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Colofon

En nu samen verder
Waarschijnlijk heeft iedereen z’n plannen voor 2020 moeten omgooien
door iets dat niemand begin dit jaar had verwacht: de Covid-19
pandemie. Het openbare leven is de afgelopen maanden wereldwijd
veelal tot stilstand gekomen, in het ene land meer dan het andere. Voor
de additive manufacturing industrie zijn het echter drukke maanden
geweest. Bedrijven – van klein tot groot – zijn ingesprongen op de vraag
naar persoonlijke beschermingsmiddelen, innovatieve oplossingen voor
een tekort aan medische apparatuur en om supply chain onderbrekingen
snel te tackelen. De aanleiding is ellendig; maar juist de problemen
waarmee de wereld plots geconfronteerd werd, bleken voor de AMindustrie een kans om de meerwaarde van de technologie te tonen.
Zodra de komende maanden het normale leven weer terug komt – al zal
het nooit meer worden als vóór Corona – zal het belangrijk zijn om
het momentum van de afgelopen maanden vast te houden. Additive
manufacturing mag niet de boeken in gaan als een technologie die
goed van pas komt in het bestrijden van rampen. Sommige experts
verwachten dat op C-level niveau de interesse voor 3D printen nu wel
is gewekt, omdat het management zich realiseert dat de complexe en
lange aanvoerketens moeten veranderen. Toch is het aanpakken van dit
probleem niet de belangrijkste reden waarom bedrijven met 3D printen
aan de slag moeten.
Kaak-topman Lodewijk van der Borg zei onlangs in een online webinar
van ING Bank te verwachten dat overheden wereldwijd CO2 taksen gaan
invoeren. Dit zal een impuls geven aan lokaal produceren. En daar kan
additive manufacturing van profiteren. 3D printen kan een forse bijdrage
leveren aan een duurzame wereld. Ook daar moet het management
zich van bewust worden. En de AM-industrie zelf moet zo snel mogelijk
de hindernissen die een doorbraak in de weg staan, wegnemen. Lees
verderop in deze uitgave hoe daarvoor al vanuit de sector aanzetten
worden gegeven.
Het allerbelangrijkste wat we, vind ik, in stand moeten houden is de
samenwerking door de hele keten die de afgelopen maanden vanzelf is
gegroeid. Daardoor kon de AM-industrie voor zichzelf een rol opeisen
in de Coronacrisis. Een rol in het vormgeven van de samenleving
in het post-Coronatijdperk is alleen weggelegd als de sector blijft
samenwerken.
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Op tal van manieren hebben 3D printbedrijven
meegedaan aan de bestrijding van het Covid-19
virus. Op de cover een bescheiden selectie van de
vele miljoenen producten die wereldwijd in deze
strijd zijn geprint.
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Zet de Covid-19
pandemie 3D printen
definitief op de kaart?
Met de uitbraak van de Covid-19 besmettingen in Italië is de 3D
printindustrie wereldwijd in de schijnwerpers komen te staan.
Sommige dagen leek het er wel op alsof zelfs de desktop printers
die bij menige consument al jaren onder een laag stof staan,
werden ingezet om faceshields, filterhouders en andere dringend
noodzakelijke medische hulpmiddelen te printen. Heeft de AMindustrie zich hiermee definitief op de kaart gezet?
Wat we wereldwijd de afgelopen maanden hebben gezien, zal
absoluut blijvend impact hebben op de positionering van 3D printen
als maaktechnologie, denkt John Wilczynski, directeur van America
Makes. “Met de faceshields vulden we echt het gat in de traditionele
supply chains op. Als technologie om hiaten in aanvoerketens te
overbruggen, zien we additive manufacturing een majeure rol
spelen. En ook bij andere toepassingen zien we een rol.” Hij vindt
het te vroeg om de impact te kwantificeren. ”Belangrijk is nu dat we
het verhaal van AM vertellen.” En dat verhaal is verteld. Een verhaal
dat begon in Italië, op het moment dat het Covid-19 virus zich
ontpopte tot een pandemie die in enkele maanden tijd de wereld
waarschijnlijk meer veranderd zal hebben dan welk smart industry
programma dan ook.

1 miljoen onderdelen in de Benelux

15 maart: Christian Fracassi (links), oprichter CEO Isinnova (foto
facebookpagina Massimo Temporelli) past reverse engineering toe om de
kleppen voor het beademingsapparaat in het ziekenhuis van Brescia te 3D
printen.
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In het Italiaanse Brescia zaten half maart de artsen met de handen in
het haar toen kleppen voor een beademingsapparaat niet leverbaar
bleken, terwijl de IC’s van het ziekenhuis vol stroomden met Covid-19
patiënten. Enkele lokale bedrijven brachten de oplossing door via
reverse engineering een 3D CAD-model te maken van de klep en
deze te 3D printen op een FDM printer. Hiermee werd het supply
chain probleem in een weekend opgelost. Tegelijkertijd brandde
op het internet de discussie los over Intellectual Properties en
aansprakelijkheid. Daarmee heeft de eerste case uit de Coronacrisis
meteen de achilleshiel blootgelegd, iets dat een paar weken later
ook in meer of mindere mate in Nederland speelde. Het Tilburgse
Elizabeth TweeSteden ziekenhuis kampte met een tekort aan pipets
voor een analyseapparaat. Het ziekenhuis, waar onder andere
trauma-chirurg Lars Brouwers werkt, is actief met 3D printen. Samen
met Lay3rs in Eindhoven werd een alternatief ontwikkeld om de
staafjes te 3D printen op de machine van Formlabs. Alleen: toen
men wilde testen, wilde de fabrikant van het analyseapparaat geen
garantie geven omdat men het onderdeel niet zelf getest had. Einde
oefening. Uiteindelijk heeft de 3D printindustrie in de Benelux een
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John Wilczynski (America Makes): we
moeten nu roadmaps ontwikkelen
voor de volgende crisis

enorme prestatie geleverd door ongeveer 1 miljoen onderdelen te
printen voor toepassingen die rechtstreeks verband houden met de
Coronacrisis (stand van zaken eind mei aldus Flam3D). Dat is echter
meer te danken aan het feit dat AM-bedrijven en zorgprofessionals
gewoon de kans hebben gepakt en overheidsinstanties de andere
kant op hebben gekeken dan dat er echt juridische zekerheden
waren. Kris Binon, directeur Flam3D: “Het potentieel van 3D printen
wordt nog niet half benut op dit moment.” Dat komt deels door
gebrek aan kennis van 3D printen, deels doordat met name de
regelgeving rond certificering knelt. Ook CECIMO pleit inmiddels
in een actieplan voor het sneller ontwikkelen van AM-standaarden
en voor regelgeving die uitgaat van de mogelijkheden in plaats van
beperkingen oplegt.

3D printen vanaf het begin meenemen
21 maart: Lay3rs heeft samen met de traumachirurgen van het ETZ een
pipet geredesigned en geprint op een Formlabs 3D printer. De SLA-prints zijn
voorzien van een speciale coating die nodig is om ze te kunnen gebruiken in
het analyseapparaat.

Laura Gilmour, Global Medical Business Development Manager bij
EOS North America, benadrukte onlangs in een online webinar
dat de regelgeving voor medische apparaten er niet voor niets is.
Deze regels zijn bedoeld om de juiste afweging te maken tussen

26 maart: De Amerikaanse FDA heeft in een verkorte procedure goedkeuring gegeven aan een verdeelstuk voor een beademingstoestel, de VESper. Hiermee
kunnen tot vier patiënten op één beademingstoestel worden aangesloten. Prisma Health, waarin 18 ziekenhuizen in de VS samenwerken, meldt dit. HP is de 3D
printpartner die het onderdeel gaat produceren. De broncode wordt ook vrijgegeven voor derden.
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Brigitte de Vet (Materialise): certified
additive manufacturing blijft altijd
belangrijk
Geen valse hoop bieden

27 maart: atum3D schaalt samen met het Belgische Spentys de productie
op van 3D geprinte beademingskleppen. De twee bedrijven hebben deze
naar aanleiding van een hulpvraag van een Belgisch ziekenhuis gezamenlijk
geoptimaliseerd voor de DLP-printtechniek. Op de atum3D printer kunnen
per buildjob 18 beademingskleppen in enkele uren worden geproduceerd, in
een gecertificeerd materiaal van Detax dat gesteriliseerd kan worden.

de voordelen die een medisch apparaat oplevert en de risico’s die
aan het gebruik ervan kleven. Dat zegt ook Brigitte de Vet, Vice
President & General Manager Materialise Medical. Ze noemt het
“fantastisch” hoe overal met 3D printen getracht wordt de noden
van het zorgsysteem te verminderen. Ze plaatst echter twee kritische
kanttekeningen. De eerste is dat je een oplossing niet alleen vanuit
3D printtechniek of engineering moet ontwikkelen, maar ook vanuit
de klinische behoefte. “Als je de klinische nood adresseert en van
daaruit gaat ontwikkelen, kom je tot een ander type oplossing.”
Daarnaast moet je je aan de regelgeving houden. “Certified medical
manufacturing blijft belangrijk. Het gaat per slot van rekening om
patiënten.” Ze vindt dat onvoldoende bij dit punt wordt stilgestaan.
De VP Materialise Medical vindt het daarom goed dat zowel de
Europese als Amerikaanse overheden recent nog eens benadrukt
hebben dat het belangrijk blijft aan wet- en regelgeving voor
medische apparaten te voldoen. “Je moet niet in het wilde weg iets
doen.” Volgens haar bieden de huidige regels rond medical devices
zowel in de EU als in de VS voldoende ruimte om certified additive
manufacturing in te zetten. Een basisvoorwaarde voor bedrijven die
hiermee aan de slag gaan, vindt zij de ISO 13485 certificering. “De
regels zijn zeer duidelijk.” Brigitte de Vet realiseert zich dat bedrijven
die nooit actief zijn geweest in de medische industrie, minder
vertrouwd zijn met deze regelgeving. “Maar certified manufacturing
blijft belangrijk als je 3D geprinte onderdelen en oplossingen naar de
markt brengt.”
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Vergelijkbare waarschuwingen klonken begin april ook bij het MIT.
Martin Culpepper, Professor Mechanical Engineering, directeur
van het Project Manus, en lid van het MIT governance team voor de
Covid-19 crisis, zegt dat het grootste risico van 3D printen momenteel
is de valse hoop die het kan geven. De productie van PBM’s, zoals
mondmaskers, is complexer dan menigeen denkt. Het tweede is dat
je goed moet kijken naar de toepassing in een medische setting: kan
het materiaal gesteriliseerd worden? Culpepper wijst er verder op
dat niet zozeer het tekort aan de maskers het probleem is, maar het
gebrek aan filters die hierin zitten. Dat zijn complexe onderdelen.
Als 3D printen al de geschikte technologie is, dan zul je ervoor
moeten zorgen dat alle regels voor een schone en veilige productie
worden toegepast. Hiervoor kun je zorgen door in de toekomst vanaf
het begin van de productontwikkeling als maaktechnologie voor
medische apparaten additive manufacturing mee te nemen in alle
stappen, vindt Laura Gilmore van EOS. “Als je beide trajecten met
de toezichthouders hebt doorlopen, kun je in een noodsituatie je
AM machines aanzetten waar ze ook staan; local for local; alles is
dan klaar.” De investering in twee ontwikkeltrajecten – zowel voor
additive manufacturing als voor andere technieken – levert wat haar
betreft niet alleen in crisissituaties een voordeel op. Fabrikanten van
medische apparatuur kunnen in de laatste fase van de levenscyclus
van een product overstappen naar additive manufacturing en
hoeven geen kostbare tooling aan te houden maar gaan met
digitale magazijnen werken. Digitale magazijnen – de opslag van
gevalideerde 3D files en procedures – hebben meer zin vindt Gilmour
dan magazijnen vol stouwen met beademingsapparatuur omdat
daar nu toevallig veel vraag naar is. “In de volgende crisis hebben we
misschien heel andere apparatuur nodig.”

28 maart: Mercedes-Benz stelt de totale AM-capaciteit beschikbaar voor het
3D printen van medische producten en hulpmiddelen. De autobouwer heeft
een capaciteit van 150.000 kunststof en metalen onderdelen per jaar.
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7 april: Om tekorten aan medische hulpmiddelen in de behandeling van Covid-19 patiënten aan te pakken, heeft
het Parijse University Hospital Trust 60 Stratasys F 123 printers geïnstalleerd. De installatie gebeurde 24 uur na de
bestelling. Het ziekenhuis heeft een 3D print servicebureau ingehuurd voor de engineering capaciteit die nodig is en
om de 3D printers te bedienen.

Coördinatie is onmisbaar

Een tweede les die uit deze crisis geleerd kan worden, is dat er veel
meer coördinatie nodig is. Een brancheorganisatie zoals Flam3D
heeft dat in Nederland en België zo goed en zo kwaad als het ging
gedaan. “Op lange termijn zou het goed zijn als overheden 3D
printen aanmerken als een strategische capaciteit. Dan kan bij een
volgende crisis sneller worden geschakeld”, zegt Kris Binon van
Flam3D. Op het punt van coördinatie komt op een pijnlijke wijze de
verdeeldheid in Europa naar voren, waar elk land in een crisissituatie
zijn eigen regels lijkt te hanteren. In de VS hebben America Makes,
de FDA en de National Institutes of Health snel geschakeld toen de
pandemie voelbaar werd. De drie partijen hebben elkaar gevonden
op de sterke punten van elk afzonderlijk. America Makes heeft de
AM- en maakcommunity gemobiliseerd, beantwoordde vragen,
deed oproepen en verzamelde designs. De AM-specialist van de
FDA en het NIH beoordeelden. En het NIH startte de NIH 3D Print
Exchange, een speciale website waar 3D printfiles worden gedeeld,
inclusief tutorials en – absoluut belangrijk – een indicatie of het
design beoordeeld is voor klinisch gebruik of voor algemeen gebruik.
Vraag en aanbod werden samengebracht. John Wilczynski vindt
zo’n scharnierpunt belangrijk, niet alleen om de AM-community te
mobiliseren, ook om de rest van de maakindustrie te betrekken.
“Maakbedrijven die niet in de medische industrie actief zijn, kennen
de regelgeving niet. Door alle organisaties samen te brengen, hebben
we de volgende stap mogelijk kunnen maken.” Beth Ripley, voorzitter
van het 3D Print adviescomité van de National Health Administration,
noemt het een onverwacht succes hoe snel 3D printen zich
ontwikkeld heeft tot een oplossing voor sommige tekorten aan
medische hulpmiddelen. Want één ding moet men niet vergeten,
benadrukt zij: “We zeggen niet wat je moet doen, maar maken
mensen bewust dat ze een benefit-risk analyse moeten doen. We
vergeten te vaak dat als er geen alternatief meer is, dan moet je iets
doen.” De FDA heeft daar zelfs een apart traject voor, de discretionary
enforcement.

Supply chain onderbrekingen oplossen

Veel aandacht is uitgegaan naar 3D printen van medische hulp en
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persoonlijke beschermingsmiddelen. 3D printen heeft echter
ook de meerwaarde getoond om supply chain onderbrekingen
door lockdowns op te lossen. Het Nederlandse Hulotech 3D
printte bijvoorbeeld voor een machinebouwer in korte tijd een
set tandwielen, zodat de machine in elk geval uitgeleverd kon
worden. Biedt dit kansen? De onderzoekers van SmarTech Analyses
zien de AM-markt dit jaar onder sterkte druk komen vanwege
de Coronacrisis. Voor de periode na de komende dip zien de
onderzoekers kansen, die ontstaan doordat de uitbraak van het
Coronavirus lange supply chains steeds meer verstoort. SmarTech
gelooft dat de onzekerheden een zeldzame kans bieden aan de
AM-industrie. “Bovenaan het lijstje met strategische prioriteiten
voor na de crisis staat supply chain stabiliteit en diversificatie”,
zeggen de analisten. Bedrijven gaan zich herbezinnen op hun
huidige leveringsketens. De 3D metaalprint technologie is nu veel
beter in staat om daarop te reageren dan eerder het geval was.
Vanwege lokale productiemogelijkheden maakt AM het mogelijk

9 april: Materialise presenteert de NIP connector, ontwikkeld samen met
longartsen. Hiermee kunnen ziekenhuizen met standaard aanwezige
apparatuur Covid-19 patiënten zuurstof toedienen zonder dat ze meteen
geïncubeerd hoeven te worden. Dat kan de overplaatsing naar een ICafdeling voorkomen.
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Stratasys heeft samen met meer dan 100 klanten, waaronder
Medtronic en Boeing, een coalitie gevormd om de effecten
van de Covid-19 pandemie met additive manufacturing
te lijf te gaan. Gezamenlijk hebben ze meer dan 100.000
gezichtsbeschermers en andere beschermingsproducten
geprint. Stratasys heeft de 3D printcapaciteit van deze bedrijven
via de nieuwe GrabCAD Shop software aan elkaar gekoppeld
en designs gedeeld. Samen met Origin in San Francisco is de
productie gestart van meer dan 1,3 miljoen neusstaafjes voor
de Covid-19 testen. “Alleen 3D printen kan lokale productie in
de nabijheid van de eindgebruikers middels digitale voorraden
waarmaken”, zegt Yoav Zeif, de nieuwe CEO van Stratasys. Hij
gelooft dat de manier waarop de AM-industrie in deze crisis naar
voren is gestapt, meer en meer bedrijven en overheden hun
supply chains opnieuw zullen beoordelen. Dat zal de vraag naar
3D printen aanjagen. “Dit leidt tot toenemende business kansen
als deze crisis eenmaal voorbij is.”

24 april: Oceanz 3D print voor het ministerie van VWS meerdere
tienduizenden Oswabs, het Covid-19 teststaafje. Hiermee wordt het
leveringsprobleem in de keten overbrugd. Het teststaafje is onder leiding van
DEAM samen met Nederlandse bedrijven ontwikkeld, getest, gevalideerd en
in productie genomen.

om ter plekke onderhoud uit te voeren of noodhulp te bieden op
moeilijk bereikbare plaatsen, zoals schepen, afgelegen installaties,
ruimtestations of gebieden die getroffen zijn door natuurrampen,
zo schrijft Rob Martens in het whitepaper Additive Manufacturing:
Wanneer moet uw bedrijf instappen? De Nederlandse supply chain
expert die enkele jaren geleden gepromoveerd is op een studie naar
de impact van additive manufacturing op toeleverketens, verwijst
naar de disruptive technology theorie van de overleden Harvard
professor Clayton Christensen. Vanwege het effect van AM op
bestaande toeleveringsketens zullen productielocaties verhuizen,
consumenten producenten worden en productieactiviteiten worden
teruggehaald van lagelonenlanden.
John Wilzcynski van America Makes vindt dat de samenleving nu al
moet nadenken over de volgende crisis. “Toen dit met Covid-19
startte, praatte men veel over distributed manufacturing. Additive
manufacturing heeft bewezen impact te kunnen hebben als supply
chains onderbroken zijn. We moeten ons nu voorbereiden, we
hebben een roadmap nodig hoe we straks snel kunnen reageren,
waar we data bewaren et cetera. Want wat goed is als crisisreactie, is
ook goed voor heropbouw van supply chains.”

