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Sprøjtestøbevirksomheden Carmo A/S stod i 2020
over for en udfordring fra en kunde, der ønskede en
kompleks prototype. Det blev en udfordring, der
skulle vise sig at blive en game changer for Carmo i
forbindelse med prototypeudvikling i virksomheden.

Carmo har deltaget i vores AM Hybrid-projekt, der rummer en række
virksomhedscases, som på hver sin måde demonstrerer værdien af at implementere
forskellige fremstillingsteknologier i produktudviklingsfasen. En af de cases er
Carmo’s kunde EYE-GO, der er en MedTech startup-virksomhed, som havde behov
for at udvikle sit produkt, der består af mange små sprøjtestøbte plastemner. EYE-GO
ønskede at få en prototype i de rigtige medico-godkendte materialer, så de kunne
gennemføre proof of concept. Samtidig var det vigtigt for EYE-GO, at prototypen
kunne færdiggøres hurtigt og med en væsentligt lavere investering end ved traditionel
sprøjtestøbning. Carmo har arbejdet med 3D-print til fiksturer og gribere i en årrække,
og har løbende investeret i nye printere og uddannelse af medarbejdere i 3D-
teknologi. Udviklingen af denne prototype blev startskuddet til at kombinere den
traditionelle sprøjtestøbning med 3D-printede værktøjer. Carmo valgte derfor at købe
flere resinprintere og investere i et nyt produktionssetup og påbegyndte herefter
processen med at 3D-printe støbeforme.
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Kombinationen af additive manufacturing (AM) og sprøjtestøbning viste sig 
hurtigt at rumme et stort potentiale. Metoden gør det nemlig muligt at 
producere prototyper langt hurtigere og gør det samtidig lettere at justere 
designet undervejs, da det er muligt at lave flere iterationer parallelt. Den 
samlede fremstillingsproces bliver dermed væsentligt kortere, og 
omkostningerne reduceres betydeligt.

Inden for relativt kort tid kunne Carmo levere et proof of concept til EYE-GO, 
der levede fuldt op til deres forventninger. Det har været en proces, der både 
har sparet Carmo og kunden store resurser og bidraget til 
konkurrencedygtigheden. Prototypen til EYE-GO blev fremstillet på den halve 
tid og til halvdelen af prisen sammenlignet med traditionel 
prototypefremstilling. 
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Økonomi:
Ud over de åbenlyse økonomiske fordele ved at reducere time-to-marked, 

kræver Carmo’s prototypefremstilling desuden en væsentligt lavere 
investering sammenlignet med traditionel prototypefremstilling. AM-
fremstillingstiden af støbeforme er således langt mindre, hvilket er den 
væsentligste årsag til, at den samlede besparelse bliver så stor for kunden.

Tid:
Ved traditionel prototypefremstilling ville det have taget EYE-GO et år at 
komme i mål med en prototype, som den EYE-GO ønskede. Med Carmo’s
kombination af AM og sprøjtestøbning har EYE-GO reduceret denne del af 
udviklingsforløbet med ca. 50%.

Der er dermed tale om en markant reduceret udviklingstid, som i den grad er 
fordelagtig i udviklingsprojekter, hvor tidsdimensionen og time-to-marked 
spiller en afgørende rolle. 

Design:
Med kombinationen af AM og sprøjtestøbning kan Carmo nemt og hurtigt
integrere kundens justeringer til prototypen undervejs. Med Carmo’s
prototype proces oplever kunden dermed en langt større grad af fleksibilitet i
samarbejdet om udarbejdelsen af prototypen. Processen bliver dermed
væsentligt kortere og mindre ressourcekrævende, og kunden opnår samtidig
en større sikkerhed for, at den færdige prototype lever op til forventningerne.

Bæredygtighed:
Carmo har sat et ambitiøst miljømål og arbejder aktivt med to af FN’s
verdensmål. Disse mål handler om at reducere spild og at introducere
moderne teknologi, der kan bidrage til at reducere miljøbelastningen. Med
AM-teknologien opnår Carmo begge dele: Ved brug af AM er materialespildet
reduceret væsentligt sammenlignet med fremstilling af aluminium eller stål
forme. Samtidig er energiforbruget ved AM meget lavt, så den samlede CO2-
belastning bliver kraftigt reduceret.

Læs her hvordan Carmo har oplevet flere fordele ved at anvende 3DPIM
teknologien og være med i Dansk AM Hubs forløb AM Hybrid


