.

Af Christian Eskelund-Hansen, 
cand.scient.pol. 

MATERIALER: Prismæssigt 
er AM-polymer til 3D-
print oftest adskillige gan-
ge dyrere end tilsvarende 
materialepriser i mere 
konventionelle produkti-
onsprocesser. Der er ofte 
tale om en faktor 20 til 
100 ifølge Terry Wohlers 
uafhængige årlige rapport 
om Additive Manufactu-
ring (AM), og årsagen til 
denne massive materiale-
prismæssige forskel skal 
findes i kritisk masse-
aspektet. 

Med en forventet forsat 
vækst i efterspørgsel og 
produktionsudstyr vil 
denne udbredelse forven-
teligt indebære en pris-
mæssig reduktion. Det bli-
ver alt andet lige billigere 
med udbredelsen af de 
stadigt mere sofistikerede 
3D-printere, der kommer 
ind på markedet. 

Materialemæssigt fal-

der priserne altså, og der-
med ruller den positive 
sneboldeffekt, der bidra-
ger til at mindske tilbage-
betalingstiden. 

For set over en næste 
uafbrudt årrække er an-
tallet af kommercielle in-
stallationer år for år forø-
get. Sammenligner man 
med situationen under fi-
nanskrisetiden for 10 år 
siden, hvor antallet dyk-
kede, er antallet i den pe-
riode mere end fordoblet. 

Hardware-priser stiger
Men ikke alle priser fal-
der. Den gennemsnitlige 
pris for de større AM-sy-
stemer stiger nemlig. Ef-
ter at priserne trinvist 
dykkede år for år siden 
2001, nåede de bunden i 
2010. Siden er prisen for 
de større AM-systemer gå-
et opad, mens priserne 
falder for de såkaldte 
desktop 3D-printere (de-
fineret i wohlerske termer 
går de til en stykpris på 

under 5.000 dollar (cirka 
30.000 kr.)), og salget er 
mangedoblet på få år. 

Der synes altså at være 
tale om en udspaltning 
prismæssigt, ikke mindst 
når man betragter udvik-
lingen på produktionsap-
paratet – hardwaren. Pri-
serne falder for det mere 
simple udstyr, mens pri-
serne og det samlede salg 
for de mere raffinererede 
systemer går op. Og det 
hænger sammen med af-
tagerne. 

Rapporten beskriver 
nemlig ligeså, hvordan en 
række OEM-virksomhe-
der i stigende omfang an-
vender AM som en stadig 
mere integreret del af pro-
duktionen. 

For eksempel estimeres 
det, at General Electrics 
ved udgangen af 2018 vil 
3D-printe 30 tons 
brændstof-dyser i titani-
um og aluminium til deres 
nye brændstofreduceren-
de LEAP motorer. 

AM-materialer  
koster stadig kassen
Stigende udbredelse af 3D-print vil sandsynligvis sænke 
prisen på råvarerne

Af Christian Eskelund 

3D-PRINT: Administreren-
de direktør Lasse Staal fra 
den danske 3D-printer 
producent Addifab, der i 
fjor vandt årets Scale Up-
pris, er ligeledes stærk in-
den for additive manufac-
turing (AM). Også hos 
Addifab er man fokuseret 
på de vækstmuligheder, 
som udviklingen i AM 
medfører.  

- AM er en transformativ 
teknologi, der fundamen-
talt kan ændre spillereg-
lerne i en industri. Udfor-
dringen er at forløse po-
tentialet i AM. I takt med 
at AM bliver en produkti-
onsteknologi, ser vi for ek-
sempel, at udviklingsfor-
løb kan forkortes drastisk. 
Men hvis den resterende 
organisation ikke kan føl-
ge med udviklingsafdelin-
gen, går gevinsten tabt, si-
ger Lasse Staal.