Stratasys bouwt met
GrabCAD Workshop
virtuele fabriek

.

Belang database
Ook professor Ian Gibson van Fraunhofer Project Center noemt
het aanleggen van een database met informatie over AMproductie van medische componenten belangrijk. Hij pleitte
onlangs ervoor om vast te leggen welke technologie voor welke
producten en toepassingen werkt en welke aandachtspunten er
zijn. Dankzij deze informatie kan men in een crisissituatie veel
sneller de juiste oplossing kiezen. Voor medische producten
zouden overheden moeten overwegen om een database op
te bouwen waarin designs en procesparameters van kritische
onderdelen opgeslagen en continu bijgewerkt worden. Daarmee
zijn designs in een crisis direct toegankelijk.

Doorbraak op handen

30 april: Flam3D meldt dat Nederlandse en Vlaamse 3D printbedrijven tot
nog toe al meer dan een half miljoen onderdelen en producten 3D geprint
hebben die direct verband houden met de Covid-19 pandemie. Veel werk
gebeurt door lokale bedrijven voor lokale behoeften.
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Tijdens de online editie van Additive World Conference,
georganiseerd door Additive Industries, schetste Ryan Kircher,
directeur Business Development van Additive Industries in
Noord-Amerika, waarom 3D metaalprinten volgens hem op de
drempel staat door te breken als de productietechniek voor
hip cups. Vanuit kwaliteitsoogpunt omdat je met AM lattice
structuren kunt printen die voor een veel betere aanhechting
aan het menselijk bot zorgen. “Dat is de echte aanjager van de
groei”, zegt Kircher. Hij schat dat 10% van de heupimplantaten
(de hip cups) momenteel wordt geprint. Wat echter vooral de
drempel naar serieproductie wegneemt, is de nieuwe generatie
AM-systemen, met meerdere lasers. De technologie is hierdoor
schaalbaar. En dat brengt hem op het punt waarom hij denkt dat
de productie van deze implantaten versneld richting additive
manufacturing gaat verschuiven: automatisering en een hogere
snelheid zorgen voor forse kostenverlagingen. Eén MetalFab1 3D
print jaarlijks 15.619 heupkommen tegen een kostprijs van €40.
In 2005 lag de kostprijs nog meer dan twee keer zo hoog.
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Stratasys J55: full color printen in het kantoor

Stratasys maakt het met
de J55 mogelijk full color
prototypes snel in eigen huis te
vervaardigen.

Stratasys lanceert met de nieuwe J55 een full color 3D
printer om designvalidatie te versnellen. De
compacte 3D printer, gebaseerd op de technologie
van de grotere J850 printer, kan tot vijf materialen
én supportmateriaal in één product printen. Bijna
500.000 kleuren kunnen geprint worden, evenals
texturen en Pantone kleurvalidatie is mogelijk.
De Stratasys J55 is de officeversie van de full color polyjet J8-serie
printers. De mogelijkheden zijn nagenoeg vergelijkbaar, alleen is het
bouwvolume kleiner. “We hebben de nieuwe 3D printer veranderd
in een product development proces voor product ontwerpers en
engineers”, zegt Omer Krieger, Executive Vice President of Products.
Daarmee doelt hij niet alleen op de machine zelf, maar eveneens
op de digitale workflow die tegelijk met de hardware wordt
aangeboden. De Stratasys J55 wordt ondersteund door GrabCAD
Print software. Dit betekent dat native CAD-files van de grote
CAD-pakketten en 3MF files direct in de software kunnen worden

ingelezen. Nieuw is de KeyShot 3D rendering software van Luxion, die
Stratasys voor het eerst voor de 3MF workflow beschikbaar maakt.
De software is nu nog een bètaversie, verwacht wordt dat deze eind
2020 in de definitieve versie beschikbaar komt. De J55 kan van thuis
uit bediend worden via het web.

Meer prototyping in huis

Stratasys wil met de J55 ontwerpbureaus een tool in handen geven
om full color prints in huis tegen lagere kosten en met kortere
doorlooptijden te maken. Precies wat nodig is in productontwerp,
meent Tim Green, research directeur 3D printing bij IDC (een
wereldwijd onderzoeksbureau). Hij vindt dat het product
designproces anders moet worden. “We weten dat de risico’s en de
tijd die gemoeid zijn met traditioneel prototyping niet meer kunnen.
Ontwerpers moeten veel meer prototyping in huis doen, van initieel
concept tot en met super realistische prototypes.“
www.seido-systems.com

EOS metaalprinter bij Windesheim
Het lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool
Windesheim neemt deze zomer een EOS M 400
in gebruik. Hiermee wil de hogeschool voor het
industriële MKB de drempel naar 3D metaalprinten
verlagen. “Daarom kopen we een industriële
machine”, zegt lector Geert Heideman.
De aankoop van een productie AM systeem zoals de EOS M 400, is
een bewuste keuze, legt Geert Heideman uit. De ervaring in eerdere
projecten leert namelijk dat bedrijven die op een kleinere machine
met de techniek kennismaken toch niet zo snel de stap naar de
inbedding van AM in hun productie maken. “Als je bedrijven wilt
overtuigen dat hier een kans ligt, moet je de kennis opbouwen op
industriële schaal.” De Duitse fabrikant heeft de M 400 specifiek
ontwikkeld voor industriële productie. Zo is het bouwvolume
400 mm bij 400 mm bij 400 mm voldoende voor veel industriële
toepassingen in de machinebouw, de sector waar Windesheim zich
met name op richt. EOS bouwt dit type met 1, 2 of 4 lasers. De versie
die in Zwolle komt te staan, beschikt over 1 laser van 1kW.
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De EOS M 400 staat vanaf komende zomer klaar bij Hogeschool Windesheim
voor industriële projecten.

De metaalprinter komt te staan bij Perron 038 in Zwolle. Hier is een
R&D hub in ontwikkeling, waarin naast Windesheim ook het
Fraunhofer Project Center actief is evenals een ontwikkelteam van
AWL.
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Waarom Makerbot 3D printen met echt ABS belangrijk vindt
en hoe het dit mogelijk maakt

Printen met echt ABS
toegankelijker

De toepassing bij het Texaanse All Axis
Robotics is een goed voorbeeld van wat
mogelijk is. Om de grijpers van de robots die
het configureert voor machinefabrieken aan
te passen aan de werkvloer, moest het bedrijf
een op maat gemaakt ABS-slijpgereedschap
produceren. Met behulp van METHOD X was
het team in staat om dit onderdeel binnen
enkele uren te 3D printen in een zeer sterk en
duurzaam ABS-materiaal.

Met echt ABS 3D printen is nog steeds een uitdaging
voor de meeste desktop 3D printers. Dave Veisz, Vice
President Engineering bij MakerBot, gaat in dit artikel
in op de vraag of recente ontwikkelingen de kloof
tussen desktop en industriële 3D printers overbruggen.
Terwijl technisch hoogwaardig ABS gemeengoed is geworden voor
de high-end 3D printers, hebben fabrikanten van desktopprinters
lang geworsteld om deze onderdelen te printen met een mate van
betrouwbaarheid en herhaalbaarheid die een industriële ontwerper
of ingenieur verwacht. Het probleem heeft alles te maken met de
hoge temperatuurbestendigheid en het smeltpunt van ABS. Bij
afkoelen leidt dit tot delaminatie. Dat leidt weer tot een ernstige
verzwakking van de structuur van het onderdeel en uiteindelijk tot
kromtrekken en scheuren. Precies dat wat men wil vermijden door
voor ABS te kiezen, gebeurt. Als het werkstuk snel wordt afgekoeld
door afschrikken, kan het ook onderhevig zijn aan krimp. Daarom
werken de desktop 3D printers die voor ABS geschikt zijn met een
gecontroleerd koelproces en wordt een gesloten kamer ten zeerste
aanbevolen.

inferieur product dat totaal ongeschikt is voor de vele hoogwaardige
toepassingen waarvoor ABS wordt gebruikt. De andere optie is het
manipuleren van de 3D printer zelf. Bij veel desktop 3D printers kun je
de temperatuur van de het printplatform regelen. Hiermee wordt een
deel van de warmte naar de onderkant van het werkstuk gebracht.
Het effect is echter beperkt. Met deze techniek is het niet mogelijk
om de temperatuur van alle lagen van een onderdeel tegelijkertijd
te controleren, waardoor het kwetsbaar wordt voor kromtrekken
en scheuren. Toen we het recente METHOD-platform ontwierpen,

Aangepaste formulering heeft een prijs

Wie ABS kwaliteit nodig heeft, kan uit twee fundamentele strategieën
kiezen: het materiaal aanpassen of de 3D printer. Deze gewijzigde
formules hebben doorgaans echter een prijs. Hoewel het chemisch
wijzigen van ABS de hittebestendigheid kan versterken, moet
dit worden afgewogen tegen enkele nadelen, zoals verminderde
E-modulus en een lagere treksterkte. Dit kan resulteren in een
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3D geprinte pneumatische pomp, geproduceerd in ABS van echte technische
kwaliteit.
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hebben we daarom besloten om de temperatuur van het printvlak
te regelen, niet alleen het printplatform. In plaats van simpelweg het
platform te verwarmen, recirculeren we de lucht aan beide kanten
van de gesloten bouwkamer. Aan beide zijden wordt de lucht naar
boven getrokken. Dit zorgt voor een superieure temperatuurcontrole
omdat elke laag in dezelfde warmte-omstandigheden wordt gedrukt
zonder dat er met de printerinstellingen hoeft te worden 'geknutseld'.
Deze technologie is ontworpen zodat ingenieurs maatnauwkeurige
onderdelen van een productie-grade ABS kwaliteit kunnen printen,
tegen een aanzienlijk lagere prijs dan de traditionele productie.

Spuitgegoten ABS zal nog vele jaren de beste keuze blijven voor
massaproductie vanwege de snelheid en de lage kosten. Maar
wanneer het benodigde volume in de tientallen, honderden of
zelfs duizenden stuks loopt, of wanneer customized onderdelen
nodig zijn, heeft additive manufacturing echt de voorkeur. De
mogelijkheid om engineering-grade ABS te gebruiken op meer dan
alleen enkel industriële 3D-printers brengt de voordelen van additive
manufacturing binnen handbereik van een veel breder publiek.

Waarom is ABS zo belangrijk?

Scan de QR code om een uitgebreide
versie van dit artikel te lezen

Waarom we de Method geschikt hebben gemaakt voor echt ABS,
heeft alles te maken met onze visie op de toekomstige
maakindustrie, namelijk die van een gedecentraliseerd, ondemand productiemodel, gestuurd door additive manufacturing.

Dave Weisz

Makerbot lanceert carbon filament
én extruder voor open platform
Makerbot houdt het innovatietempo hoog dit jaar. In
juni komt Method Carbon Fiber Editions op de markt.
De desktop 3D printer is geschikt voor 3D printen met
carbonvezels gevuld nylonfilament. Bijzonder aan de
3D printer is de annealingfunctie. Eerder dit jaar is ook
al de Labs edition gelanceerd, waarmee het Method
platform een open platform wordt.
Het nylon filament, gevuld met 10 procent koolstofdeeltjes heeft een
twee keer zo hoge treksterkte als ABS. “Vergeleken met ABS is
carbonvezel versterkt nylon echt een flinke stap vooruit”, zegt
Johan-Till Broer, Vice President Product Development bij Makerbot.
Hoewel het nieuwe materiaal niet zo sterk is als aluminium, denkt
hij wel dat heel wat aluminium CNC-werkstukken vervangen kunnen
worden. “Aluminium is voor veel onderdelen over-gedimensioneerd;
ABS is niet sterk genoeg. Nu hebben we wel een goed alternatief.”
Wat de Makerbot Carbon Editions bijzonder maakt, is dat het
wateroplosbaar SR-30 supportmateriaal van Stratasys kan printen.
Nylon is uit zichzelf gevoelig voor vocht; het neemt zeker vocht
op als het enige tijd in het water ligt om het supportmateriaal op
te lossen. “In de printer zit een pre-set om het onderdeel in de
bouwkamer thermisch na te behandelen”, zegt Johan Broer over
de annealingfunctie, die Makerbot in de nieuwe firmware ook
beschikbaar stelt voor de Method 3D printers die al in het veld staan.
“Als je de onderdelen een bepaalde tijd zo droogt, levert dat een
significant verschil qua eigenschappen op.” Deze functie is mogelijk
dankzij de manier van verwarmen van het printplatform dat Dave
Weisz in het artikel beschrijft.

De nieuwe carbon edition maakt het Makerbot Method platform geschikt
om aluminium onderdelen te vervangen door 3D geprinte producten.

3D printer van de Amerikaanse fabrikant in een open platform. De
gebruiker krijg in de software toegang tot veel meer instellingen om
met niet-Makerbot filamenten te printen. In het Method Materials
Development Program kwalificeren filamentproducenten hun
materialen specifiek voor de Method 3D printer en ontwikkelen
printprofielen hiervoor. Naast BASF, Lehvoss en Kimya hebben ook
onder andere Jabil, Mitsubishi Chemical en Polymaker materialen
ontwikkeld voor de Method 3D printer. De LABS extruder is het hart
van het open platform. Deze is bestand tegen temperaturen tot 300
graden C. MakerBot heeft de extruder volledig modulair ontwikkeld.
Gebruikers kunnen eenvoudig de nozzle tip en de PTFE buis
vervangen. De praktijk wijst uit dat als er problemen met de nozzle
ontstaan, dit vaak in deze twee onderdelen is.

Open materialenplatform

Met de MakerBot LABS Experimental Extruder verandert de Method
Meer over de Makerbot
Methods Carbon edition
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Meer over de LABS
Experimental Extruder
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Mimaki Europe ziet groeimarkt voor groot formaat 3D printer

Gel dispensing 3D printer versnelt
digitalisering in signbedrijven
Mimaki Europe wil met de 3DGD-1800 groot formaat
3D printer de digitalisering van de sign & graphics
markt een impuls kunnen geven. Slechts een klein
deel van deze markt is momenteel gedigitaliseerd.
“Als we dat percentage kunnen opkrikken naar vijf tot
tien procent, biedt dat een enorme groeikans”, zegt
Ronald van den Broek, General Manager Sales EMEA
bij Mimaki Europe.
De Europese dochter van de Japanse printerfabrikant had de 3D
printer willen lanceren op Fespa in Madrid, Europa’s grootste
beurs voor de sign & graphics markt. De uitbraak van het Covid-19
virus haalde een streep door de rekening. De presentatie
heeft daarom online plaatsgevonden; de beurspresentatie
is verschoven naar komend najaar. Ondertussen staat in
de showroom in Diemen de gel dispensing 3D printer klaar,
wachtend totdat de bewegingsvrijheid van ondernemingen
enigszins normaliseert. “Tot dan kunnen onze engineers de
machine goed doorgronden”, zegt Ronald van den Broek.

Sneller de markt ontwikkelen

De 3DGD-1800 is de derde 3D printer die Mimaki verkoopt, als je
de desktop printer voor prototyping meerekent (hiervoor wordt
samengewerkt met Sindoh). Is de full color printer Mimaki 3DUJ553 een volledig eigen ontwikkeling, de 3DGD-1800 machine

Gel dispensing
printtechnologie
De Mimaki 3DGD-1800 gebruikt de gel dispensing 3D
printtechnologie, die zich onderscheidt door de relatief
hoge snelheid waarmee de grote objecten (tot 1,8 m
hoog) worden geprint. Hiervoor werkt de 3D printer met
een gel die na het extruderen direct met UV-licht wordt
uitgehard. Omdat de gel tijdens het printproces al
wordt uitgehard, is geen support nodig. Dat is eveneens
een factor die bijdraagt aan de relatief korte totale
productietijd van de grote modellen.
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De combinatie opent heel nieuwe mogelijkheden met name als bedrijven hun
processen gaan digitaliseren.

wordt gebouwd door het Israëlische Massivit 3D. Mimaki maakt
volgens Ronald van den Broek wel vaker de afweging tussen
een eigen machine ontwikkelen of met een OEM-product de
markt op gaan. “Dat is nu niet anders. Wij zien in 3D printen een
toegevoegde waarde voor de sign & graphics markt, bijvoorbeeld
grote blow ups maken voor onder andere beurzen.” Om sneller
de markt te kunnen ontwikkelen én omdat het groeipotentieel
groot is, heeft Mimaki besloten samenwerking te zoeken. “Als
we in de signmarkt het aandeel bedrijven dat digitaal werkt naar
tien procent kunnen brengen, praten we over een behoorlijke
groeimarkt die voor alle partijen goed is.”

Naadloze aansluiting op 3D printtechnologie

Ronald van den Broek vindt dat de mogelijkheden die de gel
dispensing 3D printer biedt, naadloos aansluiten op de 2D
printtechnologie die veel Mimaki klanten al in huis hebben. Door
folies full color te bedrukken, kunnen ze de grote producten
die ze met de 3DGD-1800 maken afwerken tot een eindproduct.
Waar het eigenlijk om gaat, is dat bedrijven in de sign & graphics
markt hun workflow hiermee verder digitaliseren en daarmee
hun productie significant versnellen. Momenteel laten veel
signbedrijven hun designs digitaal maken, of ontwerpen deze
zelf in CAD-programma’s; de stap daarna om de modellen te
maken is veelal handwerk. Mimaki wil dit digitaliseren. Andere
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Dit is mogelijk met de nieuwe Gel Dispensing 3D printer van Mimaki gecombineerd met de 2D printtechnologie van het Japanse concern.

3D printtechnieken zijn volgens hem hiervoor minder geschikt
omdat met de gel dispensing technologie holle producten geprint
kunnen worden, zonder interne supportstructuur. Ronald van den
Broek: “Dat is de markt waarin wij geïnteresseerd zijn en waar
we toegevoegde waarde voor klanten kunnen genereren.” Hij ziet
parallellen met de textielmarkt. Mimaki heeft de digitalisering
van deze markt enkele jaren geleden versneld door een full color
printer op de markt te brengen waarmee rechtstreeks op textiel
geprint kan worden. Met de nieuwe generatie printers gebeurt
dit met een snelheid van 400 m2 per uur. Deze digitalisering
heeft in de textielmarkt zelfs ertoe geleid dat textielbedrijven
hun productie uit Azië hebben teruggehaald naar de randen van
Europa omdat ze dankzij de digitalisering en het bedrukken van
textiel korter op de bal kunnen spelen.

“De snelheid gaat echter omhoog, zeker weten. In de textielmarkt
hebben we hetzelfde gezien. Als dat verandert, wordt het voor
steeds meer bedrijven interessanter.”

