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3D printere – legetøj eller udviklingsværktøj?

3D print er et begreb, de fleste efterhånden har hørt om. Men det kan være vanskeligt at 
gennemskue hvad sådan en 3D printer rent faktisk kan bruges til. Har 3D printere nogen reel 
praktisk funktion, eller er det primært et legetøj for teknik-interesserede? 

Først og fremmest er en 3D printer ikke bare en 3D printer. Forskellene på de forskellige prin-
tere er mange og store – den eneste fællesnævner er, at de alle går under begrebet additiv 
produktion (modsat traditionelle subtraktive produktionsmetoder). Der findes en lang række 
forskellige typer af printere, som er baseret på forskellige teknologier, og som kan bruges til 
vidt forskellige formål. 

Legetøjsbil eller rigtig bil?
De fleste tænker nok på 3D printerne rettet mod forbrugermarke-
det, når de tænker på 3D print. Det er jo meget naturligt; eftersom 
disse printere er målrettet almindelige forbrugere, er de også 
meget mere tilgængelige. De kan købes i en del elektronikforret-
ninger, og du kan læse anmeldelser i avisen. Måske kender du en, 
som allerede har købt sin egen printer og stolt fremviser miniature-modeller af sin egen bil?

Entusiasmen blandt brugerne af disse printere er forståeligt nok stor. Det er sjovt at kunne 
skabe et fysisk produkt – nærmest ud af ingenting – og især hvis du selv har designet det først. 
Men hvis du ikke har en stor interesse indenfor et specifikt hobbyområde, fx droneflyvning eller 
modelbiler, så er en personlig 3D printer til ret begrænset nytte for almindelige forbrugere i dag. 

Hvad kan man så med en professionel printer? Kan den udskrive rigtige biler? Både ja og 
nej. Der findes ikke en printer i dag, som kan udskrive en hel bil komplet med dæk, motor og 
DAB-radio i én omgang, og det kommer nok heller ikke lige i nærmeste fremtid. Men 3D printing 
anvendes til udvikling og produktion af dele til nye biler – alt fra motordele til kopholdere. 

3D printere som udviklingsværktøj
De primære brugere af professionelle 3D printere er in-
geniører og designere, som arbejder med produktudvikling. 
Hvor den almindelige forbruger ser et simpelt produkt, ser 
ingeniøren en lang række komponenter, som skal fungere 
optimalt sammen. En helt almindelig kaffemaskine kan 
snildt bestå af 50 forskellige komponenter. Forestil dig så, 
at du skal udvikle noget lidt mere innovativt og højteknolo-
gisk end et produkt, som kan opvarme vand…

Prototyper er for mange en nødvendighed til at teste form 
og funktion for emner eller helt nye produkter, men det 

kan være en langsommelig og dyr proces for hver enkelt produktelement. Det begrænser bru-
gen af prototyper for mange virksomheder, og det kan have direkte indflydelse på kvaliteten af 
det færdige produkt, eller kan føre til uforudsete problemer og forsinkelser i produktionen. 



Med tilstrækkelige tests af form og funktionen undervejs i udviklingsprocessen kan man 
undgå mange overraskelser og ikke mindst sikre et godt slutprodukt. Samtidig minimerer 
man risikoen ved at afprøve nye og anderledes løsninger. Muligheden for at printe proto-
typer på bare et par timer åbner på den måde en verden af nye muligheder for produk-
tudviklere – noget som flere og flere virksomheder verden over har opdaget og udnytter.
 
Visualisering af produkter er også et væsentligt element i 3D print, især indenfor produk-
tdesign hvor former og detaljer er vigtige. Hvilket design er bedst? Print alle versionerne 
og test selv. Det giver et helt andet indtryk og fornemmelse at holde et fysisk produkt i 
hånden fremfor at se et billede. 

Kompromisløs udvikling
De fleste er nok enige om, at de rette værktøjer gør ar-
bejdet en hel del lettere. En professionel fotograf bruger 
fx ikke bare kameraet i sin smartphone, fordi kvaliteten 
ikke bliver god nok. Professionelt udstyr har ganske 
enkelt egenskaber, som almindelige forbrugerprodukter 
sjældent kan måle sig med. Det samme gælder for 3D 
printere. 

Der kræves ofte meget af prototyper af nye produkter; 
glatte overflader, minimal fejlmargin, robuste materialer med de rigtige egenskaber osv. 
Det er vigtigt, at modellen både føles og ser ud som det reelle produkt, og ikke en billig 
efterligning. Her kan typen af printer og printmateriale give vidt forskellige resultater. 

Prototyper bruges dog ikke kun til afprøvning af udseeendemæssige designvalg – tværti-
mod. Emnets kosmetiske udseende er i mange tilfælde underordnet, så længe formen er 
rigtig, og emnet matcher det færdige produkts fysiske egenskaber. De 3D printede emner 
må derfor ofte kunne bestå hårde tests for eksempelvis styrke, elastisitet, brud og tem-
peraturændringer. 

Det er her, printerne til almindelige forbrugere kommer til kort, og vi finder skellet mel-
lem legetøj og værktøj. 
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