- En af de største barrie-
rer er i min optik den men-
tale: Virksomhedsledere, 
der ønsker at forblive kon-

kurrencedygtige, er i sti-
gende grad nødt til at for-
holde sig til, hvordan AM 
kan påvirke deres eksiste-
rende produktions-setup. 
Og det er bestemt ikke 
nemt. Men det er heller ik-
ke uden risiko at køre vi-
dere og fortsætte med det, 
man hidtil har gjort, siger 
Lasse Staal.

AM ændrer spillereglerne
Udviklingsafdelinger har med AM-teknologi fået nye muskler – 
kunsten er at få resten af industrien til at følge samme tempo, 
lyder det fra Addifab

Vurdér 3D-print på fakta frem for følelser, opfordrer produk-
tionsdirektør Jesper Damvig, Damvig A/S. Foto: Damvig

Af Christian Eskelund-Hansen,  
cand.scient.pol.

3D-PRINT: Jesper Damvig 
er produktionsdirektør 
hos Damvig A/S, som si-
den 1995 år har beskæfti-
get sig med produktion og 
udvikling inden for 3D-
print, og dermed er blandt 
landets førende inden for 
AM og en af Nordeuropas 
mest erfarne 3D-print-
virksomheder

- Der er ingen tvivl om, 
at vi er vidner til en spæn-
dende teknologisk inno-
vation, der vil føre til mere 
accelererende produktcy-
klusser, ændre forbrugs-
mønstre og vende op og 
ned på mange værdikæ-
derelationer, siger Jesper 
Damvig, som uddyber:

- AM accelererer pro-
duktinnovationen ved at 
skabe uanede designmu-
ligheder, tilpasninger og 
miniskalaprodukter i en 
hidtil uhørt grad. Det sti-
mulerer til øget kreativi-
tet, ansporer til nysgerrig-
hed og muliggør en udvik-
ling, hvor vi kommer til at 

se helt nye produktsorti-
menter, forretnings- og 
vækstmuligheder. 

Trods sit åbenlyse enga-
gement maner Jesper 
Damvig dog til besindig-
hed. 

- Jeg håber, at mange 
danske muligheder ser 
potentialet i den fleksible 
produktion, som AM ska-
ber. Men jeg opfordrer 
samtidig til, at man be-
tragter udviklingen med 
klassiske ledelsesbriller, 
vurderer AM i en strate-
gisk helhed og bygger på 
fakta frem for følelser, si-
ger Jesper Damvig

Frem for i eufori eller 
panik at springe ombord i 
AM, opfordrer Jesper 
Damvig til, at man som i 
alle andre større ledelses-
beslutninger har sine 
overordnede værdier, ret-
ning og prioriteringer på 
plads. 

Det er således langt fra 
sikkert, at en investering i 
3D er rentabelt for en virk-
somhed, og passer AM 
overhovedet i virksomhe-
dens vækststrategi?

Damvig:  
Dyrk de klassiske 
ledelsesdiscipliner
Kig på fakta og behov, før du køber printer, 
lyder opfordringen fra 3D-specialist

• Betegnelsen additive manufacturing (AM) – også kaldet 3D-
print – dækker over mange forskelligartede teknologier, der 
kan anvendes med en lang række forskellige materialer som 
bl.a. metal, plast, keramik og voks til at fremstille (printe) 
færdige emner direkte fra en digital 3D CAD fil. 

• Ved de mest almindelige former for additive manufacturing 
opbygges emnerne lag for lag i det ønskede materiale i AM-
maskinen (3D-printeren) – f.eks. ved at smelte, svejse eller 
lime tynde lag af pulver sammen, hærde væske ved hjælp af 
UV-lys, eller smelte tynde plasttråde sammen. 
 Kilde: Teknologisk Institut
 

3D og AM

3D-print stormer 
frem i verden

Additive manufacturing indgår i stigende grad som en naturlig del af           verdens industri-produktion 

Additive Manufacturing – 3D-print – er 
blevet en naturlig del af fremstillings-
industrien og markedsandelen ventes 

at vokse meget de kommende år.

- AM kan fundamen-
talt ændre industri-
en, påpeger Lasse 
Staal, CEO i Addifab.