Voor grote doorbraak moet snelheid omhoog

Ronald van den Broek denkt dat Mimaki Europe deze markt in
beweging kan brengen, omdat veel bedrijven bekend zijn met de
Japanse printerfabrikant en Mimaki een fijnmazig dealernetwerk
heeft. “Sommige bedrijven kopen geen 3D printer omdat ze
snelle service verwachten; die kunnen onze dealers bieden,
dat is bekend in de markt. Onze dealers hebben veel technici
voor lokale support aan de klanten.“ Op de langere termijn zal
de nieuwe 3D printer in veel meer bedrijven in dit segment een
rol gaan spelen, verwacht hij. De voorwaarde voor een echte
doorbraak van 3D printen is wel dat de snelheid toeneemt. Eén
model van 1,8 m printen in zeven uur is daarvoor te langzaam.
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Ronald van den Broek, General Manager Sales EMEA bij Mimaki Europe.
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Arcam ontwikkelt voor EBM met koper en
gereedschapsstaal nieuwe markten

Zweedse AM-eigenzinnigheid
ontsluit ongekende toepassingen
Net buiten Göteborg, in het Zweedse Mölnlycke, heeft GE Additive
het Arcam EBM Center of Excellence in gebruik genomen. Het
Amerikaanse concern investeerde hierin zo’n 18 miljoen euro. Naast
de ontwikkeling van de EBM (Electron Beam Melting) technologie
en de productie van de Arcam AM machines, werken de applicatie
engineers ook samen met klanten aan nieuwe toepassingen. Die ga
je steeds vaker vinden buiten de luchtvaart- en medische industrie,
de markten waarin Arcam al jarenlang actief is.
De overname van het Zweedse Arcam door GE Additive in 2016
heeft het bedrijf een positieve impuls gegeven. Karl Lindblom,
algemeen directeur: “Het is goed dat we met GE een industriële
eigenaar hebben. Dat heeft de doorslag gegeven in onze
ontwikkeling van start-up naar dit bedrijf.” Sinds Arcam onder
de paraplu van GE Additive opereert, wordt de onderneming
door grote industriële concerns serieus genomen, zegt Isak
Elfstrom, Vice President Technology. “We zijn het high tech
entrepreneurial stadium voorbij.” Ook de ontwikkeling van
de EBM-technologie zelf is na de overname en zeker door het
nieuwe center of excellence in een stroomversnelling geraakt.
Moederconcern GE beschikt namelijk in de VS over veel kennis

Een van de voordelen van de EBM technologie is dat men de producten in
het poederbed kan ‘stapelen’. Hierdoor kunnen in een batch veel producten
worden geproduceerd.
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en ervaring met betrekking tot de elektronenbuistechnologie,
de kern van de Arcam AM-technologie. GE past elektronenstraal
technologie tegenwoordig onder andere toe in medische
beeldvormingsapparatuur en in meetsystemen. “Door deze
inbreng begint de architectuur van onze machines te veranderen”,
zegt Elfstrom.

Dichterbij eindgebruikers

De samenwerking reikt dan ook verder dan de collega AMbedrijven binnen GE Additive, dat wereldwijd inmiddels 1500
mensen in dienst heeft. Arcam gebruikt ook de ervaring die GE
heeft met lean manufacturing. De hele fabriek is gebaseerd op de

Doordat de EBM-technologie gebruik maakt van de kinetische energie,
levert het smelten van puur koper geen noemenswaardig probleem op. De
automotive industrie is hierin geïnteresseerd.
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Karl Lindblom bij de Arcam Spectra H, de grootste EBM machine die het Zweedse bedrijf tot nog toe bouwt. De
Spectra lijn is bedoeld voor industriële productie.

lean principes, wat de groeiambities weerspiegelt. Karl Lindblom
is blij met de focus op lean die je in elke productielocatie van GE
ziet. “Het verbeteren van productiviteit en efficiency zijn we in
Zweden de laatste jaren vergeten. Dat gaan we veranderen. Focus
op lean maakt de Zweedse industrie concurrerend.” Isak Elfstrom
benadrukt verder dat de samenwerking met bijvoorbeeld
de luchtvaartbedrijven binnen GE, klanten van Arcam,
geïntensiveerd is. “Door de overname zitten we nog dichter bij
elkaar.” Hij vindt niet dat hierdoor de openheid naar andere
Arcam klanten, misschien concurrenten van GE, is veranderd.
Voor de engineers heeft de verhuizing naar het nieuwe center of
excellence ingrijpende veranderingen in de manier van werken
met zich meegebracht. Er wordt veel meer samengewerkt; cocreatie staat voorop. Karl Lindblom: “Op slechts twee plekken
staan koffie-automaten. Medewerkers moeten daar dus naartoe.
Zo ontstaat co-creatie.” De vervijfvoudiging van de productie waar
Jason Oliver, President & CEO van GE Additive over praat, is geen
doel op zichzelf. “Dat is een groei die we ambiëren, maar of dat in
vijf of in tien jaar gerealiseerd wordt, dat zien we wel.”

een ouderwetse beeldbuis-TV de elektronen door een buis stuurt
om het beeld te projecteren, gebruikt Arcam als het ware de hele
bouwkamer als buis. Het proces vindt plaats in een vacuüm (5
x10-5 mbar), waar helium aan wordt toegevoegd. Dat heeft als
voordeel dat minder vervuiling optreedt én reactieve materialen
geprint kunnen worden zonder flow van inert gas. Het tweede
voordeel van de EBM-technologie is dat de bouwkamer met
daarin het poeder wordt voorverwarmd tot ongeveer 1000
graden. Hierdoor zijn er nauwelijks problemen met thermischeen restspanningen in het werkstuk. Men kan moeilijk te smelten
materialen toch goed printen. Crackvorming waar andere AM
technologieën last hebben hebben blijft achterwege, omdat

Breder toepassingsgebied EBM

Traditioneel wordt Elektron Beam Melting veelal toegepast in de
medische en luchtvaartindustrie. Karl Lindblom bestempelt
deze beide sectoren als het topje van de ijsberg. Onder water
is een veel groter toepassingsgebied verborgen, bijvoorbeeld
de automobielindustrie die versneld op elektrische
aandrijfsystemen overschakelt. Op Formnext liet Arcam al 3D
geprinte koperen componenten zien. Dat heeft veel interesse
in de automobielindustrie opgewekt. “Koper is een van onze
kansen om nieuwe business te pakken. Bij koper hebben we een
voorsprong op de laserstraal technologie”, aldus Karl Lindblom.
Dat heeft alles te maken met de specifieke technologie waar
Arcam dankzij patenten vrijwel het alleenrecht op heeft. Waar
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Het andere nieuwe materiaal is gereedschapsstaal, wat onder meer
interessant is voor de olie- en gasindustrie, omdat men hiermee
boorgereedschappen maakt met een aanzienlijk langere standtijd en
hogere effectiviteit.
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GE Additive heeft 18 miljoen euro geïnvesteerd in het GE Additive Arcam EBM Center of Excellence.

men het materiaal, bijvoorbeeld titanium aluminide, op een
temperatuur van 1000 graden brengt voordat men het smelt.
“We hoeven de temperatuur maar met een paar honderd graden
aan het oppervlak te verhogen om het naar een vloeibare
fase te brengen. Daardoor ontstaan er geen grote thermische
temperatuurverschillen in het werkstuk”, legt Isak Elfstrom uit.
Warmtebehandeling achteraf kan, maar is alleen nodig als je een
specifieke microstructuur in het werkstuk nodig hebt. Met EBM
kan men producten stapelen en is minimaal support nodig om de
warmte af te voeren. Onderdelen van kobalt chroom en titanium
zweven in het poederbed. Ze hoeven niet verbonden te zijn met
het bouwplatform.

Kinetische energie

Gebruikt lasersmelten thermische energie om de metaalpoeders
te smelten, EBM gebruikt kinetische energie. Isak Elfstrom:
“Daarom maakt het voor ons niks uit of het poeder reflecteert.
Wij krijgen de energie altijd in het materiaal.” Dat geeft Arcam,
als het om koper gaat, een voorsprong, zeggen de AM-experts in
Göteborg. Doordat namelijk in een hoog vacuüm wordt geprint,

kan men puur koper verwerken. Dat is met andere technieken
veel minder vanzelfsprekend. Zonder concreet te kunnen
worden, zegt hij dat er ondertussen met meerdere klanten aan
applicaties voor koper wordt gewerkt. Deze applicaties bevinden
zich nog in een vroeg stadium. Desondanks liet GE Additive de
mogelijkheid vorig jaar al zien. “Dat is onze aanpak”, zegt Annika
Ölme, vice president Engineering. “Het kan, dus tonen we het;
kijken we wie interesse heeft en gaan dan samen de potenties
verder ontwikkelen.” Deze geïnteresseerde partners hebben zich
ondertussen gemeld in Mölnlycke. Meerdere zelfs.

Ook gereedschapsstaal opent perspectieven

Een ander materiaal waarmee Arcam naar eigen zeggen een
unieke positie inneemt, is titanium aluminide. Dit is een
hittebestendig materiaal waar GE Avio Aero in Italië inmiddels
turbineschoepen 3D print voor de nieuwste generatie GE9nx
vliegtuigmotoren. Dit is de eerste gekwalificeerde AM applicatie
in het roterend deel van een vliegtuigmotor. Gereedschapsstaal is
weer een ander materiaal waar in Zweden mee wordt gewerkt. Dit
is aantrekkelijk voor de olie- en gasindustrie. De kostenbesparing

.

Automatisering in een ander perspectief
Wat opviel in Zweden, was dat alle Arcam machines er als
standalone machine stonden. Daarmee is volgens het Arcam
management niet gezegd dat er niet aan automatisering
wordt gewerkt, maar men vindt de automatisering van de
workflow momenteel belangrijker dan het automatiseren van
de fysieke handelingen aan de machine. Isak Elfstrom: “Je ziet
dat iedereen min of meer in de richting van automatisering
beweegt. Daarvoor integreert men bepaalde technologieën.
Voor de industrialisatie is het belangrijk dat de AM industrie
levensvatbaar wordt voor grootschalige productie. Maar
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meestal gaat het om het verplaatsen van de buildjobs vanuit
de machine naar een post-processing station. Kijk, stukken
liggen 80 uur op de machine en dan heb je een manuele
interventie van één uur. Je kunt dus eigenlijk stellen dat een
groot deel van de machinetijd al geautomatiseerd is.” Hij vindt
het daarom belangrijker juist de laatste stap, post-processing,
te automatiseren. Arcam heeft hiervoor een automatische
cabine ontwikkeld waarmee 80 procent van het poeder
manloos verwijderd wordt. Op het vlak van automatisering
werkt het verder samen met onder andere Concept Laser.

print magazine juni 2020

GE dochter Avio Aero in Italië produceert de eerste onderdelen voor in het
roterend deel van een vliegtuigmotor. Deze turbineschoepen worden met
titaan aluminide geprint op de Arcam Spectra machine.

Overname door GE Additive geeft
Arcam impuls om méér toepassingen
voor EBM te ontwikkelen
die dit bij boringen kan opleveren zijn enorm dankzij de
designvrijheid. Eigenlijk zijn heel veel materialen geschikt, zolang
ze elektrisch geleidend zijn en voldoende temperatuurstabiliteit
kennen. Isak Elfstrom: “Uiteindelijk gaat het echter vooral om de
vraag waar je waarde toevoegt. Complexiteit en productiekosten
zijn twee factoren die bepalend zijn of een toepassing geschikt
is voor AM.” Arcam richt zich wat betreft nieuwe business
vooralsnog op het ontwikkelen van applicaties voor koper en
gereedschapsstaal. De focus die de onderneming als klein bedrijf
had, is nog steeds belangrijk, ondanks dat men nu onderdeel is
van een megaconcern als GE. “Focus bij het verbreden van de
markten is altijd onderdeel geweest van ons succes en dat blijft
het ook nu”, zegt Elfstrom. “Als je alles probeert, eindig je met
niks dat echt goed werkt.” Automotive en olie en gas zijn twee
sectoren die, naast luchtvaart en medical, belangrijk zijn voor de
verdere groei van Arcam.

Annika Ölme toont het grootste product tot nog toe geprint met de EBM
technologie: 460 mm hoog.

dollars in deze technologie investeert omdat het er een groot
potentieel in ziet. Value- en supply chains staan volgens de
GE Additive CEO aan het begin van drastische veranderingen
vanwege de opmars van additive manufacturing. “Ik hoef
niet meer op één plaats te printen maar kan dat overal in de
wereld doen, overal waar ik wil. Je hoeft niet met poeders en
onderdelen de halve wereld over te vliegen.” Een aanjager uit
onverwachte hoek kan wel eens de klimaatdiscussie zijn. In het
GE Additive Arcam EBM Center of Excellence staan twee brackets,
zowel gefreesd uit vol materiaal als 3D geprint na topologie
optimalisatie. Het verschil: in plaats van 95 procent materiaal weg
te frezen, heb je met additive manufacturing slechts 5 procent van
deze hoeveelheid materiaal nodig. De totale hoeveelheid energie,
berekend over de hele waardevoortbrengingsketen, ligt bij EBMtechnologie 27 procent lager dan bij CNC frezen. “Dat gaat deze
technologie aanjagen.”

Validatietraject versnellen

De uitdaging voor de hele AM industrie is in zijn ogen namelijk een
andere: het versnellen van de applicatieontwikkeling en
procesvalidatie. Het hele traject voor de kwalificatie van de 3D
geprinte turbineschoepen heeft GE Avio Aero tien tot vijftien jaar
gekost. “Het verkorten van dit traject is de grootste uitdaging”,
zegt Annika Ölme. Hier ligt eveneens een uitdaging voor de
overheden en de regulerende instanties. De validatietrajecten
voor andere technieken duren vaak aanzienlijk minder lang,
omdat men mag terugvallen op andere ervaringen.
Ondanks dit soort uitdagingen kan Jason Oliver, President en CEO
van GE Additive, niet vaak genoeg benadrukken dat GE miljarden
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Voor klanten die samen met applicatie engineers van Arcam applicaties
willen ontwikkelen, zijn er eigen testruimten beschikbaar.
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GE Additive CEO Jason Oliver verwacht grote impact
van AM op supply chains

Additive manufacturing
herverdeelt het speelveld
van de globale maakindustrie
De impact van additive manufacturing op supply
chains wordt groot. Een aantal grote spelers
in de maakindustrie beseft dit. Precies deze
ondernemingen investeren momenteel fors in zowel
de AM-technologie als applicatie-ontwikkeling. Wie
deze boot mist, gaat het lastig krijgen, verwacht
Jason Oliver, President en CEO van GE Additive.
GE Additive, de AM groep binnen het industrieel conglomeraat,
investeert momenteel fors, net als de maakbedrijven van
GE doen. In Zweden is onlangs het Arcam EBM Center of
Excellence in gebruik genomen, waar aan de verbreding van EBM
technologie wordt gewerkt. In Duitsland heeft dochter Concept
Laser het nieuwe R&D en productiecentrum voor de laserstraal
poederbed machines in gebruik genomen. In Cincinnati (VS)
wordt de binderjetting technologie verder ontwikkeld. Jason
Oliver, CEO GE Additive, verwacht in de loop van dit jaar
meer nieuws over deze AM-technologie. Hij ziet momenteel
bij binderjetting vooral het voordeel van snelheid. De lagere
nauwkeurigheid waarmee onderdelen worden geprint, is iets
waar in de loop der tijd wel een oplossing voor gevonden wordt.
“En dan zijn er nog enkele zaken waar we niet over praten”, zegt
de CEO van de AM divisie, om aan te geven dat GE nog meer
potten op het vuur heeft staan. Hij verwacht dat er voor elk van
deze 3D metaalprinttechnieken markten bestaan.

EBM in aerospace

Elke technologie kent z’n specifieke eigenschappen en
toepassingen. Wie specifieke legeringen en hoge
nauwkeurigheden zoekt, komt bij lasersmelten uit. Wie
legeringen zoekt die bestand zijn tegen hoge temperaturen of
reflecterende materialen gebruikt, zoals koper, kiest voor EBMtechnologie. “Maar EBM kan ook enorm snel en precies zijn.
Het hangt dus helemaal af van de toepassing welke technologie
je kiest.” Als voorbeeld wijst Jason Oliver op de turbinebladen
voor de nieuwe GE9X vliegtuigmotoren die GE Avio Aero in Italië
met de machines van Arcam print. Deze onderdelen worden
thermisch zwaar belast en zitten in het roterende deel van de
motoren. Een toepassing die alleen van titanium aluminide
geproduceerd kan worden. “Je vindt geen enkele AM-technologie
die dit kan behalve EBM.”
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One stop shop

GE Additive is niet de enige die inzet op meerdere AM technieken.
Dat doen ook de klanten in toenemende mate. Tussen een kwart
en bijna een op de drie klanten is vorig jaar gestart om meerdere
AM technieken naast elkaar te gebruiken. “Zij realiseren zich
dus dat ze verschillende behoeften hebben. Wij willen daar
de juiste oplossingen voor bieden.” Jason Oliver denkt dat de
aanbieders van één specifieke AM-technologie, de single modality
spelers, het moeilijk gaan krijgen. “Klanten willen partners
en geen leveranciers. Ze willen een partner die hen helpt met
het totale proces; die helpt problemen op te lossen. Als de ene
oplossing niet werkt, hebben wij een andere modaliteit die wel
past in deze toepassing.” Juist omdat klanten op zoek zijn naar
een totaaloplossing, investeert GE Additive ook in software
ontwikkeling en op middellange termijn in post processing.
Uitsluitend AM machines aanbieden is niet genoeg, denkt Oliver.
“Daarom zijn wij gelukkig dat GE als moederbedrijf investeert
en ons de ruimte biedt onze capaciteiten voor de klanten te
vergroten. We worden een one stop shop voor alles wat je nodig
hebt om metaalprinten succesvol toe te passen.”

Wat zegt Jason Oliver verder nog:
•

•
•

•

Momenteel zijn het vooral de grote bedrijven die 3D
metaalprinten omarmen: aerospace en medical lopen
voorop; automotive begint sterk in te halen. Een sector
waar metaal AM erg hoog op de agenda staat, is de olie- en
gasindustrie.
Het midden- en kleinbedrijf blijft achter
3D print servicebureaus worstelen nu met de lage volumes,
maar ook als deze gaan aantrekken, zullen ze op zoek
moeten naar extra toegevoegde waarde
Tal van value en supply chains staan aan de vooravond van
ingrijpende veranderingen. Maakbedrijven moeten gaan
nadenken over hun verdienmodel

Het hele interview met Jason
Oliver (dat vóór de Coronacrisis
plaatsvond) kun je online lezen.
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Is Augmented Polymer Deposition FFF printen 2.0?

Rize: emissievrij 3D printen
verdient meer aandacht
Het Amerikaanse Rize begint er bijna een traditie
van te maken: het aankondigen van partnerships
op het jaarlijks event van SolidWorks in de VS. Vorig
jaar maakte het bekend dat Dassault Systèmes een
belang in de Amerikaanse printerfabrikant nam; dit
jaar de samenwerking met het Koreaanse Sindoh.
3D filamentprinten zonder emissies, is een van de
drijfveren voor de recente samenwerking.
Rize was eind 2019 de eerste onderneming uit de 3D
printindustrie die zowel voor het Rizium One filament alsook de
lossings- en markering ink die het print, het UL 2904 Greenguard
certificaat kreeg. “Niet alleen voor het materiaal, maar ook voor
de 3D printer en het hele proces”, zegt Andy Kalambi, president
en CEO van Rize. “Dat betekent dat je onze printer overal kunt
gebruiken, zonder dat je je zorgen moet maken.” Want daar
gaat het bij deze nieuwe certificering om. UL (Underwriters
Laboratories), wereldwijd actief op het gebied van veiligheid, en
het Georgia Institute of Technology hebben onderzoek gedaan
naar de veiligheid van filament printen en dan met name de
emissie van vluchtige organische stoffen (VOC’s) en fijnstof.
Hieruit blijkt dat bij veel desktop printers er stoffen vrijkomen
zoals styreen en formaldehyde. Met name als je de 3D printers in
de klas gebruikt of in de productieomgeving, zou je hier beter op
moeten letten, vinden de Amerikaanse onderzoekers. Daarom
hebben ze gezamenlijk het UL 2904 Greenguard certificaat
ontwikkeld dat duidelijke grenzen aan de emissie stelt. Blijf
je daaronder, dan 3D print je veilig met filament, aldus de
organisaties. Andy Kalambi hoopt dat meer printerfabrikanten

Rize is de eerste fabrikant van filamentprinters die full color printen mogelijk
maakt.

deze standaard omarmen, om daarmee het 3D filament printen
veiliger en duurzamer te maken. “Dat is een beslissende stap
richting industrialisatie van 3D printen.”

Post-processing

Een tweede innovatie is het carbon gevuld filament, waarmee Rize de stap
naar industriële eindproducten maakt.
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Andy Kalambi omschrijft de Augmented Polymer Deposition
technologie die Rize toepast als de volgende generatie FDM
printtechniek. Behalve dat de 3D printer het Rizium One filament
print, past men in dezelfde printjob eveneens inkjettechnologie
toe om markeringen zoals QR-codes aan te brengen of met de
nieuwe XRize zelfs full color te printen. De XRize is daarmee de
eerste full color FFF printer. Veiligheid voor de gebruiker staat bij
de fabrikant voorop, met name nu in de industrialisatie de stap
wordt gezet naar het 3D printen van ABS en nylon omdat men
sterkere materialen wil. Naast het punt van de VOC’s wijst Kalambi
op de kosten van post-processing, met name als het verwijderen
van support materiaal nodig is. Rize print tussen het werkstuk
en de support een tussenlaag, waardoor je support makkelijk
afbreekt wat een aanzienlijke kostenbesparing in post-processing
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Rize is de eerste
fabrikant die over het
UL 2904 Greenguard
certificaat beschikt,
wat garandeert dat er
geen vluchtige stoffen
of andere schadelijke
deeltjes vrijkomen
tijdens het 3D printen.

betekent. Tijdens de presentatie op 3DExperienceworld verwees
de fabrikant naar een analyserapport van IDC waarin wordt
aangegeven dat 18% van de bedrijven die FFF printers gebruiken,
het moeizame verwijderen van support als een van de grootste
frustraties bestempelen.

Producten smart maken

Met enkele recente ontwikkelingen wil Rize nu verder doordringen
in de markt voor industriële toepassingen van 3D printen. Naast
het 3D printen van jigs & fixtures ziet men grote kansen om
producten die passen binnen het smart industry concept te gaan
printen. “Met kleur en QR codes maken we producten traceerbaar,
noodzakelijk voor bijvoorbeeld life sciences, en kunnen we

producten smart maken”, legt Andy Kalambi uit. Zo’n QR code
kan naar de digitale tweeling of naar digitale informatie van
een geprint product leiden. “Met onze markeerinkt kunnen we
elk product koppelen aan elke digitale informatie.” Het nieuwe
carbon gevuld polymeer is een tweede innovatie, waarmee
Rize richting industriële eindproducten opschuift. En de derde
ontwikkeling is het 3D printen in full color, waarmee onderdelen
voorzien kunnen worden van instructies voor onderhoud en
service in een later stadium. Naast opspanhulpmiddelen, life
sciences en gezondheidszorg is de MRO industrie dan ook de
derde belangrijke markt waar Rize zich op richt.

Samenwerking met Sindoh
Tijdens 3DExperienceworld heeft Rize een partnerschap
met de Koreaanse 3D printerfabrikant Sindoh
aangekondigd. Sindoh wordt de eerste die het Rizium
One filament gaat toepassen en in tweede instantie ook
de Augmented Polymer Deposition technologie gaat
integreren in onder andere de 3DWOX 7X printer. Het
Rizium One is voor Sindoh belangrijk omdat de kleinere
filamentprinters van de fabrikant veel in scholen wordt
gebruikt. “Daar willen we voor de leerlingen een veilige
omgeving creëren”, zegt Byoungbag Lee, CEO. Dit kan op
zeer korte termijn al gerealiseerd worden. Het tweede,
de APD technologie integreren, zal iets meer tijd vergen.
“Dit voorjaar moet dat klaar zijn. Daarmee kunnen wij
de overstap maken naar de industriële toepassingen.”
Sindoh richt zich met de nieuwe technologie in eerste
instantie op de automobiel- en schoenenindustrie
in Zuid-Korea. Daarvoor wordt de Sindoh 3DWOX
7x doorontwikkeld, een filament printer met een
bouwvolume van 370 bij 390 bij 450 mm (in de uitvoering
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Byoungbag Lee (links), Ken Clayton (SolidWorks) en Andy Kalambi
(Rize) bezegelen de samenwerking.

met twee nozzles). Naast de eigen lijn FFF printers bouwt
Sindoh inmiddels ook een SLA machine en komt er later
dit jaar nog een eigen SLS 3D printer.
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Ontluikende Coronacrisis drukt stempel op RapidPro,
maar ecosysteem digitale productie wordt zichtbaar

Hoe herinneren we ons
straks RapidPro 2020?

AM-Flow gaat samen met Oceanz een volledig geautomatiseerde productielijn voor 3D printen ontwikkelen, op basis
van de beeldherkenningstechnologie van de Nederlandse start-up.

Bezoekers en exposanten van de 10e editie van RapidPro zullen zich de beurs
vooral blijven herinneren als een van de laatste evenementen voordat Nederland
in een ‘intelligente Corona lockdown’ ging. Terecht? Tegen beeldvorming is het
altijd lastig opboksen. Je zou je de lustrumeditie ook kunnen herinneren als de
eerste in een nieuwe lijn die zich komende jaren verder moet doorontwikkelen
om de toekomst van RapidPro zeker te stellen.
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De kwaliteit van de Carbon printtechnologie zit volgens QDP zeer dicht tegen
spuitgietkwaliteit aan.

Tot anderhalve dag voor begin van RapidPro, hing het doorgaan van
het evenement vanwege de Covid-19 uitbraak aan een zijden
draadje. Uiteindelijk besloot het Mikrocentrum om de beurs door
te laten gaan, met slechts een handvol afmeldingen van de kant
van de exposanten. Daaronder Fraunhofer Project Center, dat de
rol van additive manufacturing in de grotere context van advanced
manufacturing had willen schilderen. Aan de bezoekerskant was het
effect van de Coronamaatregelen meer zichtbaar. “Van een aantal
grote bedrijven hebben we geen enkele bezoekers gezien vanwege
de bedrijfsinterne richtlijnen die gelden”, aldus Tom Wessels,
Eventmanager. Hierdoor bleef de teller steken op 1400. Dit zijn er
veel minder dan in de beginjaren. Is hiermee het lot van RapidPro
bezegeld?

Maick Klaassen van QDP heeft de eerste Carbon 3D printer naar Nederland
gehaald.

Sector in transitie

Nee. Want ondanks de invloed van de Coronacrisis die zich begon af
te tekenen, presenteerde RapidPro zich duidelijk af als een
event in een transitie, voor een sector die eveneens in een
transitie zit. Letterlijk en figuurlijk kwam dat tot uitdrukking in de
stand van AM-Flow, de Nederlandse pionier op het vlak van 3D
beeldherkenning dat demonstreerde dat 3D printen niet op zichzelf
staat. AM-Flow en Oceanz gaan samen volledig geautomatiseerde
productielijnen voor additive manufacturing ontwikkelen. De
3D beeldherkenningstechnologie van AM-Flow, gebaseerd op
Kunstmatige Intelligentie, is de kern van dit concept. Terwijl het
stuk geprint wordt, maakt de software 360 graden renders van de
onderdelen. Met behulp van laser triangulation en AI herkent het
systeem ze en plaatst de cobot ze op de juiste conveyor voor de
volgende stap in het proces. Carlos Zwikker, bij AM-Flow aan de
slag gegaan als commercieel directeur, zegt dat de tijd rijp is om
dit soort oplossingen te ontwikkelen. “Enkele grote AM-bedrijven
hebben al een high volume high mix productstroom. EOS werkt aan
de Fusion technologie. Iedereen is bezig met grotere volumes. Grote
spelers willen opschalen.” Dat kan echter pas echt goed gebeuren als
onderdelen na het 3D printen automatisch geïdentificeerd kunnen
worden voor de vervolgstappen. “Samen met Oceanz gaan we de
productielijn verder uitwerken en nemen we ook het kwaliteitsaspect
mee”, aldus Carlos Zwikker. Met dezelfde technologie waarmee het
systeem van AM-Flow de producten identificeert, wil men een visuele
controle van de kwaliteit doen. Er wordt zelfs gewerkt aan een
systeem om de onderdelen om te draaien om zo beelden te kunnen
maken van alle zijden van het product. AM-Flow heeft de eerste
systemen voor testen staan bij onder andere BMW dat zo’n 1500
onderdelen per dag 3D print.

Eerste Carbon 3D printer in Nederland

QDP gebruikte de beurs in Veldhoven als platform om industrieel 3D
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Fiberneering verkoopt de zelf ontwikkelde 3D printer onder andere aan
composietverwerkende bedrijven, die hiermee functies in hun vormen
kunnen integreren.

De kernen die op de Fiberneering printer worden gemaakt, worden daarna
omwikkeld met het vezelmateriaal.
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Vormvrij 3D toonde het prototype van de Brutum, een nog groter model
voor het 3D printen van kleimodellen. Vormvrij 3D heeft de keramiek 3D
printer inmiddels doorontwikkeld tot een industrieel systeem, dat onder
andere door het Belgische VITO gebruikt wordt om seriematig keramische
katalysatoren te printen. Bij het Belgische onderzoeksinstituut staan 12
machines van Vormvrij 3D, die beladen worden door een robot.

printen te promoten. Het bedrijf van Maick Klaassen uit Duiven
heeft als eerste in Nederland een machine van Carbon 3D in gebruik
genomen. “We denken hiermee een alternatief te bieden voor
bepaald werk in kunststof spuitgieten”, zegt Maick Klaassen, die de
tijd rijp vindt om eindonderdelen te gaan 3D printen. De kwaliteit
die de Amerikaanse 3D printer levert, zit volgens hem dicht tegen
spuitgietkwaliteit aan, maar dan zonder de investeringen in dure
matrijzen. “Een jachtenbouwer laat nu onderdelen spuitgieten,
ondanks de hoge matrijskosten voor een paar honderd stuks per
jaar. Dat kan een concrete toepassing zijn, waarbij met 3D printen
de designers veel meer iteratieslagen kunnen maken.” De kleine
series spuitgietwerk, daarmee wil Maick Klaassen met de Carbon
3D printtechnologie concurreren. Wat hij met het team ook wil
onderzoeken, is het 3D printen van spuitgietmatrijzen.

Fiberneering gooit businessmodel om

Koen Melis slaat met Castlab de brug tussen de gietindustrie, CNC frezen en
3D printen én de MRO-industrie.

De vormen- en matrijzenbouw: daar richt Fiberneering in Zwolle zich
op. Het bedrijf heeft het businessmodel volledig omgegooid, legt
Stein Bakker uit. In plaats van opereren als een 3D printservicebureau
met de eigen technologie voor harsprinten, verkoopt Fiberneering
nu ook de 3D printers aan klanten. Het gaat om de grote SLAprinter, met een bouwvolume van 50 bij 50 bij 100 cm die vooral
snel print. Stein Bakker: “We printen nu 30 tot 40 mm per uur in dat
grote volume. Daarmee leveren we de productie van meerdere FDM
printers waarmee klanten tot nog toe dikwijls werken.” Dit zijn dan
bedrijven uit de composiet verwerkende industrie. “Ze printen de
kern en wikkelen daarom heen het composietmateriaal, waardoor
de functies kunnen integreren.” Het materiaal, een poxyhars, is een
eigen ontwikkeling. De machine van Fiberneering is een 3D printer
voor industriële toepassingen, benadrukt Bakker. Met functies
integreren bedoelt hij onder andere dat er uitsparingen voor
bedrading in een product in de kern of mal mee geprint kunnen
worden. Grote mallen laten zich op deze manier eveneens in korte
tijd produceren, omdat de 3D geprinte onderdelen daarna verlijmd
kunnen worden en zodanig afgewerkt dat naden niet zichtbaar zijn.
Fiberneering laat hiermee zien hoe 3D printen een rol speelt in het
bredere palet aan productietechnieken.

Gietindustrie en 3D printen
MakerPoint demonstreerde onder andere het 3D metaalprinten met het
Ultrafuse filament van BASF.

Het Finse miniFactory liet op de stand van Makerpoint de nieuwe Aarni
procesmonitoring software zien, die virtueel een röntgenopname van het
deel maakt. miniFactory richt zich vooral op het printen met hoogwaardige
materialen.
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Dat geldt eens te meer voor de leden van de Nederlandse Vereniging
van Gieterijtechnici (NVvGT) die voor het eerst met een collectief
aan RapidPro hebben deelgenomen. Lovink Technocast toonde
de mogelijkheden van lost foam gieten. Onder andere samen met
filamentproducent Colorfab werkt de gieterij in een project om de
mogelijkheden van het 3D printen van de vormen te onderzoeken.
Nu nog worden deze gefreesd uit schuim en eventueel verlijmd als
er ondersnijdingen in zitten. Kan 3D printen een oplossing zijn? “Het
probleem zit in de verbranding van filamenten als we de keramische
vorm uitbranden”, zegt Ernst Schepers van Lovink Technocast. Het
filament verbrandt niet volledig en de invloed van de gassen die
hierbij vrijkomen, is onvoldoende bekend. Het onderzoek moet meer
duidelijkheid geven en tot een juist filament leiden. Daarmee kan 3D
printen het frezen van kostbare modellen vervangen. Koen Melis van
het Tilburgse familiebedrijf Melis Gieterijen liet zien waar de startup
Castlab aan werkt. “We willen de Spotify van de metaalindustrie
worden”, aldus de Brabantse ondernemer. Wat hij daarmee bedoelt?
In plaats dat gieterijen voor klanten fysieke gietmallen op voorraad
houden, plaatsen de klanten hun 3D modellen in het beveiligd
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portal van Castlab en hebben ze bij een bestelling het eindproduct
binnen vijf werkdagen in huis. Of het altijd gegoten wordt, hangt af
van de eisen en de kostprijs, legt Melis uit. De algoritmes maken de
afweging tussen CNC frezen, gieten en 3D metaalprinten. Hij wijst op
een rapport van Deutsche Bahn, dat pas tegen 2040 verwacht zover
te zijn dat alle spare parts voor de treinstellen 3D geprint kunnen
worden. In de maintenance, repair en overhaul business (MRO)
ligt dus een gigantische markt, een markt van miljarden euro's die
Castlab benadert met het concept Spareparts as a Service. Samen
met partners zoals de NS, Strukton en Mindlabs is Castlab een
proeftuin gestart. Volgens Koen Melis zijn de besparingen die klanten
met deze aanpak kunnen realiseren, groot. Ook Lautus Castings zet
in op digitalisering. Roy Kastelein van het opleidingsbedrijf voor de
gieterij wereld heeft jarenlang opgebouwde kennis geïntegreerd
in de Lautus Castability Checker. Deze software controleert heel
snel een 3D model op gietbaarheid en laat zien waar eventueel de
zwakke punten in het ontwerp zitten. “Als je dat vervolgens over je
FEM-analyse legt, zie je of de porositeit een probleem vormt of niet”,
legt Kastelein uit. Zeker in combinatie met het 3D zandprinten van
de vormen, kun je dus een digitale productieketen opzetten voor on
demand manufacturing.
Eigenlijk is RapidPro daarmee precies aangekomen op de plek die
het Mikrocentrum ziet voor het evenement: het ecosysteem voor
digitale productie presenteren. 3D printen is één van de oplossingen
in dit ecosysteem, maar niet de enige. Wie de sector volgt, weet
dat al lang. Wie RapidPro links laat liggen omdat de beurs geen 3D
printbeurs meer is, heeft dit waarschijnlijk nog niet begrepen.

Digitalisering van de productie komt tot uitdrukking in de Lautus Castability
Checker, die een ontwerp controleert op gietbaarheid en de zwakke punten
detecteert.

Een voorbeeld van een warmtewisselaar voor in de oven waarin klei wordt afgebakken tot keramiek. In de structuur zijn koelkanalen verwerkt.
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XJet klaar voor industrieel ceramic AM; metaal volgt binnen een jaar

Met SMaRT automatiseert
XJet het hele AM-proces
Nano Particle Jetting is weliswaar niet de snelste 3D
printtechnologie, kijk je naar het hele proces,
dan leent de technologie zich bij uitstek voor
industrialisatie, zegt Dror Danai, Chief Business
Officer van XJet. Oplosbaar supportmateriaal voor
zowel keramiek als metaal additive manufacturing,
geeft de doorslag. XJet heeft een geautomatiseerde
oplossing ontwikkeld voor post-processing. Hierdoor
kunnen alle stappen van buildjob voorbereiding tot
en met sinteren geautomatiseerd worden.
Klanten van XJet hebben de voorbije maanden flinke vooruitgang
geboekt in het industrialiseren van 3D printen met keramische
materialen. Zelf zet de Israëlische fabrikant ook flinke stappen,
zegt Dror Danai. Omdat de ontwikkeling van 3D metaalprinten bij
XJet de keramische activiteiten volgt, verwacht hij dat de Nano
Particle Jetting technologie voor metaal medio 2021 klaar is
voor industriële toepassingen. Dat het Duitse consultancybureau
Ampower onlangs de XJet technologie laag inschaalde op een
index, die zowel de volwassenheid als de industrialisatie van
de 3D printtechniek aangeeft, vindt hij dan ook onterecht. “Een
Amerikaanse klant 3D printte voor Kerstmis een serie van 2600
keramische earbuds op de Carmel 1400C. Inmiddels komen
er maandelijks repeatorders voor zo’n 600 tot 1000 stuks. Ze
gebruiken onze machine dagelijks. Industrieel gezien zijn dat nog
geen grote aantallen, maar we praten momenteel wel met ze over

de aankoop van meerdere nieuwe machines.” De Amerikaanse
subcontractor, onderdeel van een Japans concern, heeft voor de
XJet Carmel 1400C gekozen vanwege de kwaliteit van de geprinte
onderdelen, de herhaalnauwkeurigheid en de mechanische
eigenschappen van de geprinte onderdelen.

Klaar voor industriële toepassingen

Niet alleen deze toepassing, ook andere tonen volgens de XJet
executive aan dat Nano Particle Jetting klaar is voor industriële
toepassingen. De AM-technologie van XJet onderscheidt zich op
een aantal punten van andere AM-technieken en juist deze punten
zijn volgens Dror Danai belangrijk om de stap naar industrialisatie
te zetten. Een van deze punten is het oplosbaar supportmateriaal,
dat anderhalf jaar geleden op Formnext voor het metaalprinten
werd getoond en nu ook voor keramische materialen beschikbaar
is. Op Rapid + TCT eind april (inmiddels verschoven naar 2021)
had XJet de SMaRT tool willen presenteren, wat staat voor
Support Material Removal Technology. Dit systeem verwijdert
automatisch alle supportmateriaal, ook uit interne kanalen omdat
de XJet technologie een wateroplosbaar materiaal gebruikt, ‘s
werelds eerste in de industrie voor zowel metaal als keramische
materialen. Hierna blijft een glad oppervlak over. De complete
tray vol met alle onderdelen uit de Carmel 1400C kan zo in het
SMaRT systeem geplaatst worden. Na het verwijderen van het
supportmateriaal, kan de tray met onderdelen direct de sinteroven
in voor de laatste stap in het productieproces. Een Zwitserse klant
van XJet test het systeem al. Hiermee heeft XJet de tools in handen
om het AM proces te automatiseren, van buildjob voorbereiding
tot en met het sinteren. In de tandheelkunde 3D print één XJet
klant momenteel 400 zirkonia kronen in één batch. “Vorig jaar
waren dat nog identieke kronen, dit jaar stapt de klant over op
gepersonaliseerde kronen vanwege de tool voor het verwijderen
van supportmateriaal”, zegt Dror Danai. Het SMaRT systeem zal
over enige tijd ook voor de Carmel 1400M beschikbaar komen, het
metaal AM systeem van de Israëlische fabrikant.

Concurreren met binder jetting

XJet past het wateroplosbaar supportmateriaal ook toe bij de keramische
materialen. Daarmee automatiseert het een belangrijk deel van het
nabewerken omdat supportmateriaal automatisch verwijderd wordt. Dit
geldt nu voor keramische delen, maar over een jaar komt ook de Carmel
1400M beschikbaar.
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Dror Danai zegt dat deze oplossing de technologie een voorsprong
geeft als het om industrialisering gaat. “Wij zien binder jetting als
de grootste concurrerende technologie. Binder jetting is misschien
wel twee tot drie keer zo snel als je alleen naar het printproces zelf
kijkt. Maar je moet naar het totale proces kijken. En dan scoort
Nano Particle Jetting beter.” Allereerst omdat het verwijderen
van support geautomatiseerd kan worden. In de tweede plaats
vanwege de betere oppervlaktekwaliteit. “Binder jetting producten
moet je altijd nabewerken voor een glad oppervlak, onze stukken
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Nu XJet een systeem heeft ontwikkeld waarin de tray vanuit het Carmel systeem kan worden geplaatst
voor het verwijderen van supportmateriaal, is het proces vergaand geautomatiseerd.

niet.” Deze post-processing stap is zo tijdrovend, dat je het verlies
aan doorlooptijd niet kunt goedmaken met nog sneller 3D
printen, denkt Dror Danai. “De front end en back end processen
beslaan 70 procent van de totale tijd van het AM proces. Binder
jetting fabrikanten kunnen dit optimaliseren, maar ze kunnen het
nooit naar bijvoorbeeld 10 procent brengen.” Het zijn vooral de
kleinere onderdelen waarvoor de XJet technologie zich goed leent.
Gemiddeld 50 millimeter in alle richtingen. Dat blijft vooralsnog
ook de focus van het Israëlische bedrijf. “Wij hebben niet de
ambitie om met fabrikanten die onderdelen tot 40 centimeter hoog
printen te gaan concurreren. Bij ons gaat het om de productie van
onderdelen die op een tray passen (die tot 280 bij 500 mm meet).”

Medtech een nieuwe behandeling van borstkanker ontwikkelt.
“Binnenkort laten we keramische implantaten zien die voorheen
niet mogelijk waren”, zegt Dror Danai. Voor XJet ligt in de medische
industrie een groot potentieel, omdat het in keramisch additive
manufacturing veel minder concurrenten heeft dan in toepassingen
in metaal. De toepassingen waar XJet zich vooral op richt, zijn de
middelgrote volumes. Geen miljoenen, wel productieaantallen
van 50.000 stuks per jaar. Daar concurreert de technologie nu zelfs
al met het spuitgieten van keramische componenten. “Omdat
we het hele proces kunnen automatiseren; je hebt geen manuele
interventie meer nodig.”

Metaalontwikkeling volgt op 12 tot 14 maanden

De voorbeelden die Dror Danai aanhaalt, zijn allemaal keramische
onderdelen. Hij ziet echter geen enkele reden waarom dezelfde
oplossing niet zou werken bij het metaal AM systeem, de Carmel
1400M. “De ontwikkelingen aan de metaalkant lopen 12 tot
14 maanden achter op die aan de keramische kant, maar we
zien dezelfde vooruitgang.” Zijn conservatieve inschatting is
dat over een jaar het resultaat hiervan zichtbaar zal zijn; in een
optimistische kijk op de vooruitgang verwacht hij op Formnext
2020 al te kunnen tonen hoe XJet 3D metaalprinten industrialiseert.
De fabrikant wordt in de ontwikkeling mede gepusht door de
automobielindustrie. Juist in die industriesector ziet hij momenteel
echter ook een omslag, namelijk een toenemende interesse voor
keramische AM toepassingen. “De automobielindustrie is een
van de sectoren die ons heeft aangespoord om in metaal additive
manufacturing te gaan. Nu ze zien welke kwaliteit wij halen met
keramische toepassingen, zien ze daar mogelijkheden voor in de
auto-industrie.” Met een van de autofabrikanten in Detroit heeft
XJet gesprekken gevoerd over het 3D printen van antennes voor
Vehicle 2 Vehicle communicatie. Op Formnext toonde XJet een
voorbeeld van een passieve antenneversterker voor 5G. Typische
voorbeelden van massaproductie waar de technologie zich
voor leent. Ook in de elektrische auto zitten voldoende kleinere
onderdelen die heel goed van keramisch materiaal geprint kunnen
worden. En de farmaceutische industrie is inmiddels in beeld bij
XJet, niet alleen met het chirurgische instrument waarmee Marvel
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Dror Danai: AM processen moet je beoordelen op de totale doorlooptijd,
inclusief post-processing. Dan wint de technologie van XJet het volgens hem
van binder jetting.
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Joint Innovation Projects leveren input voor
3D Printing Business Impact Model

Wanneer heeft AM zin en
wat levert het op?

Het Business Impact Model van Berenschot brengt de voordelen van additive manufacturing uitgebreid in kaart.

Twintig bedrijven en organisaties hebben in twee Joint Innovation
Projects (JIP) richtlijnen ontwikkeld voor het 3D printen van metalen
onderdelen voor de olie-, gas- en maritieme industrie. Daarnaast is
er een toolbox ontwikkeld voor het identificeren van onderdelen die
geschikt zijn voor AM en het aantonen van economische meerwaarde.
Dat laatste heeft Berenschot verwerkt in het 3D Printing Business
Impact Model (BIM).
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Zo ziet het online BIM-rapport eruit.

Toen Onno Ponfoort, senior managing consultant bij Berenschot,
op RapidPro de masterclass voor C-level managers van
maakbedrijven leidde, viel het hem opnieuw op dat ongeveer
de helft van de deelnemers deelnam om kennis te maken met
3D printen. “Nog steeds zitten veel mensen in die fase”, zegt hij.
“Ze hebben 3D printen nog niet als een volwaardig alternatief
op hun netvlies. Ook sommige deelnemers aan het project uit
de olie- en gasindustrie hebben we moeten overtuigen dat 3D
printen een robuust proces is en dat de onderdelen goed genoeg
zijn.” Daarom is hij blij dat de Joint Innovation Projects zowel
handvatten hebben opgeleverd voor de businesskant als voor
kwaliteitsborging. Dat laatste zit in de kwaliteitsrichtlijnen voor
metalen AM-onderdelen.“DNV zegt dat als je de richtlijnen volgt
en je documenteert het onderdeel en het proces, je een lichtere
kwalificatie hebt.” Het is voor het eerst dat er een document is
gemaakt waaraan de grote spelers zich conformeren en waarmee
ze het gesprek kunnen aangaan met hun toeleveranciers over
waar de designs aan moeten voldoen, hoe en hoe vaak de
machines moeten worden afgesteld, welke testen onderdelen
moeten ondergaan en hoe je alles documenteert. Deze richtlijnen
gelden zowel voor stukken geprint met Laser Beam Powderbed
Fusion (LBPF) en WAAM (3D metaalprinten met lasdraad).

De business impact van AM

Berenschot heeft zich in het internationale project vooral bezig
gehouden met de businesskant. Dit heeft geresulteerd in een
uitgebreide database, die aan de basis ligt van het 3D Printing
Business Impact Model. Dit model wordt in drie varianten
aangeboden, waarbij de eerste - Quick cost assessment - vooral
naar de kosten van een te printen onderdeel kijkt. Op basis van
enkele rudimentaire uitgangspunten wordt berekend hoeveel het
kost om dit onderdeel in metaal te 3D printen. Het systeem houdt
hierbij rekening met tal van factoren. “Het rapport geeft meer
informatie dan alleen de prijs. We geven ook aan wat er gebeurt in
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de verschillende stappen van het ontwikkel- en productieproces”,
legt Onno Ponfoort uit. Deze tool is gratis online te gebruiken.
De tweede online module gaat dieper in op het hele proces
inclusief alle kosten en plaatst online de voordelen die de
ondernemer denkt te halen tegenover de voordelen die het
systeem denkt dat je met 3D printen van dit specifiek onderdeel
kunt bereiken. De tool Benefits & cost insights geeft een
gedetailleerd inzicht in alle stappen in de voortbrengingsketen.
Onno Ponfoort: “Deze tool is bedoeld voor bedrijven die al
stappen hebben gezet en hun ideeën willen structureren.” Met
name in deze module zit veel kennis uit het JIP project. Voor
elke processtap, van design en inkopen tot en met daadwerkelijk
printen en vervolgens post processen, testen, assembleren,
voorraad aanhouden et cetera, zijn de kosten in kaart gebracht.

Zit je op het goede spoor?

In de Benefits & cost insights tool van het 3D Printing BIM gaat het
met name ook om de voordelen die additive manufacturing
kan bieden in de toepassing die je zelf inbrengt. Daarom krijgen
deelnemers eerst een aantal voordelen te zien, waarvan ze
moeten aangeven of deze voor hun organisatie belangrijk zijn
of niet. Daarna komt de AM Part Tinder die Berenschot eerder
ontwikkelde in beeld. Deelnemers zien onderdelen waarvan ze
moeten aangeven of die aansluiten op hun product of niet. Het
systeem zoekt dan op basis van bestaande businesscases waar
in de keten deze voorbeelden een voordeel uit AM halen. Onno
Ponfoort: “Die houden we tegen de voordelen die je zelf hebt
aangegeven. Zitten beide op één lijn, dan ben je op het goede
spoor. Zitten er verschillen tussen, dan krijg je het advies goed
na te denken over wat je nu echt wilt bereiken met 3D printen.”
Deze Benefits & cost insights tool is een betaalde dienst, eveneens
online.
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De derde module in het BIM is een volledige businesscase
ontwikkelen. “Dat kan niet meer online, dan gaan we echt de
diepte in. Maar als een bedrijf de boeken open doet, kunnen
we met ons model wel een doorrekening maken van de impact,
inclusief een vergelijking tussen in house printen of extern
sourcen.” In deze meest uitgereide variant, die bedrijven offline
met Berenschot doorlopen, wordt gebruik gemaakt van een
volledige database met kosten. “We werken dan bijvoorbeeld met
reële kostprijzen en met standaard Europese arbeidskosten op
alle niveaus, van operators tot managers. Maar bedrijven kunnen
dit aanpassen aan hun eigen situatie”, aldus Onno Ponfoort.

Kansen voor de zware industrie

De uitkomst van het eerste Joint Innovation Project is dat de olie-,
gas- en maritieme industrie 3D metaalprinten voor bepaalde
onderdelen vandaag al heel goed kunnen inzetten (zie ook het
artikel over Additive Industries op pagina 32). Dat kan in de olieen gaswinning tot grote kostenbesparingen leiden. Zeker als
de industrie lokaal gaat 3D printen, dichtbij de vraag. Dat besef
begint te komen, merkt Onno Ponfoort. Een van de toepassingen
is het 3D printen van tooling in het stadium dat men nieuwe
bronnen onderzoekt. “Vaak maakt men dan al een groot deel van
de tooling ook al weet men niet zeker dat de bron geëxploiteerd
kan gaan worden. Omdat de tooling vaak specifiek is, zijn die
kosten weg als de bron niet geëxploiteerd gaat worden. 3D
printen stelt de industrie in staat om een groot deel van deze
productie te verschuiven naar het moment dat er meer zekerheid

is over de exploitatie.” Een andere kansrijke businesscase is
volgens de consultant de inzet van 3D metaalprinten als ‘bridge
technology’. In de zware industrie gaan machines vaak 30 tot
40 jaar mee. Als halverwege deze levensduur een onderdeel
stuk gaat, vervangt men dit met een onderdeel dat opnieuw
geproduceerd is voor een levensduur van 40 jaar. “Moet je dat wel
willen?” Op dat punt moet de sector een omslagpunt maken en
onderdelen accepteren die een levensduur hebben vergelijkbaar
met de resterende levensduur van de installatie. De motivatie
hiervoor zou wel eens uit een onverwachte hoek kunnen komen:
de milieu-impact. Dat is het thema van het tweede JIP project. Al
jaren hangt er een claim van duurzaamheid boven de AM-markt.
In het nieuwe project wordt onderzocht in hoeverre deze waar
is. Ook deze kennis zal aan de modellen worden toegevoegd.
In dit nieuwe project worden ook Electron Bream Powderbed
Fusion, LMD en Hybrid WAAM meegenomen. Onno Ponfoort
ziet vooral mogelijkheden voor LMD en Hybrid WAAM. “We gaan
namelijk ook kijken naar het repareren van grote stukken voor
de zware industrie. Crossover stukken repareren met AM biedt
een enorme tijdsbesparing, minder voorraad en uiteindelijk
kostenbesparingen.” Ook de milieu-impact is dan aanzienlijk
kleiner. Vaak gaat het om relatief eenvoudige onderdelen, die
echter duur zijn om te vervangen omdat ze heel snel geleverd
moeten worden. “Als je dan kunt repareren, is de businesscase vrij
snel gemaakt.”

Dankzij de resultaten van het JIP-project kan in de uitgebreidere modules dieper op kosteneffecten in de
verschillende fasen van het productieproces worden ingegaan.

30

print magazine juni 2020

Zowel on demand spare parts produceren als productieproces
verbeteren met aangepaste designs

ArcelorMittal 3D print onderdelen
voor staalfabrieken

Enkele voorbeelden van onderdelen voor de productielijnen die ArcelorMittal op de MetalFab1 heeft geprint.

Na ruim twee jaar onderzoeken en testen, zet
ArcelorMittal de MetalFAB1 metaalprinter inmiddels
in voor de productie van spare parts voor de
productielijnen in de staalfabrieken. Tegelijkertijd
verbetert het staalconcern de technolgie om via
designaanpassingen de productieprocessen te
verbeteren. “Je moet niet naar de kosten kijken
maar naar welk probleem je ermee oplost”, zegt
Miguel Pérez-Piqueras, R&D Engineer bij het
staalconcern.
Additive Industries maakte tijdens de online editie van
AdditiveWorld Conference bekend dat ArcelorMittal al sinds ruim
twee jaar een MetalFAB1 metaalprintsysteem uit Eindhoven in
huis heeft. De R&D engineers in Avilés (Spanje) hebben er al de
nodige ervaring mee opgedaan. De MetalFAB1 maakt overigens
onderdeel uit van een volledig AM-competentiecentrum waarin
het staalconcern over de complete AM-waardeketen beschikt,
vanaf de productie voor poeders en de MetalFAB1 tot en met de
machines voor post-processing.

AM kan industrietakken veranderen

De reden waarom het concern in additive manufacturing
investeert, is dat het AM als een disruptieve technologie ziet die
duidelijke kansen biedt om industrieën te transformeren. “Want
materialen zijn wat we echt nodig hebben voor revolutionaire
oplossingen”, aldus Miguel Pérez-Piqueras. Hij doelt dan op
bijvoorbeeld heel nieuwe constructies die met de bestaande
technieken niet mogelijk zijn. AM biedt kansen nieuwe
functionaliteiten toe te voegen, ook aan de processen in de eigen
fabriek.
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3D geprinte nozzles voorkomen uitval van de
productielijn

Een goed voorbeeld zijn 3D geprinte nozzles in een van de
productielijnen voor dunne plaat van de staalfabrikant. Hier
worden strips van coils gesneden. Om te voorkomen dat de snel
lopende lijn vastloopt door de strips, wordt via nozzles aan de
zijkant lucht op de plaat geblazen. Desondanks loopt de lijn soms
vast omdat de commercieel verkrijgbare nozzles de lucht eigenlijk
niet goed genoeg verspreiden. De coillijn valt dan stil en operators
moeten eerst het materiaal verwijderen voordat de productie kan
herstarten. Het R&D team heeft een nieuw design gemaakt en de
aangepaste nozzles op de MetalFAB1 geprint. Nu valt de productie
niet meer stil.

Uitbreiding naar zware staalindustrie

Ook spare parts produceert ArcelorMittal inmiddels op de
Nederlandse 3D printer. Dankzij de ervaring die het team heeft
opgebouwd, slaagt men erin om de mechanische eigenschappen
steeds verder te verbeteren door de procesparameters te
tweaken. ArcelorMittal gebruikt additive manufacturing inmiddels
om quasi on demand reserve onderdelen te printen. Samen met
Additive Industries zijn er belastingstesten gedaan waarmee
de Nederlandse fabrikant kan aantonen dat de MetalFAB1 in
staat is reserve onderdelen te produceren die voldoen aan
de eisen van een zware industrie als de staalindustrie. Daan
Kersten, CEO van Additive Industries: “Hierdoor kunnen we onze
ervaring verbreden van onze belangrijkste markten aerospace
en automotive naar de staalindustrie. Het toont aan dat 3D
metaalprinten een serieus alternatief is voor een grote variëteit
aan gietstukken.”
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Additive Industries toont in internationaal Joined Industry Project
meerwaarde AM voor olie- en gasindustrie aan

Ge-3D-printe titanium impeller
net zo goed als gietstuk;
tien keer sneller leverbaar
De olie- en gasindustrie kan een deel van de
miljarden euro’s aan reserveonderdelen die
wereldwijd in voorraad worden gehouden,
vervangen door printing on demand. Dat is een
van de conclusies van het Joint Innovation Project
Oil and Gas. Additive Industries heeft hiervoor een
impeller voor de pomp van een brandblusinstallatie
op een booreiland ge-3D-print. Vergeleken met de
huidige productietechniek, gieten en nabewerken,
wordt de doorlooptijd verkort van 24 naar 2 weken.
Blusinstallaties zijn cruciaal op booreilanden. Aan de pompen van
zo’n installatie worden hoge eisen gesteld, niet in de laatste plaats
omdat ze, als er brand uitbreekt, zout zeewater oppompen. De
pomponderdelen moeten dus absoluut corrosiebestendig zijn.
Dat geldt eveneens voor de reserveonderdelen op het eiland.
“Desondanks is de ‘shelf life’ van de onderdelen beperkt omdat ze
in de loop der jaren worden aangetast door corrosie”, zegt Harry

Kleijnen, Key Account Manager bij Additive Industries dat als
fabricator aan het JIP project heeft meegedaan. De Nederlandse
fabrikant van industriële AM systemen voor metaal heeft in
het project een titanium impeller voor de centrifugaalpomp
van een blusinstallatie geprint. Deze pomp moet voor een
extra hoge druk zorgen. De impeller is na post-processing aan
verschillende testen onderworpen, onder andere qua belasting
en materiaaleigenschappen.

Vergelijkbaar met gietdeel

De conclusies zijn dat de kwaliteit van de ge-3D-printe impeller
goed is en de materiaaleigenschappen zelfs beter zijn dan
voorspeld. Ook de functionele test pakte goed uit. “De prestatie
is vergelijkbaar met die van gieten”, zegt Harry Kleijnen over
dit deel van het onderzoek. Vergeleken met gieten levert 3D
metaalprinten een significante verkorting van de doorlooptijd op:
van 24 weken naar 2 weken. Inclusief de buildjob voorbereiding
en het mechanisch nabewerken. Additive Industries heeft het
pomponderdeel qua design alleen aangepast om het goed
te kunnen printen op de MetalFAB1. Zaken zoals minimale
wanddikte zijn overgenomen uit het CAD-model voor gieten.
Harry Kleijnen denkt dat de kosten verder omlaag kunnen als
je het ontwerp gaat optimaliseren voor AM. “Dan heb je nog
minder materiaal nodig waardoor de kosten verder naar beneden
gaan.” Overigens is een van de verrassende conclusies van
het JIP project dat het 3D printen van de impeller in titanium
vergelijkbaar of zelfs goedkoper kan zijn dan in Inconel, een
gebruikelijke keuze voor dit soort toepassingen. SLM Solutions,
een andere partij in het project, heeft dezelfde impeller gemaakt
in Inconel. “Iedereen dacht dat titanium duurder zou zijn. Per kilo
poeder is dat zo, maar je hebt minder materiaal nodig als je voor
titanium kiest. En minder materiaal betekent sneller 3D printen.”

Economische impact

In het internationale project is verder gekeken naar de
economische impact als je dit soort producten additief gaat
produceren. Deze kan heel groot zijn, zegt Harry Kleijnen.
“Printing on demand kan grote kostenbesparingen opleveren.
In de olie- en gasindustrie spreek je al gauw over voorraden
kritische onderdelen ter waarde van miljarden euro’s. Deze
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worden aangehouden omdat de doorlooptijden in de productie
van onderdelen zo lang zijn. Printing on demand, soms wellicht
lokaal, levert grote kostenbesparingen in het onderhoudsdomein
op.” Hierbij heeft het projectteam alleen gekeken naar de
voorraadkosten en nog niet eens naar de kosten van onderdelen
die uiteindelijk ongebruikt vernietigd worden omdat ze over hun
houdbaarheid heen zijn.

Kwalificatie geen belemmering meer

Het internationale project (zie ook het interview met Onno
Ponfoort in deze editie) had niet alleen tot doel om de
haalbaarheid te onderzoeken. Er zijn ook richtlijnen ontwikkeld
om tot een gevalideerd AM proces te komen. Harry Kleijnen
denkt dat bedrijven uit de olie- en gasindustrie met deze
richtlijnen geen belemmeringen meer hebben om op grotere
schaal additive manufacturing in te zetten. “Als je de punten
van deze richtlijn implementeert en de machines voldoen aan
de eisen, hetgeen onze MetalFAB1 doet, dan hoeft kwalificatie
geen belemmering te zijn. Dat blijft vooral vlijtarbeid. We kunnen
het hoogste kwaliteitsniveau aan.” Op dit punt verschilt de olieen gasindustrie van de luchtvaartindustrie, die andere normen
hanteert. “In de luchtvaart speelt vermoeiing een grotere rol, dat
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is in de olie- en gasindustrie kleiner. Corrosiebestendigheid is
hier belangrijker.” Dat kwalificatie kan, bewijst Engie Fabricom in
België dat als een van de eersten het AM-proces heeft gevalideerd
voor 316L.

Aanvragen nemen toe

Aan het JIP Oil and Gas project hebben ook de eindgebruikers
meegedaan, olieconcerns zoals BP, Total, Equinor en Shell,
naast de toeleveranciers, Berenschot als consultant en DNV
als kwalificerende instantie. De respons uit de sector op de
bevindingen en de richtlijn zijn volgens Harry Kleijnen positief.
“We krijgen bij Additive Industries al vaak concrete aanvragen
of we onderdelen kunnen printen als er een probleem is. 3D
metaalprinten wordt gedragen door de eindgebruikers.” Het is
nu vooral zaak om aan de kant van de technologie de snelheid
continu te verhogen en aan de kant van de gebruikers het
vertrouwen in AM te laten groeien. “We hebben vertrouwen in
gieten door de lange termijn ervaring met de prestaties en de
levensduur van gietstukken. Dat vertrouwen moeten we met AM
nog opbouwen. Als toeleverancier van gietstukken zou ik zeker
overwegen of je met AM waarde voor je klant kunt toevoegen. Als
je voorspelbaar on demand kunt leveren, ben je spekkoper.”
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Guaranteed: first time right met WAAM-technologie

Kostenbesparingen door herstel

De cel zoals Guaranteed die in Zelzate in gebruik heeft, kan werkstukken tot tien bij zes bij vijf meter verwerken, met
een maximaal gewicht van 20 ton. In principe is de technologie schaalbaar. In Zelzate is al een tweede cel voorzien, die
echter nog niet ingericht is.

De naam en het logo van het nieuwe bedrijf Guaranteed zijn niet zomaar
gekozen. Op de productielocatie van ArcelorMittal in Gent (B), gaat het bedrijf
zware metalen componenten herstellen en produceren met WAAM-technologie.
Met gegarandeerde kwaliteit van het oorspronkelijke stuk, dankzij een unieke
software combinatie. En het groene vinkje verwijst naar het ecologische aspect: de
ecologische voetafdruk van 50 kilo materiaal herstellen is beduidend kleiner dan
een volledig nieuw onderdeel maken.
34
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Dat Guaranteed de eerste twee installaties voor het herstellen en
produceren van zware machinecomponenten met WAAM-technologie
heeft gebouwd op de site van ArcelorMittal, is goed te verklaren,
nog afgezien van het feit dat de staalgroep aandeelhouder is.
Joachim Antonissen, general manager, wijst naar een rol met interne
waterkoeling. De koelkanalen zijn geboord; daarna worden deze
boorgaten dichtgelast. “Een paar keer per jaar ontstaat er een lekkage.
Als je dat niet snel genoeg ontdekt, heeft dit niet alleen gevolgen
voor de kwaliteit van een volledige lading staal, maar bestaat
tevens het risico dat de rol breekt en het vloeibare staal onderin de
productielijn loopt”, legt hij uit. Dat betekent wekenlange stilstand.
Met de technologie die mede door het Vlaamse onderzoekscentrum
OCAS is ontwikkeld en die Guaranteed nu vermarkt, worden de
boorgaten gedicht zonder risico op lekkage. Elke staalsite heeft enkele
honderden van deze rollen. Dit is een van de businesscases waarop de
nieuwe onderneming in Gent is gestart.

Miljoenen besparingen

Het is slechts één voorbeeld hoe additive manufacturing in de
industrie tot een aanzienlijke kostenbesparing kan leiden. Een
moderne mijnbouwsite heeft bijvoorbeeld een voorraad onderdelen
ter waarde van €100 miljoen. “Als we daar 10% vanaf weten te
halen, praat je al over € 10 miljoen euro”, merkt Joachim Antonissen
op. Hetzelfde geldt voor de scheepsbouw-, bagger- en olie- en
gasindustrie, enkele andere sectoren waar Guaranteed zich op richt.
“In de olie- en gasindustrie liggen er voor miljoenen stukken op
voorraad, omdat de levering van een typisch smeedstuk zes tot twaalf
maanden bedraagt. Faalt het stuk en heb je het niet op voorraad,
moet je bijvoorbeeld testboringen stilleggen.” Hier gaat het om het
vervangen van smeeddelen; in de scheepvaart om het verminderen
van voorraden reserveonderdelen, net als in de railindustrie. De

Momenteel zitten er voor 24 materialen (staal, Invar, Inconel, titanium,
aluminium, brons, koper, magnesium en refractometalen) parameters in
de database. Op vraag van klanten kan men deze database uitbreiden. De
ontwikkeling van nieuwe parameters duurt zo’n drie weken.

(logistieke) kostenbesparingen in deze sectoren zijn op dit moment
belangrijke argumenten voor het jonge bedrijf. Met deze duale
propositie denkt Guaranteed inkopers van potentiële klanten te
kunnen overtuigen door hen de mogelijkheid te bieden om ofwel
rechtstreeks kosten te besparen door stukken te herstellen ofwel
logistieke kostenbesparingen te realiseren door het on-demand en
snel produceren van complete vervangingsonderdelen.

Hoge eisen geen belemmering

In deze industrietakken liggen de eisen aan de stukken hoog. Daar zijn
Joachim Antonissen en Sander Plasschaert, CEO en IWE (International
Welding Engineer) absoluut niet bezorgd om. Guaranteed beschikt
namelijk over unieke software, waar onder andere OCAS jarenlang
aan heeft gewerkt. Deze software zorgt voor een first time right
productie én voor zekerheid omtrent de performantie vooraf. Eigenlijk
gaat het om twee softwarepakketten. Het eerste programmeert
automatisch de robot, zowel voor de robotbanen als de lasparameters
op basis van het materiaal van het werkstuk, de lasdraad en de
diameter daarvan. De database is momenteel gevuld met 24
materialen. “Deze materialen werden getest en hiervan kennen we
de parameters”, aldus Joachim Antonissen. “Daardoor kunnen we de
eigenschappen garanderen en valt trial and error weg. Het eerste stuk
is direct goed.” Met het tweede softwarepakket doen de operators

De investeerders achter Guaranteed
Bij Joachim Antonissen en zijn collega’s is in de zomer van 2018 het
idee gerijpt om de software die hij bij OCAS mee hielp ontwikkelen
zelf te gaan valoriseren. In juli 2019 is Guaranteed effectief opgericht,
met ArcelorMittal, OCAS en het Vlaamse investeringsfonds Finindus
als aandeelhouders. Voor het staalconcern is de technologie
heel interessant. Enerzijds omdat de staalproducent hiermee het
operationele rendement in de staalfabrieken fors kan verbeteren.
Anderzijds omdat ArcelorMittal investeert in technologie met een
meer duurzaam karakter. Joachim Antonissen: “Voor een staalbedrijf
in een van de dichtstbevolkte gebieden van West-Europa moet je de
betekenis niet onderschatten.” Het duurzaamheidskarakakter, doordat
Guaranteed met reparatie het materiaalverbruik fors reduceert,
heeft de start-up al funding van het boosterfund van het European
Institute for Technology opgeleverd. Het EIT investeert in bedrijven die
duurzaamheid realiseren en werk terughalen naar Europa.
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Joachim Antonissen: duurzaamheid niet te onderschatten factor.
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Joachim Antonissen en Sander Plasschaert bij een van de twee AM-lijnen. De draad komt uit vaten. De lijnen
zijn voorzien van elk een 1-assige manipulator en één 2-assige draaizwenktafel.

Unieke software genereert automatisch robot- en lasparameters
en garandeert de kwaliteit van het depositieproces
offline een simulatie van het hele proces. De software berekent dan de
invloed op de metallurgische samenstelling van het stuk, bijvoorbeeld
de restspanningen, vervormingen door de warmteinbreng, taaiheid,
vermoeiing et cetera. “Op basis hiervan kunnen we een uitspraak
doen over de performantie van het stuk na het herstel of productie.
Geeft de eerste software de beste depositiestrategie, de tweede geeft
zekerheid op microniveau en zorgt voor bijkomende garanties wat
betreft de dynamische eigenschappen.”

Joachim Antonissen. Guaranteed en OCAS doen ook mee aan
een Joint Industry Project, een Europees project waarin partijen
gezamenlijk standaarden en certificatietrajecten ontwikkelen. “Lloyds
en DNV beschikken nu nog niet over echte standaarden. Daarom
beginnen we in sectoren waarin de certificatienoden minder streng
zijn en gaan gaandeweg naar andere sectoren waar wel certificatie
geëist wordt.” Het ultieme doel is zero defect.

Online bijsturen van lasproces

Joachim Antonissen en Sander Plasschaert zijn ervan overtuigd dat ze
met deze technologie én de industriële implementatie iets unieks in
handen hebben. “Niemand heeft dit”, zeggen beiden. Guaranteed
zet in op service aan klanten door de stukken te herstellen; het heeft
niet de ambitie om de software te gaan verkopen. “We willen een
echt productiebedrijf zijn en onze klanten volgen. Als we elders een
marktopportuniteit zien, zullen we die evalueren en eventueel een
andere site gaan bouwen” zegt Joachim Antonissen. Daarbij sluit hij
niet uit dat er nog andere DED-technologie aan het arsenaal wordt
toegevoegd. De software leent zich ook voor het additief produceren
van kleinere componenten terwijl de eigenschappen na depositie
zich op het niveau van een gesmeed stuk bevinden. Het 3D printen
met lasdraad in plaats van poeders biedt de voordelen van een hoge
yield (99,9 procent), een significant lagere productie-kost en hogere
productie-snelheid en het wegvallen van allerlei veiligheidsregels voor
als je met poeders werkt. “Ook naar post-processing toe, want met
een poedergeprint stuk kun je nooit volledig garanderen dat er geen
poeders achterblijven. Daarom hebben we geïnvesteerd in WAAMtechnologie.”

Guaranteed beschikt momenteel voor haar productie reeds over twee
robots: één voorzien van het Fronius CMT lasproces; de andere met
een plasma lastoorts. Guaranteed heeft een systeem om tijdens
het oplassen lokaal met beschermgas te werken. De installaties zelf
zijn voorzien van sensoren. Tijdens de productie worden alle data
gelogd. Deze gegevens worden vergeleken met de geprogrammeerde
waarden. Via een hoogtesensor controleert de installatie tijdens de
productie de hoogte van de lasrups. Deze gemeten waarde wordt
vergeleken met de geprogrammeerde waarde waarna de software in
de loop van de volgende banen corrigeert, zodat aan het einde van
het proces de juiste hoogte is bereikt. Er wordt ook gewerkt aan in-situ
kwaliteitsbewaking, waarmee tijdens het 3D printen de kwaliteit van
de stukken wordt geïnspecteerd. Hiermee kan men non-destructief
de stukken al tijdens de opbouw testen, bijvoorbeeld voor fouten die
met de metallurgische software niet te voorspellen zijn. Dit is echter
nog een punt van onderzoek. Er kan ook ‘on the fly’ gecorrigeerd
worden. “We kunnen namelijk corrigeren op basis van de data die
we loggen. Stel dat de robotarm sneller of langzamer beweegt dan
geprogrammeerd, dan grijpen we direct in in het proces”, verduidelijkt

36

Unieke technologie
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Renishaw plaatst eerste 3D
metaalprinter in Nederland bij Fontys
Renishaw heeft de AM400 metaalprinter geleverd
aan Fontys Hogeschool Engineering. De hogeschool
wil nu vanuit het Objexlab doorpakken op het
gebied van industrialisatie van 3D metaalprinten.
Hierbij richt het Objexlab zich vooral op de
(hightech) industrie in en rond Eindhoven.
Rein van der Mast, die de algemene leiding heeft over het
ObjexlabM, zegt over de rol die de hogeschool wil spelen: “De
verkenning van de intrinsieke waarde van metaalprinten staat
voorop. Valt met metaalprinten efficiënter te produceren, zijn
producten te verbeteren en valt nieuwe bedrijvigheid te creëren?
We verrichten uitsluitend pre-competitief onderzoek waaraan
altijd een onderzoeksvraagstuk ten grondslag ligt. Er zijn immers
al genoeg partijen die printcapaciteit op hun metaalprinters
aanbieden.”

Behoefte aan grotere 3D metaalprinter

De Renishaw AM400 is de doorontwikkeling van het kleinere AMplatform van de Britse fabrikant. De machine beschikt over een
krachtigere laser (400W) met een verbeterd optisch systeem
(straaldiameter 70 µm) en een verbeterde gascirculatie in de
bouwkamer. De bouwkamer is 250 bij 250 bij 300 mm. Deze 3D
metaalprinter sluit goed aan op de vraag vanuit de industrie.
Rein van der Mast merkt duidelijk dat bedrijven behoefte hebben
aan het onderzoeken van grotere AM-werkstukken. “Onze vorige
machine, TruPrint1000, is een prima machine, maar met een
bouwvolume van 100 mm diameter bij weinig meer dan 100 mm
was deze voor het printen van wat grotere objecten en grotere
aantallen minder geëigend, terwijl onze behoefte daaraan is
toegenomen.”

Aanpassingen in de hele keten nodig

Het is de eerste 3D metaalprinter die Renishaw in Nederland
plaatst. Philippe Reinders Folmer, directeur van Renishaw
Benelux: “We zijn blij dat via Fontys de Nederlandse industrie
kan kennismaken met metaalprinten in combinatie met onze
machines. Renishaw zet al jaren nadrukkelijk in op metaalprinten
en er zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt.” Dat de
Nederlandse markt lastig is, erkent zowel Van der Mast als
Reinders Folmer. Het probleem is dat Nederland een typische
toelevermarkt is. “Voor een succesvolle implementatie van
metaalprinten is het van groot belang dat de afstand tussen
waar de producten ontworpen worden en waar ze gemaakt
worden klein is”, zegt Rein van der Mast. “Om het potentieel
van metaalprinten optimaal te benutten, zijn in grote delen van
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Van links naar rechts Joris Glaser, Eric Rutjens (dagelijkse leiding), Rein van
der Mast (algemene leiding) en Martin Stroetinga bij de Renishaw AM400.

de keten gelijktijdig aanpassingen nodig. Voor een OEM-er die
zijn vervaardiging elders heeft ondergebracht is zoiets al snel
behoorlijk lastig.”

Aansluiting bij de industrie

Fontys Hogeschool speelt een cruciale rol in het naar de industrie
brengen van additive manufacturing, voegt lector Smart
Manufacturing Hans Krikhaar toe. Aan de ene kant integreert de
hogeschool 3D printen in de curricula. “Fontys wil graag van de
modernste technologieën gebruik maken om onze studenten
beter op de toekomst voor te bereiden. De nieuwe mogelijkheden
van metaalprinten leiden tot nieuwe ontwerptechnologieën, die
we ze graag willen meegeven”, aldus Krikhaar. Dit jaar volgen
dertig studenten van verschillende opleidingen een minor
waar 3D metaalprinten onderdeel van is. Aan de andere kant
zijn casussen uit de industrie niet alleen voor de studenten
interessant, maar ook voor de bedrijven zelf. “Samenwerking met
het bedrijfsleven is cruciaal, dus bij deze de uitnodiging aan de
industrie om te participeren”, zegt Hans Krikhaar.
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3D print servicebureau verbetert kwaliteit 3D prints substantieel met
FORTI post-processing machine

Marketiger legt de lat hoog
Ze positioneren zich als een ‘next level’ 3D printservice bedrijf. Bij het
Nederlandse Marketiger gaat het om full-service 3D printen. Terwijl
de meeste Additive Manufacturing bedrijven zich specialiseren in óf
kleinschalige óf massaproductie, gebruikt Marketiger innovatieve
technologie om in beide dienstverleningen te voorzien. Met perfectie
qua afwerkingsgraad van elk 3D geprint product als uitgangspunt.

Een ‘next level’ 3D printservice bedrijf zijn, begint met slimme
pre-processing voor de transformatie van data naar een full
color 3D model. Voor het printproces gebruikt Marketiger
de eerste fotorealistische 3D-kleuren printer ter wereld, de
Mimaki 3DUJ-553. Deze print 10 miljoen kleuren, op basis
van gestandaardiseerde profielen van het International Color
Consortium. Bijzonder aan de Mimaki-technologie is dat de
kleurenlagen aan de buitenkant lichtdoorlatend zijn. De witte
kern van het geprint product weerkaatst het licht waardoor de
kleuren veel levendiger worden waargenomen. Omdat de Mikaki
full color printer op voxelniveau kleuren print, kan Marketiger de
kleinste details in de 3D modellen levensecht weergeven.

Detaillering vergt perfectie in post-processing

Marketiger heeft het 3D printproces zo geperfectioneerd, dat het
naast enkelstuks en kleine series, bijvoorbeeld
miniatuurmodellen van machinelijnen, ook unieke figurines
voor Madurodam in grote aantallen 3D print. Het enige knelpunt
was post-processing. Maikel de Wit, oprichter en directeur van
Marketiger: “Juist vanwege de detaillering die we met deze
printtechnologie halen, willen we ook in de kleinste hoekjes
resten van het supportmateriaal verwijderen. Dat betekent
dat we elk product met de hand moeten nabewerken.” Met de
groeiambities die Marketiger heeft, is dat eigenlijk geen optie.
Daarnaast vond Maikel dat na het standaard reinigingsbad de
laagopbouw in het product nog te veel zichtbaar was. Voor het

Zo komen de figurines uit de Mimaki full color 3D printer.

‘next level’ 3D print servicebedrijf onacceptabel.

Ultrasoon reinigen

“Via een Belgische klant ben ik in contact gekomen met Rösler
Benelux, dat onder het label AM Solutions moderne postprocessing oplossingen voor 3D printen aanbiedt”, zegt Maikel
de Wit. Samen met Bert van den Boogaard, accountmanager
bij Rösler Benelux, is naar een oplossing gezocht, waarbij de
aandacht al snel verschoof van het traditionele glijslijpen naar

Automatisch nabewerken kunststof en metaal
AM Solutions is de merknaam van de Rösler Group voor alle
activiteiten rondom additive manufacturing. Onder dit label
wordt een breed portfolio aan oplossingen aangeboden om
3D geprinte werkstukken geautomatiseerd na te bewerken. Er
zijn installaties voor zowel kunststof als metalen producten;
en zowel voor het automatisch verwijderen van poeder,
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het reinigen van de prints, verbeteren van oppervlakken
alsook het kleuren van 3D geprinte werkstukken. Deze
oplossingen reduceren niet alleen de hoeveelheid handwerk,
ze verbeteren eveneens de eigenschappen van 3D geprinte
onderdelen. Naast optische verbeteringen geldt vaak ook dat
mechanische eigenschappen beter worden.
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In de FORTI -machine wordt niet
alleen het supportmateriaal
verwijderd, maar wordt het
oppervlak zodanig gepolijst
dat de laagopbouw niet meer
zichtbaar is en de levensechte
kleuren nog briljanter worden.

ultrasoonreinigen. Rösler Benelux / AM Solutions levert op dit
punt de geautomatiseerde support removal technologie van
PostProcess Technologies. De gepatenteerde Submersed Vortex
Cavitation (SVC) technologie die de Amerikaanse partner in de
FORTI machine toepast, zorgt voor dusdanige rotatiebewegingen
dat elk vlak van het 3D geprint product gelijkmatig wordt
behandeld. Voor een nog nauwkeurigere procesbeheersing, kan
de operator van Marketiger de procesparameters finetunen. “De
eerste testen lieten een fantastisch resultaat zien.”

Substantieel betere kwaliteit

“De FORTI-machine zorgt voor een substantieel betere kwaliteit
van ons product en is een belangrijke schakel in het hele proces”,

Naast de FORTI levert Rösler ook de DEMI, die in principe dezelfde
technologie gebruikt.
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zegt Maikel de Wit. “Met de FORTI kunnen we het reinigingsproces
nauwkeuriger sturen en afstemmen op onze 3D-geprinte
onderdelen.” Ook het feit dat post-processing van de onderdelen
grotendeels geautomatiseerd gebeurt, vindt hij een belangrijk
winstpunt van de FORTI-machine die Rösler Benelux inmiddels
bij Marketiger geplaatst heeft. Hierdoor kan de productie
verder groeien, zonder dat het nabewerken een bottleneck in
de workflow wordt. “De kennis en expertise bij zowel Rösler
Benelux BV / AM Solutions als PostProcess Technologies met
betrekking tot reinigen van onderdelen is enorm. We hebben veel
van elkaar kunnen leren en voor de toekomst zie ik nog diverse
mogelijkheden om vanuit de samenwerking de kwaliteit van ons
reinigingsproces te verbeteren.”

Rösler Benelux / AM Solutions
Reggestraat 18
NL-5347 JG Oss
+31/412/646600
+31/412/646046
rosler-nl@rosler.com
www.solutions-for-am-com
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3DExperience Works simuleert 3D printproces met
digitale tweeling van de metaalprinter

Virtual Printing verlaagt
drempel naar AM productie
Deze zomer rolt SolidWorks het nieuwe 3DExperience Works platform uit.
Op dit platform bundelt de softwareontwikkelaar een groot aantal apps,
uiteenlopend van CAD- tot en met simulatiesoftware. Een belangrijke
noviteit voor de AM-industrie is de introductie van Virtual Printing. Dat
brengt first time right 3D metaalprinten.

Ongekende
mogelijkheden

SolidWorks gaat naar de cloud. En het integreert een aantal
applicaties die momenteel weliswaar al in de workflow van
productontwikkeling tot en met productie gebruikt worden,
maar die straks vanuit één databron werken. “Platformen zijn
het nieuwe denken”, zegt Gian Paolo Bassi, CEO van SolidWorks.
“De hele wereld gaat richting platformen. SolidWorks gebruikers

De combinatie van de nieuwe software, Kunstmatige
Intelligentie, additive manufacturing én nieuwe
materialen, gaat de komende jaren een zee aan
nieuwe mogelijkheden geven. Dat verwacht Matt
Carney, die sinds kort bij het MIT het robotics lab leidt.
Tijdens 3DExperience World zat hij in een panel over
exponentiële technologieën. Carney is onlangs aan het
MIT gepromoveerd op een ontwerp voor een actuator
voor een prothese, die dankzij Kunstmatige Intelligentie
een echt verlengstuk van het lichaam wordt. Additive
manufacturing gaat hier nog iets aan toevoegen, namelijk
het combineren van verschillende materialen. Matt Carney:
“We kunnen nu zeer flexibele met zeer stijve materialen
combineren. Nu zijn stijve prothesen niet comfortabel.
Straks kunnen we dankzij de simulatietools gemakkelijker
designs maken die comfortabel zijn voor de gebruiker.”
Sinds enkele jaren krijgt 3D printen veel aandacht op het mega event van
SolidWorks. In het partner paviljoen tref je veel spelers uit de AM industrie
aan, zoals Formlabs, Stratasys dat er de J826 presenteerde, en Xometry dat
algoritmes voor de kostprijsberekening geïntegreerd heeft in de website voor
het plaatsen van orders.
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Mark Rushton, bij SolidWorks verantwoordelijk voor het AM-portfolio: 3DExperience Works verlaagt met Virtual Printing de drempel voor AM serieproductie.

“De helft van onze klanten doet iets met 3D printen. Een groeiend
percentage is bezig met additive manufacturing, dat gaat dus
richting serieproductie”
willen digitale continuïteit.” Deze continuïteit en data-integriteit
zijn gemakkelijker te realiseren als de verschillende applicaties in
de cloud draaien en gebruik maken van dezelfde data. Daarnaast
kiest SolidWorks voor een cloud gebaseerd systeem, omdat het
veel sneller updates wil uitrollen. Mark Rushton, verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de AM-portfolio, ziet nog meer
voordelen voor de typische SolidWorks gebruiker. Behalve
dat ze zich niet meer druk hoeven te maken over hardware 3DExperience Works vergt slechts een browser en een snelle
internetverbinding - gaat een krachtige PLM oplossing onderdeel
uitmaken van het platform. “Veel bedrijven hebben nu geen
zicht op hun bestanden, die vaak gekopieerd worden, andere
bestandsnamen krijgen etcetera. Straks is dat met PLM beter
geregeld.”

Helft SolidWork gebruikers 3D print

Het 3DExperience Works platform krijgt ook een bijzondere tool
voor 3D printen: Virtual Printing. Staat additive manufacturing al
op het netvlies van de doorsnee SolidWorks gebruiker? Volgens
Mark Rushton groeit deze groep snel. “De helft van onze klanten
doet iets met 3D printen”, zegt hij. Van die helft gebruikt de helft,
een kwart dus van alle bedrijven, 3D printen voor prototyping.
“Een groeiend percentage is bezig met additive manufacturing,
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dat gaat dus richting serieproductie”, verduidelijkt Rushton
het onderscheid zoals hij dat ziet tussen 3D printen en additive
manufacturing. Wat bedrijven tegenhoudt om deze stap te zetten
- zeker bij 3D metaalprinten - is dat de technologie duur is en
complex. “De design beperkingen leren kennen is lastig. Daar kan
het 3DExperience Works platform bij helpen.”

Virtual Printing

Er is namelijk een R&D-team gevormd waarin ontwikkelaars van
SolidWorks, Delmia, Simulia en Catia samenwerken aan de
ontwikkeling van virtueel 3D printen. De basis die het team
gebruikt, is de software die Delmia al heeft om digitaal de setup
van de AM machine voor te bereiden. Delmia heeft vooral ervaring
met 3D metaalprinten (Laserbeam Powderbed Fusion), maar de
software komt ook voor FDM printtechnologie beschikbaar. “We
simuleren het 3D printproces en kunnen dan direct zien waar
het onderdeel vervormt, waar spanningen in het stuk ontstaan
en welke andere problemen zich voordoen”, zegt Mark Rushton.
Virtual Printing versnelt het proces om tot een goede print te
komen en vermindert de vele testen die nu vaak nodig zijn in
de stap naar AM serieproductie. Het verlaagt ook de drempel
in de zin dat de virtuele machines waarmee de software werkt
verschillende regels bevatten, gebaseerd op parameters voor
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In de softwaretool zitten de virtuele modellen van de gangbare LB-PBF metaalprinters, zodat de simulatie afgestemd is
op de specifieke procesparameters waarmee de 3D metaalprinter werkt.

verschillende materialen. Alle relevante metadata zitten in het
virtuele model, dat een specifieke digitale tweeling is van de
echte 3D metaalprinter. Mark Rushton: “Door virtueel te printen,
zien we waar bijvoorbeeld vervormingen ontstaan en kunnen
hiervoor in het ontwerp compenseren zodat het onderdeel meteen
correct geprint wordt. Zo ontstaat een closed loop. Je haalt uit de
printer het onderdeel zoals je dat nodig hebt.” Omdat SolidWorks
samenwerkt met de grote fabrikanten van LB-PBF machines,
die veelal met SolidWorks ontwikkeld worden, zullen de virtuele
modellen van de meest gangbare 3D metaalprinters (LB-PBF) in de
software geïntegreerd zijn. Daarnaast wijst hij erop dat in de ideale
situatie de verkopende partij zo’n virtueel model meelevert.

methode, voordat men real life gaat printen. Door een integraal
datamodel van design tot buildjobvoorbereiding tot simulatie te
bieden kan men voordat men daadwerkelijk print het model, de
scandata en andere data aanpassen. “Alle relevante informatie
blijft in het model, ook als je een stap terugzet naar een andere
applicatie”, voegt Mark Rushton toe. Deze informatie kan ook
gebruikt worden voor de CNC freesmachine om bijvoorbeeld nat
te bewerken. Delmia exporteert namelijk de informatie als G code
naar de CNC machine. “Verander je iets aan de support, dan wordt
dit automatisch aangepast in het model voor de CNC machine en
worden de gereedschapsbanen opnieuw gegenereerd.”

Geïntegreerde oplossing

SolidWorks zet hiermee een flinke stap. Mark Rushton gelooft dat
3DExperience Works drempels verlaagt en meer bedrijven de
stap naar additive manufacturing gaan zetten. “De software zal er
aan bijdragen dat de toepassing van additive manufacturing gaat
versnellen”, verwacht hij. “Maar we hebben nog een lange weg te
gaan. Van de 13 triljoen dollar grote markt voor maakdelen, wordt
nog slechts een minimaal deel via AM gemaakt.”

De simulatiesoftware genereert automatisch verschillende type
supportstructuren. Dat gebeurt op een slimme manier zodat
noodzakelijke support aanwezig is, maar dat essentiële zones
in het product gemeden worden. Uiteindelijk wordt de totale
set up, bouwplatform, het onderdeel zelf, supportstructuur en
het scanpad van de laser, gecontroleerd volgens de Eigenstrain

Snelle technologie-ontwikkeling schrikt gebruikers af
De helft van de SolidWorks gebruikers doet iets met 3D
printen, waarvan de helft de technologie inzet voor echte
productie. Mark Rushton denkt dat niet alleen de hoge
investeringen en de complexiteit van 3D metaalprinten
bedrijven weerhoudt van investeren in AM. “Ze worden ook
afgeschrikt doordat de technologie telkens verandert. Ze
wachten totdat zich één technologie meer etableert.” Of je
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zolang 3D printen moet uitbesteden, is nog maar de vraag.
Aan de ene kant wel, denkt Rushton, want dat geeft je de
flexibiliteit meerdere technieken te testen. “Maar door uit te
besteden wordt het moeilijker om je rol te leren. Je bouwt
geen kennis op; je leert niet hoe je optimaliseert voor 3D
printen, hoe je stukken moet oriënteren. Om meer vertrouwd
te raken met het AM proces moet je het toch zelf gaan doen.”
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Chiron AM Cube 500:
flexibiliteit in 3D metaalprinten
Chiron heeft tijdens het online Open House voor het
eerst de Chiron AM Cube 500 gepresenteerd, een
3D metaalprinter die in amper 15 maanden werd
ontwikkeld. Bijzonder aan de AM Cube is dat de
machine over drie koppen beschikt voor het oplassen
met poeder én draad. Daarnaast gebruikt Chiron het
Dataline monitoringpakket uit de CNC-machines om
het AM-proces te monitoren. Zal dat de acceptatie
van de technologie in sectoren zoals de luchtvaart
versnellen?
Axel Boi stuurt bij werktuigmachinefabrikant Chiron het AM-team
aan, dat in 15 maanden tijd het concept voor de AM Cube 500 heeft
ontwikkeld en omgezet in twee prototypes. “Die zijn ontwikkeld
en gebouwd met de kwaliteit en werkwijzen waarmee we ook
werktuigmachines ontwikkelen en bouwen”, zegt het hoofd AM.
Het AM-team functioneert weliswaar als een startup binnen de
groep, maar neemt de ervaring en de werkwijzen mee waarmee de
machinefabrikant al decennia lang vertrouwd is. “Als we een PLCprogrammeur nodig hebben kunnen we die uit de organisatie halen.
Of andere specialisten. We zijn een startup, maar wel binnen een
groep die vorig jaar een kleine half miljard euro omzet draaide.”

Potentieel van DED-technologie

De Chiron AM Cube 500 is een DED-machine, materiaaldepositie via
laseroplassen. De machinebouwer heeft meerdere redenen om voor
deze technologie te kiezen. De meest praktische is misschien wel
dat je volgens Axel Boi te laat bent als je nu nog een laserpoederbed
machine gaat ontwikkelen De meer technologische reden is
dat hij de procestijden van de LPBF-machines te lang vindt; de
opbouwvolumes zijn te gering. “De machines printen goede stukken,
maar te langzaam.” En als derde reden geldt dat de gebruikte
lasertechnologie en ook het laseroplassen bekende processen zijn
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in de metaalindustrie. Ook commercieel ziet Axel Boi op dit moment
meer groeipotenties met de DED-technologie, met name omdat je
hybride producten kunt produceren en onderdelen kunt repareren.
En als niet onbelangrijk laatste reden wijst hij op het feit dat Chironklanten flexibiliteit zoeken. “Onder andere door verschillende
materialen te gebruiken, eventueel zelfs in één werkstuk.” Dat is in
poederbedmachines moeilijk.

Meerdere materialen en werkstukken

Voor het AM-team van Chiron is het vanaf het begin het doel geweest
om een modulaire 3D metaalprinter te ontwikkelen voor rotatie
symmetrische en kubische onderdelen, die snel omgesteld kan
worden op een ander product. En waarmee je naast nieuwe
onderdelen en hybride producten – features 3D printen op bestaande
componenten – ook slijtlagen kunt aanbrengen of reparaties kunt
uitvoeren. En dat met zowel poeder als lasdraad. Het concept van
de AM Cube 500 bestaat uit een robot die geautomatiseerd de
laserlaskop wisselt. Hierdoor kan men snel van materiaal wisselen,
ook in één buildjob. “Automatisch wisselen functioneert nog bijna
niet in industriële toepassingen. Met name het afkoppelen van
de fiberkabel is lastig. Door een dunne fiberkabel van 0,4 of 0,6
mm gaat tot 6 kW energie. Zoiets wisselen stelt hoge eisen aan de
omgeving en de medewerker”, zegt Axel Boi. De oplossing die het
team hiervoor heeft ontwikkeld – en die gepatenteerd is – is dat elk
van de drie koppen vast verbonden is met de periferie: materiaalen gastoevoer, de fiber naar de laserbron, sensorsystemen et cetera.
Door de permanente koppeling met de periferie voorkomt Chiron
problemen bij het wisselen. Hierdoor kunnen de gebruikers zowel
met draad als met poeder 3D printen; of voor een nauwkeurigere
oppervlaktekwaliteit een andere kop inzetten. Afhankelijk van de
toepassing, wordt in overleg met de klant de ideale configuratie
gekozen. Dat kan een machine met twee koppen voor poeder
en één voor draad zijn, of omgekeerd. Maar ook één kop voor
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procesparameters opleveren. Chiron gaat deze samen met de AM
Cube 500 aan de klanten leveren. In eerste instantie ontwikkelt men
de parameters voor 316L. Op termijn zal er een complete bibliotheek
met procesdata beschikbaar komen.

Bestaande en nieuwe markten

maximale materiaaldepositie en een tweede voor een hogere
oppervlaktekwaliteit (en minder materiaaldepositie in dezelfde tijd).

Siemens besturing stuurt direct de robots aan

Voor de besturing van de 3D metaalprinter is Chiron dichtbij huis
gebleven: de Siemens Sinumerik 840 D sl besturing, bekend uit
de werktuigmachines. Deze CNC-besturing wordt aangevuld met
Run my Robot van Siemens. Deze stuurt direct de robotmotoren
aan, er is dus geen tussenstap nodig waarmee een mogelijke
foutbron wordt geëlimineerd. De combinatie van Sinumerik 840 D
sl met Run my Robot zorgt ervoor dat de operator geen specifieke
robotprogrammeerkennis nodig heeft voor het bedienen van de
machine. Axel Boi: “Met de XYZ-bewegingen kun je de laskop in drie
richtingen bewegen. Net als bij een werktuigmachine zit de A as of
de B/C as in het werkstuk.” De AM Cube komt standaard als 4-assige
machine (bereik D=400 mm, lengte werkstuk maximaal 1.000 mm) ;
een 5e as is een optie (D=500 mm en lengte maximaal 500 mm).
Volgens Axel Boi kunnen operators eenvoudige producten aan de
machine programmeren. “Complexe producten programmeer je
via Siemens NX en een eigen post processor van Chiron.” Het team
is nu volop bezig met testprints maken. Dat moet de noodzakelijke

Chiron mikt met de AM Cube zowel op bestaande als nieuwe
marktsegmenten. Een concrete toepassing is het repareren van
de monoblock gereedschappen voor de freesdraaimachines van
Stama (onderdeel Chiron Groep). “Met de AM Cube kunnen we deze
goedkoper repareren en kunnen we in plaats van hardverchromen,
wat verboden wordt, een andere slijtlaag aanbrengen.” Reparatie
van industriële gereedschappen is een potentiële toepassing. Maar
ook het 3D printen van nieuwe producten, zoals turbineschoepen
in kleinere en middelgrote series. Als deze gemaakt moeten worden
van hoogwaardige legeringen, zoals titanium, is de technologie
nu al concurrerend met gieten en smeden met een mechanische
nabewerking en levert dezelfde kwaliteit op. Ook in de luchtvaart
ziet hij kansen, met name als het om producten gaat met een hoge
buy-to-fly ratio. “Als de materialen duur zijn zoals titanium, kan het
interessant zijn om een halffabrikaat te 3D printen waarvan je alleen
nog het oppervlak moet nafrezen.” Lassen is een geaccepteerde
technologie in de luchtvaartindustrie. Kwaliteitsborging staat in
deze sector buiten elke discussie. De oplossing die het AM-team
daarvoor heeft, komt opnieuw uit eigen huis. Het Chiron dataline
systeem monitort de bewerkingsprocessen in de CNC-machines.
Deze oplossing zorgt in de AM Cube 500 voor een registratie van
laservermogen, materiaaltoevoer, temperatuur in het smeltbad
en nog enkele andere procesparameters die iets zeggen over de
kwaliteit van het proces. “Met easy to use bedoelen we ook dat het
makkelijk moet zijn om de kwaliteit te waarborgen”, zegt Axel Boi.
“Als alle procesparameters binnen de tolerantie zijn, hebben we een
gelast werkstuk met vergelijkbare eigenschappen als een smeed- of
gietstuk. Met Dataline monitoring tonen we dit aan.”

Constructeurs de grootste horde voor AM
Axel Boi, hoofd AM bij Chiron, ziet veel potentieel voor 3D
metaalprinten, maar dan wel in enkelstuks en kleine
serieproductie; nog niet in de grote volumes. Axel Boi: “Klassieke
Chiron klanten in de automobielindustrie produceren zulke
grote aantallen dat 3D printen niet in aanmerking komt. Enkel in
uitzonderingen zul je het zien bij middelgrote series. Bij kleinere
series is de technologie wel heel aantrekkelijk.” De grootste
uitdaging is op dit moment hoe krijgen we de constructeurs
zover dat ze anders gaan denken. “Engineers zijn opgeleid
met productiegericht te denken. Nu zeggen we vergeet alles
wat je geleerd hebt en denk in functie-integratie. Dat is bij veel
constructeurs nog ver weg.” Chiron ziet 3D metaalprinten als
een van de technologieën die relevant zijn voor de toekomst.
Daarom gaat de ontwikkeling ook tijdens de huidige crisis in de
werktuigmachine industrie volop door.

44

print magazine juni 2020

Eenvoudig naar Formnext 2020 met Flam3D
Formnext in Frankfurt staat bekend als een van de
hoogtepunten van het Additive Manufacturingkalenderjaar. Met meer dan 850 exposanten en 34.500
deelnemers - tegenover 27.000 in 2018 - richtte de
5de editie van 2019 zich op de industrialisatie van
additieve productietechnologieën.
Flam3D kijkt terug op succesvolle edities de vorige jaren met
uitstekende netwerking en mooie exposure op een internationaal
podium voor onze medestandleden. Samen met hen bezetten we
in 2019, een booth van maar liefst 80 m², waardoor we stilaan een
referentie worden op de grootste AM-beurs in Europa. Bovendien
slaagden we erin veel nieuwe contacten te leggen om onze leden zo
nog beter te kunnen ondersteunen. De leden die toen meegingen
waren alvast heel tevreden. Door samen standruimte te boeken,
bekomen we een goede locatie op het beursplan, administratieve
vereenvoudiging en kant-en-klaar ingerichte standen tegen een
mooi tarief.
Ook dit jaar jaar plannen we een deelname aan de beurs. Wil je deel
uitmaken van de lijst met 3D-printbedrijven die er (internationaal)
toe doen? Zowel een gedeelde stand als eigen booths behoren tot de
mogelijkheden.

We zetten graag de voordelen nog even op een rij:
•

•

•

•

•
•

•
•

We reserveren de ruimte van te voren om de best mogelijke
positionering op de beursvloer te garanderen en zo de beste
zichtbaarheid te bieden. Een grotere ruimte betekent namelijk
een betere locatie op het beursplan en grotere kans op
zichtbaarheid!
Je merk blijft zichtbaar: we bieden een kant-en-klaar ingerichte
stand met voldoende ruimte voor eigen branding. Liever zelf
aan de slag met standenbouw? Dat kan uiteraard ook.
Ons paviljoen omvat ruimte om privé te netwerken met je
contacten. Of staat ter beschikking indien je gewoon zin
hebt in een kopje vers gemalen koffie of een pauze van de
menigte. Bovendien voorzien we ook een gemeenschappelijke
opslagruimte waar je gebruik van kan maken.
Administratieve vereenvoudiging: minder papierwerk, minder
gedoe (inschrijvingsprocedure, reservaties, meubilair, opbouw
…). Dat doen wij voor jou.
Ontdek nieuwe trends in de sector en ontmoet nieuwe zakelijke
contacten met branchegenoten die ook ingetekend hebben.
Nieuwe exposant op Formnext? Bespaar geld en maak kennis
met de beurs en haar mogelijkheden zonder een enorme
investering. Een eigen stand komt vaak duurder uit.
Je hebt een uitvalsbasis voor 4 dagen eigen netwerking. Je
stand wordt ondertussen ‘bevolkt’.
We hebben ondertussen al verschillende jaren ervaring, dus we
zijn bekend met alle ins en outs van de beurs en de
organisatoren.

De krachten bundelen op de beurzen biedt een ongeëvenaarde kans
om samen, wereldwijd, het bedrijfsleven te stimuleren tegen een
betaalbare prijs. Je bedrijf heeft misschien internationale ambities…
of ook niet: Formnext wordt steeds meer het trefpunt waar ‘iedereen’
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uit de 3D-printsector naartoe gaat, dus ook veel Nederlandse en
Belgische bedrijven. Of het nu de eerste keer als exposant is, of dat
je een doorgewinterde beursveteraan bent, gezamenlijke stands zijn
een stressvrije manier om exposure te krijgen.

Eenvoudig en handig naar Formnext? Aarzel niet om
Flam3D te contacteren.

COVID-19 disclaimer: Formnext gaat tot nader order steeds door op
de geplande data: 10 - 13 november 2020. De organisatoren zetten
extra in op veiligheidsmaatregelen en een aanvullend digitaal
programma met digitale ontmoetingsmogelijkheden. Zo wordt
bijvoorbeeld de bezoekersdensiteit gereduceerd, worden hoge
hygiënenormen gegarandeerd en zal contacttracering worden
ingevoerd. Aanvullend worden momenteel concepten en platforms
ontwikkeld die exposanten de mogelijkheid geven om producten
en oplossingen digitaal te presenteren aan het internationale
vakpubliek.
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Al ruim één miljoen stukken geprint in strijd tegen de
coronacrisis

Flam3D organiseerde als branchevereniging van de 3D-printsector in
Vlaanderen en Nederland eind april een rondvraag bij haar leden
over hun inzet tegen de coronacrisis en de impact ervan. Het
resultaat is indrukwekkend: de verzamelde printbedrijven in de
Benelux leverden toen al ruim een half miljoen ge-3D-printe stukken
in de strijd tegen het coronavirus. Ondertussen (begin juni) zitten we
rond het miljoen onderdelen.
Dat is dan nog afgezien van de normale productie. Bovendien speelt
de sector een zelfs nog belangrijker rol in het ondervangen van
toeleveringsproblemen; de branche is namelijk quasi onafhankelijk
van lange logistieke ketens. Daaruit blijkt een potentieel dat we
gerust als strategisch kunnen bestempelen.

Geen opstarttijd

Daarnaast heeft 3D printen quasi geen tijd nodig om op te starten en
bovendien zijn snelle iteraties mogelijk. Een eigenschap die handig
is gebleken om tegemoet te komen aan de urgente vraag in de

3D Printing in Business 1 oktober, Zwijndrecht (BE)
Een infoavond voor alle bedrijven en organisaties
die geïnteresseerd zijn om met 3D printen aan de
slag te gaan.
Waar kan je terecht voor opleidingen? Bij wie kan je aankloppen
voor dienstverlening? Hoe gaan bedrijven hiermee om? Waar kan
ik terecht voor onderzoek? Welke projecten zijn geschikt om te
printen? Wie kan me helpen bij mijn eerste prints, en hoe? Het zijn
maar enkele van de vele vragen waarmee bedrijven die met 3D
printen aan de slag willen gaan, worstelen.
Op donderdag 1 oktober organiseert Flam3D een AM-infoavond
bij ENGIE in Zwijndrecht (BE). We pogen met deze infoavond een
antwoord te bieden op de vragen die bij verschillende individuen
en bedrijven die willen starten met 3D printen rijzen.
Na een reeks interessante lezingen wordt een maaltijd voorzien
en is er ruimte om te netwerken. Het evenement is gratis, maar
reservatie vooraf is verplicht.

PROGRAMMA:

16u00: Ontvangst
16u30: Welkom door ENGIE
16u50: Introductie en technische toelichting door Flam3D
17u45: Bedrijfscases en praktische voorbeelden door onder
andere Materialise, 3D Strategies, Parts On Demand,
Rösler en GOM.
18u45: Maaltijd en netwerking + eventueel rondleiding
(eventueel in kleinere groepjes)

zorgverlening. Meestal ging het dan om gezichtsmaskers, onderdelen
van mondmaskers en deuropeners. Al dat printwerk gebeurde
meestal erg lokaal, vaak ook door kleinere bedrijven, die rechtstreeks
toeleverden aan het hospitaal of de zorginstelling om de hoek. Zo
meldde OMD3D: “In totaal werden op één week tijd ongeveer 5.320
onderdelen in 3D geprint in de strijd tegen COVID-19”.

Ook niet-medische producten

De sector heeft niet alleen geprint in de strijd tegen het virus, maar
ook tegen de nefaste gevolgen ervan. De technologie is het gewoon
om snel en wendbaar aan de slag te gaan en dat speelt natuurlijk
een belangrijke rol in het ondervangen van toeleveringsproblemen.
Het Nederlandse Hulotech verzorgde zo een levering van speciale
tandwielen voor een productiebedrijf binnen de 24 uur, in het
weekend. De toeleverancier van het originele onderdeel zit in Italië
en kon niet onmiddellijk leveren. Reverse engineeren en 3D-printen
waren hier de aangewezen oplossing.

Dubbel

Naast indrukwekkend, lijken de resultaten van onze rondvraag ook
haast tegenstrijdig. Enerzijds wordt de 3D-printsector, net als zovele
andere sectoren, hard getroffen door de economische impact van
de crisis. Anderzijds blijkt dat verschillende 3D-printbedrijven net
extra aanvragen krijgen. Trideus, een grote verdeler in de Benelux
van printers en grondstoffen, noteerde een stijging met 200% in
het verbruik van materialen. De printers van verschillende van onze
leden staan dus roodgloeiend. Die schijnbare contradictie wijst op
een aantal andere kenmerken eigen aan onze sector.

Wel degelijk productiecapaciteit

Zo wordt er al eens laatdunkend gedaan over de
productiecapaciteit van 3D printen, maar uit de rondvraag van
Flam3D blijkt dat die toch niet onderschat mag worden. QDP, een
Nederlands 3D-printbedrijf, heeft in samenwerking met Carbon HQ
headbands voor gezichtsmaskers geprint. Samen met hun netwerk
van producenten worden er 18.000 stuks per week geproduceerd.
Een ander bedrijf, ZiggZagg, heeft ondertussen al meer dan 100.000
stuks geprint. Bij grote bedrijven als Materialise en HP worden
uiteraard ook meerdere tienduizenden stuks gerealiseerd. De
universiteiten en hogescholen lieten zich ook niet onbetuigd. De
Vrije Universiteit Brussel meldde bijvoorbeeld dat vanaf begin
april iedere dag enkele honderden extra onderdelen kunnen
werden geleverd aan verschillende ziekenhuizen. Het voordeel is
dat onderzoeksinstellingen soms snel kunnen schakelen tussen
verschillende technologieën om zo de productie verder op te
drijven, bijvoorbeeld door het 3D printen van mallen.

Flam3D

Tech Lane Ghent Science Park
Materials Research Cluster
Technologiepark 48
9052 Zwijnaarde
België
info@flam3d.org

Inschrijven kan via https://www.flam3d.be/events
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www.flam3d.be
www.flam3d.nl
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Flam3D is een non-profit organisatie die in eerste instantie de
belangen van de leden wil behartigen op een overkoepelend niveau.
Meer dan 120 organisaties die in Nederland en België actief zijn op
het gebied van 3D printing zijn aangesloten bij Flam3D. We zijn er om
onze leden te ondersteunen, maar ook om organisaties te helpen aan
de slag te gaan met 3D printen.

Actief in de Additive Manufacturing sector?

Met Flam3D doen we de markt van het 3D printen groeien. We hebben
een specifiek aanbod voor bedrijven, onderzoekscentra en
onderwijsinstellingen, dat grofweg in te delen is in 3 verschillende
categorieën:

Interne netwerking

Het creëren van nieuwe (business)links tussen de leden onderling. Dat
gaat van netwerkevents tot individuele ondersteuning bij het opzetten
van mogelijke synergieën en nieuwe waardeketens.

Nieuwe leden
3DshopNL helpt bedrijven om 3D printen eenvoudig en
doeltreffend te implementeren in hun bedrijfsstrategie. Dat doen
ze aan de hand van 3D printers, aanvullende accessoires en een
uitgebreid pakket aan diensten.
3dshopnl.com
FIS Robotics is een jonge onderneming, gevestigd in Genk, met
als doel innovatieve CAM-software te ontwikkelen voor industriële
robots. Deze software stelt gebruikers in staat om grote producten
te frezen aan de hand van een digitale 3D scan, met een zeer
korte doorlooptijd. Een extensie naar 3D printen is momenteel in de
maak voor gebruikers in de creatieve industrie.
fisrobotics.com

Externe netwerking

Activiteiten die onze leden in staat stellen om nieuwe prospects te
identificeren. We werken met informatieavonden, beursdeelnames,
matchmakings en individuele begeleiding van prospects en leads tot
bij de organisaties in ons netwerk. Met andere woorden: we brengen
de klanten tot bij jou.

HAN University of Applied Sciences, voluit Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen University of Applied Sciences, is een
toegepaste universiteit met campussen in Arnhem en Nijmegen,
in Nederland. De onderwijsinstelling biedt bachelor- en
masteropleidingen aan in een breed scala van vakgebieden.
han.nl

Algemene activiteiten

QDP staat voor one-stop-shopping: van doordacht industrieel

Flam3D informeert over de laatste stand van zaken. We zetten
daarnaast in op onderwijs en educatie, standaardisatie en certificatie,
ondersteunen de projectwerking van leden en bieden ondersteuning
bij eventuele lobbydossiers om de belangen van haar leden
behartigen. We helpen leden ook bij de publicatie van persberichten
en andere communicatie- en marketingactiviteiten. We organiseren
beursdeelnames, kortingsacties op beurzen, conferenties, publicaties
en advertenties voor onze leden, en vertegenwoordigen onze leden
daarnaast op internationale events.

Op zoek naar Additive Manufacturing oplossingen?

Op zoek naar info of partners? Ruim 120 organisaties die actief zijn op
het gebied van 3D printing zijn aangesloten bij onze non-profit
organisatie. Al deze organisaties representeren zo goed als het hele
3D-ecosysteem: toeleveranciers, fabrikanten, serviceaanbieders,

design tot premium 3D printen en hoogwaardig spuitgieten
van kunststofproducten. Met andere woorden, QDP helpt
productiebedrijven met hun (industriële) productontwikkeling en de
productie van kunststofproducten. In de spuitgietfabriek produceert
het bedrijf vooral low-volume producties van 500 tot 10.000
producten en 3D print het eindproducten met de Carbon Digital
Light Synthesis technologie.
qd-p.com/nl/

maakbedrijven die additieve of hybride fabricatie toepassen, scholen
en onderzoeksinstellingen. Binnen ons netwerk vinden we altijd
relevante kennis en contacten om te helpen met jouw 3D-uitdaging.
Contacteer ons voor gratis onafhankelijk basisadvies en de juiste
connecties!

Actuele kortingsacties voor Flam3D-leden
Contacteer ons voor meer informatie over volgende voordelen en kortingen, exclusief voor Flam3D-leden:

Event/actie

Voordeel/korting

Datum

Metal3D printing: VIVES
MedFIT
AECNEXT en SPAR 3D
Advanced Engineering
The 3D Printing Handbook
3D Print Magazine
AOMB en EP&C

Ledenkorting: €325 i.p.v. €375
25% korting als bezoeker
korting t.w.v. $100
10% korting op standruimte
20% (+ extra voor grote aantallen)
15% op advertenties web en print
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NIEUW

STRATASYS

J55

J55, de nieuwe én kantoorvriendelijke
3D-printer van Stratasys
Met de J55 kunnen uitzonderlijk realistische & perfect levendige gekleurde prototypes
nog sneller gemaakt worden. Deze full-color PANTONE Validated™ 3D-printer biedt een
waaier aan mogelijkheden.
Ontdek alle nieuwigheden, ons ruim aanbod 3D-printers én hun materialen op onze site.

Nijverheidslaan 23
B - 8 5 6 0 We v e l g e m
BE +32 56 35 00 35
N L + 3 1 3 0 3 2 0 0 2 74
w w w. s e i d o - s y s t e m s . c o m

